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Έργο TRAIL

Διετές ερευνητικό έργο (Σεπτέμβριος 
2015- Δεκέμβριος 2017), το οποίο 

πραγματοποιήθηκε με την 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (Πρόγραμμα Erasmus+ 

KA2 - Strategic Partnerships for adult 
education) σε Ελλάδα, Αγγλία, 

Ισπανία, Γαλλία και Σουηδία.

Στόχος του είναι να συμβάλει στον 
προσδιορισμό και την εφαρμογή 

βέλτιστων πρακτικών για 
επαγγελματίες της Ειδικής Αγωγής, 

στα πλαίσια προγραμμάτων 
παρέμβασης και υποστήριξης 

εφήβων στο φάσμα του Αυτισμού 
και της μετάβασής τους στην 

καθημερινή ζωή. 

http://trail-project.org/ 



Έρευνες

Πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες σε 
όλες τις προαναφερόμενες χώρες 
που συμμετέχουν στο έργο. Η πρώτη 
αφορά την νομοθεσία και η δεύτερη 
τις παροχές υποστήριξης και το 
επίπεδο κατάρτισης. Προέκυψαν 
σημαντικά αποτελέσματα για την 
Ελλάδα αναφορικά με τους 
παραπάνω τομείς της Ειδικής 
Αγωγής, συγκριτικά  με τις 
υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν 
στο έργο. 

Για τους σκοπούς της έρευνας, 
λάβαμε δείγμα 300 ατόμων 
(εκπαιδευτικών και ειδικών) που 
εργάζονται με άτομα με αυτισμό, σε 
σχολεία ειδικής αγωγής και σε 
δομές ψυχικής υγείας (κέντρα 
ημέρας, πρωινές και απογευματινές 
δομές ιδιωτικού τομέα). 

Στόχος μας ήταν η καταγραφή των 
πρακτικών και των αναγκών, που 
αφορούν την δια βίου στήριξη των 
εφήβων και νέων με αυτισμό στην 
καθημερινότητά τους, μέσα από 
ερωτηματολόγια και ομάδες 
εστίασης σε πέντε χώρες. 



Έρευνα I – Κοινωνική πολιτική: Καλές 

πρακτικές στις χώρες εταίρους. 
 Στρατηγική στοχευμένη στον αυτισμό: Στην Μ. Βρετανία, υπάρχει ειδικό νομοσχέδιο (Children 

and Families Act 2014) που προβλέπει ειδικά μέτρα από τις τοπικές διοικητικές αρχές για την 

υποστήριξη των παιδιών με αυτισμό κατά την μετάβασή τους στην ενήλικη κι ανεξάρτητη ζωή 

(εφαρμόζεται ήδη από την ηλικία των 13-14 ετών)

 Εκπαίδευση: Στην Ελλάδα, υπάρχει ειδική χρηματοδότηση για την εκπαίδευση των νέων με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες μέχρι και την ηλικία των 25 ετών. Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Κέντρα 

επαγγελματικής κατάρτισης παρέχουν υποστήριξη, ακόμη και μέχρι την απόκτηση πτυχίου. 

 Εργασία: Στην Ισπανία, η κυβέρνηση καθορίζει το ελάχιστο, υποχρεωτικό ποσοστό ατόμων με 

ειδικές ανάγκες, πρέπει να ανέρχεται στο 2% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Οι επιχειρήσεις 

που δεν συμμορφώνονται, πρέπει να καταβάλλουν δωρεά σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

 Βιοποριστική υποστήριξη: Στη Σουηδία, οι ενήλικες με αναπηρίες (συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αυτισμό), εκτός από τις υποχρεωτικές παροχές κοινωνικής πρόνοιας, έχουν το 

συμπληρωματικό δικαίωμα στην παροχή συμβουλών και προσωπικής υποστήριξης. 



