Έφηβοι: Ο δρόμος με τον αυτισμό προς την
ανεξάρτητη διαβίωση

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Erasmus+ για την περίοδο 20142020 είναι ένα πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά
την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη
Νεολαία και τον Αθλητισμό.

Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια
Βίου Μάθησης (Erasmus, Leonardo daVinci,
Comenious και Grundtvig), Νεολαία εν
Δράσει και πέντε διεθνών προγραμμάτων
συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus,
Alfa, Εdulink και το πρόγραμμα για τη
συνεργασία των βιομηχανικών χωρών).

Αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων
και απασχολησιμότητας, καθώς και στον
εκσυγχρονισμό των συστημάτων
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας, σε
όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης
(Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση
Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση,
δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3
βασικές Δράσεις (Key Actions) για την
εκπαίδευση, την κατάρτιση:

Βασική Δράση 1
(KA1/ΒΔ1)

Μαθησιακή
Κινητικότητα των
ατόμων στον τομέα της
εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της
νεολαίας.

Βασική Δράση 2
(ΚΑ2/ΒΔ2)

Στρατηγικές
συμπράξεις στον τομέα
της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της
νεολαίας.

Συνεργασία για την
καινοτομία και την
ανταλλαγή καλών
πρακτικών.

Αθλητισμός

Συμπράξεις
Συνεργασίας

Διεξαγωγή Μη
Κερδοσκοπικών
Ευρωπαϊκών Αθλητικών
Εκδηλώσεων

ΚΑ1:
Μαθησιακή
Κινητικότητα
Ατόμων
Learning
Mobility of
Individuals

Τα σχέδια κινητικότητας
παρέχουν στους
δικαιούχους τη
δυνατότητα να
μετακινούνται σε μια
άλλη συμμετέχουσα χώρα

Εκπαιδευτικό
Προσωπικό: (σχολεία,
επαγγελματική
κατάρτιση, εκπαίδευση
ενηλίκων): συμμετοχή σε
κύκλους κατάρτισης,
σεμινάρια, εκπαιδευτικές
αποστολές κλπ.

με σκοπό να σπουδάσουν,
να δουλέψουν, να
διδάξουν, να
εκπαιδεύσουν και να
αναπτύξουν
επαγγελματικά προσόντα
και δεξιότητες.

Μόνον οι οργανισμοί θα
μπορούν να αιτούνται
χρηματοδότηση για
κινητικότητα.

ΚΑ2: Συνεργασία για Καινοτομία και
Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών
Co-operation for Innovation and Good
Practices

Ένας οργανισμός ηγείται της
σύμπραξης και έχει το
συντονισμό του σχεδίου.
Στρατηγικές συμπράξεις
διαφόρων μεγεθών είναι
επιλέξιμες, ώστε να δοθεί η
ευκαιρία και σε μικρότερους
οργανισμούς να
συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα.

Η συγκεκριμένη Βασική
Δράση ενισχύει τις
Στρατηγικές συμπράξεις στους
τομείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της νεολαίας
(Αποκεντρωμένη Δράση)

Οι δράσεις αναμένεται να αποφέρουν θετικά
και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους
συμμετέχοντες φορείς, τα συστήματα
πολιτικής στα οποία υπάγονται τέτοιου
είδους δράσεις, καθώς επίσης και τα άτομα
που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις
οργανωμένες δραστηριότητες.

Αθλητισμός
Οι δράσεις στον τομέα του
αθλητισμού αναμένεται να

ευαισθητοποιήσουν τους
πολίτες ώστε τα τελικά
αποτελέσματα να οδηγούν
σε αύξηση της συμμετοχής
των πολιτών σε αθλητικές
και σωματικές
δραστηριότητες.

έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη,
μεταφορά και εφαρμογή καινοτόμων
πρακτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, αλλά
και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

συμβάλουν στην ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής διάστασης στον
αθλητισμό με τη δημιουργία, την
ανταλλαγή και τη διάδοση
εμπειριών και γνώσεων σχετικά
με διάφορα θέματα που
επηρεάζουν τον αθλητισμό σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασική
δράση 1

Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

2 Φεβρουαρίου
2016

Βασική Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της 31 Μαρτίου
2016
δράση 2 εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
νεολαίας

Δράσεις για τον
αθλητισμό

Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού που
σχετίζονται με την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού 2016
μόνο
Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις που
σχετίζονται με την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού 2016
μόνο
Μικρές συμπράξεις συνεργασίας

21 Ιανουαρίου
2016
21 Ιανουαρίου
2016

12 Μαΐου 2016
Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού που δεν 12 Μαΐου 2016
σχετίζονται με την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού 2016
Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις που
δεν σχετίζονται με την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού
2016

12 Μαΐου 2016

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης
του προγράμματος Erasmus+.

