
Hi-Ability 
Toolkit for

educators - IO1

Le infografiche sono
rappresentazioni visive di

dati che rendono le
informazioni complesse

più 

Εφαρμογή Hi-
Ability για
κινητά 

- IO2

Μια εύχρηστη
εφαρμογή για τον
φυσιολατρικό

τουρισμό σχεδιασμένη
για AμεΑ και τις
οικογένειές τους.
Στόχος της είναι να

προωθήσει τη
συμμετοχή σε
δραστηριότητες

τουρισμού/εκδρομών
από τα άτομα με
ειδικές ανάγκες.

Συστάσεις
πολιτικής του

σχεδίου 
Hi-Ability

- IO3

Ένα κείμενο που
αποσκοπεί στη
διάδοση των

αποτελεσμάτων και
πέρα του εταιρικού

σχήματος.

Συστάσεις
πολιτικής του

σχεδίου Hi-Ability  
- IO4

Ένα κείμενο που
αποσκοπεί στη διάδοση
των αποτελεσμάτων

και πέρα του εταιρικού
σχήματος.

Εργαλειοθήκη 
Hi-Ability για

εκπαιδευτικούς 
- IO1

Η εργαλειοθήκη
στοχεύει στην
ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των

εκπαιδευτών στον
τομέα της ενδυνάμωσης

και βελτίωσης της
ψυχοσωματικής ευεξίας

των ΑμεΑ μέσω
υπαίθριων

δραστηριοτήτων.

Πολύ συχνά, οι κοινωνικές
και πολιτιστικές
παρεμβάσεις που
αποσκοπούν στην
ενσωμάτωση των ΑμεΑ
τείνουν να διαχωρίζουν
τους ωφελούμενους,
καθώς παρέχονται σε
προστατευμένα, "κλειστά"
πλαίσια, με προσέγγιση
"βοήθειας" και
απομόνωσης. Αυτό έχει
αρνητικές συνέπειες για
την αντίληψη της
αναπηρίας από την
κοινωνία και την
παρερµηνεία των
πραγµατικών αναγκών
των ΑΜεΑ.

Το πρόγραμμα Hi- Ability
θα παραδόσει τέσσερα
κύρια πνευματικά
προιόντα

Το Hi-Ability θέλει να
ανοίξει τις πόρτες σε νέους
χώρους εκπαίδευσης,
προωθώντας μια
εκπαίδευση για αυτονομία,
ανεξάρτητη και χωρίς
αποκλεισμούς ζωή, σε ένα
πλαίσιο που δεν είναι
ακόμη πολύ προσβάσιμο,
όπως η πεζοπορία και ο
οικοτουρισμός.

Το Hi-Ability στοχεύει στην
προώθηση της ενδυνάμωσης
και της κοινωνικής ένταξης
των ατόμων με νοητική
υστέρηση, ενισχύοντας τις
ικανότητές τους στον τομέα
της υπαίθριας περιήγησης
και πεζοπορίας.

Το Hi-Ability θα συμβάλει στην εξειδίκευση
των εκπαιδευτών που εργάζονται με άτομα
με ειδικές ανάγκες για τη βελτίωση της
παροχής υπηρεσιών που απευθύνονται σε
αυτή την ομάδα-στόχο σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο.

Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος σε
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να βοηθήσει τους
οργανισμούς που εργάζονται με ενήλικες -
και ιδίως με ΑμεΑ- να γίνουν καινοτόμοι
"κόμβοι κατάρτισης", ικανοί να
προωθήσουν την κοινωνική ένταξη και να
δημιουργήσουν ευκαιρίες για προσωπική
και επαγγελματική ανάπτυξη".

Ειδικοί στόχοι:

Εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Εκπαίδευση ΑμεΑ ως "βοηθών"
επαγγελματιών ξεναγών για
περιηγήσεις σε υπαίθριους
χώρους

Καλύτερη προσβασιμότητα μέσω:
τεχνολογικών εργαλείων

Καθορισμός ενός ευρωπαϊκού
μοντέλου για την εκπαίδευση των
των ΑμεΑ μέσω υπαίθριων
δραστηριοτήτων.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και τη σελίδα μας στο Facebook και
μάθετε περισσότερα!

https://www.trekkify.it/
https://www.controventocatania.it/
https://www.eposfilis.gr/
https://epioni.gr/en/
https://healthlifeacademy.com/
https://www.easpd.eu/
https://www.hi-ability.eu/language/el/
https://www.facebook.com/HiAbilityEU

