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ΕΝΑΡΞΗ ΈΡΓΟΥ ELPIDA
Ανάπτυξη μας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης
για γονείς για την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα
για τη νοητική αναπηρία
Το ELPIDA είναι ένα έργο με διετή διάρκεια που στοχεύει να βελτιώσει την
ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία μέσω της ενδυνάμωσης των
μελών της οικογένειας και ιδιαίτερα των γονέων ατόμων με νοητική
αναπηρία, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για το
πώς να υποστηρίζονται καλύτερα οι ανάγκες των παιδιών και των νέων
ενηλίκων με νοητική αναπηρία.
Έξι οργανισμοί από πέντε Eυρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται στην υλοποίηση
αυτού του έργου που ξεκίνησε στα τέλη του 2017 με στόχο την δημιουργία
μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για γονείς ατόμων με νοητική
αναπηρία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα περιλαμβάνει 6 διαδραστικές
εκπαιδευτικές ενότητες που στοχεύουν στην παροχή κατάρτισης,
ευαισθητοποίησης ή / και αλλαγής συμπεριφοράς και θα καλύπτουν τομείς
όπως:
-

Επικοινωνία
Διαχείριση άγχους
Μετάβαση στην ενηλικίωση
Ανθρώπινα δικαιώματα
Σεξουαλικότητα / προσωπικές σχέσεις
Γήρας

Η κοινοπραξία των παραπάνω οργανισμών εργάζεται για μια πληρέστερη
εφαρμογή των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, υποστηρίζοντας τους
ανθρώπους που είναι κυρίως υπεύθυνοι για την προστασία αυτών των
δικαιωμάτων, τους γονείς και τους κηδεμόνες, παρέχοντάς τους τις
απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να είναι ικανοί και να έχουν
αυτοπεποίθηση ώστε να παρέχουν στήριξη και ενδυνάμωση στα παιδιά τους.
Αυτό θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στα άτομα με νοητική αναπηρία και θα
οδηγήσει σε καλύτερη μετάβαση στην ενηλικίωση, κοινωνική ένταξη και
γενικότερα καλύτερη ποιότητα ζωής.
Οι εταίροι επέλεξαν να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που προσφέρει ο
ψηφιακός κόσμος και να παρέχουν το ενημερωτικό υλικό μέσω μιας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάνοντάς το ελεύθερο και προσβάσιμο σε όλους,
ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος. Οι γονείς από διάφορες
Ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούν να ολοκληρώσουν την (τις) ενότητα (τες) του
ενδιαφέροντος τους.

Πρώτα αποτελέσματα του
προγράμματος:
αποτελέσματα της
διερεύνησης αναγκών
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος
ELPIDA σχεδιάστηκε και διεξήχθη
πιλοτική μελέτη για τον προσδιορισμό
των
αναγκών
ανάπτυξης
εκπαιδευτικού υλικού για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση γονέων
ατόμων με νοητική αναπηρία. Η
μελέτη αποσκοπούσε στην εκτίμηση
της ανάγκης και του ενδιαφέροντος
των γονέων για θέματα σχετικά με τα
άτομα
με
νοητική
αναπηρία.
Ειδικότερα, η μελέτη επικεντρώθηκε
σε θέματα γύρω από την επικοινωνία,
τη διαχείριση του άγχους, τη μετάβαση
στην ενηλικίωση, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τις σεξουαλικές /
προσωπικές σχέσεις και το γήρας. Η
μελέτη είχε δύο μέρη: α) μια
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που
εξετάζει το εθνικό πλαίσιο των χωρών
εταίρων καθώς και το Ευρωπαϊκό
πλαίσιο και β) την συγκέντρωση πάνω
από 150 ερωτηματολογίων από γονείς
των ατόμων με νοητική αναπηρία σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Τα ευρήματα
δείχνουν ότι οι γονείς των ατόμων με
νοητική αναπηρία ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική
μάθηση και ότι υπάρχει σαφής ανάγκη
για
τέτοιου
είδους
ευκαιρίες.
Επιπλέον, οι γονείς θα ήθελαν να
αποκτήσουν
περισσότερες
πληροφορίες / κατάρτιση σε αυτά τα
θέματα και να λάβουν περισσότερες
πληροφορίες
και
πρακτικές
συμβουλές. Τα αποτελέσματα αυτής
της μελέτης θα ληφθούν υπόψη στη
διαμόρφωση του περιεχομένου των
ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης. Μια
λεπτομερέστερη αναφορά της μελέτης
και των ευρημάτων της θα είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του
προγράμματος
στο
σύνδεσμο
http://elpidaproject.eu/index.php/en/.

