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Η παρούσα έκθεση δημοσιεύεται υπό την άδεια Creative Commons 

Attribution 4.0 International License.  
Είστε ελεύθεροι να: 
Κοινή χρήση: αντιγραφή και αναδιανομή του υλικού σε οποιοδήποτε μέσο ή 

μορφή. 
Προσαρμογή: αναμειγνύετε, μετασχηματίζετε και αξιοποιείτε το υλικό για 

οποιονδήποτε σκοπό, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς. Ο 

δικαιοπάροχος δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες εφόσον 

ακολουθείτε τους όρους της άδειας χρήσης. 

 
Υπό τους ακόλουθους όρους: 
Αναφορά - Πρέπει να δώσετε την κατάλληλη αναφορά, να παρέχετε 

σύνδεσμο προς την άδεια χρήσης και να αναφέρετε αν έγιναν αλλαγές. 

Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με 

τρόπο που να υποδηλώνει ότι ο δικαιοπάροχος υποστηρίζει εσάς ή τη 

χρήση σας. 
Share Alike - Εάν αναμίξετε, μεταμορφώσετε ή αξιοποιήσετε το υλικό, πρέπει 

να διανείμετε τις συνεισφορές σας με την ίδια άδεια χρήσης όπως και το 

πρωτότυπο. 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 

 

 

 

 

 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν 

συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των 

συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά Έκθεσης  

Περίοδος υλοποίησης έργου: 01/09/2018 - 31/08/2021 

Περίοδος υλοποίησης δραστηριοτήτων επιμόρφωσης: 10/05/2021 – 30/08/2021 

 

 

Υλοποίηση δραστηριοτήτων και συγκέντρωση στοιχείων: 

• ΚΥΚΛΗΣΙΣ (Συντονιστής φορέας – Ελλάδα) 

• Γυμνάσιο “Smaranda Gheorghiu” (Ρουμανία) 

• Maendeleo for Children APS (Ιταλία) 

• Parvi Nationalen Centar po Dyslexia (Βουλγαρία) 

• Σύλλογος Γονέων,Κηδεμόνων και Φίλων, Παιδιών και Ενηλίκων με Διάχυτη 

Αναπτυξιακή Διαταραχή, Αυτισμό και Asperger (Ελλάδα) 

• Macedonian Scientific Society for Autism (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας) 

• Shipcon Limassol Limited (Κύπρος) 

 

 

Σύνταξη έκθεσης: 

ΚΥΚΛΗΣΙΣ 
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Πρόλογος 

 

Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί να παρουσιάσει αναλυτικά τις διαδικασίες που 

ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων επιμόρφωσης που 

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου AUTISM_PCP καθώς και τον αντίκτυπο που 

είχαν (όπως αποτυπώθηκε μέσω αξιολογήσεων) στις/-ους συμμετέχουσες/-οντες. 

 

Η θεματική των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αφορούσε στην επιμόρφωση των 

διευκολυντών προσώπων με ΔΑΦ με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της 

προτεινόμενης προσωποκεντρικής προσέγγισης στις διαδικασίες σχεδιασμού μεταβάσεων 

και ζωής.  

 

Ο ρόλος των διευκολυντών – σύμφωνα με τις έρευνες των εταίρων – αποτελεί μια σχετικά 

συγκεχιμένη έννοια και προσέγγιση καθώς δεν υπάρχει ιδιαίτερη εξοικείωση με τη 

συστηματοποίηση του ρόλου του διευκολυντή, ιδιαίτερα όσον αφορά πληθυσμούς από 

περιοχές όπου υπάρχουν κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που δεν διευκολύνουν ιδιαίτερα 

την άμεση πληροφόρηση και πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες  – ανεξαρτήτως 

αστικού, ή μη, περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο συμπέρασμα είναι σε μεγάλο μέρος 

εμπειρικό καθώς δεν υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα παρόλα 

αυτά το λαμβάνουμε υπόψη ως μέρος των ευρύτερων υπηρεσιών του κοινωνικού τομέα. 

 

Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες προκρίθηκαν ως μια καλή λύση που συμβάλλει στο να 

δημιουργηθεί ένα ιστορικό παροχής σχετικών επιμορφώσεων που δεν είναι συνήθεις στις 

χώρες των εταίρων. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θεωρούμε ότι αποτελούν μια απόλυτα 

επαρκή και αποτελεσματική λύση, παρόλα αυτά υπάρχει έστω και μια μικρή προστιθέμενη 

αξία όπως αξιολογήθηκε τόσο από την ίδια την εμπειρία των εταίρων όσο και από την 

ανάδραση των συμμετεχόντων.  

 

Ελπίζουμε το περιεχόμενο των ακόλουθων σελίδων να παρέχει ενδιαφέρουσες και 

βοηθητικές πληροφορίες σε όσους επαγγελματίες/λειτουργούς σχεδιάζουν να 

πραγματοποιήσουν σχετικές δράσεις. 
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Εισαγωγή 
 

Πώς προέκυψαν οι επιμορφωτικές δραστηριότητες 

 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου AUTISM_PCP είναι η άμεση επαφή με την 

ομάδα στόχου και η απο κοινού διαμόρφωση στρατηγικών με στόχο να υπάρξει μια 

ελεύθερη, προσβάσιμη και δυναμική/ανανεώσιμη πηγή εργαλείων διαχείρισης και 

σχεδιασμού των μεταβάσεων της ζωής του παιδιού, εφήβου αλλά και ενήλικα με ΔΑΦ. 

 

Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια του έργου προγραμματίστηκαν οι συγκεκριμένες 

επιμορφωτικές δραστηριότητες μετά από πρόταση/σύσταση ειδικών από τους φορείς των 

εταίρων του έργου, κάτι το οποίο και επιβεβαιώθηκε από την προθυμία συμμετοχής των 

ενδιαφερόμενων κατά τα δημόσια καλέσματα που πραγματοποιήθηκαν, όπως θα 

εντοπίσετε στις ακόλουθες σελίδες.   

