
Ο συντονιστής και ο ρόλος του 
στη διαχείριση των αλλαγών κατά 
τη διάρκεια βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων μεταβάσεων



Ο συντονιστής
•  Ένας 

σύμβουλος/διευκολυντής/συντο
νιστής βοηθά μια ομάδα να 
έχει μια εστιασμένη και 
σκόπιμη συνομιλία και να 
διασφαλίζει ότι ο καθένας έχει 
την ευκαιρία να συμμετέχει με 
έναν ασφαλή και σεβαστό  
τρόπο(Pave the way, Facilitation: Ideas Pave the way, Facilitation: Ideas 
and Strategies, March 2012)

• Ο διευκολυντής/συντονιστής  
στην  ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση δίνει χώρο στο 
κεντρικό άτομο και στους 
γύρω του, να κατανοήσουν τον 
εαυτό τους και να 
υποστηρίξουν την 
αυτοανάπτυξή τους.



Προσωπικά και 
επαγγελματικά 
χαρακτηριστικά

•Καλη ικανότητα ακρόασης  
•Χρήση του χιουμορ 
•Εποικοδομητική 
επίλυση συγκρούσεων

text/image/graphic

•Χρήση συναίνεσης
•Χρήση ομαδικής εργασίας 
για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της 
διαδικασίας του 
Προσωποκεντρικού 
Σχεδιασμού



Βήματα για τη δημιουργία ενός κύκλου 
υποστήριξης 1/2

1. Αποκτήστε έναν συντονιστή, κάποιον με 
τον οποίο το κεντρικό άτομο νιώθει άνετα.

2. Δημιουργήστε έναν χάρτη σχέσεων με το 
κεντρικό άτομο / μέλος του πυρήνα ή με τον 
εκπρόσωπό του εάν χρειάζεται: ο συντονιστής 
μπορεί να του θέσει ερωτήσεις όπως "Ποιοι 
είναι οι καλύτεροι φίλοι σας;", "Ποιούς 
αγαπάτε περισσότερο;", "Ποιος σας αγαπά 
περισσότερο;" 

3. Στη συνέχεια, ο συντονιστής μπορεί να κάνει 
ερωτήσεις σχετικά με τα μέρη της κοινότητας 
που επισκέπτεται το κύριο μέλος,  ποιον 
συναντά εκεί και ποιον θα μπορούσε να 
προσκαλέσει για να συμμετάσχει στον κύκλο. 
Μόλις ολοκληρωθεί ο χάρτης, συντονιστής 
ρωτά το κεντρικό άτομο  ποιος θα ήθελε να 
συμμετάσχει στις συναντήσεις του κύκλου. Τα 
μέλη μπορούν να είναι η οικογένεια, φίλοι, 
συμφοιτητές ή μέλη του συλλόγου, άτομα της 
κοινότητας, επαγγελματίες που είναι 
σημαντικοί για το κεντρικό άτομο και είναι 
πρόθυμοι να δώσουν μια ευκαιρία.Απαιτούνται 
εξατομικευμένες προετοιμασίες για τη 
συνάντηση πριν από την έναρξη του 
Προσωποκεντρικού σχεδιασμού (Hagner, May, Kurtz 
& Cloutier (2014) Person-centred planning for transition-aged 
youth with ASD).



Βήματα για τη δημιουργία ενός κύκλου 
υποστήριξης 2/2

4. Αποφασίστε την ώρα 
και την τοποθεσία. Οι 
συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται παντού 
όπου υπάρχει μεγάλος χώρος (Pave the way, Facilitation: Ideas σπίτι, σχολείο, 
βιβλιοθήκη κ.λπ.) ανάλογα με την ώρα και την ημέρα 
που μπορούν να είναι παρόντα τα πιθανά μέλη. Ο 
σχεδιασμός των συναντήσεων πρέπει να είναι 
ευέλικτος(Pave the way, Facilitation: Ideas Hagner, May, Kurtz & Cloutier (Pave the way, Facilitation: Ideas 2014) Person-centred 
planning for transition-aged youth with ASD)

5. Δημιουργήστε και 
στείλτε προσκλήσεις 
σε όλους, με προτροπή απάντησης. Ο 
τρόπος και η μορφή των προσκλήσεων καλύτερα να 
αποφασιστούν από το βασικό μέλος.

