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Εισαγωγή 

 Το έργο φέρει τον τίτλο «Ολιστική Προσέγγιση Προσωποκεντρικού 
Σχεδιασμού Ζωής για άτομα με Αυτισμό»

 Διάρκεια του έργου: 3 έτη (2018-2021) 

 Επιβλέπουσα Αρχή το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

 Τύπος του έργου: Διακρατική Στρατηγική Σύμπραξη στον Τομέα της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Δημοκρατία Β. Μακεδονίας



Ποιοι είμαστε – Εταίροι του 
έργου

 ΚΥΚΛΗΣΙΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΑΜΚΕ) – Συντονιστής φορέας

 Δ.Α.Δ.Α.Α. – Σύλλογος για Παιδιά και Ενήλικες με ΔΑΔ, Αυτισμό & Asperger – 
Ελλάδα

 Macedonian Scientific Society for Autism – Δημ. Βόρειας Μακεδονίας

 ShipCon Limassol - Κύπρος

 Maendeleo for Children APS - Ιταλία

 Scoala Gimnaziala Smaranda Gheorghiu - Ρουμανία

 Parvi Nationalen Centar Po Dyslexia – Βουλγαρία



Θέματα που ανέδειξε το έργο

 Ο Αυτισμός είναι μια σύνθετη, νευρολογικής φύσης, κατάσταση που 
αφορά συνεχώς και μεγαλύτερα ποσοστά του πληθυσμού παγκοσμίως με την  
αιτιολογία εμφάνισης να συνδέει βιολογικούς, περιβαλλοντικούς και 
ψυχολογικούς παράγοντες. 

 Σε κάθε περίπτωση αφορά ένα φάσμα συμπεριφορών, κοινός τόπος των 
οποίων η διάγνωση δυσλειτουργιών συμπεριφοράς και κοινωνικής 
προσαρμογής του αυτιστικού ατόμου στο στενό ή και ευρύτερο περιβαλλον 
αναφοράς του. 

 Αυτή η δυσλειτουργία, φαίνεται σύμφωνα με σχετικές μελέτες ότι, εντείνεται 
σε περιόδους Μεταβάσεων. 



Τι είναι οι Μεταβάσεις Ζωής 

 Με τον όρο Μεταβάσεις, εννοούμε τις αλλαγές, μικρές ή μεγάλες που 
καλείται να διαχειριστεί το άτομο στην διάρκεια της ζωής του και 

 οι οποίες διακόπτουν ή διαφοροποιούν και περιπλέκουν την ήδη 
διαμορφωμενη προσωπική ρουτίνα, 

 γεγονός που δημιουργεί αναταράξεις μέτριες ώς και σημαντικές ή 

 και επικίνδυνες σε ορισμένες περιπτώσεις για την ζωή του ατόμου (π.χ σε 
κατάσταση άγχους μη διαχειρίσιμου να προβεί σε επιθετική προς τον 
εαυτό του συμπεριφορά, κλπ) 



Η πρόταση του έργου: 
Προσωποκεντρικός Σχεδιασμός

 Ο προσωποκεντρικός σχεδιασμός εφορμά από την Προσωποκεντρική μη κατευθυντική 
θεωρία του M. Knowles που θέτει το άτομο στο κέντρο της ζωής αναγνωρίζοντας την 
αυτο-αντίληψη και τον κριτικό επαναπροσδιορισμό στόχων, γόνιμη διεργασία που 
οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση

 Στον αυτισμό, αυτή η διαδρομή αυτοπραγμάτωσης συντελείται με την ενσυναίσθηση και 
συνεδητοποίηση του ρόλου του άλλου ως διευκολυντή/συντονιστή, ρόλος με κομβική 
σημασία στο μοντέλο υποστήριξης που προτείνουμε (τον Προσωποκεντρικό 
Σχεδιασμό).

 Το έργο μας, προτείνει την προσωποκεντρική προσέγγιση ως βάση του σχεδιασμού 
ζωής του ατόμου με αυτισμό, το οποίο χρειάζεται την σταθερή και συνεπή παρουσία του 
Αλλου με τον/ την οποία έχει σχέση εμπιστοσύνης. Δηλαδή του γονιού, του εκπαιδευτικού, 
του συντρόφου, του φίλου, του ειδικού συμβούλου. 



Γιατί 
Τα άτομα με αυτισμό πέραν μιας τυπολογίας συμπεριφορών που να τα κατατάσσει στα άτομα με 
αναπηρία, έχουν το καθένα από  αυτά, έναν  δικό τους προσωπικό τρόπο βίωσής του, έναν 
δικό τους τρόπο διαμόρφωσης και αντίληψης του κοινωνικού τους εγώ, καθώς και έναν δικό 
τους τρόπο προσαρμογής στην πραγματικότητα. 

Σε κάθε περίπτωση, το άτομο με αυτισμό δεν παύει να είναι ένα άτομο με την δική του 
προσωπικότητα, τις δικές του προσωπικές ανάγκες, τα όνειρα και τις προσδοκίες, όλα 
αυτά που αφορούν τον καθένα από εμάς. 

