
 
 

 

1η Κινητικότητα Επιμόρφωσης - Λυών 4-8 Απριλίου 2016 

 

Η δεύτερη μετακίνηση των μελών της ΠΔΕΘ στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA2 
TRAIL αφορούσε την επιμόρφωση των εταίρων γύρω από το θέμα του αυτισμού και τις 
καινοτόμες μεθόδους υποστήριξης των αυτιστικών παιδιών και ενηλίκων που 
χρησιμοποιούνται στη Γαλλία και συγκεκριμένα από την εταιρεία APAJH στη Λυών. 

Η εταιρεία APAJH, η οποία είναι και εταίρος του προγράμματος TRAIL, αποτελείται από ένα 
μεγάλο αριθμό επαγγελματιών που λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο εθνικό 
διαγνωστικό κέντρο για τον αυτισμό, τις οικογένειες των αυτιστικών και τους ειδικούς 
επαγγελματίες οι οποίες αναλαμβάνουν σε τελική φάση την εξειδικευμένη υποστήριξή 
τους, ο καθένας στον τομέα του. 

Η επιμόρφωση οργανώθηκε σε δύο φάσεις. Οι πρώτες δύο ημέρες αποτέλεσαν την πρώτη 
φάση επιμόρφωσης και περιελάμβαναν τη γενική ενημέρωση των μελών της ομάδας γύρω 
από τον Αυτισμό και τα αποτελέσματα του προηγούμενου προγράμματος HIPE, στο οποίο η 
ομάδα των Ισπανών αλλά και η ΠΔΕΘ υπήρξαν εταίροι.  

Οι παρουσιάσεις της πρώτης και δεύτερης ημέρας αφορούσαν α) την κατανόηση του 
Αυτισμού και των χαρακτηριστικών του ατόμων με αυτισμό και β) τη διαδραστική 
υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό σύμφωνα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους.  
Αναλυτικότερα τα θέματα στα οποία έγινε αναφορά υπήρξαν τα εξής: 

 Βασικές Γνώσεις για τον Αυτισμό 
 Ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού 
 Ψυχολογικές Θεωρίες και χαρακτηριστικά των ανθρώπων με αυτισμό 
 Εξειδικευμένες παρεμβάσεις υποστήριξης του ατόμων με αυτισμό ανά τομέα 
 Σημάδια του αυτισμού 
 Γνωστικές και αισθητηριακές απόψεις σχετικά με τον αυτισμό 
 Μέθοδοι Αντιμετώπισης του αυτισμού, κτλ. 

Η επιμόρφωση κατά τη δεύτερη φάση περιελάμβανε την παρουσίαση του προγράμματος 
κινητικότητας που εφαρμόζει ο γαλλικός οργανισμός APAJH για την υποστήριξη των νέων 
ενηλίκων με αυτισμό. Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης αναπτύχθηκαν όλες δομές, τα 
εργαλεία και το ανθρώπινο δυναμικό των μονάδων κινητικότητας για την υποστήριξη των 
ατόμων με αυτισμό. 

Αναλυτικότερα, ακολουθούν τα πρακτικά της κινητικότητας αυτής. 

 

 


