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Εισαγωγή 

Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος DS Leisure, το οποίο συγχρηματοδοτείται από 

το πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 2. Αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή ατόμων με σύνδρομο Down (DS) με 

κύριο στόχο τον προσδιορισμό του εκπαιδευτικού υλικού, των μεθοδολογιών και των εργαλείων που 

απαιτούνται για τη δημιουργία και βελτίωση των δεξιοτήτων των ατόμων αυτών, καθώς και την υποστήριξη  

αυτών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσα από Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες. Στο πλαίσιο του έργου 

αυτού η ανάμειξη  ποικίλων καταστάσεων σε διαφορετκά περιβάλλοντα, αλλά και ανθρώπων με διαφορετικό 

γνωστικό και πολιτισμικό υπόβαθρο στοχεύει στην κατασκευή ενός μοντέλου που θα μπορεί να αναπαραχθεί 

και σε άλλα πλαίσια. Η παρέμβαση και τα εργαλεία που αναπτύσσονται για το σκοπό αυτό, αν και είναι 

κατασκευασμένα λαμβάνοντας υπόψη ένα συγκεκριμένο σύνδρομο (Σύνδρομο Down), μπορούν να 

μεταφερθούν και σε άλλες περιπτώσεις νοητικής αναπηρίας. 

 

Κατευθυντήριες οδηγίες για οργάνωση και διαχείριση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για άτομα με 

σύνδρομο Down 

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικες με νοητικές αναπηρίες (ΝΑ) 

συχνά επικεντρώνονται μόνο στις ίδιες τις δραστηριότητες, χωρίς να προβλέπουν την εμπλοκή τους στη 

διαδικασία της επιλογής της δραστηριότητας ή της οργανωσής της  (συνήθως γίνεται από επαγγελματίες ή 

μέλη της οικογένειας). Το στάδιο αυτό είναι εξίσου σημαντικό στην αναγνώριση των κατάλληλων δεξιοτήτων 
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που χρειάζονται  για να επιτευχθούν και στην κατάκτηση αυτών των δεξιοτήτων   Προκειμένου να 

βοηθήσουμε τα άτομα  με ΝΑ να αυτο-οργανωθούν ,  είναι σημαντικό να παρέχουμε δομημένες 

δραστηριότητες δίνοντάς τους την ευκαιρία να μάθουν, να επιλέξουν και να αποφασίσουν, είτε μόνα τους 

είτε με τη βοήθεια άλλων, και στη συνέχεια να σκεφτούν τα βήματα που θα ακολουθήσουν για την επίτευξη 

ενός στόχου. Ωστόσο, για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή όλων των ατόμων, θεωρείται 

καλή πρακτική η δημιουργία κατάλληλων εργαλείων, τα οποία θα είναι εύκολα στη χρήση, αλλά ταυτόχρονα 

"ελκυστικά" και διασκεδαστικά. 

"Η οργάνωση του ελεύθερου χρόνου’’ αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει τον τρόπο για να 

προτείνει κάτι, να επιλέγει δραστηριότητες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, να μοιράζεται επιλογές με 

άλλους και να ανακαλύπτει ότι κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι και η ύπαρξη φίλων.   

Όλα αυτά ωστόσο δε συμβαίνουν αυθόρμητα, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας.                                                                                                                  

Το να είναι κανείς αυτόνομος δε σημαίνει πως κάνει τα πάντα μόνος του, αλλά να είναι σε θέση να συνδιάζει 

τις ικανότητες του  με αυτές των άλλων ή να ζητά βοήθεια. Για τους λόγους αυτούς, θα υπάρξουν καταστάσεις 

στις οποίες θα χρειαστεί να ζητήσουμε τη βοήθεια άλλων, εξασφαλίζοντας όμως πως δε θα χαθεί ο 

πρωταγωνιστικός ρόλος του καθενός. 

 

Η οργάνωση μιας εξόδου με φίλους μπορεί να είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία για ένα άτομο με ΝΑ, 

καθώς και για όσους δεν  έχουν ξανά επιχειρήσει να οργανώσουν μια έξοδο. 

Σύμφωνα με τους κανόνες ενός "καλού δημοσιογράφου", μπορεί να είναι χρήσιμο να βοηθήσουμε τα άτομα 

με ΝΑ ζητώντας τους να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα: 

1. ΠΟΙΟΣ (Με ποιον θέλω να βγω;) 

2. ΠΟΥ (Πού θέλω να πάω;) 

3. ΠΩΣ (Ποιο μέσο θα επιλέξω;) 

4. ΠΟΤΕ (Πότε θέλω να βγω;) 

 

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα οργάνωσης δραστηριοτήτων με μια μικρή ομάδα νέων/ενηλίκων1. 

1) Η ομάδα βλέπει και επεξεργάζεται το υλικό που έχει ήδη αγοραστεί/προετοιμαστεί για το θέμα 

(εφημερίδες, περιοδικά, επαγγελματικές κάρτες κλπ.), συζητά γι’ αυτό και το συγκρίνει. 

