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Η εισήγηση αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση δύο Επιμορφωτικών Δράσεων 
σχετικά με Καινοτόμες Μεθόδους υποστήριξης των εφήβων με αυτισμό και των 
αντίστοιχων Πνευματικών Προϊόντων του Σχεδίου TRAIL για τη Μεταφορά των 

Καινοτομιών.  

1. την αύξηση των γνώσεων για τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πλαίσια για τα άτομα με 
αυτισμό και για τις ανάγκες των ενδιαφερομένων 

2. την προσφορά καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων σε επαγγελματίες για την 
υποστήριξη της ομαλής μετάβασης των εφήβων με αυτισμό στην ενήλικη 

ανεξάρτητη ζωή 

Το αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας και της μετάβασης στην ενήλικη ζωή αποτελεί 
μια κρίσιμη περίοδο για τα άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές στο Φάσμα 

του Αυτισμού (ΔΑΔ-ΦΑ). Το προαναφερόμενο πρόγραμμα είχε ως στόχο:  
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1η Διεθνική Δραστηριότητα Επιμόρφωσης  

Λυών 4-8 Απριλίου 2016  

Centre hospitalier Le Vinatier  

Μεταφορά της καινοτομίας δημιουργίας 
κινητής μονάδας επιστημόνων άμεσης και 

εξατομικευμένης παρέμβασης  και 
υποστήριξης εφήβων και νέων ενηλίκων με 

αυτισμό στο σπίτι. 

 

εφαρμόζεται από τον οργανισμό APAJH38, 
εταίρο του Σχεδίου TRAIL στη Λυών. 
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Οργανισμός 
APAJH38 

L'Association Pour 
Adultes et Jeunes 

Handicapés  

  

εθνικό 
διαγνωστικό 

κέντρο για τον 
αυτισμό  

οικογένειες 
των ατόμων 
με αυτισμό 

ειδικοί 
επαγγελματίες 
(εξειδικευμένη 
υποστήριξη) 
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Η επιμόρφωση οργανώθηκε σε δύο φάσεις:  

Οι πρώτες δύο ημέρες περιελάμβαναν τη 
γενική ενημέρωση γύρω από το  ζήτημα του 

Αυτισμού 

α) την κατανόηση του Αυτισμού και των 
χαρακτηριστικών των ατόμων με αυτισμό   

β) τη διαδραστική υποστήριξη των ατόμων 
με αυτισμό σύμφωνα με τις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά τους  

γ) Ψυχολογικές Θεωρίες - Εξειδικευμένες 
παρεμβάσεις - Γνωστικές και αισθητηριακές 
σχετικές απόψεις-  Μέθοδοι Αντιμετώπισης, 

κτλ.  

Η επιμόρφωση κατά τη δεύτερη φάση 
περιελάμβανε την παρουσίαση του 
προγράμματος κινητικότητας που 

εφαρμόζει ο γαλλικός οργανισμός APAJH 
38 . 

Αναπτύχθηκαν οι δομές, τα εργαλεία και το 
ανθρώπινο δυναμικό των μονάδων της 

κινητικότητας.  

Aκολούθησε συζήτηση για τις μεθόδους 
υποστήριξης των ατόμων με αυτισμό και 

πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή πρακτικών 
και εμπειριών μεταξύ των επιμορφούμενων 
επαγγελματιών-εκπροσώπων των εταίρων. 
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Στόχοι κινητής μονάδας: 

1. Παροχή γρήγορης 
πρόσβασης σε μια 

λειτουργική αξιολόγηση 
που πραγματοποιείται 

στο σπίτι και σε μια 
σφαιρική βιο-ψυχο-

κοινωνική προσέγγιση. 

2. Επισήμανση των 
αναγκών και των 

συνεργασιών που 
απαιτούνται για τη 

συνέχιση της ζωής του 
ατόμου με αυτισμό. 