TRAIL
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος Έργου:

Ακρωνύμιο Έργου:
Κωδικός σύμβασης:
Βασική δράση:
Στρατηγική Δράση:
Έναρξη έργου:
Συνολική Διάρκεια Έργου:
Λήξη του έργου:
Αιτών Οργανισμός:

Έφηβοι: Ο δρόμος με τον αυτισμό προς την
ανεξάρτητη διαβίωση
Teenagers: the Road with Autism to Independent
Living
TRAIL
2015-1-FR01-KA204-015397
ΚΑ2 Συνεργασία για την καινοτομία και την
ανταλλαγή καλών πρακτικών
Στρατηγικές Συμπράξεις στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων
01/09/2015
28 μήνες
01/01/2018
SAMO: Άσπρες Πεταλούδες- Δουνκέρκη

TRAIL:: Η προβληματική
TRAIL
Το πρόγραμμα TRAIL εστιάζει στη φάση της μετάβασης των ατόμων με
αυτισμό από την εφηβική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Αυτό το στάδιο είναι
ιδιαίτερα κρίσιμο για τους αυτιστικούς εφήβους διότι έχουν να
αντιμετωπίσουν τόσο βιολογικές όσο και κοινωνικές αλλαγές, ειδικά για
εκείνους που δεν είναι δυνατόν να επωφεληθούν από κάποιο θεσμικό
φορέα.

Το πρόγραμμα TRAIL θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να αυξήσουν τις γνώσεις
και εμπειρίες τους με καινοτόμα έργα και μεθόδους με σκοπό την καλύτερη
υποστήριξη της φάσης μετάβασης των εφήβων με αυτισμό. Οι νέοι ενήλικες με
αυτισμό ως τελικοί επωφελούμενοι του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να
ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθησή τους και να ενισχύσουν την αυτονομία τους
ώστε να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στην ανεξάρτητη διαβίωση.

TRAIL:: Γενικός στόχος
TRAIL
Προσδιορισμός και εφαρμογή
βέλτιστων πρακτικών και πλαισίου
παρεμβάσεων για τους
επαγγελματίες
που θα επιτρέπουν την
υποστήριξη της μεταβατικής
φάσης των εφήβων με αυτισμό
και την πρόσβασή τους στην
ενήλικη ζωή.

TRAIL:: Η διαδικασία είναι διττή
TRAIL
Από τη βάση προς την κορυφή: Η συμμετοχή επαγγελματιών θα βοηθήσει
στον καλύτερο προσδιορισμό των αναγκών και θα συνεισφέρει στην ανάδειξη
των βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων εργαλείων μεθόδων.

Από την κορυφή προς τη βάση: Η συμμετοχή δημόσιου φορέα λήψης
αποφάσεων και κοινωνικής μέριμνας θα διασφαλίσει την επεξεργασία και
την υποστήριξη των διαδικασιών παρέμβασης μέσω των προτεινόμενων
ερευνητικών πηγών και εργαλείων/μεθόδων.

H Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Θεσσαλίας θα προτείνει
μεθόδους και εργαλεία για να βοηθήσει τους εφήβους στη μετάβασή τους
από το σχολείο στην ανεξάρτητη ζωή με τη συνεργασία συλλόγων γονέων.

TRAIL:: Η διάρθρωση
TRAIL
TRAIL

Έξι (6)
Διεθνικές
συναντήσεις

Έξι (6)
Πνευματικά
προϊόντα

Μία (1)
Πολλαπλασια
στική
εκδήλωση

Δύο (2)
Διεθνικές
Δραστηριότητ
ες μάθησης

Αξιολόγηση ECVET

TRAIL:: Διακρατικές
TRAIL
Θα διοργανωθούν 6 διακρατικές
συναντήσεις :

συναντήσεις

Η εναρκτήρια συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στην έδρα του
συντονιστή στη Λιλ - η δεύτερη στο
Λονδίνο, η τρίτη στη Στοκχόλμη, η
τέταρτη στη Βαρκελώνη, η πέμπτη στην
Αθήνα και η τελική συνάντηση στη Λιλ.

