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Σηα πιαίζηα ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο θαηά ην δπλαηόλ θαιύηεξεο έληαμεο ηωλ αηόκωλ
κε πξνβιήκαηα όξαζεο, ηόζν ζην ζρνιείν όζν θαη ζηελ κεηέπεηηα δωή ηνπο, ζα βξίζθεηαη ηελ
Παξαζθεπή 1-2-2019 ζην Κ.Ε.Σ.Υ. Φζηώηηδαο από 12.30΄, ν νξγαλωηηθόο γξακκαηέαο ηεο Εζληθήο
Οκνζπνλδίαο Τπθιώλ, κέινο ηνπ ΚΕΑΤ (Οίθνο Τπθιώλ) Καιιηζέαο θαη αληηπξόεδξνο ηνπ
ζωκαηείνπ ΑΜΕΑ Φζηώηηδαο θ. Μαξθνζηάκνο Παλαγηώηεο γηα ζπδήηεζε θαη γλωξηκία κε γνλείο,
καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο.
Δξαζηήξηνο, πνιππξάγκωλ, αγωληζηήο, άλζξωπνο ηεο πξνζθνξάο, από καζεηήο ηνπ
δεκνηηθνύ αληηκεηώπηδε πξνβιήκαηα όξαζεο, κε απνηέιεζκα αξγόηεξα λα ράζεη ηελ όξαζή ηνπ
εληειώο. Ωζηόζν, απηό δελ ηνλ εκπόδηζε λα ζέηεη ζηόρνπο θαη λα ηνπο πεηπραίλεη, όπωο θαη λα
πξνζθέξεη ηόζν ζηνπο ζπλαλζξώπνπο καο κε αλαπεξία όζν θαη ζηελ θνηλωλία.. Είλαη πηπρηνύρνο
Πνιηηηθώλ Επηζηεκώλ θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ηνπ ΕΚΠΑ θαη παξαζέηεη δηαιέμεηο ζε ζεκηλάξηα γηα
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Εηδηθή Εθπαίδεπζε. Από ην 2008 έωο ζήκεξα εξγάδεηαη ζηελ ΕΣΑκεΑ
έρνληαο ζηειερώζεη ηελ ππεξεζία «Δηεθδηθνύκε Μαδί», γηα ηελ παξνρή λνκηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη
δηεθδίθεζεο ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ Αηόκωλ κε Αλαπεξία. Ο ίδηνο θαη από κόλνο ηνπ, είλαη κία
δωληαλή έκπλεπζε γηα καζεηέο κε πξνβιήκαηα όξαζεο θαη όρη κόλν αιιά θαη γηα όινπο καο. Η
πνξεία ηνπ δηδάζθεη θαη ελδπλακώλεη.
Σηνλ ειάρηζην ρξόλν πνπ είρακε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπλάληεζεο, θαηνξζώζακε λα
ελεκεξώζνπκε πξώηα θαη πάλω από όια, όζεο νηθνγέλεηεο γλωξίδακε κε παηδηά πνπ
αληηκεηωπίδνπλ αλάινγα ζέκαηα θαη νξηζκέλεο Σρνιηθέο Μνλάδεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζηνλ
πίλαθα απνδεθηώλ. Σε όζνπο θαη ζε όζεο από εζάο, ην επηηξέπνπλ νη ππνρξεώζεηο ζαο, κπνξείηε
λα παξαβξεζείηε.
Εάλ νη δηεπζύλζεηο εθπαίδεπζεο έρεηε γλώζε θαη γηα άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο όπνπ θνηηνύλ
καζεηέο κε αλάινγα ζέκαηα ζηελ όξαζε, κπνξείηε λα ελεκεξώζεηε, θαζώο δελ έρνπλ απαξαίηεηα
όινη νη καζεηέο παξάιιειε ζηήξημε, γηα λα έρνπκε ηα ζηνηρεία ηνπο ζην Κ.Ε.Σ.Υ. Ελαπόθεηηαη ζηελ
επρέξεηα ηωλ δηεπζύλζεωλ εθπαίδεπζεο λα θνηλνπνηεζεί ην παξόλ θαη ζηηο ππόινηπεο ζρνιηθέο
κνλάδεο, εηδηθά ζε απηέο πνπ ιεηηνπξγνύλ ηκήκαηα έληαμεο πέξα από απηέο ηνπ Πίλαθα
Απνδεθηώλ, ζηηο νπνίεο απεζηάιε ην παξόλ έγγξαθν από ην Κ.Ε.Σ.Υ.
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7. Εηδ. Δεκ. Σρνιείν Αηαιάληεο.
8. Εηδ. Δεκ. Σρνιείν Λακίαο.
9. Εηδ. Νεπ. Λακίαο.
10. ΕΕΕΕΚ Φζηώηηδαο.
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