3. Βοήθεια στους 
φροντιστές και σε άλλα 
άτομα που έρχονται σε 
επαφή με το άτομο με 

αυτισμό για να 
κατανοήσουν καλύτερα 

τη διαταραχή. 
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Αποστολή 
των κινητών 

μονάδων 

• προσδιορισμός των αναγκών 

• προώθηση της ένταξης ατόμων με αυτισμό σε όλους τους τομείς της ζωής 

• διεπιστημονική αξιολόγηση  

• κατανόηση και επίλυση των καταστάσεων, αντιμετώπιση προβλημάτων,  

• διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων μέσων στήριξης και 
παρέμβασης 

• συμβουλευτική (οικογένεια, ασθενής, επαγγελματίες κλπ.) 

• αντιμετώπιση του πόνου 

• παρακολούθηση του ασθενούς και του περιβάλλοντος του  

• ανάπτυξη ενός περιφερειακού δικτύου (επαγγελματίες, οικογένειες, συνεργάτες 
...) 

• ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των οικογενειών και των επαγγελματιών 

• προώθηση και συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες  

• υποστήριξη στην ειδική διαχείριση των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος σε 
ιδρύματα 

• ιατρική εξειδίκευση στις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού 

• πρόληψη ή / και υποστήριξη καταστάσεων κρίσης 

• υποστήριξη της κοινωνικο-επαγγελματικής ένταξης και ολοκλήρωσης 

• ευαισθητοποίηση του αυτισμού 

• επιτόπιες παρατηρήσεις … 
3/9/2018 

7 



Επαγγελματίες: 

Ψυχίατρος  

Παιδοψυχία
τρος 

Φυσίατρος 

Αλγολόγος 
(ιατρός 
πόνου) 

Νευρολόγο
ς 

Ψυχολόγος 
Ειδικός 

παιδαγωγό
ς 

Λογοθεραπ
ευτής 

Φυσικοθερ
απευτής 

Κοινωνικός 
λειτουργός 

Ψυχοκινητικ
ός 

θεραπευτής 
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Η αξιολόγηση του ατόμου 
στηρίζεται στις δεκατέσσερις 
βασικές ανθρώπινες ανάγκες 
της Virginia Henderson 
(σωματικές, ψυχολογικές, 
επικοινωνιακές, μαθησιακές, 
πνευματικές και ηθικές):  
Κανονική αναπνοή,  
επαρκής διατροφή,  
σωματικά απόβλητα,  
διατήρηση επιθυμητών 
στάσεων, ξεκούραση,  
κατάλληλα ρούχα,  
διατήρηση της θερμοκρασίας 
του σώματος,  
καθαριότητα,  
αποφυγή των κινδύνων,  
επικοινωνία και έκφραση 
συναισθημάτων,  
πίστη,  
εργασία,  
αναψυχή. 
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Εργαλεία αξιολόγησης 
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Αξιολόγηση του πόνου:  

Pain Face Scale (Κλίμακα προσώπου για την αξιολόγηση του 
πόνου). 



Μείζονες κινητικές δεξιότητες –  

Gross motor 
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Συντονισμός 

λεπτές κινητικές δεξιότητες 

Γνώση του ανθρώπινου σώματος 

μίμηση 

εικόνα σώματος 
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Χρονικός προσανατολισμός 

Χωρικός 
προσανατολισμός 
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Η εφαρμογή της μεταφοράς 
της καινοτομίας των κινητών 
μονάδων υποστήριξης των 

εφήβων και των νέων 
ενηλίκων με αυτισμό στο 

σπίτι ήταν προαιρετική για 
τους εταίρους του Σχεδίου, 
καθώς δεν προβλεπόταν 
χρηματοδότηση από το  

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για 
το σκοπό αυτό.  

Η Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 

ως εταίρος στο 
πρόγραμμα ΤΡΑΙΛ στο 

πλαίσιο της υλοποίησης 
του πνευματικού έργου Ο7 

συνεργάστηκε με την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας για 
τη δημιουργία από κοινού 

μιας κινητής μονάδας 
υποστήριξης ατόμων με 

αυτισμό.  