Θα υπάρχει αξιολόγηση
των Διακρατικών
Συναντήσεων με
ερωτηματολόγια όσον
αφορά τις προσδοκίες για
την ικανοποίηση των
συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες θα είναι ένα μόνιμο
άτομο επικοινωνίας και ένα άτομο ανά
εταίρο ανά συγκεκριμένο θέμα. Θα
υπάρχει και μία συνεδρία 2 ωρών
αφιερωμένη στις εθνικές
συντονιστικές επιτροπές (πορεία του
προγράμματος, ανακοινώσεις,
προβλήματα ή άλλες ιδέες)

TRAIL:: Έξι (6) Πνευματικά προϊόντα
TRAIL
Δημιουργία πλατφόρμας
moodle και ιστοσελίδας.

Δημιουργίας θεατρικής –
παιδαγωγικής μονάδας
εμψύχωσης και υποστήριξης
αυτιστικών ατόμων.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση
και συγκριτική μελέτη για
τον αυτισμό.

Δημιουργία κινητής μονάδας
υποστήριξης αυτιστικών
ατόμων.

Δημιουργία Καινοτόμου
Οδηγού με βάση τα
ερευνητικά δεδομένα.

Σεμινάριο στο
Προηγούμενο
Πρόγραμμα HIPE.

TRAIL:: Συνεργασία
TRAIL
και η επικοινωνία

Συμμετοχή
συντονιστικής επιτροπής

Πλατφόρμα
ανοικτής
επικοινωνίας

Φόρουμ
κοινωνικής
δικτύωσης
και θεματικά
εργαστήρια

TRAIL:: Καθορισμός
TRAIL
των ομάδων εργασίας

Ένα (1) μόνιμο πρόσωπο
επικοινωνίας ανά εταίρο που θα
εγγυάται την παρακολούθηση
της υλοποίησης του έργου και
την ικανότητα να παρεμβαίνει
όπου υπάρχει κάποια διαφωνία.

Ένας (1) διακρατικός συντονιστής, ο οποίος θα
ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των εταίρων
και θα βοηθήσει κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης, θα εντοπίζει προβλήματα και
κινδύνους, θα έχει μια ειδική σχέση με τους
συντονιστές των πνευματικών έργων και θα
βοηθήσει στην προαγωγή του έργου σε όλη τη
διάρκεια υλοποίησής του.

Συντονιστικές επιτροπές: 10
μέλη ανά χώρα
Π.Δ.Ε.Θ – 5 μέλη

TRAIL
Επαγγελματίες: 150
ανά εταίρο

Λοιποί συναφείς
οργανισμοί: 120
άτομα ανά χώρα

Συμμετέχοντες

Θεατρικές ομάδες: 1
ανά χώρα με
πενταμελή ομάδα
θεάτρου

Ερευνητές,
πανεπιστήμια,
εμπειρογνώμονες: 10
ανά χώρα

TRAIL:: Άμεσα Επωφελούμενοι
TRAIL
Επαγγελματίες θα μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες του
έργου προκειμένου να συνεισφέρουν ενεργά στον εντοπισμό καλών
πρακτικών και θα πρέπει να συνεργαστούν με ακαδημαϊκούς ή
ερευνητές στην πολιτική ενσωμάτωσης και υιοθέτησης των
αναγνωρισμένων εργαλείων και να συμμετάσχουν στις δράσεις
κινητικότητας, ώστε να μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη των
καινοτομιών που ανήκουν στο έργο. Θα είναι υπεύθυνοι της πρακτικής
εφαρμογής και της αξιολόγησης των εργαλείων μέσω των τελικών
επωφελούμενων.

Αυτιστικοί νέοι θα συνεργάζονται με τα εργαστήρια επαγγελματιών
κάθε χώρας εταίρου σχετικών με το πρόγραμμα, θα κινητοποιηθούν και
θα υποστηριχθούν από επαγγελματίες προκειμένου να εκφράσουν τις
ανάγκες τους και να ανταλλάξουν απόψεις ή να επικοινωνήσουν. Οι
έφηβοι με αυτισμό: 40 ανά εταίρο.

TRAIL:: Έμμεσα Επωφελούμενοι
TRAIL
Ερευνητές, πανεπιστήμια, ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα που συνδέονται με τον
αυτισμό θα βοηθήσουν στον εντοπισμό χρήσιμων και καινοτόμων πρακτικών,
εργαλείων, μεθόδων.

Δομές και εμπειρογνώμονες από χώρες που έχουν δημιουργήσει δίκτυα και εργαλεία, οι οποίοι
θα έρθουν σε επαφή κατά τη διάρκεια του έργου και θα προσφέρουν την εμπειρία τους σε ό, τι
έχει ως τώρα εγκαθιδρυθεί. Θα υπάρξει μεταφορά στο διαδίκτυο, και ενδεχομένως ακόμη και
συμμετοχή για να συζητήσουν οι δράσεις στο κοινωνικό ιστό.

