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2ήμερο Συνέδριο για την εκπαίδευση Κωφών ενηλίκων ως πρότυπα Κωφών και για την ευρύτερη κοινωνία 

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ υλοποιεί το έργο 
«Κωφοί Ενήλικες ως Πρότυπα για τον Κόσμο των Ακουόντων: Σύνδεσμοι της Ίδιας Αλυσίδας»                               

«Sign Links» https://signlinks.eu/  

 Οι Κωφοί ενήλικες ως Πρότυπα είναι οι κύριοι συμμετέχοντες στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μία 

καινοτόμος πρακτική στο έργο μας. 

Τα Πρότυπα είναι άνθρωποι που αποτελούν παράδειγμα του τι μπορούν να επιτύχουν στη ζωή, άνθρωποι με 
τους οποίους αισθανόμαστε ότι μπορούμε να συσχετιστούμε. Στην περίπτωση των Κωφών Προτύπων, είναι 
άνθρωποι που ζουν τη ζωή τους, κάνοντας πράγματα που μπορεί να αισθανόμαστε ότι είναι αδύνατο ή δύσκολο 
να κάνουμε. Οι υγιείς, ρεαλιστικές προσδοκίες για τους Κωφούς, οι θετικές αντιδράσεις στην κώφωση και η έκθεση 
σε Κωφούς πρότυπα ρόλων θα αναπτύξουν καλύτερα μια διπολιτισμική ταυτότητα και θα σχηματίσουν υγιείς 
σχέσεις με Κωφούς και ακούοντες. Η απόκτηση μιας διπολιτισμικής ταυτότητας είναι ζωτικής σημασίας για τους 
περισσότερους Κωφούς στην ανάπτυξη μιας παραγωγικής και ποιοτικής ζωής. Οι ακούοντες ενήλικες που έχουν 
επαφή ή εργάζονται με Κωφούς όλων των ηλικιών θα επωφεληθούν από την επαφή με Κωφούς ενήλικες όσον 
αφορά την κατανόηση και την αποδοχή της κώφωσης και της κουλτούρας των Κωφών. Ως αποτέλεσμα του έργου 
μας εκπαιδεύουμε επαρκώς Κωφούς ενήλικες ώστε να αποτελούν πρότυπα τόσο για τον κόσμο των Κωφών όσο 
και για τον Κόσμο των Ακουόντων. 

Το συνέδριο θα είναι επιμορφωτικό και ενημερωτικό και θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, 

το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 και ώρες 10:00’ – 18:00’ στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου (Κ.Ε.Σ), τόσο δια ζώσης όσο και με ζωντανή μετάδοση. 

Η ομάδα του Έργου θα ενημερώσει τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και τους εν γένει 
ενδιαφερόμενους (γονείς, μέλη της Κοινότητας των Κωφών, χρήστες της ΕΝΓ, διερμηνείς ΕΝΓ, φοιτητές κλπ.) για 
τη σκοπιμότητα και τα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου μέσα από ομιλίες και διαδραστικές δραστηριότητες, 
καθώς και ομιλίες από Κωφούς πρότυπα για την κοινότητα των Κωφών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Η συμμετοχή σας είναι δωρεάν! 

Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 

Θα υπάρχει διερμηνεία στην ομιλούμενη ελληνική γλώσσα και στα Διεθνή Νοήματα. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook & Instagram 
      

https://signlinks.eu/