2) Κάθε συμμετέχων αποφασίζει ποια δραστηριότητα του αρέσει περισσότερο και θα ήθελε να παρουσιάσει 

σε άλλους και καταγράφει την ιδέα του σε μία κάρτα. 

                                            
1  Από το Free Time Agency of the Italian Association of Down Persons ONLUS Section της Ρώμης 
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Ελεύθερος χρόνος 

Έχω μία ΙΔΕΑ για το ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ είναι 

ΝΑ ΠΑΜΕ:………………………………………………………………………………… 

ΑΥΤΗ Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ/ΤΗΣ:…………………………………………. 

 

3) Κάθε συμμετέχων τοποθετεί την κάρτα του σε μία από τις θέσεις που βρίσκονται στον πίνακα προβολής 

(έχει δημιουργηθεί προηγουμένως από τους επαγγελματίες). 

 

Στον πίνακα θα πρέπει να παρουσιάζονται διάφορες θέσεις, όπου κάθε μια θα περιλαμβάνει εικόνες και 

λέξεις ή σύντομες προτάσεις, οι οποίες θα υποδεικνύουν ξεκάθαρα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (όπως 

βόλτα στην αγορά, παραστάσεις κ.λπ.), προκειμένου να είναι εύχρηστες και κατανοητές για όλους (ακόμη και 

για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση). 

 

Παραδείγματα θέσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων θα πρέπει να ψηφιστούν και αντίστοιχες προτάσεις. 

Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες καλούνται να ψηφίσουν σηκώνοντας το χέρι τους επιλέγοντας ανάμεσα 

στην πρόταση μιας συναυλίας και στη πρόταση μιας υπαίθριας εκδρομής. Το άτομο που παρουσιάζει μια 

πρόταση καλείται να προωθήσει την ιδέα του πριν την ψηφοφορία. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

συμμετέχουν σε ομαδικές συζητήσεις σχετικά με την ποιότητα και την πρωτοτυπία κάθε πρότασης. Η 
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ψηφοφορία συνεχίζεται έως ότου αποφασιστεί η δραστηριότητα. Σε αυτή τη φάση ο συντονιστής ενισχύει τις 

πρωτότυπες προτάσεις και εγγυάται στους υπόλοιπους συμμετέχοντες πως σε μεταγενέστερο στάδιο θα 

αναδειχθούν και θα επιλεχθούν και οι υπόλοιπες ιδέες. 

 

5) Δίνεται μία ακόμα κάρτα στο άτομο που πρότεινε την ιδέα που  

κέρδισε, η οποία περιλαμβάνει χρήσιμα στοιχεία για την οργάνωση της δραστηριότητας.   

 

ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΣΩ…. 

                

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………………… 

ΘΑ ΠΑΩ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΤΟ: ……………………………………………………………………………… 

ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ: …………………………………………………………………… 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:…………………………………………………………  ΩΡΑ………………………………… 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ……………………………………………………………  ΩΡΑ ………………………………… 

 

 

6) Μόλις οργανωθούν όλες οι δραστηριότητες που επέλεξε η ομάδα, δημιουργείται ένα τελικό πρόγραμμα 

των επόμενων συναντήσεων. Το πρόγραμμα πρέπει να διατυπωθεί με απλό τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από όλους. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κάθε συμμετέχων πρέπει να επιστρέψει σπίτι του με μία υπενθύμιση της δραστηριότητας που 

θα διενεργηθεί την επόμενη φορά.  

 

Κατά την οργάνωση των δραστηριοτήτων, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο: 

 Ρωτήστε πολλές φορές οτι έχει ειπωθεί Αναλογιστείτε συχνά τα ερωτήματα, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε 
πως κατανοείτε πλήρως τα θέματα που καλύφθηκαν 

 Χρησιμοποιείτε πινακίδες με ένδειξη «διακοπή», όταν θέλετε να σταματήσετε τη συζήτηση και να 
συνοψίσετε τις πληροφορίες που προκύπτουν  

 
 

 Χρησιμοποιείτε τη δραματοθεραπεία ως ένα μέσο διαμόρφωσης της συμπεριφοράς και μάθησης   

 Χρησιμοποιείτε τις δραστηριότητες για να εργάζεστε συνεχώς πάνω σε σημαντικά εργαλεία που 
προωθούν την αυτονομία, όπως το τηλέφωνο, το ρολόι, τα ημερολόγια, τις τηλεφωνικές υπηρεσίες, 
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τις κίτρινες και λευκές σελίδες, το διαδίκτυο, τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, τη χρήση του ταξί 
κ.λπ. 

