
 

TA ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΑ  

 ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ: οι ήδη υπάρχουσες καλές 
πρακτικές στην Αμερική και τον Καναδά σε 
σχέση με καινοτόμες μεθόδους, όπως 
επιστημονικά εργαλεία επαγγελματιών αλλά και 
Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.   

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ: 
διαδραστικό θέατρο και συγγραφή σεναρίων  (TP 
TEATERN - Σουηδία) για  συνεργατικές λύσεις 
ανάμεσα στους  ενδιαφερόμενους φορείς και 
τους ίδιους τους εφήβους - Κινητές Μονάδες 
(APAJH38 – Fr) παρέμβαση στο στάδιο της 
εφηβείας ως μια εξατομικευμένη υποστήριξη.  

 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ: 
επαγγελματικές κοινότητες μέσω του 
κοινωνικών δικτύων προκειμένου να 
υποστηριχθεί και να διατηρηθεί η συνεργασία 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων 
(ερευνητών, επαγγελματιών, ιδρυμάτων, 
ιδρυμάτων, φορέων λήψης αποφάσεων και 
χρηματοδοτών). 

 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ : Κατανόηση των δομών 
υποστήριξης των οργανώσεων και των 
χρηματοδοτών, προσδιορισμός των καινοτόμων 
πρακτικών και κριτηρίων που θα επιτρέψουν τον 
σχεδιασμό των μηχανισμών στήριξης των 
αυτιστικών εφήβων για μια ομαλή  πρόσβαση 
στην  ενήλικη ζωή. 

 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ: Διαθέσιμο σε 
κάθε επαγγελματία που θέλει να πάρει 
πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις 
νέες μεθόδους. 
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Το  πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα 
έκδοση αφορά μόνο στις απόψεις  του συγγραφέα. Η  ΕυρωπαΊκή επιτροπή 

δεν φέρει καμία  ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών  που 
εμπεριέχονται σ' αυτή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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Στις μέρες μας ο αυτισμός επηρεάζει 3,3 
εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Περίπου ένας στους 150 ανθρώπους  έχει 
διαγνωστεί στο φάσμα του αυτισμού στην 
Ευρώπη. Συγκεκριμένες προσπάθειες έχουν 
πραγματοποιηθεί μέσω στρατηγικών και 
πρωτοβουλιών για τον αυτισμό, ώστε να 
καταστεί δυνατή η καλύτερη διάγνωση και 
εξειδικευμένη εκπαίδευση και ως εκ τούτου η 
βελτίωση της πρόσβασης των αυτιστικών εφήβων 
στην ανεξάρτητη διαβίωση. Ωστόσο, το 
αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας και ιδιαίτερα 
αυτό της μετάβασης στην ενήλικη ζωή, αποτελεί 
μια κρίσιμη φάση, η οποία δεν έχει ερευνηθεί και 
χρηματοδοτηθεί επαρκώς ως σήμερα.  
 
Η πρόκληση είναι 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. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δίκτυα και τις υφιστάμενες 
πρακτικές για τις διαδικασίες κατάρτισης και 
παρέμβασης. 
 
Το πρόγραμμα TRAIL θα αναδείξει τις ανάγκες 
των επαγγελματιών προκειμένου να παραχθεί 
εξειδικευμένη υποστήριξη για τη φάση 

μετάβασης, έτσι ώστε οι αυτιστικοί έφηβοι να 
είναι οι τελικοί επωφελούμενοι του έργου.  

 
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ  

Το πρόγραμμα TRAIL φιλοδοξεί να 
συνεισφέρει στον προσδιορισμό και την 
εφαρμογή "καλών πρακτικών" σχετικά με τον 
αυτισμό και τις πρωτοβουλίες παρέμβασης 
που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την 
υποστήριξη του αναπτυξιακού σταδίου της 
εφηβείας και την ισότιμη ομαλή πρόσβαση 
στην ανεξάρτητη ενήλικη διαβίωση.  Ο τελικός 
στόχος  θα συνεισφέρει στη συμπλήρωση 
και/ή τη δημιουργία συστάσεων εθνικών ή 
Ευρωπαϊκών σχεδίων για το ζήτημα του 
αυτισμού.  

 
ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

 Να παρέχει εργαλεία και μεθόδους στους 
επαγγελματίες, ώστε να μπορούν να παρέχουν 
τις κατάλληλες  παρεμβάσεις για να αποφευχθεί 
η κλιμάκωση των πιθανών κοινωνικών και 
συναισθηματικών ζητημάτων. 

 Να προωθηθούν οι θετικές στάσεις ζωής μέσω 
της εξατομικευμένης υποστήριξης με επίκεντρο 
την προσέγγιση για την  κατανόηση των πιθανών 
δυσκολιών που μπορεί να προκαλέσει η 
αναπτυξιακή φάση μετάβασης στους εφήβους με 
αυτισμό.  

 Να πραγματοποιηθεί συγκριτική έρευνα για τις 
κοινωνικές πολιτικές των κρατών μελών, 
προκειμένου να εντοπιστούν οι βέλτιστες 
πρακτικές.  

 Να δημιουργηθεί μια διαδραστική πλατφόρμα  
ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ  
επαγγελματιών, ερευνητών και ακόμη των ίδιων 
νέων αυτιστικών ατόμων με τη χρήση των 
κοινωνικών δικτύων, των δραστηριοτήτων 
κατάρτισης και εργαλείων μέσω των νέων 
τεχνολογιών.  

 Να αναπτυχθούν καινοτόμα εργαλεία, μέθοδοι, 
πρωτοβουλίες, προγράμματα, μαθήματα, 
προκειμένου να προσφερθούν ερευνητικά 
στοιχεία στους επαγγελματίες. 

 Να προσδιοριστούν τα καταλληλότερα και 
σχετικότερα ερευνητικά στοιχεία  γύρω από το 
προκείμενο ζήτημα.  

 

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ!
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