6. Αποφασίστε για την 
ατζέντα της 
συνάντησης με τη βοήθεια του 
διαμεσολαβητή/συντονιστή (Pave the way, Facilitation: Ideas τι θα συζητηθεί κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης).(Pave the way, Facilitation: Ideas https://www.altogetherautism.org.nz)

https://www.altogetherautism.org.nz/
https://www.altogetherautism.org.nz/


Μερικές από τις ευθύνες που έχει 
ένας συντονιστής…

Βοηθήστε την οικογένεια να ρυθμίσει τα 
θέματα ημερήσιας διάταξης(Pave the way, Facilitation: Ideas ατζέντα)της 
κάθε συνάντησης, έτσι ώστε να έχει 
σκοπό.

ΜΗΝ ορίσετε την ατζέντα ο/η ίδιος/α!

Βοηθήστε τα μέλη να παραμείνουν 
συγκεντρωμένα, να μοιραστούν τις ιδέες 
τους και να συνεισφέρουν στη συνομιλία. 
(Pave the way, Facilitation: Ideas Αυτό μπορεί να συμβεί αξιοποιώντας τη σοφία, 
την εμπειρία και τις ιστορίες ολόκληρης της 

ομάδας.)

Εκχωρήστε ρόλους στη διαδικασία έτσι 
ώστε οι συναντήσεις να μην 
πραγματοποιούνται ολοκληρωτικά από 
μόνο ένα άτομο.



Μην ξεχάσετε τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο!

• Ένας καλός συντονιστής 
προάγει την 
αυτοδιάθεση του 
κεντρικού ατόμου.

• Είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί το 
προσωποκεντρικό σχέδιο 
από το άτομο και μαζί 
του και όχι για 
λογαριασμό του!



Προσωποκεντρικός 
σχεδιασμός για όλους!

Ένας καλός συντονιστής: Ενισχύει τη 
δέσμευση και την υποστήριξη από 
τα μέλη του κύκλου υποστήριξης 
στη διαδικασία του 
Προσωποκεντρικού Σχεδιασμού και 
στο σχέδιο δράσης.

• Οικοδομεί σχέσεις με τα μέλη 
του κύκλου υποστήριξης, ώστε 
να συμμετέχουν σε συνεχή βάση 
στο έργο του σχεδίου δράσης.

• Οικοδομεί εμπιστοσύνη στην 
ομάδα εκτιμώντας την  
συνεισφορά του καθενός  και 
ενθαρρύνοντας τους 
ανθρώπους να αναλάβουν 
ρόλους και να αναπτύξουν 
δεξιότητες.



Ασκήσεις καταιγισμού ιδεών
• Αποτελούνται από εργαλεία που βοηθούν την 

ομάδα να σκεφτεί ευρέως, δημιουργικά και 
εκτός πλαισίων όταν προσπαθεί να βρει 
τρόπους για την επίτευξη των στόχων ή την 
αντιμετώπιση των εμποδίων.

• Ορίστε την περιοχή εξερεύνησης με 
ερωτήσεις όπως:

• Ποιες είναι οι υπάρχουσες επιλογές γύρω 
από αυτήν την ιδέα;

• Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό;
• Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό;
• Από ποιον μπορούμε να ζητήσουμε να 

συμβάλει στην υλοποίηση αυτής της ιδέας;

•Ο συντονιστής δεν χρειάζεται να είναι 
ειδικός στις γραφικές τέχνες ….… αλλά 
βοηθά κι αυτό!