 

Γενικά, οι επιμορφωτικές δραστηριότητες αποτελούν δράσεις που εχουν ως στόχο να 

επικοινωνήσουν τα παραχθέντα εκπαιδευτικά εργαλεία με έναν αριθμό ατόμων των 

ομάδων-στόχου με σκοπό να εφαρμοστούν σε κοινό πέρα των εταίρων του έργου τόσο για 

την  επίτευξη του βασικού στόχου, την επιμόρφωση δηλαδή των ενδιαφερόμενων, αλλά και 

για τον εντοπισμό αστοχιών ή παραλείψεων πριν την τελική δημοσιοποίηση και γενικότερη 

συστηματική αξιοποίησή τους.  

 

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του έργου, κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, θα 

πραγματοποιούνταν 3 πανομοιότυπες διεθνικές επιμορφωτικές δραστηριότητες που θα 

παρέχονταν στην Αγγλική γλώσσα. Οι 3 αυτές δραστηριότητες προβλεπόταν να 

πραγματοποιηθούν στις εξής πόλεις/χώρες: 

• Σκόπια, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας – 12 διεθνείς συμμετέχοντες και 15 

τοπικοί συμμετέχοντες 

• Λεμεσσός, Κύπρος - 12 διεθνείς συμμετέχοντες και 15 τοπικοί συμμετέχοντες 

• Κομοτηνή, Ελλάδα - 12 διεθνείς συμμετέχοντες και 15 τοπικοί συμμετέχοντες 

 

Παρόλα αυτά, λόγω της νέας πραγματικότητας των λοκνταουν/απαγόρευσης 

κυκλοφορίας εξαιτίας της πανδημίας του covid-19, οι δραστηριότητες δεν μπόρεσαν να 

πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, παρόλα αυτά μας δινόταν η 

ευκαιρία να τις πραγματοποιήσουμε διαδικτυακά. 

 

Για το λόγο αυτό, οι εταίροι του έργου συζήτησαν για τον τρόπο παράδοσης των 

δραστηριοτήτων και κατέληξαν ότι η πραγματοποίηση των επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων στην Αγγλική γλώσσα θα ήταν αρκετά περιοριστική και με ελάχιστο 

ουσιαστικό αντίκτυπο, καθώς οι συμμετέχοντες από τις χώρες των εταίρων που γνωρίζουν 

την Αγγλική γλώσσα έχουν πρόσβαση σε μεγάλο πλούτο πληροφορίας, σε αντίθεση με 

όσες/-ους δεν γνωρίζουν και ούτε υποχρεούνται να γνωρίζουν Αγγλικά για να 

πληροφορηθούν για θέματα που τους αφορούν. 

 

Επομένως, αποφασίστηκε να αιτηθούμε κάθε εταίρος του έργου να πραγματοποιήσει από 

μία (τουλάχιστον) επιμορφωτική δραστηριότητα στη χώρα του, διαδικτυακά αλλά με όλα τα 

υπόλοιπα βασικά χαρακτηριστικά που προβλέπονταν, δηλαδή: 
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- Σύγχρονη παράδοση των εκπαιδευτικών ενοτήτων με ενεργή παρουσία και συμμετοχή των 

συμμετεχόντων 

- Οι παραδόσεις να πραγματοποιηθούν σε σύνολο πέντε ημερών (όχι αναγκαστικά 

συνεχόμενων) 

 

Αφού υποβάλλαμε το αίτημα μας στην Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού του 

προγράμματος Erasmus+ (ΙΚΥ – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), λάβαμε θετική απάντηση 

και επομένως προχωρήσαμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

• Επιμορφωτική δραστηριότητα για ομιλουντες τη Ρουμάνικη γλώσσας (εξ’ ολοκλήρου 

συντονισμός από τον εταίρο Scuola Gimnazialia Smaranda Gheogrhiu) 

• Επιμορφωτική δραστηριότητα για ομιλουντες την Ιταλική γλώσσα (εξ’ ολοκλήρου 

συντονισμός από τον εταίρο Maendeleo for Children APS) 

• Επιμορφωτική δραστηριότητα για ομιλουντες τη Βουλγαρική γλώσσα (εξ’ ολοκλήρου 

συντονισμός από τον εταίρο Parvi Nationalen Centar po Dysleia) 

• Επιμορφωτική δραστηριότητα για ομιλουντες τη Β. Μακεδονική γλώσσα (εξ’ 

ολοκλήρου συντονισμός από τον εταίρο Macedonian Scientific Society for Autism) 

• Επιμορφωτική δραστηριότητα για ομιλουντες την Αγγλική γλώσσα (εξ’ ολοκλήρου 

συντονισμός από τον εταίρο Shipcon) 

• Επιμορφωτικές δραστηριότητες για ομιλουντες την Ελληνική γλώσσα (κοινός 

συντονισμός από τους εταίρου ΔΑΔΑΑ και ΚΥΚΛΗΣΙΣ) 

 

Λόγω του εξ’αποστάσεως χαρακτήρα των εκ νεου προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, 

οι εταίροι δεν έθεσαν συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς τον αριθμό των 

συμμετεχόντων καθώς δεν προέκυπταν ζητήματα χώρου και άλλων πόρων που θα 

απαιτούνταν σε μια δραστηριότητα με φυσική παρουσία. 

 

Στις επόμενες σελίδες θα επικεντρωθούμε στις προσεγγίσεις, τεχνικές και άλλων ειδών 

στρατηγικές που χρησιμοποιήσαν οι εταίροι, χωρισμένες σε 3 ομάδες αναφοράς 

- Υλοποίηση και εξατομικευμένες μεθοδολογίες 

- Συμμετέχοντες – Προσέγγιση και προφιλ 

- Αξιολόγηση και αποτίμηση 

 

Τέλος, να επισημανθεί ότι η σειρά παρουσίασης των δραστηριοτήτων ανά εταίρο είναι με 

χρονολογική σειρά, ξεκινώντας με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν πρώτες 

έως αυτές που πραγματοποιήθηκαν τελευταίες. Ο λόγος γι’αυτή την ακολουθία είναι γιατί η 

εμπειρία καθε εταίρου τροφοδοτούσε σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τις προσεγγίσεις των 

ακόλουθων εταίρων, ανάλογα με την προσέγγιση που αποφάσιζε να ακολουθήσει κάθε 

εταίρος. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εμπειρίες έπρεπε να επηρεάσουν απλά ότι μοιράζονταν ως 

μια αναφορά στους υπόλοιπους εταίρους και λαμβάνονταν υπόψη κατά βούληση. 
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Υλοποίηση και Μεθοδολογία 
 

Η επιμόρφωση βασίστηκε κατά κύριο λόγο στο “Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για 

συντονιστές” του έργου AUTISM_PCP (3ο παραδοτέο). 