Ελλάδα
Πολιτικές και 

νομοσχέδια 

Στόχοι Εκπαίδευση Απασχόληση / Κατάρτιση Βιοποριστική υποστήριξη Καλές πρακτικές

Εθνική πολιτική -Υποχρεωτική ειδική 

σχολική εκπαίδευση

-Ισότιμη συμμετοχή 

στην κοινωνία

-Αυτάρκεια και 

αυτονομία

-Διάγνωση και 

παρεμβάσεις

-Δωρεάν, δημόσια σχολική 

εκπαίδευση 

-Ειδικά σχολεία με 

συγκεκριμένα 

εκπαιδευτικά 

προγράμματα PDD

-Ειδικά σχολεία και 

επαγγελματική κατάρτιση 

που υποστηρίζουν μέχρι 

την ηλικία των 19 ή 23 

ετών (πιστοποιητικό 

εργασίας ή πτυχίο 

αντίστοιχα)

-Η εκπαιδευτική 

υποστήριξη περιλαμβάνει 

εκπαίδευση για το 

σχολείο, πρόγραμμα 

σπουδών, οικογενειακή 

υποστήριξη κ.α

-Τριετή προγράμματα 

επιχορηγήσεων σε 

επιχειρήσεις για την 

υποστήριξη ΑμεΑ . Υπάρχει 

τυπική 

δέσμευση για περαιτέρω 

στήριξη να (12 μήνες) 

-Μη κερδοσκοπική 

«Ελληνική Εταιρεία 

Υποβοηθούμενης Εργασίας» 

προωθεί τα δικαιώματα των 

ΑμεΑ, δημιουργώντας 

εξατομικευμένες θέσεις 

εργασίας 

- Διαθέσιμοι συνεταιρισμοί 

και κοινωνικοοικονομικές 

επιχειρήσεις περιορισμένης 

ευθύνης 

-Παροχή δυνατότητας 

τηλεργασίας

- Υπηρεσίες MH

για τη διάγνωση,

θεραπεία και υποστήριξη

-Μονάδα Υποστήριξης 

Παρακολούθησης 

ΨΥΧΑΡΓΩΣ

-Το ASC 

αναγνωρίζεται ως 

διαχρονική 

αναπτυξιακή 

διαταραχή

-Ποικιλία 

εναλλακτικών 

εκπαίδευσης για 

νέους έως 23 ετών

-Προώθηση των 

δικαιωμάτων 

απασχόλησης των 

ΑμεΑ



Ελλείψεις στην πολιτική στήριξη της μετάβασης

των παιδιών και νέων με αυτισμό
Μ. Βρετανία Ελλάδα Σουηδία Ισπανία Γαλλία

Έλλειψη συνεργατικών 

πολιτικών μεταξύ των 

φορέων

Οι καλές πρακτικές δεν 

είναι ευρέως 

διαδεδομένες

Ελλιπής συμμετοχή 

κοινότητας στην παροχή 

υποστήριξης και 

κοινωνικής πρόνοιας

Έλλειψη συνεργατικών 

πολιτικών μεταξύ των 

φορέων

Οι καλές πρακτικές δεν 

είναι ευρέως διαδεδομένες

Ελλιπής συμμετοχή 

κοινότητας στην παροχή 

υποστήριξης και 

κοινωνικής πρόνοιας

Ανάπτυξη κατευθυντήριων 

γραμμών για την 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

και παρεμβατικές δράσεις  

Ανισότιμη πρόσβαση στην 

εκπαίδευση

Έλλειψη συνεργατικών 

πολιτικών μεταξύ των 

φορέων

Οι καλές πρακτικές δεν είναι 

ευρέως διαδεδομένες

Ανάπτυξη κατευθυντήριων 

γραμμών για την 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

και παρεμβατικές δράσεις  

Έλλειψη συνεργατικών 

πολιτικών μεταξύ των 

φορέων

Οι καλές πρακτικές δεν 

είναι ευρέως διαδεδομένες

Ανάπτυξη κατευθυντήριων 

γραμμών για την 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

και παρεμβατικές δράσεις  

Ανεπαρκής 

προγραμματισμός για την 

μετάβαση από την νεαρή 

ηλικία στην ενήλικη ζωή 

Έλλειψη συνεργατικών 

πολιτικών μεταξύ των 

φορέων

Οι καλές πρακτικές δεν 

είναι ευρέως διαδεδομένες

Ανεπαρκής 

προγραμματισμός για την 

μετάβαση από την νεαρή 

ηλικία στην ενήλικη ζωή 



Έρευνa 2 – Εφαρμογές και καινοτομία 

 Συγκριτική μελέτη που σχεδιάστηκε για να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται 

στήριξη σε εφήβους και νέους με αυτισμό από τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς 
φορείς στις χώρες εταίρους (Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). 