       

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, η χρήση εργαλείων που διευκολύνουν τις δραστηριότητες κρίνονται 

ζωτικής σημασίας. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να ενισχύσουν και να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες με 

νοητική αναπηρία λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, τις ανάγκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 

Συνεπώς, χρειάζεται να παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες σε μια άκρως κατανοητή γλώσσα (που να 

ακολουθεί τους διεθνείς κανόνες της εύκολης ανάγνωσης), ενώ ταυτόχρονα χρειάζεται να δοθεί  ιδιαίτερη 

προσοχή στις λέξεις, τις φράσεις, τα κείμενα και το περιεχόμενό τους (π.χ. η χρήση εικόνων είναι ιδιαίτερα 

ωφέλιμη για τους συμμετέχοντες που δυσκολεύονται στην ανάγνωση). 

 

Λίστα των εργαλείων και των μεθόδων:  

Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου κλήθηκαν να επιλέξουν τα καταλληλότερα εργαλεία προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για άτομα με σύνδρομο Down. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα, όπου το 1 αντιπροσωπεύει την επικρατέστερη απάντησή και το 13 τη λιγότερο 

επικρατέστερη απάντηση, τα άτομα με σύνδρομο Down επέλεξαν τα ακόλουθα εργαλεία: 

1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ 

4. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ 

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ 

6. AD HOC ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

7. ΒΙΝΤΕΟ/ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ Ή ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

8. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

9. ΠΟΣΤΕΡΣ/ΠΛΑΚΑΤ 

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

11. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

12. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

13. ΚΟΥΙΖ 

 

Η επιλογή των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία κάθε δραστηριότητας είναι πολύ 

δύσκολη για ένα άτομο με σύνδρομο Down. Πρωτίστως, επειδή απαιτεί  οι ικανότητες  αφαιρετικής σκέψης  
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στην οποία συχνά τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν μειωμένη ικανότητα και επίσης αποτελεί προϋπόθεση 

να γνωρίζουν πως να χωρίζουν  στα απαραίτητα στάδια μια δραστηριότητα ώστε να υλοποιηθεί. 

Για το λόγο αυτό, χρειάζεται να λάβετε υπόψη πως η επιλογή των εργαλείων και των μεθόδων στο τέλος 

αυτής της ομάδας εργασίας δεν είναι απαραίτητα δεσμευτική και καθοριστική για τη δημιουργία 

δραστηριοτήτων. Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να έχει περισσότερη εμπειρία ή γνώση σχετικά με το ποιο είναι 

το καλύτερο εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε δραστηριότητα. 

 

Λίστα των επικρατέστερων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

Με την ολοκλήρωση των συνεδριών Συν-δημιουργίας που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα, αναδείχθηκαν 

οι 10 επικρατέστερες δραστηριότητες που επιλέχθηκαν από τους συμμετέχοντες: 

1. Πηγαίνοντας στον κινηματογράφο ή στο θέατρο 

2. Πηγαίνοντας σε ένα εστιατόριο 

3. Πηγαίνoντας στο τοπικό αθλητικό στάδιο 

4. Πηγαίνοντας σε μία συναυλία 

5. Πηγαίνοντας στη Ντίσκο  

6. Πηγαίνοντας στο κομμωτήριο 

7. Πηγαίνοντας για ψώνια 

8. Πικ-νικ σε πάρκο 

9. Διοργάνωση ενός πάρτυ σε ένα κέντρο διασκέδασης 

10. Οργάνωση ενός απογεύματος για τσάι/παγωτό 

Αυτές οι δραστηριότητες θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Output 3 του έργου DS Leisure.  
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Οδηγίες για εύκολη ανάγνωση 

Συνοπτικά, χρειάζεται να παρέχονται ή να προβλέπονται κατευθυντήριες γραμμές στη σύνταξη κειμένων 

για μεγαλύτερη κατανόηση: 

 

Για τις φράσεις: 

 Απλή δομή: Υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο (π.χ. Εγώ πηγαίνω στο σχολείο) 

 Η χρήση σύντομων προτάσεων είναι προτιμότερη (το μέγιστο 20-25 λέξεις), ενώ ότι μπορεί να ειπωθεί 

με μια λέξη προτιμάται έναντι των πολλών λέξεων (αντί της φράσης "δεδομένου ότι’΄, προτιμάται το 

"συνεπώς’’) 

 Αποφύγετε τη χρήση πολλών πληροφοριών σε μία πρόταση 

 Προτιμήστε την ενεργητική φωνή έναντι της παθητικής φωνής (Έφτιαξα αυτό το κέικ – Αυτό το κέικ 

φτιάχτηκε από εμένα) 

 Προτιμήστε τη χρήση καταφατικών προτάσεων και όχι αρνητικών (Είμαι ευχάριστος άνθρωπος-Δεν 

είμαι δυσάρεστος άνθρωπος) 

 Χρήση του ενεστώτα χρόνου κατά προτίμηση 

 