Γονείς από συλλόγους, επαγγελματίες από διαφορετικά ειδικά σχολεία, επιχειρήσεις που
συμβάλλουν στην επαγγελματική ένταξη μέσω της απασχόλησης ή μέσω της μάθησης,
σύμφωνα με τα αναπτυγμένα εργαλεία θα βοηθήσουν τους νέους να ενταχθούν στον τομέα
της εργασίας και να διατηρήσουν αυτή τη θέση τους.

TRAIL:Υποχρεώσεις των
Εταίρων

συμβάλει σε όλες τις φάσεις του
προγράμματος καθώς και στα
πνευματικά έργα.

Κάθε εταίρος υποχρεούται
να:

παρουσιάσει τα δεδομένα του
προγράμματος στη χώρα του.

οργανώσει τη δική του συνάντηση ή
εργαστήριο για την παραγωγή
αποτελεσμάτων.

TRAIL:
Δημιουργία
λογότυπου του έργου.
Ανοιχτό φόρουμ και
εργαστήρια.

Εργαστήρια με τους
επαγγελματίες σχετικά
με τη κινητή μονάδα
παρέμβασης.

Ποια αποτελέσματα αναμένονται
Δημιουργία
παραδοσιακών
εργαλείων επικοινωνίας
για τη διάχυση του
έργου: φυλλάδια,
ενημερωτικά δελτία,
παρουσιάσεις εμπειριών
και πρακτικών του
έργου.

Παραγωγή τοπικών βίντεο ως
μελέτες περιπτώσεων κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης της
διαδραστικής μεθόδου
θεάτρου.

Εργαστήρια με τους
επαγγελματίες, τους
εφήβους και τις
οικογένειές τους σχετικά
με την εφαρμογή του
διαδραστικού θεάτρου
και τη συν-οικοδόμηση
σεναρίων.

Συγκριτική αξιολόγηση των
πρακτικών που εντοπίστηκαν
στις ΗΠΑ και στον Καναδά:
Αυτά τα εργαλεία θα προταθούν
προς τις συντονιστικές
επιτροπές και στις Κοινότητες
με τη μορφή ενός φόρουμ για να
μπορεί να υπάρξει
ανατροφοδότηση.

TRAIL:: Αξιολόγηση του έργου
TRAIL
Αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων
αξιοποίησης και των
επιπτώσεων του έργου.
Ανάλυση των τελικών
πολλαπλασιαστικών
εκδηλώσεων.

Επικύρωση της τελικής
κατάρτισης και μεταφοράς
του περιεχομένου.

Ανάλυση αποτελεσμάτων
σε σύγκριση με τους
δείκτες επικύρωσης της
επίδρασης του έργου.

Ανάλυση των δεδομένων με την
έκδοση στατιστικών, γραφικών
παραστάσεων.

Παροχή της τελικής
έκδοσης των
πνευματικών έργων.

Οριστικοποίηση των
προτάσεων για την
πνευματική ιδιοκτησία.

Παραγωγή της τελικής έκθεσης
αξιολόγησης του έργου, σύγκριση
των προσδοκιών και των
επιτευγμάτων, ανάλυση σε σχέση με
τους δείκτες.

TRAIL:: ECVET
TRAIL

Το ECVET European Credit system
for Vocational Education &
Training είναι ένα σύστημα με το
οποίο μπορούν να αξιολογηθούν και
να πιστοποιηθούν οι γνώσεις, οι
δεξιότητες και οι ικανότητες
(μαθησιακά αποτελέσματα) που
απέκτησε ένα άτομο, κατά τη
διάρκεια της επαγγελματικής του
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο
εντός των συνόρων της χώρας του,
όσο και σε άλλα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, μέσω του ECVET,
δίνεται η δυνατότητα στους
μαθητευόμενους/εκπαιδευόμενους,
που έχουν αποκτήσει εκπαιδευτική
εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, να αναγνωριστεί και να
συμπεριληφθεί αυτή η εμπειρία ως
μέρος της επαγγελματικής τους
εκπαίδευσης και κατάρτισης στη
χώρα τους.