 

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα συνδύάζει μέρος του εκπαιδευτικού υλικού των δύο αρχικών 

παραδοτέων του έργου, του Προσωποκεντρικού Συστήματος Σχεδιασμού Ζωής (1ο 

παραδοτέο) και των Κατευθυντήριων γραμμών για Διευκολυντές (2ο παραδοτέο), και 

ταυτόχρονα παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ΔΑΦ με στόχο την καλύτερη 

δυνατή εξοικείωση του κοινού με τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές, λόγω του ότι τα 

προηγούμενα δύο παραδοτέα επικεντρώνονταν κυρίως σε στρατηγικές και δημιουργία 

συστημάτων. 

 

Ως προς τη δομή του, το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής: 

- Εισαγωγή στον προσωποκεντρικό σχεδιασμό (2 ενότητες – σύνολο 6 παρουσιάσεις) 

- Εισαγωγή στον αυτισμό (2 ενότητες – σύνολο 9 παρουσιάσεις) 

- Η διαδικασία του προσωποκεντρικού σχεδιασμού (2 ενότητες – σύνολο 5 παρουσιάσεις) 

- Εφαρμογή της μεθοδολογίας της προσωποκεντρικής προσέγγισης (2 ενότητες – σύνολο 

4 παρουσιάσεις) 

- Σύνοψη και αξιολόγηση (2 ενότητες – σύνολο 4 παρουσιάσεις και 1 ερωτηματολόγιο) 

 

Οι παρουσιάσεις έχουν δομηθεί με έναν πιο παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης, στηριζόμενες κυρίως στην πληροφορία που παρέχεται και σε βιωματικές 

προσεγγίσεις συζητήσεων σε ομάδες και συζήτησης στην ολομέλεια.  

 

Οι  λόγοι για την επιλογή της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι αρκετοί, και είναι οι εξής: 

• Η ομάδα έργου αποτελούταν από επαγγελματίες σε διαφορετικές βαθμίδες και 

μορφές εκπαίδευσης και με διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές 

προσλαμβάνουσες, επομένως παρότι η στοχοθεσία ήταν κοινή, οι τρόποι σύνταξης 

και παράδοσης του υλικού αποφασίστηκε να είναι τέτοιοι που να επιτρέπουν δίκαιη 

αξιοποίηση στα επαγγελματικά πλαίσια όλων των εταίρων, αφήνοντας όμως και 

χώρο αναδιαμόρφωσης και εμπλουτισμού τους κατά τις επιμέρους παραδόσεις 

• Ο συντονισμός του συγκεκριμένου παραδοτέου ήταν ευθύνη του εταίρου από την 

Κύπρο, οι οποίοι αναλαμβάνουν συστηματικά τη δημιουργία και υλοποίηση 

διεθνικών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, επομένως 

ακολουθήθηκε σε μεγάλο βαθμό η δική τους προσέγγιση 

• Η θεματική του έργου αφορά ως επί το πλείστον την εκπαίδευση των διευκολυντών 

ατόμων με ΔΑΦ. Μεγάλο μέρος της επιμόρφωσης αφορά την ανάπτυξη οριζόντων 

δεξιοτήτων που θεωρητικά επιτρέπει την χρήση βιωματικών μεθόδων, παρόλα αυτά 

οι δεξιότητες αυτές υπογραμμίζονται μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης 

ευαισθητοποίησης ως προς την εμπειρία του αυτισμού και καθώς μεγάλο μέρος του 

κοινού που ανταποκρίθηκε δεν είχε τις αντίστοιχες εμπειρίες, αποφασίστηκε να δοθεί 

μεγαλύτερο βάρος στη βιβλιογραφία και τα χαρακτηριστικά. 

• Οι περισσότερες επιμορφώσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά που σημαίνει ότι οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες δεν είχαν την ευκαιρία να συνυπάρξουν φυσικά μεταξύ 

τους και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις με τον ίδιο τρόπο που θα γινόταν σε μια 

δια ζώσης επιμόρφωση με φυσική παρουσία. Κατά την πραγματοποίηση των 

συνεδριών, δινόταν χώρος και χρόνος για υποβολή ερωτημάτων, προβληματισμών, 

και ανάπτυξη συμπερασμάτων, ιδεών και απόψεων μλεσω διαδικτυακών εργαλείων 
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(δίνουμε ώς παράδειγμα το padlet που χρησιμοποιήθηκε κατά τις διαδικασίες του 

συντονιστή φορέα ΚΥΚΛΗΣΙΣ) και ενώ υπήρχε ανταπόκριση, οι συμμετέχοντες, σε 

πολλές περιπτώσεις, ανέφεραν ότι τους ενδιέφεραν ιδιαίτερα οι παρουσιάσεις καθώς 

πολλοί δεν είχαν επαρκείς γνώσεις σε όλες τις θεματικές της επιμόρφωσης.  

• Τέλος, το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ανεξάρτητα από ενδιαφερόμενους ως πηγή αυτομόρφωσης. 

 

Παρόλα αυτά, όπως προαναφέρθηκε, οι εταίροι είχαν την ευχέρεια να προσαρμόσουν τις 

επιμορφώσεις που πραγματοποίησαν, με βάση την εμπειρία/προσέγγισή τους και το 

προφιλ και τις προτεραιτότητες των συμμετεχόντων τους. 

 

Ακολουθούν οι περιγραφές των επιμορφώσεων ανά χώρα.  

  

https://padlet.com/autism_pcp/Bookmarks
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Ρουμανία 

 

Οι επιμορφώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον εταίρο του έργου από τη Ρουμανία, 

έλαβαν χώρα το διάστημα 24 Μα ΐου με 8 Ιουνίου 2021. 

