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Το DS LEISURE έχει ως κύρια αποστολή τη

βελτίωση των δεξιοτήτων, της συμπεριφοράς και

των γνώσεων των ατόμων με Σύνδρομο Down,

αλλά και των οικογενειών τους, των εθελοντών-

περιθαλπόντων και των επαγγελματιών που

απασχολούνται με ψυχαγωγικές δραστηριότητες,

με σκοπό τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των

πρώτων, μέσω της χρήσης ενός καινοτόμου

ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού

περιβάλλοντος.

ΣΤΟΧΟΙ

 Ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων

με Σύνδρομο Down στη λήψη

αποφάσεων, που σχετίζονται με τον

ελεύθερο χρόνο, καθώς και

ευαισθητοποίηση και παρακίνηση της

κοινότητας, ως προς τη σημασία των

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, με

άξονα μια παγκόσμια προσέγγιση για

την Ευημερία και την Ποιότητα Ζωής.

 Μεταφορά γνώσης και παροχή

κατευθυντήριων γραμμών για την

εφαρμογή ψυχαγωγικών

δραστηριοτήτων σε άτομα με Σύνδρομο

Down και την υποστήριξή τους μέσω της

αξιοποίησης εργαλείων ΤΠΕ.

ΧΡΗΣΤΕΣ

 Άτομα με Σύνδρομο Down

 Οικογένειες και Περιθάλποντες

 Επαγγελματίες που απασχολούνται με 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες

- Άμεση συμμετοχή και εκπαίδευση των ενηλίκων ατόμων με Σύνδρομο Down.

- «Μάθηση στην πράξη», στηριζόμενη σε βιωματικές δραστηριότητες.

- Προώθηση της ένταξης των ατόμων με Σύνδρομο Down, μέσω της συμμετοχής 

επαγγελματιών που απασχολούνται με ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

- Συμμετοχή των οικογενειών και των επαγγελματιών που απασχολούνται με 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες ως «υποστηρικτές», όχι μόνο ως περιθάλποντες 

και παροχείς υπηρεσιών.

- Κατάρτιση των ατόμων με Σύνδρομο Down για την αξιοποίηση υποστηρικτικών 

Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την άμεση συμμετοχή των ατόμων με 
Σύνδρομο Down και των επαγγελματιών που απασχολούνται με 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για τη δημιουργία και τη βελτίωση 
των κριτικών ικανοτήτων των ατόμων με Σύνδρομο Down και των 
επαγγελματιών που απασχολούνται με ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

 Υλοποίηση Βιωματικών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για την 
ενίσχυση της πρακτικής εξάσκησης σε πραγματικό περιβάλλον.

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένων λύσεων για την υποστήριξη της εφαρμογής 
Εκπαιδευτικού Υλικού και δραστηριοτήτων βιωματικής κατάρτισης.

Ανάπτυξη προωθητικών δράσεων με στόχο την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
ατόμων με Σύνδρομο Down.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έχει καταγραφεί κάποιο άλλο πρόγραμμα

άμεσης εκπαίδευσης ατόμων με Σύνδρομο Down, καθώς και συγγενών

τους, περιθαλπόντων και επαγγελματιών που απασχολούνται με

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ως ένα ισχυρό «εργαλείο» για τη βελτίωση

της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.
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Το DS LEISURE είναι ένα μοναδικό και ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, βασιζόμενο στις ακόλουθες διαφοροποιημένες αρχές:


