ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας (Π.Δ.Ε.Θ.) στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
συμμετείχε ως εταίρος στο πρόγραμμα «TRAIL - Έφηβοι: Ο δρόμος με τον αυτισμό προς την
ανεξάρτητη διαβίωση» με διάρκεια 30 μήνες από τον Σεπτέμβριο 2015 έως τον
Φεβρουάριο του 2018 (αρ. συμβ. 2015-1-FR01-KA204-015397). Στο πρόγραμμα
συμμετείχαν εκτός της Π.Δ.Ε.Θ. οι παρακάτω οργανισμοί:
1. Papillons Blancs de Dunkerque (SAMO) - Σύλλογος Υποστήριξης Ατόμων με ειδικές
ανάγκες - Γαλλία-Λιλ,
2. Passeport Europe - Συμβουλευτική Εταιρία καινοτομίας, σχεδιασμού και
υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων – Γαλλία-Μπορντώ,
3. Foro-Technico de Formation - Επιμορφωτικό Επαγγελματικό Κέντρο Κατάρτισης –
Ισπανία-Βαρκελώνη,
4. TP-Teatern - Θεατρική Παιδαγωγική Ομάδα – Σουηδία-Γκέτεμποργκ,
5. Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης - Μ.Κ.Ο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Καινοτομίας - Πάτρα,
6. National Autistic Society - Εθνική Εταιρία Αυτισμού – Αγγλία-Λονδίνο,
7. Apajh 38 (Elad) - M.Κ.Ο Υποστήριξης ατόμων με αυτισμό – Γαλλία-Λυών.

Το αναφερόμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στόχευσε στην αύξηση των γνώσεων γύρω
από τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πλαίσια για τα άτομα με αυτισμό μέσω της εξέτασης του
πλαισίου κοινωνικής πολιτικής για τους εφήβους και τους νέους ενήλικες με αυτισμό σε
κάθε συμμετέχουσα χώρα, στον εντοπισμό των αναγκών των ενδιαφερομένων και στην
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προσφορά καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων σε επαγγελματίες (στον τομέα της
παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας) προκειμένου να υποστηρίξουν την
περίοδο μετάβασης των εφήβων στην ενήλικη ανεξάρτητη ζωή για να αποφευχθεί η
κλιμάκωση των πιθανών κοινωνικών και συναισθηματικών προβλημάτων που σχετίζονται
με τον αυτισμό. Το πρόγραμμα TRAIL συνείσφερε στον προσδιορισμό και την εφαρμογή
καλών πρακτικών ή/και πρωτοβουλιών παρέμβασης σχετικά με τον αυτισμό που μπορούν
να επιτρέψουν την υποστήριξη του αναπτυξιακού σταδίου της εφηβείας και την ισότιμη
ομαλή πρόσβαση στην ανεξάρτητη ενήλικη διαβίωση. Παράλληλα, δημιουργήθηκε προς
χρήση διαδραστική πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών και δραστηριοτήτων κατάρτισης
μεταξύ επαγγελματιών, ερευνητών αλλά και νέων ατόμων με αυτισμό και αναπτύχθηκαν
καινοτόμα εργαλεία, μέθοδοι, πρωτοβουλίες, προγράμματα και μαθήματα, προκειμένου
να προσφερθούν ερευνητικά στοιχεία στους επαγγελματίες. Η τελική παρέμβαση
αφορούσε στη συμπλήρωση και τη δημιουργία συστάσεων Εθνικών ή Ευρωπαϊκών σχεδίων
για το ζήτημα του αυτισμού.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν έξι διακρατικές
συναντήσεις και δύο επιμορφώσεις μικρής διάρκειας:
1.

Λιλ στις 4 & 5 Δεκεμβρίου 2015

2.

Λυών στις 4-8 Απριλίου 2016 (επιμόρφωση)

3.

Λονδίνο στις 6 & 7 Μαΐου 2016

4.

Βαρκελώνη 9-11 Σεπτεμβρίου 2016

5.

Γκέτεμποργκ στις 3-7 Οκτωβρίου 2016 (επιμόρφωση)

6.

Στοκχόλμη 27-28 Ιανουαρίου 2017

7.

Αθήνα 12-13 Μαΐου 2017

8.

Λιλ 2-3 Δεκεμβρίου 2017

TRAIL – Press release

2015-1-FR01-KA204-015397

Στο πλαίσιο του προγράμματος TRAIL, λοιπόν, έχουν ήδη υλοποιηθεί πολύ
ενδιαφέρουσες δράσεις με σημαντικά ευρήματα, όπως:

1.

Συγκριτική έρευνα για τις κοινωνικές πολιτικές στην Ευρώπη αλλά και

για την ανίχνευση καινοτόμων πρωτοβουλιών, εργαλείων και μεθόδων για τους
εφήβους με αυτισμό. Κατανόηση των δομών υποστήριξης των οργανισμών και
προσδιορισμός των καινοτόμων πρακτικών που θα επιτρέψουν τον σχεδιασμό των
μηχανισμών στήριξης των εφήβων με αυτισμό για μια ομαλή πρόσβαση στην
ενήλικη ζωή.
2.

Καινοτόμος οδηγός με την καταγραφή υφιστάμενων καλών

πρακτικών της Αμερικής και του Καναδά αλλά και Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών,
καινοτόμων μεθόδων και επιστημονικών εργαλείων, διαθέσιμων σε κάθε
επαγγελματία που επιζητά πληροφορίες σχετικά με πρωτοβουλίες και νέες
μεθόδους γύρω από τον αυτισμό.
3.

Εφαρμογή καινοτομίας – Παιδαγωγικό θέατρο: Θεραπευτικό

Παιδαγωγικό - Διαδραστικό θέατρο και συγγραφή σεναρίων (TP TEATERN Σουηδία).
4.

Εφαρμογή καινοτομίας – Κινητές Μονάδες: Κινητές Μονάδες

παρέμβασης στο στάδιο της εφηβείας ως εξατομικευμένη υποστήριξη στο σπίτι
(APAJH38 – Γαλλία).
5.

Δημιουργία ιστοσελίδας και επαγγελματικών κοινοτήτων μέσω των

κοινωνικών δικτύων, προκειμένου να ενισχυθεί και να διατηρηθεί η συνεργασία
μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων (ερευνητών, επαγγελματιών, ιδρυμάτων,
φορέων λήψης αποφάσεων και χρηματοδοτών).
6.

Διαδραστική πλατφόρμα με ηλεκτρονικά μαθήματα TRAIL και

HIPE4ASD

με θεματολογία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο των παιδιών με

αυτισμό όσο και της μεταβατικής φάσης των εφήβων με αυτισμό στην ενήλικη
ανεξάρτητη ζωή.
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Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα του προγράμματος (http://trail-project.org), την ιστοσελίδα με τις καινοτομίες
που

προωθεί

(http://learn.trail-project.org/),

την

ιστοσελίδα

της

ΠΔΕΘ

(http://thess.pde.sch.gr/jn/index.php/trail/315-trail) και τη σελίδα του προγράμματος στο
Facebook (https://www.facebook.com/groups/270753833314654/) .

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
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