 Εξετάστηκαν παράγοντες όπως:  

 Μέθοδος υποστήριξης των νέων με αυτισμό ως προς την μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή 

 Υποστήριξη γονέων/ κηδεμόνων/ οικογενειών

 Βιοποριστική υποστήριξη 

 Κοινοτική υποστήριξη

 Εκπαίδευση, Κατάρτιση κι Εργασία 

 Υγειονομική περίθαλψη

 Οικονομική υποστήριξη



Τομέας 
εργασίας Ι



Τομέας 

εργαζομένων ΙΙ



Πηγές 

χρηματοδότησης  



Ηλικιακές ομάδες ατόμων με αυτισμό που υποστηρίζονται 



Μέθοδοι υποστήριξης νέων με αυτισμό ανά χώρα



Πηγές κατάρτισης

εργαζόμενων



Ηλικία κατά την οποία οι νέοι κι έφηβοι μετέρχονται στις 
υπηρεσίες που προσφέρονται σε ενήλικες 



Ποια στοχευμένη υποστήριξη παρέχεται στους εφήβους 

και τους νέους με αυτισμό να μετακινηθούν από 

υπηρεσίες παιδιών σε υπηρεσίες ενηλίκων; 

 Προγραμματισμένες συναντήσεων με επαγγελματίες, γονείς / φροντιστές και 

νέους

 Επίσημο γραπτό σχέδιο

 Φυλλάδια, βιβλία ή/και άλλες πηγές

 Ψηφιακά και ηλεκτρονικά εργαλεία

 Κοινωνικοί λειτουργοί που ασχολούνται κατά περίπτωση

 Παραπομπή σε άλλους οργανισμούς

 Ομάδα υποστήριξης / δραστηριότητα



Ποια υποστήριξη παρέχεται σε εφήβους και νέους με 

αυτισμό για να αυξήσουν την αυτονομία / 

ανεξαρτησία τους;

 Προγραμματισμένες συνεδριάσεις 

 Ατομοκεντρικός σχεδιασμός 

 Σχέδια δράσης και εργαλεία χαρτογράφησης

 Παραπομπή σε τοπικές υπηρεσίες υποστήριξης

 Ψηφιακοί πόροι - εφαρμογές και ηλεκτρονικά εργαλεία

 Υποστήριξη στην εκπαίδευση δεξιοτήτων π.χ. κοινωνικές δεξιότητες, πρακτικές 

ικανότητες



Έρευνa 2 – Συμπεράσματα

• Δυστυχώς τα ευρήματα δεν μπορούν να θεωρηθούν απολύτως αντιπροσωπευτικά ή γενικεύσιμα, λόγω 
τόσο του δείγματος, όσο κι άλλων παραγόντων που αποτελούν τους περιορισμούς της έρευνας. Παρ’ όλα 
αυτά τα στοιχεία που αντλήθηκαν, μπορούν να διαφωτίσουν αρκετά την κατάσταση και να αποτελέσουν 
εποικοδομητική πηγή για μελλοντικά ερευνητικά έργα, έργα μελέτης ή χάραξης πολιτικής στον αυτισμό. 

• Οι νέοι με αυτισμό έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δομών υποστήριξης σε όλες τις 
χώρες- εταίρους. Αυτό είναι σημαντικό, διότι παρουσιάζει την αυξημένη κατανόηση σχετικά με τις ειδικές 
ανάγκες των νέων με αυτισμό, και την επιθυμία να δομηθούν κατάλληλα οι υπηρεσίες. 

• Ωστόσο, είναι επίσης σαφές είναι ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι καθολικά διαθέσιμες, καθώς οι 
οργανώσεις που εκπροσωπούνται σε αυτήν την έρευνα προέρχονται από μια ευρεία γεωγραφική ζώνη.

• Οι εταίροι έχουν τώρα μεγαλύτερη κατανόηση της κατάστασης της χώρας τους. Για τις ενδεδειγμένες 
ελλείψεις, ενδέχεται να υπάρχει μια άλλη χώρα εταίρος που να είναι σε θέση να καθοδηγήσει και να 
συμβουλεύσει, βάσει εμπειρογνωμοσύνης. 

