
Χαρτογραφώντας
την προσβασιµότητα
Μπορεί ο συµµαθητής µου µε αµαξίδιο
να έρθει στο σχολείο;

SPOTLIGHT ON INNOVATION

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται
μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας
& Θρησκευμάτων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διοργάνωση:

Βλάβη = Αναπηρία;
Τρίτη, 06.12.2022 | 18:00

Για τη συµµετοχή απαιτείται εγγραφή στο
https://mapcompetition.gr/event2022/

.gr



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
06.12.2022

Καλωσόρισμα

 Spotlight on Innovation (Spotin) ΑΜΚΕ

"To ξέρεις ότι μπορείς να μειώσεις την 

αναπηρία μου;"

 Παναγιώτης Πιτσίνιαγκας, "Με άλλα Μάτια" ΑΜΚΕ 

"Είναι τα εμπόδια, ηλίθιε!"

Γρηγόρης Χρυσικός, Cool Crips 

Ανοιχτή συζήτηση - Κλείσιμο

       

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται μετά από έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Διοργάνωση: 

18:00 - 18:10

       

18:10 - 18:30  

    

18:30 - 18:50   

   

18:50 - 19:30       

       



ΟΜΙΛΗΤΕΣ
06.12.2022

Ο Παναγιώτης Πιτσίνιαγκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (Σχολή  Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών  Επιστημών) και στο Πανεπιστήμιο
Πατρών (Τμήμα Μαθηματικών). Απέκτησε  κινητική βλάβη στα 21 του χρόνια μετά  από τροχαίο
ατύχημα. 

Κύριο μέρος της δουλειάς του τα τελευταία χρόνια είναι να επισκέπτεται σχολεία και να βοηθά τους
μαθητές και τις μαθήτριες να δεχτούν πιο εύκολα τη διαφορετικότητα, λειτουργώντας ως
εμψυχωτής, ομιλητής και σύμβουλος προσβασιμότητας και συμπερίληψης. Υλοποιεί βιωματικές
παρεμβάσεις σε σχολεία και στο γενικό κοινό από το 2012.

Μέχρι σήμερα έχει συζητήσει για την αναπηρία, την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη με πάνω
από 150.000 παιδιά σε περισσότερα από 1.600 εκπαιδευτικά προγράμματα.

Διοργάνωση: 

Ο Γρηγόρης Χρυσικός είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της ΑΣΟΕΕ. Έχει
συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ για την αναπηρία «Μέχρι τη θάλασσα» του Μάρκο Γκαστίν, που
γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του ΚΑΤ.

Μαζί με τον Σπύρο Νταντανίδη έχουν δημιουργήσει τους "Cool Crips", όπου σχολιάζουν με χιούμορ
και καυστικότητα την καθημερινότητα και την επικαιρότητα των αναπήρων. Στόχος η επαρκής
ενημέρωση γύρω από τη ζωή των ανάπηρων ατόμων, ώστε να αυξήσουν την ορατότητά τους και να
σταματήσει η διαιώνιση στερεοτύπων που δεν ανταποκρίνονται στην ουσία της αναπηρίας. Ή, όπως
οι ίδιοι λένε, στόχος τους είναι να κάνουν την αναπηρία mainstream ζήτημα με τους δικούς τους
όρους.

Ο Γρηγόρης εργάζεται στην ΑΜΚΕ Symplexis για την κοινωνική ένταξη ομάδων που βρίσκονται σε
κίνδυνο αποκλεισμού. Είναι πρωταθλητής Ελλάδας στην επιτραπέζια αντισφαίριση, έχει διαγωνιστεί
σε διεθνή τουρνουά και είναι νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται μετά από έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.