Κοινοπραξία ELPIDA
 ΙΤΕ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το οποίο ιδρύθηκε το 1983, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην
Ελλάδα με καλά οργανωμένες εγκαταστάσεις, υψηλά ειδικευμένο προσωπικό και φήμη ως κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα
παγκοσμίως. Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ εστιάζονται σε τομείς σημαντικού επιστημονικού,
κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Το Ίδρυμα, με έδρα το Ηράκλειο, περιλαμβάνει επτά Ερευνητικά Ινστιτούτα σε
διάφορα μέρη της χώρας. Η Ομάδα Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (EEA) λειτουργεί στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών
Μαθηματικών (ΙΥΜ), το οποίο είναι ένα από τα ιδρυτικά ινστιτούτα του ΙΤΕ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Ομάδας
αφορούν τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πτυχές του φύλου, της Ε&Τ, των
ΤΠΕ, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της οργανωτικής αλλαγής. http://www.iacm.forth.gr
 EPA
Η EPA συγκεντρώνει τις ενώσεις γονέων στην Ευρώπη και εργάζεται τόσο για να εκπροσωπήσει όσο και για να δώσει ισχυρή
φωνή στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολιτικών και αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η EPA
στοχεύει στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των γονέων και της αναγνώρισης της κεντρικής τους θέσης ως
πρωταρχικής ευθύνης για την εκπαίδευση των παιδιών τους. euparents.eu
 KOIΝΣΕΠ PUZZLE
Η PUZZLE είναι μια κοινωνική επιχείρηση που στοχεύει, μέσω των δραστηριοτήτων της, στην ενίσχυση των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Iδρύθηκε από έμπειρους επαγγελματίες από τους τομείς της
εκπαίδευσης, της ψυχικής υγείας, της αναπηρίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Τα μέλη της Puzzle κατέχουν βασικές
θέσεις σε σχετικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και έχουν επίσης καλές εργασιακές σχέσεις με τα ελληνικά ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν επικεντρώνονται μόνο στις παρεμβάσεις που απευθύνονται σε επίπεδο υπηρεσιών, αλλά
στους ίδιους τους παρόχους υπηρεσιών, στοχεύουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς, στη βελτίωση των υπηρεσιών και στην
αύξηση της συμπαραγωγής (π.χ. μέσω εκπαίδευσης και διαβουλεύσεων με το προσωπικό και τον γονέα). www.puzzle-se.eu
 CSB
Το Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Børnetilbud (CSB) αποτελεί μέρος του Δήμου του Aarhus στη Δανία. Είναι ένα κέντρο στο
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών και Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με ειδικές ανάγκες καθώς και τις οικογένειές τους.
Εστιάζουν στο να αποκτήσουν τα παιδιά και οι έφηβοι καθημερινές δεξιότητες με τη μορφή προσωπικής ανάπτυξης, υγείας
και ευεξίας, υποστηρίζοντας τους να μεταβούν σε μια ενήλικη ζωή όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη. Επίσης, εστιάζουν στην
οικογένεια προσφέροντας υποστήριξη στην κατανόηση και τον χειρισμό των συγκεκριμένων αναγκών του παιδιού / εφήβου.
Το CSB παρέχει γνώσεις και πόρους με ενεργό ρόλο στην συλλογή, ανάπτυξη και διάδοση πρακτικών και θεωρητικών
γνώσεων σχετικά με την εργασία με παιδιά και εφήβους με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους. www.csb-aarhus.dk
 IB Südwest
Το Internationaler Bund (IB) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών
στους τομείς της νεολαίας και της κοινωνικής εργασίας, της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών στην αγορά εργασίας στη
Γερμανία. Περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι εργάζονται στο ΙΒ σε 700 εγκαταστάσεις και υποκαταστήματα σε 300
τοποθεσίες, βοηθώντας κάθε χρόνο 350.000 παιδιά, νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους με την καριέρα τους και τον
προσωπικό σχεδιασμό τους προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Το ΙΒ βοηθά τους ανθρώπους να αναπτύσσονται
ελεύθερα, να διαμορφώνουν τη ζωή τους, να εντάσσονται στην κοινωνία, να αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη, να βοηθούν
ενεργά στη διαμόρφωση της κοινωνίας, να ενθαρρύνουν την προθυμία για κοινωνική στήριξη του ατόμου και της κοινωνίας,
για την προώθηση της διεθνούς κατανόησης και συνεργασίας οι οποίες είναι σταθερές αρχές από την ίδρυσή του το 1949.
Αυτές οι αρχές ισχύουν ακόμα και σήμερα. Το IB Südwest gGmbH παρέχει υπηρεσίες στο Hessen, Rheinland-Pfalz και
Saarland. www.ib-suedwest.de
 OsloMet
Το Τμήμα Επιστημών Συμπεριφοράς στο Oslo Metropolitan University έχει περίπου 750 φοιτητές και 60 εργαζόμενους. Το
τμήμα προσφέρει προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, καθώς και για περαιτέρω
εκπαίδευση. Προσφέρουν σπουδές σε πτυχιούχους που εργάζονται με ανθρώπους με αναπηρίες και άτομα με σωματική,
ψυχική ή κοινωνική αναπηρία. Έχουν αρκετές ερευνητικές ομάδες που σχετίζονται τόσο με την κατάσταση των ατόμων με
αναπηρίες όσο και των οικογενειών τους, καθώς και με προγράμματα μάστερ και διδακτορικού επιπέδου.
https://www.hioa.no/tilsatt/bewest
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