Κατά τη συνεργασία 
μεταξύ των ομάδων 
εργασίας των δύο 

οργανισμών 
συμφωνήθηκαν τα 

παρακάτω: 

Μεταφορά της καινοτομίας των κινητών μονάδων υποστήριξης 
των εφήβων και των νέων ενηλίκων με αυτισμό στο σπίτι 
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Πραγματοποίηση συνεδρίων για τη διεξαγωγή 
συμπερασμάτων για το πρόγραμμα  

Ενδεχόμενη εδραίωση της κινητής μονάδας μετά το πέρας του 
προγράμματος 

Παροχή εξοπλισμού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη 
μετακίνηση της κινητής μονάδας 

Συμμετοχή επιστημονικού προσωπικού από την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας  (κοινωνικού λειτουργού και νοσοκόμου),  την 

Περιφερειακή Διεύθυνση  Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (ειδικού 
παιδαγωγού και ψυχολόγου) και ενός νευρολόγου από το Κέντρο 

Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου  για την 
επάνδρωση της ομάδας υποστήριξης 

Επιλογή και χρήση κατάλληλων εργαλείων από την 
επιστημονική ομάδα για την αξιολόγηση των ατόμων με 

αυτισμό 

Υποχρέωση καταγραφής των παρατηρήσεων και των 
συμπερασμάτων της επιστημονικής ομάδας για τις ανάγκες 

του προγράμματος ΤΡΑΙΛ 3/9/2018 
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συνάφεια η ιδέα του έργου μπορεί να προσαρμοστεί στην τοπική 

πραγματικότητα; 

αποτελεί ένα πρόβλημα προτεραιότητας για τους 

ωφελούμενους; 

συνοχή το σχέδιο μπορεί να προσαρμοστεί στο κοινωνικό, 

γεωγραφικό, οικονομικό, πολιτιστικό πλαίσιο της 

περιοχής; 

Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες έχουν σαν 

αποτέλεσμα την επιθυμητή βελτίωση; 

αποδοτικότητα το έργο επιτυγχάνει το στόχο του με λογικά και 

ρεαλιστικά έξοδα; 

σκοπιμότητα υπάρχουν οικονομικοί, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι για 

την έγκαιρη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων; 

 κοινωνική διάσταση 

 τεχνική διάσταση 

 οικονομική διάσταση 

 χρονική διάσταση 

επίδραση ποια είναι η επίδραση του σχεδίου στις συνθήκες 

διαβίωσης των ωφελούμενων; 

Για την εφαρμογή της 
καινοτομίας των κινητών 
μονάδων υποστήριξης των 
εφήβων και των νέων 
ενηλίκων με αυτισμό στο σπίτι 
απαιτείται ο έλεγχος των εξής 
κριτηρίων: 
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2η Διεθνική Δραστηριότητα Επιμόρφωσης 

Gothenburg Σουηδία 3-7 Οκτωβρίου 2016  



2η Διεθνική Δραστηριότητα Επιμόρφωσης - Gothenburg Σουηδία 3-7 
Οκτωβρίου 2016  

Trail- C2- Cultural Pedagogical Theatre (CPT) 
Workshop/Training course 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Ένα πενθήμερο (5) εκπαιδευτικό σεμινάριο στο TP-Τheater 
της Σουηδίας το Πολιτιστικό Παιδαγωγικό Θέατρο "CPT", που 

ίδρυσε ο παραγωγός θεάτρου Esso Peterson. 
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Το εκπαιδευτικό 
σεμινάριο CPT 

περιλάμβανε τρία 
στάδια: 

1: Βασικές γνώσεις. 
Περιλαμβάνει το θεωρητικό 

υπόβαθρο και το σκοπό της 
CPT. Εξετάζονται βασικά 

στοιχεία της έρευνας για τα 
κοινωνικά ζητήματα και τα 
βασικά σενάρια γραφής. 