Αυτό που χρειάζονται είναι η κατάλληλη φροντίδα, γνώση και κατανόηση από τους άλλους, 
με τους  οποίους αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης 

Ο ρόλος του σημαντικού άλλου (αυτού που το ίδιο το αυτιστικό άτομο προσδιορίζει ως 
σημαντικό/κους) είναι κομβικής αξίας στον προσωποκεντρικό σχεδιασμό για άτομα με αυτισμό. 



Στόχευση και Αποτελέσματα του 
έργου 

 Το έργο μας, προσφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους, τα εργαλεία 
υποστήριξης της σχεσιακής διαδικασίας στον αυτισμό, προκειμένου 
να οδηγήσουν τον κύκλο των ατόμων υποστήριξης στην συστηματική 
κατανόηση και τον εστιασμένο διάλογο με το αυτιστικό άτομο ΜΑΖΙ, για 
το πως αντιλαμβάνεται τη ζωή του, τι το ενοχλεί, τι το ευχαριστεί, τι θέλει 
να πετύχει, τι χρειάζεται να αποφύγει και πως να πορευτεί.  

 Απώτερος στόχος του έργου μας: Η δημιουργία της αναγκαίας αυτο-
αντίληψης του αυτιστικού ατόμου στις ικανότητες του και την όσο το 
δυνατό αυτόνομη διαχείριση του τι μπορεί να κάνει ώστε να φτάσει στην 
προσωπική πεποίθηση του «ΖΩ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ: ΝΑΙ Εργάζομαι, Σπουδάζω 
και Απολαμβάνω τη Ζωή Μου!»



Που μπορείτε να βρείτε τα 
αποτελέσματα του εργου 

 Ιστοσελίδα του έργου στις γλώσσες των εταίρων: http://www.autismholistic.eu/ 

 Συγκεκριμένα:

 1. Προσωποκεντρικό Σύστημα Σχεδιασμού Ζωής για Άτομα με Αυτισμό

 2. 
Προσωποκεντρικό Σύστημα Σχεδιασμού Ζωής για Διευκολυντές – Συνερ
γάτες Ατόμων με Αυτισμό

 3. 
Προσωποκεντρικό Σύστημα Σχεδιασμού για Άτομα με Αυτισμό – Πρόγρ
αμμα Επιμόρφωσης για Διευκολυντές – Συντονιστές

http://www.autismholistic.eu/
http://www.autismholistic.eu/landing-page-2/home_gr/deliverables-gr/io1-gr/
http://www.autismholistic.eu/landing-page-2/home_gr/deliverables-gr/guidelines-for-facilitators-greek/
http://www.autismholistic.eu/landing-page-2/home_gr/deliverables-gr/guidelines-for-facilitators-greek/
http://www.autismholistic.eu/landing-page-2/home_gr/deliverables-gr/masterclass-gr/
http://www.autismholistic.eu/landing-page-2/home_gr/deliverables-gr/masterclass-gr/


Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 

 Environmental Barriers and Facilitators to Participation of People with Autism 
Spectrum Disorders: stakeholders’ perspective

 Parental Perspectives on Support Needs and Availability of Autism Services in 
South and South-Eastern Europe (recently approved – to be published soon) 

https://jrtdd.com/environmental-barriers-and-facilitators-to-participation-of-people-with-autism-spectrum-disorders-stakeholders-perspective/


Για σκέψη και συζήτηση  

 
"Το αυτιστικό παιδί ζει, εκ των πραγμάτων, στον κόσμο των 
γεγονότων και όχι της θεωρίας" διάβασα κάπου, δε θυμάμαι 
πού. Έχει έναν άλλον τρόπο στο χρόνο. Ίσως πιο 
απελευθερωμένο, πιο ανοικτό, στερημένο από μια περίεργη 
βιασύνη που έχουμε εμείς.» 

  Από το Βιβλιο Το φάσμα του Αυτισμού, συνεργασία-σύγκλιση οικογένειας και επαγγελματιών) – 

 «Πρόγραμμα ενδυνάμωσης  και υποστήριξης ομάδων οικογενειών ατόμων με αυτισμό» 

 Φορέας Υλοποίησης: 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ 

 ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 2006



Μην ξεχνάμε ότι:

 Ο Αυτισμός δεν είναι μια ασθένεια που κάποιος έχει, ή ένα «κέλυφος» στο οποίο 
μέσα είναι εγκλωβισμένος. Δεν υπάρχει κανένα «φυσιολογικό» παιδί κρυμμένο 
πίσω από τον Αυτισμό. Ο Αυτισμός είναι ένας τρόπος ύπαρξης.  Είναι διάχυτος 
παντού. Χρωματίζει κάθε εμπειρία, κάθε αίσθηση, αντίληψη, σκέψη, συναίσθημα 
και συναπάντημα, κάθε πτυχή της ύπαρξης».

 
“Don’t Mourn for Us” by Jim Sinclair

 
Σας ευχαριστούμε πολύ !!
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