
  
 

                     
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                   Διαμοιράζοντας τη  γνώση για συμμετοχή στο DS leisure. 
 

www.dsleisure.eu 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

DOWN ΜΕΣΩ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
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Εκπαίδευση  

Τι είδους εκπαίδευση και για ποιον 

Με αυτή την εκπαίδευση, τα άτομα με σύνδρομο Down ή νοητικές αναπηρίες μπορούν να 
προγραμματίσουν τον ελεύθερό τους χρόνο και να  σε διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
 
Η εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα με σύνδρομο Down που μπορούν να συμμετάσχουν σε 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες με ή χωρίς τη βοήθεια του δικτύου. 
 
Η εκπαίδευση διενεργείται από εκπαιδευτές και επιβλέποντες. 
 
Η εκπαίδευση αποτελείται από 5 μαθήματα. 
 
Σε μια ομάδα εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν 2 με 10 άτομα. Για κάθε ομάδα εκπαίδευσης 
αντιστοιχεί ένας επιβλέπων.  
 

Περιεχόμενο εκπαίδευσης 
 

 Τι είναι ο ελεύθερος χρόνος;  

 Ποιες δυνατότητες υπάρχουν;  

 Τι μου ταιριάζει; 

 Δημιουργία προσωπικού σχέδιου ελεύθερου χρόνου  και σχεχδίου δράσης  

 Παρουσίαση προσωπικού σχεδίου ελεύθερου χρόνου και σχεδίου δράσης 

 Πρακτικά μαθήματα  

 Παιχνίδι ρόλων  

 Εκτέλεση της επιλογής 
 

Περιεχόμενο μαθημάτων 

Τα μαθήματα έχουν πάντα μια αναγνωρίσιμη δομή: 

 Ανασκόπηση του προηγούμενου μαθήματος 

 Ανακοίνωση του τι θα πρέπει να κάνει ο συμμετέχων 

 Διενέργεια δραστηριοτήτων και ασκήσεων 

 Αξιολόγηση και επανάληψη όλων όσων έχουν μάθει οι συμμετέχοντες 

 Ανασκόπηση του επόμενου μαθήματος 
 

Σημαντικό στοιχείο στα μαθήματα είναι: 
 

 Απλή γλώσσα 

 Επανάληψη 

 Δεξιότητες πρακτικής άσκησης 
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 Εμπλοκή των συμμετεχόντων που ήδη γνωρίζουν ή μπορούν να κάνουν κάποιες 
δραστηριότητες και ασκήσεις  

 
 

 Διαμοιρασμός της γνώσεις και της εμπειρίας στους συμμετέχοντες της ομάδας 

 Αλληλοβοήθεια 
 

Υπόβαθρο και όραμα 

Η θεωρία αυτο-προσδιορισμού και ο προσωποκεντρικός σχεδιασμός αποτελούν τη βάση στην  
οποία σχεδιάστηκε αυτή η εκπαίδευση. 
 
Η προσοχή εστιάζεται στις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν: δραστηριότητες ψυχαγωγίας στις 
οποίες μπορούν να συμμετάσχουν όλοι. 
Αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα: 
 
- Άτομα με σύνδρομο Down και άλλες νοητικές αναπηρίες 
- Εκπαιδευτές 
- Άτομα που μπορούν να ασχοληθούν με άτομα με νοητικές αναπηρίες 
 
Η αυτο-διαχείριση είναι πολύ σημαντική για την ποιότητα ζωής, όπως επίσης και να 
προσφέρονται ευκαιρίες για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη σε άτομα με νοητικές 
αναπηρίες. 
 
Αυτά τα ζητήματα σχετίζονται με τα κεντρικά θέματα της συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με νοητικές αναπηρίες: 
 
- Αυτονομία 
- Πλήρης συμμετοχή 
 

Αυτονομία 
 
Αποτελεί πεποίθηση εδώ και χρόνια ότι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να σκεφτούν καλά δεν 
μπορούν αντίστοιχα να πάρουν αποφάσεις για τον εαυτό τους. Ωστόσο, πλέον γνωρίζουμε ότι 
όταν κάποιος δεν έχει μπορεί να ασκήσει κάποια επιρροή στη δική του ζωή αυτός/αυτή δεν 
μπορεί να αναπτυχθεί και να ωριμάσει.  
 