 

Οι επιμορφώσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, σε πέντε συνεδρίες των 4 ωρών, ως 

εξής: 

- 24 Μα ΐου 2021, 10:00-14:00 

- 25 Μα ΐου 2021, 10:00-14:00 

- 4 Ιουνίου 2021, 10:00-14:00 

- 7 Ιουνίου 2021, 10:00-14:00 

- 8 Ιουνίου 2021, 10:00-14:00 

 

Οι εταίροι από τη Ρουμανία, έδωσαν περισσότερη βάση στα χαρακτηριστικά της ΔΑΦ και 

στα εργαλεία προσωποκεντρικού σχεδιασμού μεταβάσεων και ζωής (στατιστικά στην 

επόμενη ενότητα) 

 

Στις συνεδρίες τους συμμετείχαν με συμπλήρωματικές διαλέξεις, και σύμβουλοι εκπαίδευσης 

και ειδικής αγωγής, με στόχο τη καλύτερη δυνατή προσαρμογή των εργαλείων και των 

στρατηγικών στα πλαίσια της Ρουμανικής κοινωνίας και του Ρουμάνικου εκπαιδευτικού 

συστήματος, λόγω του ότι οι εταίροι από τη Ρουμανία είναι δημόσιο σχολείο (γυμνάσιο). 

 

Η προσέγγιση που ακολούθησαν ήταν αυτή των παρουσιάσεων με υποβολή ερωτήσεων 

από τους συμμετέχοντες.  

 

Μεταξύ των συνεδριών, δινόταν η δυνατότητα επανάληψης του υλικού και αυτομόρφωσης 

για όσα άτομα το επιθυμούσαν, καθώς τους παρεχόταν το εκπαιδευτικό υλικό της ημέρας. 

 

Συμμετέχοντες 

 

Συμμετέχοντες Σύνολο 

Εγγραφή / Έκφραση ενδιαφέροντος 83 

Τελικός αριθμός συμμετεχόντων 57 

 

Τύπος εγγραφής Σύνολο 

Ηλεκτρονική αίτηση  68 

Επικοινωνία με διογρανωτή 15 

Εγγραφή κατά την πρώτη συνεδρία 3 

 

Τρόπος ενημέρωσης Σύνολο 

Απευθείας ενημέρωση από διοργανωτή 39 

Ανακοίνωση σε μίντια 25 

Κοινωνικά δίκτυα 13 

Ενημέρωση από γνωστό/τρίτους 6 



 
 
 

11 
 

 
 

 

Ενότητες ενδιαφέροντος* Σύνολο 

1. Εισαγωγή στον προσωποκεντρικό 

σχεδιασμό  

63 

2. Εισαγωγή στον αυτισμό  65 

3.  Η διαδικασία του προσωποκεντρικού 

σχεδιασμού 

60 

4.  Εφαρμογή της μεθοδολογίας της 

προσωποκεντρικής προσέγγισης 

62 

5.  Εργαλεία του έργου και αξιολόγηση 48 

 

*Σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές εγγραφές - συμπεριλαμβάνει και τις απαντήσεις όσων 

εγγράφηκαν αλλά δεν συμμετείχαν 

 

Ιδιότητα συμμετεχόντων* Σύνολο σύμφωνα με 

εγγραφές/επικοινωνία 

Σύνολο σύμφωνα με 

συμμετοχή 

Δάσκαλοι / εκπαιδευτικοί 52 40 

Ψυχολόγοι 3 3 

Σύμβουλοι  10 2 

Γονείς / Συγγενείς ατόμων με 

ΔΑΦ 

18 12 

Άτομο με ΔΑΦ - - 

Άλλο - - 

 

Αξιολόγηση της επιμόρφωσης 

 

Από τους 57 συμμετέχοντες, στην αξιολόγηση απάντησαν οι 32 

 

Οι συμμετέχοντες στην επιμορφωτική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία 

έμειναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με το επιμορφωτικό πρόγραμμα, απαντώντας όλοι με τη 

μέγιστη θετική βαθμολογία στην αξιολόγηση.  

 

Τα κεφάλαια έλαβαν τις εξής αξιολογήσεις: 

Κεφάλαιο 1: 4,6 / 5 

Κεφάλαιο 2: 4.6 / 5 

Κεφάλαιο 3: 5 / 5 

Κεφάλαιο 4: 4.6 / 5 

Κεφάλαιο 5: 4.6 / 5 

 

Το μόνο στοιχείο που αναφέρθηκε ότι έλειπε και για το οποίο ζητήθηκαν παραπάνω 

πληροφορίες και πηγές ήταν παραδείγματα Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που να δείχνει την 

στήριξη σε άτομα με ΔΑΦ / αναπηρίες να βρουν εργασία. 

 

Τέλος όλοι οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι θα πρότειναν το πρόγραμμα σε τρίτους. 
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Βόρεια Μακεδονία 

 

Οι επιμορφώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον εταίρο του έργου από τη Βόρεια 

Μακεδονία, έλαβαν χώρα το διάστημα 22 Ιουνίου με 1 Ιουλίου 2021. 

 

Οι επιμορφώσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, σε τρεις συνεδρίες των 4 ωρών, ως 

εξής: 

- 22 Ιουνίου 2021, 18:00-22:15 

- 26 Ιουνίου 2021, 11:00-15:00 

- 1 Ιουλίου 2021, 18:00-22:00 

 

Οι εταίροι από τη Βόρεια Μακεδονία πραγματοποίησαν τις συνεδρίες που αφορούσαν 

κυρίως τον προσωποκεντρικό σχεδιασμό, καθώς το κοινό τους ήταν εξοικειωμένο με τα 

χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές της ΔΑΦ (στατιστικά στην επόμενη ενότητα) 

 

Η προσέγγισή τους ήταν αυτή των διαλέξεων, καθώς το επαγγελματικό προφίλ των 

συναδέλφων από τη Βόρεια Μακεδονία είναι διδασκόντων πανεπιστημιακής και τυπικής 

εκπαίδευσης. 

