Σςνένηεςξη με ηην Αναπληπώηπια Καθηγήηπια ηος Τμήμαηορ
Εκπαιδεςηικήρ και Κοινωνικήρ Πολιηικήρ ηος ΠΑ.ΜΑΚ., κ. Καπηαζίδος
Λεςκοθέα

Καιεκέξα θ. Καξηαζίδνπ θαη επραξηζηνύκε πνπ δερζήθαηε λα απαληήζεηε
ζηηο εξωηήζεηο καο. Σπδεηνύζακε πξνρζέο ζην κάζεκα γηα ην επάγγεικα ηνπ
Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ θαη ζα ζέιακε λα καο βνεζήζεηε λα κάζνπκε
πεξηζζόηεξα πξάγκαηα.
1. Σε πνηα ζρνιή δηδάζθεηε θαη πνηα καζήκαηα θάλεηε;
Γηδάζθω ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζην ηκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη
θνηλωληθήο πνιηηηθήο. Τα καζήκαηα είλαη Δηζαγωγή ηελ εηδηθή αγωγή θαη
εθπαίδεπζε, Δθπαίδεπζε αηόκωλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη Δθπαίδεπζε
αηόκωλ κε βαξηέο ή/ θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο. Δπνπηεύω πηπρηαθέο
εξγαζίεο θαη θνηηεηέο ζηελ πξαθηηθή άζθεζε.
2. Τη ζαο πξνζθέξεη ε δνπιεηά ζαο;
Τελ ραξά λα βξίζθνκαη κε λένπο αλζξώπνπο θαη λα ηνπο δηδάζθω όια απηά
πνπ μέξω γηα λα ηα εθαξκόζνπλ ωο εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγωγήο θαη λα
γίλνπλ ζπλεηδεηνπνηεκέλνη πνιίηεο.
3. Παξαθνινπζήζακε θάπνηεο από ηηο δξάζεηο ζαο ζην Φεζηηβάι. Από πνπ
μεθίλεζε ε ηδέα γηα ην Φεζηηβάι Rodi;
Από ηελ αγάπε γηα ηελ ηέρλε θαη από ην γεγνλόο όηη ζηα καζήκαηά κνπ ζπρλά
ρξεζηκνπνηώ ηηο ηαηλίεο ή ηελ ινγνηερλία γηα λα κεηαθέξω κελύκαηα θαη λα
θηλεηνπνηήζω ηνπο θνηηεηέο κνπ.
4. Πείηε καο ιίγεο από ηηο δξάζεηο πνπ θάλαηε ζην Φεζηηβάι
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Δίρακε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, Χνξεπηηθέο παξαζηάζεηο. Πξνβνιή ηαηληώλ,
Δθζέζεηο θωηνγξαθίαο, Μνπζηθέο ζπλαπιίεο
5. Δκείο ζην Σύιινγν έρνπκε εζεινληέο, πνπ καο βνεζνύλ ζηα πξνγξάκκαηα.
Πνηα ήηαλ ε δνπιεηά ηωλ εζεινληώλ ζην Φεζηηβάι;
Οη δηθνί καο εζεινληέο νξγάλωζαλ ην πιηθό πνπ δώζακε. Έδηλαλ
πιεξνθνξίεο ζηνπο θαιεζκέλνπο. Δμππεξεηνύζαλ θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπ
θνηλνύ.
6. Δίραηε δπζθνιίεο όηαλ εηνηκάδαηε ην Φεζηηβάι; Πνηεο ήηαλ απηέο;
Πνιιέο. Δηδηθά ην νηθνλνκηθό ζέκα ήηαλ δύζθνιν θαη νπζηαζηηθά όιν
δηνξγαλώζεθε από 2 άηνκα.
7. Πωο πηζηεύεηε πωο βνήζεζε ην Φεζηηβάι ηα άηνκα κε αλαπεξία αιιά θαη
ηνπο πνιίηεο;
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ δηαθνξεηηθόηεηα. Δίδακε θαιέο θαη θαθέο
πξαθηηθέο. Δγώ πξνζωπηθά θαηάιαβα όηη έρνπκε πνιιή δνπιεηά αθόκα γηα λα
μεπεξάζνπκε ηελ θηιαλζξωπία ζην ρώξν ηεο αλαπεξίαο
8. Θα μαλαγίλεη ην Φεζηηβάι απηό;
Ναη ζα γίλεη ηνλ Γεθέκβξην 2019. Δπίζεο νξγαλώλνπκε θαη άιιεο δξάζεηο.
Μηα εκεξίδα ζηηο 18/4 θαη ηελ ζπκκεηνρή καο ζην 3ν Φεζηηβάι ΚΓΑΠ ΜΔΑ
ζηηο 10 Μαϊνπ
Καιή επηηπρία θαη επραξηζηνύκε πνιύ γηα ην ρξόλν ζαο!!!
Σύληνκν Βηνγξαθηθό
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Conservatorium - Degrees in Harmony and Counterpoint. She has worked as Special
Educator at a Special School, as a Preschool Educator in West Attica and as a Music
teacher at Music High School in Katerini, Greece. She has published on Special
Education in Greek and international Journals. Her current research interests
include: Special education approaches, Music education of students with disability,
Perceptual motor development and skills, intellectual disability, Social Skills, Selfdetermination and Transition.

Η Λευκοθζα Καρτασίδου είναι αναπλθρώτρια κακθγιτρια Ειδικισ Αγωγισ ςτο
Σμιμα Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ.
ποφδαςε ςτθν Ελλάδα ςτο Παιδαγωγικό Σμιμα Νθπιαγωγών του ΑΠΘ και ςτθ
Γερμανία, ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Κολωνίασ – ωσ υπότροφοσ του Γερμανικοφ
Κρατιδίου Βόρειασ Ρθνανίασ-Βεςτφαλίασ – όπου ζλαβε διδακτορικό ςτον τομζα τθσ
Θεραπευτικισ Παιδαγωγικισ.
Είναι κάτοχοσ πτυχίου Ανωτζρων Θεωρθτικών (Αρμονία, Ωδικι και Αντίςτιξθ) και
ζχει εργαςτεί ωσ κακθγιτρια μουςικισ ςε ιδιωτικι μουςικι ςχολι, ωδείο και ςτθ
Β/κμια Εκπαίδευςθ ςτο Μουςικό χολείο (Γυμνάςιο) Κατερίνθσ. Έχει εργαςτεί ςτθν
Α/κμια Εκπαίδευςθ και ςε χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ ωσ Νθπιαγωγόσ. Έχει
δθμοςιεφςεισ ςτθν ειδικι αγωγι ςε ελλθνικά και ξζνα περιοδικά. Σα ερευνθτικά τθσ
ενδιαφζροντα εςτιάηουν ςτθν ειδικι αγωγι, ςτθ μουςικι εκπαίδευςθ μακθτών με
αναπθρία, ςτισ αντιλθπτικοκινθτικζσ δεξιότθτεσ, ςτθ νοθτικι αναπθρία, ςτισ
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, ςτον αυτοπροςδιοριςμό και ςτθ μετάβαςθ των ατόμων με
αναπθρία.
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