
Έφηβοι με Αυτισμό:  
Ο δρόμος προς την ανεξάρτητη διαβίωση 

Ελένη Αναστασοπούλου 
Med: -Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκ/ση 

                   -Ψυχολογική και Διδακτική Μεθοδολογία 
της Εκ/σης 

 
Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας &  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 



Η Π.Δ.Ε.Θ. στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Erasmus+ υλοποίησε ως εταίρος το Σχέδιο με τίτλο  

«TRAIL - Έφηβοι: Ο Δρόμος με τον Αυτισμό 
προς την Ανεξάρτητη Διαβίωση» 

TRAIL - Teenagers: the Road with Autism to 
Independent Living  



Η Ταυτότητα 

του έργου 

Τίτλος έργου 

Έφηβοι: ο δρόμος με αυτισμό προς την 

ανεξάρτητη διαβίωση 

Teenagers: the Road with Autism to 

Independent Living 

Ακρωνύμιο έργου TRAIL 

Κωδικός σύμβασης 2015-1-FR01-KA204-015397 

Βασική δράση 

Erasmus+ + KA2 - Συνεργασία για την 

καινοτομία και την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών 

Στρατηγική δράση 
Στρατηγικές συνεργασίες για την εκπαίδευση 

ενηλίκων 

Έναρξη έργου Σεπτέμβριος 2015 

Λήξη έργου Φεβρουάριος 2018 

Συνολική διάρκεια 

έργου 
30 μήνες 

Αιτών οργανισμός SAMO: Οι Λευκές Πεταλούδες της Δουνκέρκης 





Η πρόκληση ήταν: 

 - να αυξήσουμε τις γνώσεις μας γύρω 
από τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πλαίσια του 
εν λόγω ζητήματος, 

 - να εστιάσουμε στις ανάγκες των 
ενδιαφερομένων και 

 - να προσφέρουμε καινοτόμα εργαλεία 
και μεθόδους σε επαγγελματίες στον 
τομέα της παιδείας, της υγείας και της 
κοινωνικής πρόνοιας, που να 
υποστηρίζουν την ομαλή μετάβαση των 
εφήβων στην ενήλικη ανεξάρτητη ζωή.  

Το αναπτυξιακό 
στάδιο της εφηβείας 
και της μετάβασης 
στην ενήλικη ζωή 

αποτελεί μια κρίσιμη 
περίοδο για τα άτομα 

με Αυτισμό.  



• Εξέταση του πλαισίου κοινωνικής πολιτικής για τους εφήβους και τους νέους 
ενήλικες με αυτισμό σε κάθε συμμετέχουσα χώρα 

• Καταγραφή και ανάλυση της εμπειρίας των επαγγελματιών και των εφήβων με 
αυτισμό και των οικογενειών τους 

• Παροχή εργαλείων, μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών στους επαγγελματίες για 
να αποφευχθεί η κλιμάκωση των πιθανών κοινωνικών και συναισθηματικών 
προβλημάτων που σχετίζονται με τον αυτισμό. 

• Δημιουργία και χρήση διαδραστικής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών και 
δραστηριοτήτων κατάρτισης μεταξύ  επαγγελματιών, ερευνητών αλλά και νέων 
ατόμων με αυτισμό. 

• Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, μεθόδων, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και 
μαθημάτων, προκειμένου να προσφερθούν ερευνητικά στοιχεία στους 
επαγγελματίες.  

• Συστάσεις προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων με βάση τα αποτελέσματα του 
Σχεδίου 

Στόχος του Σχεδίου TRAIL ήταν 



Στο πλαίσιο του 
προγράμματος του 
Σχεδίου TRAIL, 
πραγματοποιήθηκαν 
τα παρακάτω  
Πνευματικά Έργα και 
οι Καινοτόμες 
Δράσεις. 

COMPARATIVE SURVEY:  

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.  

INNOVATION GUIDE:  

Υφιστάμενες καλές πρακτικές της Αμερικής και του Καναδά αλλά και 

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, καινοτόμες μέθοδοι και επιστημονικά 

εργαλεία επαγγελματιών.  

Διαθέσιμο σε κάθε επαγγελματία που επιζητά πληροφορίες σχετικά με 

πρωτοβουλίες και νέες μεθόδους γύρω από τον αυτισμό. 

TRANSFER OF INNOVATION- 

PEDAGOGICAL THEATER 

TRANSFER OF INNOVATION- 

MOBILE UNITS  

1. Θεραπευτικό Παιδαγωγικό - Διαδραστικό θέατρο και συγγραφή 

σεναρίων (TP TEATERN - Σουηδία)  

2. Κινητές Μονάδες παρέμβασης στο στάδιο της εφηβείας ως 

εξατομικευμένη υποστήριξη στο σπίτι (APAJH38 – Γαλλία). 

WEB SITE - PLATFORM  

Υποστήριξη για τη συγκριτική έρευνα και τον καινοτόμο οδηγό. 

Δημιουργία 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).  

TRAIL – HIPE COURSE 

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα TRAIL συμπληρώνουν τα μαθήματα HIPE4ASD 

(μεταφορά καινοτομίας Leonardo: παιδιά με αυτισμό) με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της μεταβατικής φάσης των εφήβων με αυτισμό στην 

ενήλικη ανεξάρτητη ζωή. 



5η Διεθνική Συνάντηση στην Αθήνα 
12-13 Μαΐου 2017 



Ευρωπαϊκό Συνέδριο - 1 Δεκεμβρίου 2017 

https://mcesculier.wixsite.com/projet-trail/colloque


Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο  

 
Lille  

 
1 Δεκεμβρίου 2017 

« Αυτισμός :  

Από την εφηβεία στην 
ανεξάρτητη ζωή » 

Καινοτομίες στη 
Γαλλία και στην 

Ευρώπη 

 Why TRAIL project: TRAIL project in Greece 
– Π.Δ.Ε.Θ.  

 From education to training in Greece 
(Workshop) – Αθηνά Χατζηγεωργίου, Δ/νση 
Ειδικής Αγωγής ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Π.Δ.Ε.Θ. 

 Education & Handicap in Greece 
(Roundtable) - Αθηνά Χατζηγεωργίου, Δ/νση 
Ειδικής Αγωγής ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 



 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας! 
 

euprojects@thess.pde.sch.gr 

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 
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