 

Μεταξύ των συνεδριών, οι εκπαιδευτές παρείχαν εξατομικευμένες συμβουλευτικές συνεδρίες 

για περαιτέρω διευκρινήσεις και βοήθεια σε όσους συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανάγκη 

για στήριξη. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν το υλικό των 

συνεδριών καθώς παρεχόταν σε όλους για αυτομόρφωση εφόσον το επιθυμούσαν.   

 

Συμμετέχοντες  

 

Συμμετέχοντες Σύνολο 

Εγγραφή / Έκφραση ενδιαφέροντος 35 

Τελικός αριθμός συμμετεχόντων 26 συμμετείχαν σε όλες τις συνεδρίες αλλά και 

τα 35 άτομα συμμετείχαν σε έστω και μια 

συνεδρία 

 

Τύπος εγγραφής Σύνολο 

Ηλεκτρονική αίτηση  35 

Επικοινωνία με διογρανωτή 0 

Εγγραφή κατά την πρώτη συνεδρία 0 

 

Τρόπος ενημέρωσης Σύνολο 

Απευθείας ενημέρωση από διοργανωτή 9 

Ανακοίνωση σε μίντια 22 

Κοινωνικά δίκτυα 4 

Ενημέρωση από γνωστό/τρίτους 0 
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Ενότητες ενδιαφέροντος* Σύνολο 

1. Εισαγωγή στον προσωποκεντρικό 

σχεδιασμό  

35 

2. Εισαγωγή στον αυτισμό  32 

3.  Η διαδικασία του προσωποκεντρικού 

σχεδιασμού 

35 

4.  Εφαρμογή της μεθοδολογίας της 

προσωποκεντρικής προσέγγισης 

35 

5.  Εργαλεία του έργου και αξιολόγηση 29 

 

*Σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές εγγραφές - συμπεριλαμβάνει και τις απαντήσεις όσων 

εγγράφηκαν αλλά δεν συμμετείχαν 

 

Ιδιότητα συμμετεχόντων Σύνολο σύμφωνα με 

εγγραφές/επικοινωνία 

Σύνολο σύμφωνα με 

συμμετοχή 

Δάσκαλοι / εκπαιδευτικοί 9 7 

Ψυχολόγοι 6 6 

Σύμβουλοι  0 0 

Γονείς / Συγγενείς ατόμων με 

ΔΑΦ 

11 10 

Άτομο με ΔΑΦ 0 0 

Άλλο 9 (Φοιτητές, Επαγγελματίες 

Υγείας) 

3 (Φοιτητές, Επαγγελματίες 

Υγείας) 

 

Αξιολόγηση της επιμόρφωσης 

 

Από τους 26 συμμετέχοντες, στην αξιολόγηση απάντησαν και οι 26 

 

Οι συμμετέχοντες στην επιμορφωτική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια 

Μακεδονία έμειναν ευχαριστημένοι με το επιμορφωτικό πρόγραμμα.  

 

Τα κεφάλαια έλαβαν τις εξής αξιολογήσεις: 

Κεφάλαιο 1: 4.2 / 5 

Κεφάλαιο 2: 4.5 / 5 

Κεφάλαιο 3: 4.5 / 5 

Κεφάλαιο 4: 4.2 / 5 

Κεφάλαιο 5: 4.0 / 5 

 

Οι συμμετέχοντες έκαναν αρκετά σχόλια. Πολλά από αυτά ήταν θετικά, κάποια 

αναφέρονταν σε ζητήματα μορφοποίησης των παρουσιάσεων, και μέρος αυτών ανέφερε 

ότι κάποιες παρουσιάσεις δεν είχαν ιδιαίτερη πρόσθετη αξία. 

 

Από τους 26, οι 22 συμμετέχοντες θα πρότειναν σίγουρα το πρόγραμμα σε τρίτους, ενώ οι 

υπόλοιποι 4 απάντησαν ότι μπορεί να το πρότειναν. 
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Κύπρος 

 

Στην Κύπρο, οι συνεργάτες του έργου πραγματοποίησαν την επιμορφωτική δραστηριότητα 

δια ζώσης, με φυσική παρουσία και σε διεθνές κοινό, την εβδομάδα 28 Ιουνίου έως 2 

Ιουλίου 2021.  

 

Οι επιμορφώσεις πραγματοποιήθηκαν σε 5 συνεδρίες των 4 ωρών, ως εξής: 

- 28 Ιουνίου 2021, 10:00-14:00 

- 29 Ιουνίου 2021, 10:00-14:00 

- 30 Ιουνίου 2021, 10:00-14:00 

- 1 Ιουλίου 2021, 10:00-14:00 

- 2 Ιουλίου 2021, 10:00-14:00 

 

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή διαλέξεων και βιωματικών δραστηριοτήτων. 

Μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στην εφαρμογή εργαλείων προσωποκεντρικού σχεδιασμού, 

όπως τα εργαλείου του έργου AUTISM_PCP καθώς και η τεχνική PATH. 

 

Συμμετέχοντες 

 

Συμμετέχοντες Σύνολο 

Εγγραφή / Έκφραση ενδιαφέροντος 24 

Τελικός αριθμός συμμετεχόντων 24 

 

Τύπος εγγραφής Σύνολο 

Ηλεκτρονική αίτηση  24 

Επικοινωνία με διογρανωτή 0 

Εγγραφή κατά την πρώτη συνεδρία 0 

 

Τρόπος ενημέρωσης Σύνολο 

Απευθείας ενημέρωση από διοργανωτή 24 

Ανακοίνωση σε μίντια 0 

Κοινωνικά δίκτυα 0 

Ενημέρωση από γνωστό/τρίτους 0 

 

Ενότητες ενδιαφέροντος* Σύνολο 

1. Εισαγωγή στον προσωποκεντρικό 

σχεδιασμό  

24 

2. Εισαγωγή στον αυτισμό  24 

3.  Η διαδικασία του προσωποκεντρικού 

σχεδιασμού 

24 
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4.  Εφαρμογή της μεθοδολογίας της 

προσωποκεντρικής προσέγγισης 

24 

5.  Εργαλεία του έργου και αξιολόγηση 24 

 

*Σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές εγγραφές - συμπεριλαμβάνει και τις απαντήσεις όσων 

εγγράφηκαν αλλά δεν συμμετείχαν 

 

Ιδιότητα συμμετεχόντων Σύνολο σύμφωνα με 

εγγραφές/επικοινωνία 

Σύνολο σύμφωνα με 

συμμετοχή 

Δάσκαλοι / εκπαιδευτικοί 19 19 

Ψυχολόγοι 0 0 

Σύμβουλοι  0 0 

Γονείς / Συγγενείς ατόμων με 

ΔΑΦ 

5 5 

Άτομο με ΔΑΦ 0 0 

Άλλο 0 0 

 

Αξιολόγηση της επιμόρφωσης 

 

Από τους 24 συμμετέχοντες, στην αξιολόγηση απάντησαν και οι 24 

 

Οι συμμετέχοντες στην επιμορφωτική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο 

έμειναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με το επιμορφωτικό πρόγραμμα.  