2: Παιδαγωγικές δεξιότητες. 
Παρουσιάζεται η τεχνογνωσία 
της CPT, τα βασικά σημεία της 
δομής των μεθοδολογιών και 

οι ειδικές τεχνικές της CPT. 

3: Υποκριτικές/Ερμηνευτικές 
ικανότητες. Πραγματοποιείται 
παρουσίαση και άσκηση σε 

βασικές δεξιότητες 
υποκριτικής, αυθορμητισμού, 

αφήγησης και ειδικών 
τεχνικών CPT. 
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Ομάδα στόχος του εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου CPT  

οι επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται 
στον τομέα της κοινωνικής / ιατρικής 

περίθαλψης ή της εκπαίδευσης με άτομα 
στο φάσμα του αυτισμού. 

Στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
CPT  

η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων 
για την κάλυψη των αναγκών, για την 

αύξηση της αυτονομίας και της 
αυτοαπασχόλησης της ομάδας-στόχου 

με τη μεθοδολογία της CPT. 

Η ιδέα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου CPT 

το Πολιτιστικό Παιδαγωγικό Θέατρο 
(CPT) είναι μια καινοτόμος και 

διαδραστική μέθοδος θεάτρου για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.  

Το CPT επιτρέπει στο κοινό να 
συνεργαστεί για να αναπτύξει τις 

δεξιότητές του σε διάφορες καταστάσεις 
διαταραχών. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο του 
εκπαιδευτικού σεμιναρίου CPT  

εδράζεται στην παιδαγωγική του Paulo 
Freire καθώς και στο έργο του Augusto 

Boal. Χρησιμοποιούνται οι τεχνικές 
αυτοσχεδιασμού του Keith Johnstone 

και οι αρχές δημιουργίας σεναρίου από 
τον Konstantin Stanislavskij. 
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μεθοδολογία 
CPT χωρίζεται 

σε τρεις 
διαδραστικές 

μεθόδους 
θεάτρου 

"IDT" Interactive Design 
Theatre   

Διαδραστικός 
Σχεδιασμός Θεάτρου 

"IFT" Interactive Form 
Theatre 

Διαδραστική Μορφή 
Θεάτρου 

"ISW" Interactive 
Script Writing  

Διαδραστική 
Συγγραφή Σεναρίου  
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Η μεθοδολογία CPT  περιλαμβάνει δύο 
σενάρια: 

Το πρώτο σενάριο 
επισημαίνει την 

αρνητική 
περίπτωση 

έκβασης της 
υπόθεσης σχετικά 
με ένα θέμα ή μια 

σύγκρουση 
προκειμένου να 

προβληματιστεί το 
κοινό. 

Το δεύτερο σενάριο 
επιτρέπει στο κοινό 
να αλληλεπιδράσει 

μαζί με τους 
ηθοποιούς 

προκειμένου να 
βελτιωθεί η έκβαση 

του πρώτου 
σεναρίου, να 

βρεθεί μια 
καλύτερη λύση.  

Η εκπαίδευση της CPT είναι μια συνεχής 
διεργασία  

η οποία 
ακολουθείται από 

μια δομημένη 
διαδικασία ελέγχου 

ολοκληρώνεται με 
την αξιολόγηση 
των δεξιοτήτων 

των 
εκπαιδευομένων 

μέσω της 
μαγνητοσκόπησης 
μιας παράστασης 

CPT. 
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•Τα μέρη του Πολιτιστικού Παιδαγωγικού Θεάτρου (1 Βασική 
γνώση 2. Υποκριτικές ικανότητες 3. Παιδαγωγικές δεξιότητες). Η 
μεθοδολογία CPT.  

•Δημιουργία πέντε ομάδων των τριών ατόμων.  

