Το έργο περιλαμβάνει τη μεταφορά ενός
γαλλικού καινοτόμου επιμορφωτικού
προγράμματος σύντομης διάρκειας σε τέσσερις
ευρωπαϊκές χώρες. Ο στόχος είναι να παρέχει
βασικές δεξιότητες άμεσα σε κάθε επαγγελματία
που έρχεται σε επαφή με άτομα με διαταραχές
στο φάσμα του αυτισμού (ASD) απαιτώντας
γρήγορα βασικές γνώσεις και τεχνογνωσία.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα HIPE επιτρέπει σε
κάθε επαγγελματία να αποκτήσει γρήγορα τις
βασικές δεξιότητες για να κατανοεί καλύτερα
ανθρώπους με ASD και να συνεργάζονται αλλά και
να τους φροντίζει πιο αποτελεσματικά .Αυτή η
καινοτομική
προσέγγιση
ενσωματώνει
οικογενειακή διάσταση και
σχέση με άλλους
επαγγελματίες .
Το επικυρωμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα
πραγματοποιείται το πολύ σε 4 μέρες.
Βασίζεται σε προσέγγιση δεξιοτήτων (διαδικασία
ECVET) και σε επαγγελματικές πρακτικές.
Η τελική επιμόρφωση HIPE εστιάζει στην :
καλύτερη κατανόηση διαφόρων πλευρών
του αυτισμού
εξατομικευμένη διαδικασία για τη
βελτίωση και προσωποποίηση της
φροντίδας για άτομα με ASD
καλύτερη ικανότητα επικοινωνίας στη
συνεργασία με άτομα με ASD
δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασίας
μεταξύ γονέων και επαγγελματιών
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Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν αυτό έντυπο εκπροσωπεί τις
απόψεις του συγγραφέα μόνο και η Επιτροπή δε φέρει την
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
παρέχονται σε αυτό.
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Σύμφωνα με μια μεγάλη επιστημονική μελέτη
του Γαλλικού Υπουργείου Υγείας που ισχύει και
για την Ευρώπη, η αναλογία αυξάνεται, δηλαδή
ένα παιδί στα 150 έχει ASD. Μπορούμε να
υπολογίσουμε ότι ο αριθμός των ατόμων με
διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (Autism
Spectrum Disorder, ASD) στην ευρύτερη έννοια
κυμαίνεται μεταξύ 2 702 000 και 4 632 000
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όλοι οι επαγγελματίες στα πεδία της
εκπαίδευσης, της κοινωνικής φροντίδας και
της εργασίας οφείλουν επομένως να
αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες
με σκοπό την ικανότητα για άμεση επαφή με
το κοινό αυτό, που όλο και περισσότερο
ενσωματώνεται στην κανονική κοινωνική ζωή.
Εκτός από μια βασική επιμόρφωση που
παρέχεται σε κάποιους επαγγελματίες
κοινωνικής και ιατρικής περίθαλψης, άλλες
ήδη
υφιστάμενες
επιμορφώσεις
σε
Πανεπιστήμια είναι μακροπρόθεσμες. Στον
ιδιωτικό τομέα οι επιμορφώσεις είναι
δαπανηρές. Επιπλέον, τα περιεχόμενα αυτών
των επιμορφώσεων είναι συχνά θεωρητικά
και
μη
επικαιροποιημένα,
μολονότι
προσεγγίσεις σε σχέση με ανθρώπους με ASD
συνεχώς αναπτύσσονται στη βάση πρακτικών
και εμπειριών των επαγγελματιών που
εργάζονται καθημερινά με το κοινό αυτό.
Η σύντομη επιμόρφωση που δημιούργησε ο
φορέας SESAME AUTISME LANGUEDOC είναι
σχετική και ανταποκρίνεται στις ανάγκες
αυτές. Έχει δε μεταφερθεί επιτυχώς στις
χώρες εταίρους.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ:
Μια σχετική ανταπόκριση στην ανάγκη για
προσωποποιημένη και εξατομικευμένη
φροντίδα με άτομα με ASD σύμφωνα με τις
ευρωπαϊκές συστάσεις
Μιας μικρής διάρκειας επιμόρφωση (2-4
ημερών) που περιλαμβάνει ανταλλαγή
πρακτικών
και
επικυρώνεται
από
εμπειρογνώμονες. Η επιμόρφωση αυτή
επιτρέπει σε κάθε επαγγελματικό τομέα να
αποκτήσει δεξιότητες
σχετικές με
ιδιαιτερότητες διαταραχής και τρόπους
συνεργασίας και παρέμβασης βελτιώνοντας
την επαγγελματική επάρκεια
Την ικανότητα να μοιραστούν μεταξύ τους
επαγγελματίες
του
ιδίου
πεδίου
(κοινωνικού, εκπαιδευτικού, ιατρικού και
εργασιακού) μια κοινή κουλτούρα για
καλύτερη ένταξη και παροχή καλύτερων
υπηρεσιών
Τη βελτίωση της συνοδείας ανθρώπων με
ASD και της οικογένειάς τους συνδυάζοντας
εκπαιδευτικές,
παιδαγωγικές
και
θεραπευτικές παρεμβάσεις για καλύτερη
κοινωνική συμμετοχή και βελτίωση της
ατομικής ευημερίας

ΠΛΑΤΥΣ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
126 επαγγελματίες από τις 5 χώρες εταίρους
έχουν εκπαιδευτεί και έχουν αξιολογηθεί στη
δοκιμαστική φάση από τις
παρακάτω
κατηγορίες :
Εκπαιδευτικό προσωπικό ( δάσκαλοι)
Κοινωνικοί Λειτουργοί-Εκπαιδευτές
Προσωπικό Τομέα Υγείας
Γενικές υπηρεσίες (ασφάλεια, φύλαξη,
μεταφορά…)
Επιχειρήσεις (πρόσληψη,
επαγγελματική καθοδήγηση, άμεση
διοίκηση)

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Οι εκπαιδευόμενοι από τις δοκιμές επιβεβαιώνουν την
επάρκεια της επιμόρφωσης όσον αφορά στις
καθημερινές τους ανάγκες ενώ η πλειοψηφία τονίζει
ότι βασικό χαρακτηριστικό της επιμόρφωσης ήταν η
ευστοχία της . Είναι ικανοποιημένοι από την άποψη
των κεκτημένων δεξιοτήτων.

ΜΙΑ ΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Οι εταίροι έχουν πραγματοποιήσει την αναμενόμενη
σύντομης διάρκειας επιμόρφωση σχετική με
μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης εφοδιάζοντας
κάθε επαγγελματία που είχε ως στόχο με τις
απαιτούμενες
δεξιότητες
σύμφωνα
με
το
επικυρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς.