Για την προσωπική ωρίμανση και αυτοπεποίθηση θα πρέπει να μπορείτε να ανακαλύψετε τι 
μπορείτε να κάνετε και τι θέλετε, αλλά με έναν ασφαλή τρόπο.  
 
Τα άτομα με σύνδρομο Down και νοητικές αναπηρίες έχουν την ικανότητα να αναπτύσσονται και 
πρέπει να προσφέρονται οι κατάλληλες ευκαιρίες για να αναπτυχθούν. Απαιτείται κατάρτιση και 
καθοδήγηση για να γίνουν αυτά τα βήματα. Στο DS Leisure είναι σημαντικό να αναπτύσσονται οι 
άνθρωποι, να συμμετάσχουν σε καθημερινές δραστηριότητες, σε εργασίες και  δημιουργικές 
δραστηριότητες. Αυτό αποσκοπεί στην προώθηση της ανεξαρτησίας, της αυτονομίας και της 
αυτογνωσίας. 
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Όραμα για την προσέγγιση ατόμων με νοητική υστέρηση 

Το DS Leisure πέρα από το να εστιάζει στη δημιουργία περισσότερων δραστηριοτήτων και την 
ενίσχυση της ένταξης, αντιλαμβάνεται και τη σπουδαιότητα των: 
 
- Ερώτηση που τέθηκε: ποιες είναι οι επιθυμίες και οι απαιτήσεις ενός ατόμου με κάποια 
αναπηρία 
 
- Προσαρμογή: ο καθένας είναι διαφορετικός, η δύναμη είναι να βρεθεί μια δημιουργική λύση 
για το άτομο 
 
- Αυτό-προσδιορισμός: η εμπειρία για την ανάπτυξη, την αυτο-κατεύθυνση και την 
πραγματοποίηση επαφών είναι η βάση για την αυτο-ανάπτυξη 
 
-Το δίκτυο: ένα καλό δίκτυο οικογένειας, γειτόνων, φίλων γύρω από κάποιον δημιουργεί 
περισσότερη συμμετοχή και δυνατότητες 
 
- Διάλογος: αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης αυξάνει την αυτογνωσία και εξασφαλίζει ότι οι 
άνθρωποι μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο 
 
Τα άτομα με νοητική υστέρηση μπορούν να αναπτυχθούν προσωπικά 
 
Αυξήστε την αυτογνωσία 
 
Για παράδειγμα: Ποιος είμαι εγώ; Ποιες δραστηριότητες μου ταιριάζουν; Τι μου αρέσει; Ποιοι 
άνθρωποι μου αρέσουν γύρω μου; Τι δεν θέλω; Παρακολουθώ την τηλεόραση γιατί μου αρέσει 
πολύ ή επειδή δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω; Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις; 
 
Αυξήστε την ανεξαρτησία 
 
Για παράδειγμα: ανάληψη πρωτοβουλίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητας και λήψης 
αποφάσεων 
 
Αναπτύσσοντας κοινωνικές δεξιότητες 
 
Για παράδειγμα: παρουσίαση, ζήτηση βοήθειας, ανάληψη πρωτοβουλιών στις κοινωνικές 
επαφές, επικοινωνία με ανθρώπους με και χωρίς αναπηρίες 
 
 
Οι επιλογές των ανθρώπων είναι το σημείο εκκίνησης της καθοδήγησής τους 
 
Τα άτομα με νοητική υστέρηση μπορούν να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Η αυτονομία είναι 
σημαντική για την ευημερία κάθε ατόμου. Ακόμη και αν έχετε νοητική υστέρηση, μπορείτε να 
κάνετε επιλογές. Κάνοντας τις δικές τους επιλογές, δημιουργείται εγγενές κίνητρο. Τα εσωτερικά 
κίνητρα οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα μάθησης. 
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Τα άτομα που απασχολούνται σε δομές φροντίδας συχνά σκέφτονται με βάση ένα σύστημα.  
 
