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Δελτίο Τύπου για τη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα
«Έφηβοι με Αυτισμό: Ο δρόμος προς την ανεξάρτητη διαβίωση»

H Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα «Έφηβοι με Αυτισμό: Ο δρόμος προς την
ανεξάρτητη διαβίωση» στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ερευνητικό ευρωπαϊκό έργο
Erasmus+ TRAIL. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018, από
τις 17:00 έως τις 20:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.
Στην Ημερίδα παρευρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό ο Διευθυντής της Ειδικής Αγωγής &
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Παναγιώτης
Κασσιανός και οι συνεργάτιδές του κυρίες Αθηνά Χατζηγεωργίου και Αθηνά Χριστοπούλου.
Η Π.Δ.Ε.Θ. εντός της δραστηριοποίησής της σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+
συμμετέχει ως εταίρος στο Σχέδιο «TRAIL – Teenagers: the Road with Autism to
Independent Living», το οποίο στοχεύει στην αύξηση των γνώσεων γύρω από τα ισχύοντα
ευρωπαϊκά πλαίσια για τα άτομα με αυτισμό και στην προσφορά καινοτόμων εργαλείων
και μεθόδων σε εκπαιδευτικούς/επαγγελματίες προκειμένου να υποστηρίξουν την περίοδο

μετάβασης των εφήβων με αυτισμό στην ενήλικη ανεξάρτητη ζωή. Καθώς το έργο TRAIL
οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες φορείς οργανώνουν μία σειρά εθνικών
ημερίδων με στόχο να συζητήσουν σε επίπεδο χώρας τα αποτελέσματα των δράσεων του
έργου και να διατυπώσουν προτάσεις για το μέλλον.
Κατά την έναρξη της ημερίδας η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας αναφέρθηκε αρχικά στην κρίσιμη αναπτυξιακή περίοδο της
εφηβείας και της μετάβασης στην ανεξάρτητη ενήλικη ζωή τόσο για τα άτομα τυπικής
ανάπτυξης όσο και για τα άτομα με τη διαταραχή του αυτισμού ενώ στη συνέχεια
παρουσίασε τους στόχους του Ευρωπαϊκού σχεδίου TRAIL. Ακολούθησε χαιρετισμός του
Διευθυντή της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, κ. Παναγιώτη Κασσιανού, ο οποίος μίλησε για την προτεραιότητα που
δίνει το Υπουργείο στην Ειδική Αγωγή και για τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί για την
αναβάθμισή της.
Στη συνέχεια ο παιδαγωγός, σκηνοθέτης και συγγραφέας, επίτιμος διδάκτωρ ΠΤΔΕ
του ΕΚΠΑ κ. Λάκης Κουρετζής ανέπτυξε τον σημαντικό ρόλο που έχει το Θεατρικό Παιχνίδι
ως μέσο διερεύνησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών, ενώ η κα Αθηνά
Χατζηγεωργίου, συνεργάτης του κ. Κασσιανού, αναφέρθηκε στις διαπιστώσεις και τους
προβληματισμούς για την εκπαιδευτική πολιτική για τους μαθητές με αυτισμό στο πλαίσιο
της τελικής διακρατικής συνάντησης του προγράμματος TRAIL.
Ακολούθησε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ευρωπαϊκής και εθνικής
συγκριτικής έρευνας για την Κοινωνική Πολιτική και τις μεθόδους υποστήριξης των εφήβων
με αυτισμό από την κα Βασιλική Τσελά, Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δρ.
εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Π.Τ.Ε.Α. του Π.Θ. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι καλές
Πρακτικές υποστήριξης των εφήβων με αυτισμό: Πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων &
Καινοτόμος Οδηγός από τον κ. Ζήση Ζίκο, Διοικητικό της Π.Δ.Ε.Θ. και οι Καινοτόμοι
μέθοδοι υποστήριξης των εφήβων με αυτισμό: Κινητή Μονάδα Επιστημόνων &
Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Θέατρο από την κα Δήμητρα Ξεσφιγκούλη, Εκπαιδευτικό

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Ημερίδα έκλεισε με το θεραπευτικό διαδραστικό
εκπαιδευτικό θέατρο από τη Θεατρική Ομάδα «Έκφραση».
Στο τέλος της Ημερίδας δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής και στους εκπαιδευτικούς
USB memory sticks. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τους διαδικτυακούς τόπους:
http://thess.pde.sch.gr/jn/index.php/trail/315-trail
http://trail-project.org/
https://www.facebook.com/groups/270753833314654/?ref=ts&fref=ts
https://mcesculier.wixsite.com/projet-trail/colloque
http://learn.trail-project.org/

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