    



 
 Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, οι 
εταίροι του έργου ανέπτυξαν  ορισμένα εργαλεία, 
 τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις σημαντικές 
πληροφορίες που χρειάζεται ένας 
συντονιστής(Pave the way, Facilitation: Ideas facilitator), ώστε να συμβάλλει 
αποτελεσματικά στη διαδικασία σχεδιασμού των 
μεταβάσεων (Pave the way, Facilitation: Ideas μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας). 



Το εργαλείο ‘Σχετικά με Εμένα’
Κάθε κομμάτι επικεντρώνεται, περισσότερο ή 
λιγότερο άμεσα, σε μια πτυχή της ζωής. Όλα τα 
κομμάτια δομούνται γύρω από βασικά ρήματα που 
δηλώνουν συναισθήματα ή λογική/πράξη: 
Είμαι, προτιμώ, μου αρέσει, αισθάνομαι, μοιράζομαι και 
χρειάζομαι.

Ο συντονιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το 
εργαλείο ως το πρώτο βήμα για την «Ανάπτυξη 
προσωπικού προφίλ». 

Πολλές δε από τις πληροφορίες που συλλέγονται εδώ 
θα χρησιμοποιηθούν και στο εργαλείο 
αυτοαξιολόγησης.



Το εργαλείο ‘Σχετικά με 
Εμένα’

Στην ουσία, το εργαλείο "Σχετικά με εμένα" παρέχει μια 
συνολική εικόνα του ατόμου με αυτισμό, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύει την αυτογνωσία αυτού του ατόμου και παρέχει 
μια διαδρομή αυτοπροσδιορισμού.

Επιπλέον, μπορεί να διευκολύνει την οικοδόμηση μιας 
σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του ατόμου με Αυτισμό και του 
Συντονιστή/διευκολυντή.
Οι συντονιστές, επομένως,  θα χρησιμοποιήσουν το εργαλείο 
σαν οδικό χάρτη και θα προχωρήσουν ανάλογα 
(Pave the way, Facilitation: Ideas προσαρμόζοντάς τον, συζητώντας περαιτέρω ορισμένα 
σημεία, διευκρινίζοντας κ.λπ. ) ΜΑΖΙ με το αυτιστικό άτομο.



Προσωπικό προφίλ ή πώς 
διευκολύνουμε ένα ΣΧΕΔΙΟ

Η δημιουργία ενός προσωπικού 
προφίλ αποτελεί μια ευκαιρία 
για τα μέλη του κύκλου να 
έχουν μια συνοπτική 
περιγραφή της ζωής του 
κεντρικού ατόμου.

Μπορεί να βοηθήσει το 
συντονιστή και τους 
υπόλοιπους να γνωρίσουν 
το βασικό μέλος και να 
ακούσουν τις απόψεις του 
για τη ζωή.



Προσωπικό προφίλ (Pave the way, Facilitation: Ideas 1)

Εργαλείο 
Αξιολόγηση

ς

Συναντήσεις  PCP 
στις οποίες το 

άτομο να 
συμπεριλαμβάνετ

αι με τον 
καλύτερο τρόπο

Αποτελεσματικό
ς και 

ρεαλιστικός 
σχεδιασμός των  
μεταβάσεων και 

 των 
σημαντικών  
αλλαγών στη 

ζωή 



Προσωπικό προφίλ(Pave the way, Facilitation: Ideas 2)

• Συμπληρώνεται πριν διαμορφωθούν οι όποιες αποφάσεις 
για δραστηριότητες προσωποκεντρικού σχεδιασμού(Pave the way, Facilitation: Ideas pcp)

• Παρέχει συμβουλές στους συντονιστές για το πως να 
προσεγγίσουν τις ανάγκες με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο

• Πραγματοποιείται από έναν εκπαιδευμένο επαγγελματία 
(Pave the way, Facilitation: Ideas με γνώσεις για τον αυτισμό)

• Συμπεριλαμβάνει τους γονείς
• Πιθανόν να συμπεριλάβει επιπλέον άτομα που να 

προσφέρουν πληροφορίες και να γνωρίζουν καλά το 
κεντρικό άτομο (Pave the way, Facilitation: Ideas δάσκαλος, θεραπευτής…)