 

Τα κεφάλαια έλαβαν τις εξής αξιολογήσεις: 

Κεφάλαιο 1: 5 / 5 

Κεφάλαιο 2: 5 / 5 

Κεφάλαιο 3: 5 / 5 

Κεφάλαιο 4: 5 / 5 

Κεφάλαιο 5: 5 / 5 

 

Οι συμμετέχοντες δεν έκανα πρόσθετα σχόλια επί του προγράμματος. 

 

Από τους 24, και οι 24 συμμετέχοντες θα πρότειναν σίγουρα το πρόγραμμα σε τρίτους. 
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Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν 2 πανομοιότυπες επιμορφωτικές δραστηριότητες, το 

διάστημα 28 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2021. 

 

Οι επιμορφώσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, σε 10 συνεδρίες (2 πανομοιότυπες 

συνεδρίες ανά ημέρα) των 3 ωρών, ως εξής: 

- 28 Ιουνίου 2021, 09:00-12:00 & 17:00-20:00 

- 30 Ιουνίου 2021, 09:00-12:00 & 17:00-20:00 

- 2 Ιουλίου 2021, 09:00-12:00 & 17:00-20:00 

- 3 Ιουλίου 2021, 09:00-12:00 & 17:00-20:00 

- 5 Ιουλίου 2021, 09:00-12:00 & 17:00-20:00 

 

Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά σε συνεργασία μεταξύ των δύο εταίρων του 

έργου από την Ελλάδα και έγινε παράδοση όλων των προβλεπόμενων θεματικών 

 

Η προσέγγιση των παραδόσεων ήταν κυρίως παρουσιάσεις μαζί με μικρά διαδραστικά 

εργαστήρια με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα απόψεων, padlet, και εφαρμογή των 

εργαλείων σχεδιασμού μεταβάσεων και ζωής.  

 

Μεταξύ των συνεδριών, οι εκπαιδευτές παρείχαν εξατομικευμένες συμβουλευτικές συνεδρίες 

για περαιτέρω διευκρινήσεις και βοήθεια σε όσους συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανάγκη 

για στήριξη. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν το υλικό των 

συνεδριών καθώς παρεχόταν σε όλους για αυτομόρφωση μετά το πέρας κάθε συνεδρίας. 

 

Οι πρωινές συνεδρίες βιντεοσκοπούνταν, μετά από συνεννόηση με τους συμμετέχοντες (και 

σχετική συναίνεση με την προϋπόθεση να μην φαίνονται τα στοιχεία τους στα δημόσια 

βίντεο) με στόχο την διάθεσή τους σε όσες/-ους δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν σε όλη τη 

διάρκεια ή και καθόλου αλλά είχαν εκφράσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

 

Στις βιντεοσκοπημένες συνεδρίες έχουν αφαιρεθεί πολλά από τα εργαστήρια και οι 

συζητήσεις, για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. 

Συμπληρωματικά έχει γίνει μαγνητοφώνηση των απογευματινών συνεδριών για μελλοντική 

ανάλυση των παρουσιάσεων σε περίπτωση που καλύπτουν καλύτερα κάποιες ενότητες, 

αλλά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. 

 

Οι  δημόσια διαθέσιμες βιντεοσκοπημένες συνεδρίες είναι προσβάσιμες μέσω του 

ακόλουθου συνδέσμου: https://www.youtube.com/playlist?list=PLN-

NROyKYR8eHiTbFXgBEdeZv1_bso__W  

 

Συμμετέχοντες  

 

ΔΑΔΑΑ 

 

Συμμετέχοντες Σύνολο 

Εγγραφή / Έκφραση ενδιαφέροντος 67 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN-NROyKYR8eHiTbFXgBEdeZv1_bso__W
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN-NROyKYR8eHiTbFXgBEdeZv1_bso__W
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Τελικός αριθμός συμμετεχόντων 41 

 

Τύπος εγγραφής Σύνολο 

Ηλεκτρονική αίτηση  59 

Επικοινωνία με διογρανωτή 8 

Εγγραφή κατά την πρώτη συνεδρία 0 

 

Τρόπος ενημέρωσης Σύνολο 

Απευθείας ενημέρωση από διοργανωτή 14 

Ανακοίνωση σε μίντια 5 

Κοινωνικά δίκτυα 45 

Ενημέρωση από γνωστό/τρίτους 3 

 

Ενότητες ενδιαφέροντος* Σύνολο 

1. Εισαγωγή στον προσωποκεντρικό 

σχεδιασμό  

67 

2. Εισαγωγή στον αυτισμό  67 

3.  Η διαδικασία του προσωποκεντρικού 

σχεδιασμού 

67 

4.  Εφαρμογή της μεθοδολογίας της 

προσωποκεντρικής προσέγγισης 

67 

5.  Εργαλεία του έργου και αξιολόγηση 67 

 

*Σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές εγγραφές - συμπεριλαμβάνει και τις απαντήσεις όσων 

εγγράφηκαν αλλά δεν συμμετείχαν 

 

Ιδιότητα συμμετεχόντων Σύνολο σύμφωνα με 

εγγραφές/επικοινωνία 

Σύνολο σύμφωνα με 

συμμετοχή 

Δάσκαλοι / εκπαιδευτικοί / 

σύμβουλοι 

32 25 

Ψυχολόγοι 5 3 

Γονείς / Συγγενείς ατόμων με 

ΔΑΦ 

21 10 

Άτομο με ΔΑΦ 2 1 

Άλλο 7 (φοιτητές, λογοθεραπευτές) 2 (φοιτητές, λογοθεραπευτές) 
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ΚΥΚΛΗΣΙΣ 