Για τις λέξεις 

 Όταν συναντάτε ένα ζεύγος συνωνύμων, επιλέγετε το λιγότερο σύνθετο 

 Χρησιμοποιήστε κοινό λεξιλόγιο, αντλώντας όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις από το βασικό 

λεξιλόγιο, με στόχο να χρησιμοποιείται το ελάχιστο σύνολο λέξεων που εγγυάται τη δυνατότητα 

επικοινωνίας 

 Προτιμήστε συγκεκριμένες λέξεις αντί αφηρημένες εκφράσεις (προτιμήστε τη λέξη "εργαζόμενος" από 

τη λέξη "υπάλληλος") 

 Τα ακρωνύμια ή οι συντομογραφίες είναι προτιμότερο να αποφεύγονται εφόσον αυτό είναι δυνατόν 

(π.χ. οι ανθρώπινοι πόροι αντί του ΑΠ) 

 Η χρήση τεχνικών όρων να είναι περιορισμένη και σε περιπτώσεις που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

τέτοιοι όροι χρειάζεται να εξηγούνται με απλά λόγια (π.χ. προτιμάται η λέξη πόδι από τη φράση κάτω 

άκρο) 
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Για το κείμενο και την εμφάνισή του: 

 Οι πληροφορίες να μην παρουσιάζονται με τυχαία σειρά, αλλά με λογική ή χρονολογική σειρά που 

βοηθάει στη συνέχεια του λόγου 

 Το κείμενο να διαχωρίζεται σε παραγράφους (όπως ο οδηγός μεθοδολογίας) 

 Οι τίτλοι, υπότιτλοι και επισημασμένες λέξεις μπορούν να καθοδηγούν τον αναγνώστη 

 Τα παραδείγματα και οι περιλήψεις μπορούν να είναι χρήσιμα 

 Μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς, τουλάχιστον 12 

 Ορισμένες γραμματοσειρές είναι περισσότερο ευανάγνωστες (π.χ. Arial) από άλλες 

 Προτιμήστε την αριστερή στοίχιση παρά τη στοίχιση στο κέντρο 

 Το κείμενο διαχωρίζεται σε παραγράφους και δομείται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν κενά 

διαστήματα ανάμεσα στις παραγράφους. Κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μια πιο ‘’καθαρή’’ και 

ευρεία εικόνα  

 Προτιμήστε το απλό στυλ γραφής χωρίς υπερβολές και περίπλοκες μορφές λόγου 

 Μη χρησιμοποιείτε πολλά χρώματα 

 Διατηρήστε επιλογές από γραφικά μέσα στο κείμενο 

 

Η στάση του επαγγελματία και των εθελοντών   

Μια άλλη σημαντική πτυχή κατά τη διάρκεια των συναντήσεων είναι η στάση που υιοθετεί ο 

επαγγελματίας και οι εθελοντές. 

Είναι σημαντικό, κατά τη διάρκεια της ομάδας εργασίας, να ακολουθούνται τα ακόλουθα κριτήρια στην 

επικοινωνία με τους συμμετέχοντες: 

 1. Αίσθηση της Ικανότητας: 

Είναι συχνά συνδεδεμένη με το κίνητρο και την αυτοεκτίμηση. Οι συμμετέχοντες είναι σημαντικό να 

αισθάνονται «ικανοί». 

2. Ρύθμιση και έλεγχος της Συμπεριφοράς: 

Αναφέρεται στην ικανότητα να έχει κανείς τον έλεγχο του εαυτού του, να ακούει και να συνεργάζεται με 

άλλους για να δημιουργήσει ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον. 

3. Διαμοιρασμός Συμπεριφοράς: 

Να μοιράζεται και να αναπτύσσει κανείς τη στάση συνεργασίας, υποστήριξης και αμοιβαίας βοήθειας, έτσι 

ώστε να επιδιώκονται και να προωθούνται τα συμφέροντα ολόκληρης της ομάδας  έναντι των ατομικών. 
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4. Εξατομίκευση, Ψυχολογική Διαφοροποίηση:  

Αναφέρεται στην αποδοχή της μοναδικότητας του κάθε ατόμου, θεωρώντας τον ενεργό συμμετέχοντα στην 

εκμάθηση, ικανό να σκέφτεται ανεξάρτητα και διαφορετικά από τους άλλους συμμετέχοντες. 

5. Αναζήτηση, ορισμός και επίτευξη στόχου: 

Ενθάρρυνση του συμμετέχοντα να εργαστεί έχοντας προκαθορισμένους στόχους μάθησης, και παράλληλα να 

επιλέγει  αποτελεσματικές μεθόδους για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων, οι οποίοι μπορεί να είναι 

διαφορετικοί για τον κάθε συμμετέχοντα.  

6. Αναζήτηση για Καινοτομία και Πολυπλοκότητα: 

Ενθαρρύνονται η πνευματική περιέργεια, η αυθεντικότητα και η αποκλίνουσα σκέψη.  

