
ΙΟ1 - Διαδικτυακή πλατφόρμα 

Δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικά μαθήματα που περιέχουν τη μεθοδολογία των 

προγραμμάτων που εισηγήθηκαν στα δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Λυών, Γαλλία 

και Γκέτεμποργκ, Σουηδία.  Στα σεμινάρια αυτά παρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν δύο 

καινοτόμες μέθοδοι:  

 

 η CPT (Θεραπευτικό-Παιδαγωγικό Θέατρο) και  

 η Mobile Unit (κινητές μονάδες θεραπευτών με στόχο την υποστήριξη της 

ανεξάρτητης διαβίωσης ατόμων με ΔΑΦ),  

 

οι οποίες στην συνέχεια τροποποιήθηκαν σε ψηφιακή μορφή, ώστε να είναι 
προσβάσιμες από όλους μέσω της ηλεκτρονικής (e-learning) πλατφόρμας του 

έργου: http://learn.trail-project.org  

 

http://learn.trail-project.org/
http://learn.trail-project.org/
http://learn.trail-project.org/


Η αρχική σελίδα 



Κύρια χαρακτηριστικά πλατφόρμας 

 Είναι δωρεάν 

 Έχει δημιουργηθεί σε Moodle, την γνωστότερη πλατφόρμα ανάπτυξης 
διαδικτυακών μαθημάτων 

 Ανοιχτό λογισμικό που υποστηρίζεται από τεράστια κοινότητα 
προγραμματιστών 

 Είναι responsive, εμφανίζεται δηλ. κανονικά σε όλες τις συσκευές άσχετα 
με το μέγεθος τους (desktop, laptop, tablet, mobile) 

 Πλήρως λειτουργική: Φεβρουάριος 2018. 

 Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά και προβλέπεται να είναι 
διαθέσιμα επιπλέον: Ελληνικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Σουηδικά  

 Θα έχει συνολικά 3 μαθήματα. 

 



Δομή 

μαθημάτων 

Overview | Επισκόπηση 

Learning objective | Μαθησιακοί στόχοι  

Learning outcomes | Μαθησιακά αποτελέσματα 

Contents| Περιεχόμενα 

Theoretical part | Θεωρητικό μέρος 

Practical part | Πρακτικό μέρος 

Forum | Φόρουμ 



Περιεχόμενα μαθήματος 
CPT-Cultural Pedagogical Theatre 

01 02 03 

Βάση γνώσεων: TP- 
Theater και πολιτιστικό 
παιδαγωγικό θέατρο 
(CPT) 

Παιδαγωγικές δεξιότητες 
της CPT 

Θεατρικές δεξιότητες - 
Βασική κατάρτιση & 
τεχνολογία CPT  

Βάση γνώσεων 2 - 
Έρευνα, Συγγραφή 
σεναρίου και 
Παράσταση 

04 

Ένα διαδραστικό δημιουργικό εργαλείο για την καινοτομία σε διάφορες προβληματικές κοινωνικές 

καταστάσεις. Μια μεθοδολογία συνεργασίας και απόκτησης κοινής γνώσης σε ένα ευρύ φάσμα 

κοινωνικών θεμάτων. 

 

Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει δεξιότητες, να αυξήσει την εμπειρία της ενδυνάμωσης, και 

να ενισχύσει την αυτο-αποτελεσματικότητα 

01 02 03 





Περιεχόμενα μαθήματος 
Transfer of mobile unit 

Μεταφορά 
μεθοδολογίας της 
κινητής μονάδας 

01 
Παρουσίαση των 
εργαλείων αξιολόγησης 
που χρησιμοποιούν οι 
επαγγελματίες 

02 
Ιδιαιτερότητες της 

παρέμβασης της κινητής 
μονάδας οικιακής ομάδας 

03 
Υποστήριξη για την 
υλοποίηση του έργου 
της κινητής μονάδας 

04 

Στόχοι:  

1. Κατανόηση της λειτουργίας της κινητής μονάδας αξιολόγησης  

2. Υποστήριξη και αξιολόγηση της βιωσιμότητας των κινητών μονάδων αξιολόγησης 



Περιεχόμενα μαθήματος 
HIPE4ASD 

Κύριες δυσκολίες και 
ανάγκες των ομάδων 
στόχων 

01 
Κύριες δυσκολίες των 
επαγγελματιών στην 
εξάσκηση 

02 
Βασικά βήματα για την 
υποστήριξη συνοδείας 

03 
Καλές και ειδικές 
πρακτικές 

04 

Στόχοι: 

1. Οι επαγγελματίες να είναι σε θέση να αξιολογήσουν καλύτερα τις ανάγκες των νέων με 

αυτισμό σε διάφορους τομείς παρέμβασης 

2. Να είναι σε θέση να  χρησιμοποιήσουν καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία για να 

προβλέψουν την ευαίσθητη περίοδο της μετάβασης και να βελτιώσουν την υποστήριξη 



ΙΟ4 – Οδηγός Καινοτομίας 

Μία συλλογή καλών πρακτικών και καινοτόμων εργαλείων για να 
βοηθήσουν τους επαγγελματίες στην υποστήριξη των εφήβων με αυτισμό.  

10 κατηγορίες: 

 Αθλητισμός και αναψυχή - Δραστηριότητες 

 Καθημερινή και οικογενειακή ζωή - Κοινωνική ένταξη - Κοινωνικές δεξιότητες 

 Πολιτισμός και τέχνη 

 Βασικές γνώσεις ASD - Αισθητηριακές διαταραχές - Δυσκολίες 
συμπεριφοράς 

 Επαγγελματική ένταξη  

 Έργα - σύνδεσμοι - δίκτυα - εργαλειοθήκες 

 Συναισθηματική και σεξουαλική ζωή 

 Πλαίσια 

 Εκπαίδευση και τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 ΤΠΕ - Διαδικτυακά εργαλεία 

http://trail-project.org/innovation-guide/ 



http://trail-project.org/innovation-guide/


http://trail-project.org/innovation-guide/education-and-higher-education/


Ευχαριστούμε 

 

Ερωτήσεις; 