 

Συμμετέχοντες Σύνολο 

Εγγραφή / Έκφραση ενδιαφέροντος 35 

Τελικός αριθμός συμμετεχόντων 28 

 

Τύπος εγγραφής Σύνολο 

Ηλεκτρονική αίτηση  21 

Επικοινωνία με διογρανωτή 14 

Εγγραφή κατά την πρώτη συνεδρία 0 

 

Τρόπος ενημέρωσης Σύνολο 

Απευθείας ενημέρωση από διοργανωτή 9 

Ανακοίνωση σε μίντια 0 

Κοινωνικά δίκτυα 21 

Ενημέρωση από γνωστό/τρίτους 5 

 

Ενότητες ενδιαφέροντος* Σύνολο 

1. Εισαγωγή στον προσωποκεντρικό 

σχεδιασμό  

21 

2. Εισαγωγή στον αυτισμό  20 

3.  Η διαδικασία του προσωποκεντρικού 

σχεδιασμού 

21 

4.  Εφαρμογή της μεθοδολογίας της 

προσωποκεντρικής προσέγγισης 

21 

5.  Εργαλεία του έργου και αξιολόγηση 21 

 

*Σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές εγγραφές, συμπεριλαμβάνει και τις απαντήσεις όσων 

εγγράφηκαν αλλά δεν συμμετείχαν 

 

Ιδιότητα συμμετεχόντων Σύνολο σύμφωνα με 

εγγραφές/επικοινωνία 

Σύνολο σύμφωνα με 

συμμετοχή 

Δάσκαλοι / εκπαιδευτικοί / 

σύμβουλοι 

29 25 

Ψυχολόγοι 0 0 

Γονείς / Συγγενείς ατόμων με 

ΔΑΦ 

6 3 

Άτομο με ΔΑΦ 0 0 

Άλλο 0 0 
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Αξιολόγηση της επιμόρφωσης 

 

Λόγω του ότι οι επιμορφώσεις ήταν κοινές μεταξύ ΔΑΔΑΑ και ΚΥΚΛΗΣΙΣ, οι δύο εταίροι 

απηύθυναν το ίδιο ερωτηματολόγιο στο σύνολο των συμμετεχόντων. 

 

Από τους  συνολικά 69 συμμετέχοντες, στην αξιολόγηση απάντησαν οι 47 

 

Οι συμμετέχοντες στην επιμορφωτική δραστηριότητα έμειναν ευχαριστημένοι με το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

 

Τα κεφάλαια έλαβαν τις εξής αξιολογήσεις: 

Κεφάλαιο 1: 4.3 / 5 

Κεφάλαιο 2: 4.4 / 5 

Κεφάλαιο 3: 4.5 / 5 

Κεφάλαιο 4: 4.3 / 5 

Κεφάλαιο 5: 4.2 / 5 

 

Όσοι συμμετέχοντες σχολίασαν, έκαναν θετικά σχόλια. Δεν αναφέρθηκαν ζητήματα στις 

παρουσιάσεις ή στον τρόπο παράδοσης των συνεδριών, ούτε αναφέρθηκαν ζητήματα ως 

προς την προετοιμασία των επιμορφωτών. Μέρος των σχολίων αφορούσε το γεγονός ότι 

η συγκεκριμένη επιμόρφωση ήταν πολύ διαφορετική ως προς τη θεματική σε σχέση με την 

προσφορά αντίστοιχων επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

 

Από τους 47, οι 44 συμμετέχοντες θα πρότειναν σίγουρα το πρόγραμμα σε τρίτους, ενώ οι 

υπόλοιποι 3 απάντησαν ότι μπορεί να το πρότειναν. 
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Ιταλία 

 

Στην Ιταλία, η επιμορφωτική δραστηριότητα έλαβε μέρος την περίοδο 9 έως 31 Αυγούστου 

2021.  

 

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε με ασύγχρονο τρόπο διαδικτυακά, με διάδραση με τους 

εκπαιδευτές μέσω ερωτήσεων και μίνι εργασιών.  

 

Οι συμμετέχοντες μελετούσαν τις παρουσιάσεις, την βιβλιογραφία και προαιρετικά 

απαντούσαν σε μινι τεστ γνώσεων, εφόσον το επέλεγαν. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 

ενεργό και διαθέσιμο στο κοινό ήδη 6 μήνες μετά τη λήξη του έργου και μετρά συνέχεια νέες 

εγγραφές. 

 

Συμμτέχοντες 

 

Συμμετέχοντες Σύνολο 

Εγγραφή / Έκφραση ενδιαφέροντος 66 

Τελικός αριθμός συμμετεχόντων 28 ενεργοί συμμετέχοντες εκ των οποίων 20 

ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση 

 

Τύπος εγγραφής Σύνολο 

Ηλεκτρονική αίτηση  66 

Επικοινωνία με διογρανωτή 0 

Εγγραφή κατά την πρώτη συνεδρία 0 

 

Τρόπος ενημέρωσης Σύνολο 

Απευθείας ενημέρωση από διοργανωτή δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα δεδομένα 

Ανακοίνωση σε μίντια δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα δεδομένα 

Κοινωνικά δίκτυα δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα δεδομένα 

Ενημέρωση από γνωστό/τρίτους δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα δεδομένα 

 

Ενότητες ενδιαφέροντος* Σύνολο 

1. Εισαγωγή στον προσωποκεντρικό 

σχεδιασμό  

28 

2. Εισαγωγή στον αυτισμό  25 

3.  Η διαδικασία του προσωποκεντρικού 

σχεδιασμού 

24 

4.  Εφαρμογή της μεθοδολογίας της 

προσωποκεντρικής προσέγγισης 

20 

5.  Εργαλεία του έργου και αξιολόγηση 20 
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*Η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν διατηρεί δεδομένα ανά ενότητα αλλά συνολικά για όλο το 

μάθημα 

 