7. Αναγνώριση της Πιθανότητας Αλλαγής: 

Ο κύριος στόχος είναι να βοηθήσετε το συμμετέχοντα να αντιληφθεί τον εαυτό του ως ενεργό άτομο, ικανό να 

παράγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες. Ο συμμετέχων πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται όσο το 

δυνατόν περισσότερο τις νέες μαθησιακές εμπειρίες που βιώνει έχοντας πάντα στο νου του την πιθανή 

αλλαγή. 

8. Αισιοδοξία: 

Εάν ο διαμεσολαβητής είναι αισιόδοξος, τότε η πορεία της διαμεσολάβησης θα είναι επίσης αισιόδοξη και κατ’ 

επέκταση και ο ίδιος ο συμμετέχων. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να πιστεύει στη δυνατότητα αλλαγής των 

ατόμων με τα οποία συνεργάζεται. Αυτό συνεπάγεται και απαιτεί  αισιόδοξο πνεύμα 

9. Αίσθημα του Ανήκειν: 

Η αίσθηση του ανήκειν χρειάζεται να ενισχυθεί όχι μόνο σε επίπεδο μικρής ομάδας, αλλά σε επίπεδο ενός 

ιδιαίτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα. Ο συμμετέχων καθορίζεται 

από ορισμένες κοινωνικο-πολιτισμικές εμπειρίες και ένα συγκεκριμένο υπόβαθρο. Ο διαμεσολαβητής πρέπει 

να δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ της γενικής κοινωνικοπολιτισμικής πραγματικότητας και εκείνης που αφορά 

το συγκεκριμένο συμμετέχοντα. Εν κατακλείδι, είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη όλα 

αυτά τα κριτήρια κατά την εφαρμογή της εργασίας σε ομάδες, καθώς αυτό βασίζεται στην αρχή της ενεργούς 

συμμετοχής και της αυτοδιάθεσης των ατόμων με νοητικές αναπηρίες. 

Λόγω των διαφορετικών ικανοτήτων που μπορεί να κατέχει ο καθένας, είναι απαραίτητο να προσαρμόσετε το 

περιεχόμενο ή το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται εδώ σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ικανότητες και τις 

δεξιότητες του κάθε συμμετέχοντα. 
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Αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ για το Μεθοδολογικό Οδηγό 

Το πρόγραμμα DS LEISURE θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση των ατόμων με νοητικές αναπηρίες και των 

συγγενών τους, αξιοποιώντας συγκεκριμένο περιεχόμενο σε προγράμματα αυτο-εξυπηρέτησης και 

αυτοδιαχείρισης, αξιοποιώντας καινοτόμα εργαλεία και μεθόδους. Συγκεκριμένα, θα αναπτύξουμε τα 

παρακάτω εργαλεία: 

 

1. Πύλη ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning portal)  

Θα βασίζεται στο Moodle, ένα ανοικτού κώδικα, γνωστό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ηλεκτρονικής 

μάθησης που χρησιμοποιείται σήμερα από χιλιάδες ιδρύματα. Χρησιμοποιείται, επίσης, από μια τεράστια 

κοινότητα υποστήριξης. Οι επαγγελματίες υγείας θα δημιουργήσουν μαθήματα που θα σχετίζονται με 

συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κάθε μάθημα θα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το συμμετέχοντα και 

τους συγγενείς του, καθώς και στοχευμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες και τις δραστηριότητες. 

Για την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, θα αναπτύξουμε μια σειρά οδηγιών για τους εκπαιδευτικούς, 

ώστε να είναι σε θέση να προετοιμάσουν το μαθησιακό υλικό με τέτοιο τρόπο, ώστε οι συμμετέχοντες να 

μάθουν από τις αλληλεπιδράσεις με άλλους συμμετέχοντες, και το περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να γίνει 

αξιοποιώντας φόρουμ, κουίζ, τεστ αυτοαξιολόγησης κλπ. Οι ενέργειες αυτές θα είναι προσβάσιμες από 

οπουδήποτε μέσω υπολογιστών, tablets ή έξυπνων κινητών. 

Κάθε μαθησιακό αντικείμενο θα έχει ξεκάθαρα, σαφώς ορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Η πύλη ηλεκτρονικής μάθησης είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: http://learn.dsleisure.eu/ 

  

2. Μάθηση βασισμένη σε σενάρια 

Τα διαδραστικά εικονικά σενάρια ή προσομοιωτές (Μάθηση βασισμένη σε σενάρια) είναι αναγνωρισμένα 

από πολλές κοινότητες διδασκαλίας και μάθησης, όπως η ιατρική και μπορούν να αξιοποιηθούν ως 

αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων όπως ο συλλογισμός, η κριτική σκέψη και 

η επίλυση προβλημάτων. Το DS Leisure θα χρησιμοποιήσει τους Εικονικούς Συμμετέχοντες ως μια 

