
Το πρόγραμμα «Εφαρμόζοντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό» μετρά ήδη τρία χρόνια επιτυχούς 
εφαρμογής και έχει σαν στόχο την προώθηση της καλής πρακτικής, της ισότιμης μεταχείρισης και της σχολικής 

ένταξης των παιδιών με αυτισμό. Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus Plus) και είναι εγκεκριμένο από 
το Υπουργείο Παιδείας (αρ. άδειας 17/26-5-2016)

Στόχοι τoυ προγράμματος:
- Να επιμορφώσει εκπαιδευτικούς, προσωπικό σχολικών μονάδων, διευθυντές , σχολικούς συμβούλους και επαγγελματίες στον τομέα ψυχικής 

υγείας , οι οποίοι έρχονται σε καθημερινή επαφή με παιδιά με αυτισμό ηλικίας 5-10 χρονών.
- Να υποστηρίξει  τη σχολική ένταξη των παιδιών με αυτισμό.

- Να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς/ επαγγελματίες να είναι σε θέση να αναστοχαστούν, να αξιολογήσουν την πρακτική τους με βάση τα Πρότυπα Καλής 
Πρακτικής και να θέσουν ένα σχέδιο δράσης.

- Να ενθαρρύνει τους διευθυντές/σχολικούς συμβούλους να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την πρακτική της σχολικής μονάδας ή του Φορέα του οποίου 
προΐστανται ως σύνολο με βάση τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής.

Το πρόγραμμα συνίσταται στην παρακολούθηση τριών επιπέδων επιμόρφωσης (βλ. παρακάτω)
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Επικοινωνία με τον Τομέα Ψυχικής Υγείας: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
Τομέας  Ψυχικής Υγείας
Πραξιτέλους 169 και Μπουμπουλίνας, 2ος όροφος, Πειραιάς, 185 35, Τηλ.: 210-4297540-1-2 
www.mentalhealth.laskaridou.gr • tae.greece@gmail.com

Επίπεδο 1: Κατανοώντας τον αυτισμό

Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό του σχολείου καθώς και σε απόφοιτους 
σχολών ειδικής αγωγής (ΤΕΙ Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας). 

Διάρκεια επιμόρφωσης: 3 ώρες
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης του Επιπέδου 1 θα μπορείτε να αναγνωρίζετε:
• τους 4 βασικούς τομείς της ανάπτυξης τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνετε

υπόψη όταν έρχεστε σε επαφή με παιδιά με αυτισμό.
• τους βασικούς τομείς τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ώστε να

βοηθήσετε τα παιδιά με αυτισμό να χτίσουν σχέσεις με τους συνομηλίκους και 
με το προσωπικό του σχολείου.

• ότι πολλά παιδιά με αυτισμό μπορεί να είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε οπτικά και 
απτικά ερεθίσματα, ήχους, γεύσεις και μυρωδιές και ότι αυτό μπορεί να 
επηρεάζει τόσο την συναισθηματική τους κατάσταση όσο και τη μαθησιακή 
διαδικασία.

Επίπεδο 2: Αναπτύσσοντας την καλή πρακτική στον αυτισμό

Προχωρημένο Επίπεδο Επιμόρφωσης για Εκπαιδευτικούς (γενικής και ειδικής 
εκπαίδευσης), και για Ειδικούς Ψυχικής Υγείας που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε 
γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές σχετικές με τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής.
Παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες και δραστηριότητες που βοηθούν στην 
βελτίωση της πρακτικής.

Διάρκεια επιμόρφωσης: 8 ώρες
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης του Επιπέδου 2 θα μπορείτε να:
• διευρύνετε τις γνώσεις σας και να αναπτύξετε την κατανόησή σας ως προς την 

καλή πρακτική για τον αυτισμό.
• βελτιώσετε την πρακτική σας, όταν εργάζεστε με παιδιά στο φάσμα του 

αυτισμού.

Επίπεδο 3: Προωθώντας την καλή πρακτική στον αυτισμό 

Επιμόρφωση Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων και Ειδικών Ψυχικής Υγείας 
στις Καλές Πρακτικές στον Αυτισμό και στην Προώθηση της Καλής Πρακτικής 
στον Αυτισμό σε επίπεδο σχολικής/θεραπευτικής μονάδας/περιφέρειας.

Διάρκεια επιμόρφωσης: 8 ώρες
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης του Επιπέδου 3 θα μπορείτε να:

• αξιολογήσετε και να βελτιώσετε την κατανόηση και τις γνώσεις σας για τον 
αυτισμό.

• εκτιμήσετε τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού (σχολείου, φορέα).
• αξιολογήσετε τη συνολική πρακτική του πλαισίου σας.

Επιμορφώσεις στην Καλή Πρακτική στον Αυτισμό

Eπίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο
του τριετούς προγράμματος Εφαρμόζοντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό:
http://www.transformautismeducation.org/gr/