• Συμπεριλαμβάνει το κεντρικό άτομο, όπου είναι δυνατόν
• Αναθεωρείται  τακτικά (Pave the way, Facilitation: Ideas 6/12 μήνες) 
• Λαμβάνει υπόψη πληροφορίες από άλλα έγγραφα 
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Προσωποκεντρικός Σχεδιασμός 

Εργαλείο αξιολόγησης για Άτομα στο Φάσμα του Αυτισμού 
 

   Προσωπικό Προφίλ  
  

  
  

Φωτογραφία 
  
  

Όνομα:      DOB:  
  
  

Η φόρμα συμπληρώθηκε από : 
Σχέση με το άτομο: 

 
 

ημερομηνία: 

  
  
  
  
  

Άλλες σχετικές πληροφορίες: 

  
Σημαντικές ιατρικές πληροφορίες: 
 

  
 

 

  
Επικοινωνία: 

 Πώς εκφράζεται  – Προφορικά και 
Μή.  

 
 Ικανότητα κατανόησης  - 

Προφορική και Μή.  
 

 Επαναληπτική γλώσσα ή 
Ηχολαλίες: 

 
 Χρήση της επικοινωνίας 

 
  

                                                   
 

  
 Θρήσκευμα: 

      

  
Συμπεριφορά προς αποφυγή: 
(Δες τα πλάνα υποστήριξης) 

  
 

  

  
Λέξεις και πράξεις προς αποφυγήν: 
(που δημιουργούν άγχος) 
  

    

  
Ρουτίνες/Τελετουργίες: 
  

                        

  
 Γνωστοί τρόποι δημιουργίας κινήτρου:  
  

  
 
 
 

 



Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships for innovation in adult 
education

Η συνάντηση 
σχεδιασμού είναι από 
τις κομβικές ευκαιρίες 
ανάδειξης  της 
μοναδικότητας του 
ατόμου. 



Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships for innovation in adult 
education

AUTISM_PCP - 2018-1-EL01-KA204-
047788

Η συνάντηση θα πρέπει να :

• δίνει πληροφορίες, 

• δίνει έκφραση στα θέλω, τις επιθυμίες,
όπως αυτές διατυπώθηκαν κατά την 
επικοινωνία πριν από τη συνάντηση

• στοιχειοθετεί τον μελλοντικό 
σχεδιασμό 

• ενσωματώνει τα όνειρα του ατόμου, τις επιθυμίες και τις 
προτιμήσεις σε μια μακροπρόθεσμη στοχοθεσία

Στόχος της 
συνάντησης 

:



Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships for innovation in adult 
education

AUTISM_PCP - 2018-1-EL01-KA204-
047788

Η ανάληψη ρίσκου μπορεί και πρέπει να 
ενεργοποιηθεί

Προσδιορίστε τον κίνδυνο και τη σοβαρότητα του κινδύνου

Ήπια  / απίθανο να εμφανιστεί
Μέτρια / πιθανή
Σοβαρή / πιθανή

Σημειώστε τυχόν ενέργειες που ισχύουν τώρα (εάν υπάρχουν) που θα 
μειώσουν τους κινδύνους
Σημειώστε τυχόν απαιτούμενες ενέργειες που θα μπορούσαν να 
μειώσουν τους κινδύνους - δηλαδή σχέδια υποστήριξης, προσαρμογές, 
περιβαλλοντικά ζητήματα
Επανεκτίμηση του ρίσκου - Εάν ο κίνδυνος έχει μειωθεί ή είναι σε Ήπια 
- Μέτρια  αξιολόγηση – Εμπρός  !!!! -



ΟΝΟΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ/ΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / 
ΕΠΟΠΤΗΣ)

ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΚΑΤΑΓΕΓΡΑ

ΜΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚ
Ο/ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΑ

ΠΟΙΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ 
ΤΟΥ

ΣΥΝΟΜΗΛΙ
ΚΟΥΣ/
ΦΙΛΟΥΣ

ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟ

ΕΠΙΣΚΕΠ
ΤΕΣ

ΑΛΛΟΥΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΙ/
ΒΛΑΒΕΣ 
ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥ
ΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟ
ΡΑ ΤΟΥ 
ΑΤΟΜΟΥ 
(Συμπεριλα
μβανομένω
ν πιθανών 
τραυματισμ
ών)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜ
ΕΝΩΝ 
ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟ
ΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝ
ΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤ
ΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ ΡΙΣΚΟΥ 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕ
ΤΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
ΝΑ ΜΕΤΡΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΠΟΙΟΣ ΤΑ 
ΕΠΙΛΑΜΒΑΝ
ΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΠΟΤΕ)

ΗΜΕΡΟ
ΜΗΝΙΑ 
ΠΟΥ 
ΜΠΗΚΑ
Ν ΣΕ 
ΕΦΑΡΜ
ΟΓΗ

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 
ΠΟΥ 
ΤΕΛΕΙΩΣ
ΑΝ

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 
ΕΠΑΝΕΛΕ
ΓΧΟΥ & 
ΥΠΟΓΡΑΦ
Η



Θέματα χαρτογράφησης
• Ο σχεδιασμός Χάρτη μπορεί να είναι 

εξαιρετικά χρήσιμη δραστηριότητα όσον 
αφορά τις παρακάτω θεματικές:

• Σχέσεις και ευκαιρίες για προσωπική 
υποστήριξη και βοήθεια.

• Μέρη, όπως συναντώνται σε ένα πρότυπο 
της τρέχουσας καθημερινής ζωής.

• Ιστορικό ή περιγραφή των εμπειριών της 
ζωής του κεντρικού ατόμου μέχρι 
στιγμής.

• Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα καθώς και 
τις καταστάσεις που πρέπει να αποφύγετε.

• Όνειρα και προσδοκίες για το μέλλον.
• Ελπίδες και φόβοι, όπου οι άνθρωποι 

περιγράφουν πώς αισθάνονται για τις 
ευκαιρίες και τα εμπόδια που μπορεί να 
συναντήσουν



Θέματα σχεδιασμού
Μεταβάσεις Εργαλεία Σχεδιασμού 

Ζωής
Η ομάδα υποστήριξης του ατόμου μπορεί να  
βοηθήσει σε περιπτώσεις αναστάτωσης ή στη 
διαδικασία της μετάβασης από τη μία 
δραστηριότητα στην άλλη, από το ένα μέρος 
στο άλλο ή από το ένα στάδιο ζωής στο άλλο 
με τη χρήση «τεχνικών μετάβασης»

Αυτές μπορούν συνοπτικά να περιγραφούν ως:
1.προγραμματισμός 
2. παρακίνηση 
3.Συνδυασμός μη προτιμώμενων με 

προτιμώμενες δραστηριότητες (Pave the way, Facilitation: Ideas "Νόμος της 
γιαγιάς’)

Είναι απαραίτητο προηγουμένως να συνάψετε 
συμφωνία ως προς τη σημασία, την ανάληψη 
κινδύνων και την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 
περιστάσεων της μεταβατικής περιόδου που 
αντιμετωπίζετε!

Άτομα που είναι σημαντικά στη ζωή του 
ατόμου εστίασης  μπορούν να 
προσφέρουν τη βοήθειά τους  με 
τρόπους και  εργαλεία που προωθούν 
την ανεξαρτησία και την υπεράσπιση 
του εαυτού.

Η χρήση του εργαλείου PATHS μπορεί να 
ταιριάζει περισσότερο, σε συνδυασμό με 
τη χαρτογράφηση των ονείρων και των 
αναγκών που έχει ήδη σχεδιαστεί 
προηγουμένως,  δουλεύοντας βήμα προς 
βήμα και με γνώμονα το πού  το άτομο 
θέλει να είναι, που είναι τώρα και τα 
στάδια που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των μελλοντικών  στόχων 
τους.
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