αποτελεσματική μέθοδο για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων και των συγγενών τους. Οι επαγγελματίες 

υγείας θα δημιουργήσουν εικονικά σενάρια για να εκπαιδεύσουν τους συμμετέχοντες/συγγενείς, έτσι ώστε 

να μάθουν τον τρόπο να ανταποκρίνονται σε διάφορες καταστάσεις. Τα εικονικά σενάρια αξιοποιούν και 

προωθούν μια προσέγγιση που θέτει στο επίκεντρο το συμμετέχοντα, προάγοντας την κριτική σκέψη. Γεγονός 

αποτελεί πως είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται μια τέτοια προσέγγιση που αξιοποιεί τα εικονικά σενάρια 
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σε μια συγκεκριμένη ομάδα συμμετεχόντων. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ένα παράδειγμα 

εικονικής περίπτωσης για κινητές συσκευές: 

http://vp.med.auth.gr/renderLabyrinth/index/372 

Στο πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν και περαιτέρω εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία βρίσκονται 

υπό ανάπτυξη στο πρόγραμμα WAVES (3), όπου το ΑΠΘ διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο. 

 

Εργαλεία και Τεχνολογίες 

 

1. Open Labyrinth 

Το Open Labyrinth είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα μοντελοποίησης δραστηριοτήτων που επιτρέπει στους 

χρήστες να δημιουργούν διαδραστικές ‘’game-informed’’ εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εικονικούς 

συμμετέχοντες, προσομοιώσεις, παιχνίδια, λαβύρινθους και αλγορίθμους. Έχει παρομοιαστεί με μια 

διαδικτυακή ευέλικτη αφήγηση, παρόμοια με το παλιό στυλ βιβλίου "Επιλέξτε τη δική σας περιπέτεια". 

Ανάλογα με τις αποφάσεις που παίρνετε ή τις διαδρομές που ακολουθείτε στην κάθε περίπτωση, το μονοπάτι 

διαμορφώνεται διαφορετικά. Μια καλά σχεδιασμένη περίπτωση θα πρέπει να είναι απαιτητική και 

ενδιαφέρουσα και να καλεί το συμμετέχοντα να πάρει αποφάσεις που είναι όμοιες με αυτές στο πλαίσιο της 

Ιατρικής στη πραγματική ζωή. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 

http://openlabyrinth.ca 

 

2. Open Labyrinth Mobile Player 

A mobile player with enhancement usability for virtual scenario cases.. More info can be found at:   

https://github.com/wavesnetwork/mobileplayer  

Πρόκειται για έναν  παίκτη που θα έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης περιπτώσεων εικονικών σεναρίων. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 

https://github.com/wavesnetwork/mobileplayer 

 

Βασικές Ικανότητες 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σύνολο βασικών ικανοτήτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε άτομα με σύνδρομο Down, τους υποστηρικτές και τους επαγγελματίες που 

απασχολούνται με ψυχαγωγικές δραστηριότητες και τα κρίσιμα σημεία-πτυχές που θα βελτιώσουν οι 

εκπαιδευόμενοι μετά την εκπαίδευση: 

http://vp.med.auth.gr/renderLabyrinth/index/372
https://github.com/wavesnetwork/mobileplayer
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- "Προώθηση Πρωτοβουλίας";  

Κοινωνικοποίηση: 

- χαιρετά την ομάδα 

- ανταποκρίνεται στο χαιρετισμό 

- δημιουργεί σχέσεις με τους εκπαιδευτές, τους εθελοντές κλπ 

- σέβεται τα άτομα με τα οποία συναναστρέφεται 

- σέβεται τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έχουν τα άτομα που συναναστρέφεται 

- γνωρίζει τα άτομα στην ομάδα 

- συμμορφώνεται με τους κανόνες της ομάδας 

- υιοθετεί συμπεριφορές που καλείται να εφαρμόσει σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

 

Ικανότητα να κάνει επιλογές και να υποβάλει προτάσεις: 

- προτείνει δραστηριότητες για την ομάδα 

- ακούει και επιλέγει τις δραστηριότητες που επιθυμεί 

- συμμορφώνεται στις επιλογές των άλλων (ανταποκρίνεται με ένα ναι ή όχι) 

- ψηφίζεις τις προτάσεις ανεξάρτητα 

- αναζητά και προτείνει νέες δραστηριότητες 

- γνωρίζει πως να συντάξει και να σχεδιάσει τη δική του πρόταση (σε συνεργασία) 

- γνωρίζει πως να οργανώσει τη δική του πρόταση (σε κάθε περίπτωση) 

- γνωρίζει πως να εμπλακεί και να κινεί το ενδιαφέρον στους άλλους 

 

- "Οι «οριζόντιες» βασικές  δεξιότητες";  

Επικοινωνία:  