• Οι εταίροι μπορούν να εντοπίσουν τους τομείς καλής πρακτικής της χώρας τους, οι οποίοι μπορούν να 
εμπνεύσουν σε εθνικό επίπεδο. Νομοτελειακά, αυτό μπορεί να ενημερώσει και να στηρίξει την καινοτομία σε 
διεθνές επίπεδο.



Διαδικτυακή πλατφόρμα

Δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικά μαθήματα που περιέχουν τη μεθοδολογία των 

προγραμμάτων που εισηγήθηκαν στα δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Λυών, Γαλλία 

και Γκέτεμποργκ, Σουηδία.  Στα σεμινάρια αυτά παρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν δύο 

καινοτόμες μέθοδοι: 

▪ η CPT (Θεραπευτικό-Παιδαγωγικό Θέατρο) και 

▪ η Mobile Unit (κινητές μονάδες θεραπευτών με στόχο την υποστήριξη της 

ανεξάρτητης διαβίωσης ατόμων με ΔΑΦ), 

οι οποίες στην συνέχεια τροποποιήθηκαν σε ψηφιακή μορφή, ώστε να είναι 

προσβάσιμες από όλους μέσω της ηλεκτρονικής (e-learning) πλατφόρμας του 

έργου: http://learn.trail-project.org

http://learn.trail-project.org/


Η αρχική σελίδα



Κύρια χαρακτηριστικά πλατφόρμας

 Είναι δωρεάν

 Έχει δημιουργηθεί σε Moodle, την γνωστότερη πλατφόρμα ανάπτυξης 
διαδικτυακών μαθημάτων

 Ανοιχτό λογισμικό που υποστηρίζεται από τεράστια κοινότητα 
προγραμματιστών

 Είναι responsive, εμφανίζεται δηλ. κανονικά σε όλες τις συσκευές άσχετα με το 
μέγεθος τους (desktop, laptop, tablet, mobile)

 Είναι ακόμη σε beta έκδοση, όπου δοκιμάζεται και θα είναι πλήρως λειτουργική 
αρχές Νοεμβρίου.

 Τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμα σε 5 γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά, 
Ισπανικά, Σουηδικά (τέλος Νοεμβρίου) 

 Θα έχει συνολικά 3 μαθήματα



Δομή 

μαθημάτων

Overview | Επισκόπηση

Learning objective | Μαθησιακοί στόχοι 

Learning outcomes | Μαθησιακά αποτελέσματα

Contents| Περιεχόμενα

Theoretical part | Θεωρητικό μέρος

Practical part | Πρακτικό μέρος

Forum | Φόρουμ



Περιεχόμενα μαθήματος
CPT-Cultural Pedagogical Theatre

01 02 03

Βάση γνώσεων: TP-
Theater και πολιτιστικό 
παιδαγωγικό θέατρο 
(CPT)

Παιδαγωγικές δεξιότητες 
της CPT

Θεατρικές δεξιότητες -
Βασική κατάρτιση & 
τεχνολογία CPT 

Βάση γνώσεων 2 -
Έρευνα, Συγγραφή 
σεναρίου και 
Παράσταση

04

Ένα διαδραστικό δημιουργικό εργαλείο για την καινοτομία σε διάφορες προβληματικές κοινωνικές 

καταστάσεις. Μια μεθοδολογία συνεργασίας και απόκτησης κοινής γνώσης σε ένα ευρύ φάσμα 

κοινωνικών θεμάτων.

Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει δεξιότητες, να αυξήσει την εμπειρία της ενδυνάμωσης, και 

να ενισχύσει την αυτο-αποτελεσματικότητα

01 02 03





Περιεχόμενα μαθήματος
Transfer of mobile unit

Μεταφορά 
μεθοδολογίας της 
κινητής μονάδας

01
Παρουσίαση των 
εργαλείων αξιολόγησης 
που χρησιμοποιούν οι 
επαγγελματίες

02
Ιδιαιτερότητες της 

παρέμβασης της κινητής 
μονάδας οικιακής ομάδας

03
Υποστήριξη για την 
υλοποίηση του έργου 
της κινητής μονάδας

04

Στόχοι: 

1. Κατανόηση της λειτουργίας της κινητής μονάδας αξιολόγησης 

2. Υποστήριξη και αξιολόγηση της βιωσιμότητας των κινητών μονάδων αξιολόγησης



Ευχαριστούμε

Ερωτήσεις;