•Προβληματισμός και συζήτηση με θέμα «προβληματικές 
καταστάσεις για εφήβους με αυτισμό» ως προς την αυτονομία, 
την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την αυτοπροστασία.  

•Εργασίες για την επόμενη μέρα.  

1η Ημέρα  

Θεωρητικό Υπόβαθρο και 
Μεθοδολογία CPT 

•Εκπαίδευση σώματος και φωνής, αυθορμητισμός, συζήτηση για 
την αποδοχή και τον αποκλεισμό.  

•Πρώτη σκηνή ερμηνεύοντας τη χειρότερη έκβαση.  

•Με το εργαλείο του αυτοσχεδιασμού ο εκπαιδευτής δέχεται την 
θετική έκβαση.  

2η Ημέρα  

Ανάπτυξη Παιδαγωγικών 
Δεξιοτήτων 

•Αναπτύχθηκαν σενάρια για περιπτώσεις εκφοβισμού, ρατσισμού 
και αποφυγής εργασίας σε άτομα με αυτισμό.  

•Ανατροφοδότηση για την ένταση και τον τόνο της φωνής.  

3η Ημέρα  

Διαδικασία Συγγραφής 
Σεναρίου  
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4η Ημέρα  

Δοκιμαστικές 
Παραστάσεις 
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Μεθοδολογία 
CPT 

αλληλεπίδραση με το 
κοινό 

επικύρωση ΟΛΩΝ 
των προτάσεων του 

κοινού 

δεξιότητες 
προβληματισμού και 
ανοιχτών ερωτήσεων 

ώστε το κοινό να 
προβληματιστεί για 

το 1ο σενάριο και για 
μια εναλλακτική 

έκβαση (2ο σενάριο).  

Παιδαγωγική Ομάδα 3 
ατόμων -τρεις ρόλοι:  

1oς: Παιδαγωγός , 

2ος:  Βοηθός 
Παιδαγωγού/ερμηνεύει 
το σενάριο για το κοινό,  

3ος; Βοηθός 
παιδαγωγού/ερμηνεύει 

το σενάριο για τους 
ηθοποιούς 
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• Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης 
στο Γκέτεμποργκ  η καινοτόμος 
μεθοδολογία  εφαρμόστηκε στη 
Θεσσαλία από τη θεατρική ομάδα 
Έκφραση σε δασκάλους και μαθητές της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διήμερα 
εργαστήρια.  

 

1η εφαρμογή 
της 

καινοτομίας 

 

• Επίσης η μεθοδολογία CPT εφαρμόστηκε σε 
ομάδα μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Λάρισας από τη κ. Καραγεώργου Βασιλική , 
μέλος της θεατρικής ομάδας έκφρασης, με 
θετικά αποτελέσματα ως προς την  
ευαισθητοποίηση των ομάδων των μαθητών 
σχετικά με ζητήματα συμπεριφοράς απέναντι 
σε άτομα με ιδιαιτερότητες.  

2η εφαρμογή της 
καινοτομίας 
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Οι δράσεις μεταφοράς και διάχυσης των 
καινοτόμων μεθόδων αποσκοπούν στην 
ενίσχυση των επαγγελματιών με διαδικασίες 
κατάρτισης, παρέμβασης και πρόσβασης σε 
δίκτυα με καινοτόμα εργαλεία στον τομέα της 
Ειδικής Αγωγής, ώστε να βελτιωθούν οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες τους στα άτομα που 
το έχουν ανάγκη. 

Τα αποτελέσματα της Μεταφοράς των 
Καινοτομιών κατέδειξαν πρωτοποριακές 
πρακτικές και μεθόδους στον τομέα της 
παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής 
πρόνοιας, προκειμένου να υποστηριχθεί από 
τους επαγγελματίες η περίοδος μετάβασης των 
εφήβων με αυτισμό στην ενήλικη ανεξάρτητη 
ζωή. 
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πολύ για την 

προσοχή σας! 