- εκφράζει ανάγκες, επιθυμίες και σκέψεις  

- εκφράζει αυτές τόσο σε οικεία όσο και σε μη οικεία πρόσωπα  

- ζητά πληροφορίες για να πετύχει το σκοπό του  

- ζητά πληροφορίες και βοήθεια σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα 

 

Προσανατολισμός: 

- μαθαίνει να διαβάζει και να ακολουθεί οδηγίες  
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- αναγνωρίζει αξιοθέατα 

- αναγνωρίζει τις στάσεις λεωφορείων, ταξί και του μετρό  

- ζητά πληροφορίες και ακολουθεί απλές ή/και σύνθετες οδηγίες 

 

Συμπεριφορά στο δρόμο: 

- αναγνωρίζει και σέβεται τα σήματα πεζών (φανάρια, διαβάσεις πεζών) 

- προσέχει τα διερχόμενα οχήματα 

- είναι σε εγρήγορση ώστε να αποφεύγει τους κινδύνους 

- είναι σε θέση να προσανατολιστεί όταν ακολουθεί μια συνηθισμένη διαδρομή 

 

Χρήση χρημάτων: 

- αντιλαμβάνεται τη σημασία και τη χρήση των χρημάτων (ανταλλακτική αξία) 

- αναγνωρίζει τη διαφορετική αξία των νομισμάτων και των χαρτονομισμάτων 

- είναι σε θέση να μετρά νομίσματα και χαρτονομίσματα 

- γνωρίζει την αξία των κύριων προϊόντων που χρησιμοποιούνται συχνότερα 

- διαβάζει τις τιμές 

- δίνει τα χρήματα που απαιτούνται σε μια συναλλαγή 

- αντιλαμβάνεται πότε θα πρέπει να να λάβει ρέστα 

- γνωρίζει πως να ελέγχει τα ρέστα που του δίνονται 

 

Χρήση υπηρεσιών και μέσων μεταφοράς: 

- αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα καταστήματα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα 

- Αναγνωρίζει τα καταστήματα στα  οποία μπορεί να αγοράσει διάφορα προϊόντα 

- Γνωρίζει και χρησιμοποιεί τις κύριες δημόσιες υπηρεσίες (Ταχυδρομείο, τράπεζες κλπ) 

- Γνωρίζει και  χρησιμοποιεί τους πιο συνηθισμένους χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας (σινεμά, 

bowling, ταχυφαγεία) 

- κατέχει δεξιότητες προσανατολισμού ως προς το χώρο (σε διαδρομές) και το χρόνο (χρονοδιάγραμμα) 

- αναπτύσσει δεξιότητες σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων μέσων μεταφοράς 

 

Συμπεριφορά σε εκδηλώσεις: 

- Γνωρίζει πως να αγοράσει ένα εισιτήριο 
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- Γνωρίζει πως να εντοπίσει το σωστό μέρος 

- Γνωρίζει πώς θα συμπεριφέρεται σε μια εκδήλωση (ενδυμασία, συμπεριφορά, αντίληψη της 

σημασίας του να είναι στην ώρα του) 
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Διαμοιράζοντας τη γνώση για συμμετοχή στο DS leisure 

 

Λίστα ελέγχου παρατήρησης των βασικών ικανοτήτων 

Να συμπληρωθεί για τον κάθε συμμετέχοντα στην αρχή και στην ολοκλήρωση του DS Leisure προγράμματος. 

Κατά την παρατήρηση, παρακαλώ υποδείξτε τις επικρατέστερες συμπεριφορές.  

Κλίμακα: 1 όχι; 2 με βοήθεια; 3 κατόπιν αιτήματος; 4 ναι 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………………………… 

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (ημερομηνία):……………………………………………………… 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (ημερομηνία):……………………………………………………… 

 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Κοινωνικοποίηση 

 Πρώτη παρατήρηση  Δεύτερη παρατήρηση 

Χαιρετά την ομάδα 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ανταποκρίνεται στον χαιρετισμό 1 2 3 4 1 2 3 4 

Αναζητά να συνάψει σχέσεις με 

τους εκπαιδευτές, εθελοντές κλπ. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Σέβεται το άτομο με το οποίο 

αλληλεπιδρά 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Σέβεται αυτούς που έχουν 

διαφορετικές απόψεις και ιδέες από 

αυτόν 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Γνωρίζει τους υπόλοιπους στυην 

ομάδα 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Συμμορφώνεται με τους κανόνες 

της ομάδας 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Υιοθετεί συμπεριφορές και 

προσαρμόζεται σε ποικίλα 

περιβάλλοντα 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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Ικανότητα να κάνει επιλογές και προτάσεις  

 Πρώτη παρατήρηση  Δεύτερη παρατήρηση 

Προτρείνει δραστηριότητες στην 

ομάδα  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ακούει και επιλέγει τις 

δραστηριότητες που επιθυμεί 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Προσκολλάται στις επιλογές των 

άλλων (απλά απαντήστε με ναι ή 

όχι)  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ψηφίζει στις προτάσεις που τίθενται 