Ιδιότητα συμμετεχόντων ** Σύνολο σύμφωνα με 

εγγραφές/επικοινωνία 

Σύνολο σύμφωνα με 

συμμετοχή 

Δάσκαλοι / εκπαιδευτικοί - 11 

Ψυχολόγοι - 2 

Σύμβουλοι  - - 

Γονείς / Συγγενείς ατόμων με 

ΔΑΦ 

- - 

Άτομο με ΔΑΦ - - 

Άλλο - 5 (ειδικοί σε άλλους τομείς) 

 

**Η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν διατηρεί δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα των 

εκπαιδευομένων 

 

 

Αξιολόγηση της επιμόρφωσης 

 

Από τους  συνολικά 20 συμμετέχοντες, στην αξιολόγηση απάντησαν και οι 18 

 

Οι συμμετέχοντες στην επιμορφωτική δραστηριότητα έμειναν ευχαριστημένοι με το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

 

Τα κεφάλαια έλαβαν τις εξής αξιολογήσεις: 

Κεφάλαιο 1: 4.7 / 5 

Κεφάλαιο 2: 4.7 / 5 

Κεφάλαιο 3: 4.7 / 5 

Κεφάλαιο 4: 4.7 / 5 

Κεφάλαιο 5: 4.4 / 5 

 

Όσοι συμμετέχοντες σχολίασαν, έκαναν θετικά σχόλια. Οι συμμετέχοντες βρήκαν όλα τα 

κεφάλαια και τις ενότητες ως καλώς δομημένες, ξεκάθαρες, ακριβείς, χρήσιμες και τις 

στρατηγικές υλοποιήσιμες.  

 

Από τους 18, και οι 18 συμμετέχοντες θα πρότειναν σίγουρα το πρόγραμμα σε τρίτους. 
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Βουλγαρία 

 

Ο εταίρος του έργου από τη Βουλγαρία, πραγματοποίησε την επιμορφωτική 

δραστηριότητα την περίοδο 22 έως 29 Αυγούστου, 2021. 

 

Οι επιμορφώσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, σε 5 συνεδρίες των 4 ωρών, ως εξής: 

- 22 Αυγούστου 2021, 10:00-14:00 

- 23 Αυγούστου 2021, 10:00-14:00 

- 25 Αυγούστου 2021, 10:00-14:00 

- 27 Αυγούστου 2021, 10:00-14:00 

- 29 Αυγούστου 2021, 10:00-14:00 

  

Οι παραδόσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά με σύγχρονο τρόπο και βιντεοσκόπηση, 

χωρίς όμως δημοσίευσή τους.  

 

Οι συνεργάτες από τη Βουλγαρία πραγματοποίησαν όλες τις προβλεπόμενες συνεδρίες, 

βασιζόμενες κυρίως στις παρουσιάσεις του παραδοτέου 3. Λόγω του προφιλ των 

συμμετεχόντων, δόθηκε παραπάνω χρόνος στις παρουσιάσεις που αφορούσαν το ρόλο 

των διευκολυντών και ακολουθήθηκαν από εκτενείς συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων 

πάνω στις εμπειρίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ως διευκολυντές.  

 

Συμμετέχοντες 

 

Συμμετέχοντες Σύνολο 

Εγγραφή / Έκφραση ενδιαφέροντος 47 

Τελικός αριθμός συμμετεχόντων 26 

 

Τύπος εγγραφής Σύνολο 

Ηλεκτρονική αίτηση  46 

Επικοινωνία με διογρανωτή 0 

Εγγραφή κατά την πρώτη συνεδρία 1 

 

Τρόπος ενημέρωσης Σύνολο 

Απευθείας ενημέρωση από διοργανωτή 14 

Ανακοίνωση σε μίντια 8 

Κοινωνικά δίκτυα 12 

Ενημέρωση από γνωστό/τρίτους 13 

 

Ενότητες ενδιαφέροντος* Σύνολο 

1. Εισαγωγή στον προσωποκεντρικό 

σχεδιασμό  

40 

2. Εισαγωγή στον αυτισμό  42 
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3.  Η διαδικασία του προσωποκεντρικού 

σχεδιασμού 

46 

4.  Εφαρμογή της μεθοδολογίας της 

προσωποκεντρικής προσέγγισης 

46 

5.  Εργαλεία του έργου και αξιολόγηση 38 

 

*Σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές εγγραφές, συμπεριλαμβάνει και τις απαντήσεις όσων 

εγγράφηκαν αλλά δεν συμμετείχαν 

 

Ιδιότητα συμμετεχόντων Σύνολο σύμφωνα με 

εγγραφές/επικοινωνία 

Σύνολο σύμφωνα με 

συμμετοχή 

Δάσκαλοι / εκπαιδευτικοί / 

σύμβουλοι 

32 20 

Ψυχολόγοι 2 0 

Γονείς / Συγγενείς ατόμων με 

ΔΑΦ 

8 3 

Άτομο με ΔΑΦ 0 0 

Άλλο 4 3 (φοιτητές) 

 

 

Αξιολόγηση της επιμόρφωσης 

 

Από τους  συνολικά 24 συμμετέχοντες, και οι 24 υπέβαλαν απαντήσεις. 

 

Οι συμμετέχοντες στην επιμορφωτική δραστηριότητα έμειναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα και ζήτησαν επιπλέον επιμορφωτικές δράσεις. 

 

Τα κεφάλαια έλαβαν τις εξής αξιολογήσεις: 

Κεφάλαιο 1: 4.4 / 5 

Κεφάλαιο 2: 4.5 / 5 

Κεφάλαιο 3: 4.5 / 5 

Κεφάλαιο 4: 4.6 / 5 

Κεφάλαιο 5: 4.4 / 5 

 

Όσοι συμμετέχοντες σχολίασαν, έκαναν θετικά σχόλια. Οι συμμετέχοντες βρήκαν όλα τα 

κεφάλαια και τις ενότητες ως καλώς δομημένες, ξεκάθαρες, ακριβείς, χρήσιμες και τις 

στρατηγικές υλοποιήσιμες.  

 

Από τους 24, και οι 22 συμμετέχοντες θα πρότειναν σίγουρα το πρόγραμμα σε τρίτους ενώ 

2 μπορεί να το πρότειναν. 

 