TRAIL:: KICK OFF MEETING
TRAIL
1η Συνάντηση: Lille- (4-5/12/2015)

Η πρώτη διακρατική συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στην Lille στο
Ερευνητικό Κέντρο Αυτισμού (Centre
Ressouces-Autisme -Nord Pas De Galais),
το οποίο ιδρύθηκε το 1999 και
δραστηριοποιείται σε τέσσερις επαρχίες.
Πρόκειται για ένα κέντρο ανοικτό στο ευρύ
κοινό στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν
άτομα με αυτισμό (παιδιά, έφηβοι,
ενήλικες) αλλά και συμπεριλαμβάνει
υποστήριξη (διάγνωση και πληροφόρηση)
διαφόρων ομάδων που σχετίζονται με το
ζήτημα του αυτισμού, όπως οικογένειες,
επαγγελματίες, οργανισμοί, εθελοντικές
ομάδες κ.α.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης
συνεδρίας ακολουθήθηκε το
επίσημο πρόγραμμα. Οι
συμμετέχοντες εταίροι του
προγράμματος, οι οποίοι
παρουσίασαν συνοπτικά τη
φύση του οργανισμού που
αντιπροσωπεύουν, υπήρξαν οι
εξής ανά χώρα.
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Εταίρος

Χώρα

Papillons Blancs
Dunkerque
CRA

SAMO (PBDK)

Γαλλία

Passeport Europe
APAHJ 38
Intermedi@ KT

Ελλάδα

PDE Thessalias
Foro Tecnico Formacion
TP Teatern

National Autistic Society

Ισπανία
Σουηδία
Ηνωμένο
Βασίλειο

Συμμετέχοντες
Bernard Werquin
François Viau
Olivier Masson
Eric Gryson
Pascal Maurice
Isabelle François
Jérôme Lebrun
Delphine Napieralski
Candice Devisscher
Michel Kapinski
Marie Claude Esculier
Christophe Schildnecht
Mireille Heurtaud
Greg Archmandritis
Panos Antonopoulos
Dimitra Xesfigouli
Vassiliki Tsela
Imma Miralles
Jose Llorca
Esso Petersson
Anna Koparv

Πρόεδρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Διευθυντής της CRA
Διευθυντής SAMO
Manager SAMO
Manager SAMO
Συντονιστής TRAIL SAMO
Ψυχολόγος SAMO
Κοινωνιολόγος SAMO
Κοινωνιολόγος SAMO
Manager
Διευθυντής
Manager
Πρόεδρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Εκπαιδευτικός
Εκπαιδευτικός
Manager
Κοινωνιολόγος
Θεατρικός Παραγωγός
Καλλιτεχνική Διευθύντρια

Donna Sharland

Manager Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Lyndsey Draper

Manager Προγράμματος
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Αναφορικά με τους στόχους του
προγράμματος: Σε αρχική φάση θα
διεξαχθεί μια συγκριτική βιβλιογραφική
μελέτη για την υφιστάμενη κατάσταση των
εφήβων με αυτισμό που οδεύουν στην
ενηλικίωση και την πορεία τους προς την
ανεξάρτητη διαβίωση - ομάδα στόχος: νέοι
με αυτισμό ηλικίας 17 ως 25 (κοινωνικές
υπηρεσίες, εκπαίδευση, επαγγελματική
κατάσταση -ηλικίες- προσφερόμενο έργο
υπηρεσιών- επείγοντα προβλήματαβασικά κενά μεταξύ θεωρίας και πράξης
σε κάθε χώρα).

Συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις απόψεις
και τις ανάγκες των επαγγελματιών σχετικά με
το ζήτημα του αυτισμού στις συγκεκριμένες
ηλικίες μέσω ερωτηματολογίου ή
συνεντεύξεων.
Η ομάδα των Άγγλων εταίρων και
συγκεκριμένα η εταιρεία National Austistic
Society θα αποστείλει έως τις 16 Ιανουαρίου
του 2016 το πρώτο σχέδιο αναφορικά με την
έρευνα πεδίου. Η πρώτη ανατροφοδότηση της
έρευνας θα διεξαχθεί ως τις 13 Φεβρουαρίου
2016 και η τελική έρευνα θα ανέβει στην
ιστοσελίδα της πλατφόρμας του
προγράμματος ως τις 27 Φεβρουαρίου 2016.

Απώτερος Στόχος- Σχετίζεται με το
πνευματικό έργο 4 (Intellectual
Output 4) η δημιουργία ενός
καινοτόμου οδηγού για το
συγκεκριμένο ζήτημα, ο οποίος θα
περιέχει κομμάτια από τα πορίσματα
της ευρωπαϊκής έρευνας,
συνεντεύξεις, βίντεο, ανάλυση
μεθόδων, εργαλεία κ.τ.λ.

Ευχαριστούμε πολύ
για την προσοχή
σας!!

Δήμητρα Ξεσφιγκούλη
Βάσω Τσελά