ανεξάρτητα και αυτόνομα 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Αναζητά και προτείνει νέες 

δραστηριότητες 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Γνωρίζει πως να σχεδιάσει τη δική 

του πρόταση (σε συνεργασία)  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Γνωρίζει πως να οργανώσει τη δική 

του πρόταση (σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση)  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Γνωρίζει πώς να εμπλακεί και να 

προκαλέσει το ενδιαφέρον σε άλλα 

άτομα 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Επικοινωνία 

 Πρώτη παρατήρηση  Δεύτερη παρατήρηση 

Εκφράζει τις ανάγκες, τις επιθυμίες 

και τις σκέψεις του  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Εκφράζει τα παραπάνω τόσο σε 

άτομα που γνωρίζει όσο και σε 

αγνώστους  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ζητά πληροφορίες για να πετύχει 

τον σκοπό του 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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Ζητά βοήθεια σε περίπτωση που 

βρίσκεται σε κάποια δύσκολη 

κατάσταση  

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Προσανατολισμός 

 Πρώτη παρατήρηση  Δεύτερη παρατήρηση 

 Μαθαίνει να διαβάζει και να 

ακολουθεί οδηγίες  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Αναγνωρίζει ορόσημα 1 2 3 4 1 2 3 4 

Αναγνωρίζει τις στάσεις 

λεωφορείων, ταξί και υπόγειου 

σιδηρόδρομου  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ζητά πληροφορίες και ακολουθεί 

απλές και σύνθετες οδηγίες  

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

Συμπεριφορά στον δρόμο  

 Πρώτη παρατήρηση  Δεύτερη παρατήρηση 

Γνωρίζει και σέβεται τα οδικά 

σήματα (φωτεινούς σηματοδότες, 

διάβαζη πεζών)  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Προσέχει τα διερχόμενα οχήματα  1 2 3 4 1 2 3 4 

Διατηρεί μια τάση αποφυγής 

κινδύνων  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Προσανατολίζεται ακολουθώντας 

μια γνωστή διαδρομή  

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Χρήση των χρημάτων 

 Πρώτη παρατήρηση  Δεύτερη παρατήρηση 

Αντιλαμβάνεται τη σημασία και τη 

χρήση των χρημάτων (ανταλλακτική 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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αξία) 

Αναγνωρίζει τη διαφορετική αξία 

των χαρτονομισμάτων και κερμάτων  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Γνωρίζει πως να μετρά κέρματα και 

χαρτονομίσματα  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Γνωρίζει την αξία των περισσότερων 

πιο ευρέων αντικειμένων και 

προιόντων  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Διαβάζει τις τιμές 1 2 3 4  1 2 3 4 

Δίνει τα χρήματα που του ζητούνται 1 2 3 4  1 2 3 4 

Αντιλαμβάνεται πότε θα πρέπει να 

λάβει ρέστα 

1 2 3 4  1 2 3 4 

Γνωρίζει πώς να ελέγχει τα ρέστα 

που του δίνονται 

1 2 3 4  1 2 3 4 

 

Χρήση των υπηρεσιών και των μέσων μεταφοράς 

 Πρώτη παρατήρηση  Δεύτερη παρατήρηση 

Γνωρίζει πώς θα πρέπει να 

συμπεριφέρεται στις υπηρεσίες και 

καταστήματα που 

χρησιμοποιούνται συχνότερα  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Αναγνωρίζει τα καταστήματα που 

θα πρέπει να επισκεφτεί, ώστε να 

αγοράσει το εκάστοτε προιόν 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Γνωρίζει και χρησιμοποιεί τις κύριες 

δημόσιες υπηρεσίες (ταχυδρομείο, 

τράπεζες)   

1 2 3 4 1 2 3 4 

Γνωρίζει και χρησιμοποιεί τους πιο 

διαδεδομένους χώρους ψυχαγωγίας 

(σινεμά, μπόουλινγκ, ταχυφαγεία)  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Διαθέτει δεξιότητες 1 2 3 4  1 2 3 4 
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προσανατολισμού σε σχέση με τον 

χώρο (διαδρομές) και τον χρόνο 

(χρονοδιάγραμμα)  

Γνωρίζει πώς να χρησιμοποιήσει το 

εκάστοτε μέσο μαζικής μεταφοράς 

1 2 3 4  1 2 3 4 

 

Συμπεριφορά σε εκδηλώσεις 

 Πρώτη παρατήρηση  Δεύτερη παρατήρηση 

Γνωρίζει πώς να αγοράσει ένα 

εισιτήριο  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Γνωρίζει πώς να βρει ένα 

συγκεκριμένο χώρο/αίθουσα  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Γνωρίζει πώς να συμπεριφερθεί σε 

μια εκδήλωση (πώς να ντυθεί, πώς 

να συμπεριφερθεί, τη σημασία 

συνέπειας χρόνου) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

  