Για παράδειγμα: Ο επόπτης είναι εκεί την Πέμπτη και γι 'αυτό δημιουργούμε όλοι μαζί. Είναι η 
Πέμπτη όμως ιδανική μέρα για όλους; Αρέσει σε κανέναν τελικά να ασχολείται χειροτεχνίες; 
 
Για παράδειγμα: Οι συγκατοίκοί σας είναι επίσης και φίλοι σας. Ισχύει όμως αυτό στη 
πραγματικότητα; Τι είδους ανθρώπους θα ήθελε να έχει κάποιος γύρω του αν είχε την ευκαιρία; 
 
Είναι σημαντικό να γίνει η μετάβαση από μια προσέγγιση βασισμένη στο σύστημα σε μια 
προσέγγιση προσανατολισμένη στον άνθρωπο. Αυτό απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση 
απέναντι στους εμπλεκόμενους. Η προσαρμογή συχνά απαιτεί περισσότερη δημιουργικότητα. 
 
Η προσωπική σύνδεση και η αξία της είναι σημαντική για κάθε άτομο 
 
Κατά την εκπαίδευση, λοιπόν, δίνεται μεγάλη προσοχή στην προσωπική ανταλλαγή, οι 
συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να βρουν ανθρώπους με το ίδιο πνεύμα και οι συμμετέχοντες που 
έχουν κάποια εμπειρία ή εξειδίκευση αποκτούν ένα ρόλο στην εκπαίδευση. Κατά αυτόν τον τρόπο 
αισθάνονται ότι δεν λαμβάνουν μόνο φροντίδα και καθοδήγηση, αλλά ότι μπορούν να 
προσφέρουν και σε άλλους.  

 

Για παράδειγμα: υπάρχει κάποιος που μπορεί να χειριστεί τον υπολογιστή; Υπάρχει κάποιος που 
μπορεί να σχεδιάσει ή να παρουσιάσει καλά; Υπάρχει κάποιος που έχει εμπειρία με το 
γυμναστήριο; Αξιοποιήστε τη συμβολή του/της. 

 

Στόχοι εκπαίδευσης 
 
Αυτή η εκπαίδευση προορίζεται για την προώθηση και ενίσχυση της αυτοδιαχείρισης κατά την 
διενέργεια ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για άτομα με νοητικές αναπηρίες. 
 
Σε αυτή την εκπαίδευση ασκούνται οι ακόλουθες ικανότητες: 
 
• Αυτογνωσία 
• Κοινωνικές δεξιότητες 
• Βεβαιότητα 
• Δημιουργικότητα και επίλυση προβλημάτων 
• Δεξιότητες παρουσίασης 
• Ζήτηση βοήθειας και αξιοποίησης του δικτύου 
• Ικανότητα για επιλογές 
• Επικοινωνία 
• Προσανατολισμός 
 
Η εκπαίδευση χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία μάθησης και διαφορετικές δεξιότητες 
επικοινωνίας. 
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ΕΤΑΙΡΟΙ 
 
 

    ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA 

CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA - ROMANIA 
www.sindrom-down.ro 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS – 
ITALY 

www.aipd.it 

STICHTING DOWNKIDSINTERNATIONAL – THE 
NETHERLANDS 

www.downkidsinternational.com 
 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – 
ROMANIA 

www.ucv.ro 
 

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS – 
GREECE 

www.auth.gr 
 

DOWN SENDROMU DERNEGI – TURKEY 
www.downturkiye.com 

 

Το υλικό παρήχθη με την χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτού του υλικού 
είναι αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων ενώ η Εθνική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρουν ευθύνη 

για πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το πληροφοριακό περιεχόμενo.. 

 

 
Το DS LEISURE 

προάγει τη 
συμμετοχή των 

ατόμων με 
σύνδρομο down 

σε 
ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες 
. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
DS LEISURE 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

DOWN 
ΜΕΣΩ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚ 
ΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΗΤΩΝ 

http://www.sindrom-down.ro/
http://www.aipd.it/
http://www.downkidsinternational.com/
http://www.ucv.ro/
http://www.auth.gr/
http://www.downturkiye.com/

