
Σχετικά με το έργο 
Το σύνδρομο Down αποτελεί μία χρωμοσωμική 
διαταραχή, η οποία επιδρά στην υγεία και τη νοητική 
ανάπτυξη των ατόμων και παρουσιάζει ρυθμό 
εμφάνισης 1 στις 600/1000 γεννήσεις. Ο παγκόσμιος 
πληθυσμός των ατόμων με σύνδρομο Down ανέρχεται 
σε πάνω από 6 εκατομμύρια. Σύμφωνα με το άρθρο 3 
της "Σύμβασης για τα δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία (ΑμεΑ)", η δια βίου μάθηση δεν σχετίζεται 
μόνο με την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ή την 
επαγγελματική κατάρτιση, αλλά αποσκοπεί στην 
κοινωνική ένταξη των ατόμων με σύνδρομο down.  

Η Εκπαίδευση Υπηρεσιών αποτελεί μία 
εκπαιδευτική μέθοδο, μέσω της οποίας οι γνώσεις και 
οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας, εφαρμόζονται στην ανάπτυξη ενός 
έργου. Το έργο αυτό διαθέτει έναν συγκεκριμένο 
κοινωνικό χαρακτήρα, ο σκοπός του οποίου βασίζεται 
σε πραγματικές ανάγκες και προβλήματα. 

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στοχεύουν στη 
δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους. 
Αντιμετωπίζουν  παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η 
φτώχεια, οι ανισότητες, η κλιματική αλλαγή,  η 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η ειρήνη και η 
δικαιοσύνη. 

Σκοπός του έργου «Υπηρεσίες βιωσιμότητας στα άτομα 
με σύνδρομο down» είναι η αύξηση των δεξιοτήτων 
των ατόμων με σύνδρομο down και των υποστηρικτών 
τους, μέσω της υλοποίησης των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης και της εκμάθησης μέσω υπηρεσιών, αλλά 
και η κοινωνική τους ένταξη. 

 

 
 
 

Τα περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης απηχούν 
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απηχούν τις 
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν 
φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχει αυτή η δημοσίευση. 
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Στοχεύουμε στην ισότητα μέσω των αξιών, της 
ένταξης και της πολυμορφίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συμμετοχή των ατόμων με σύνδρομο down στην 
υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω 

της εκμάθησης στα πλαίσια υπηρεσιών



Ο στόχος μας 
 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

Η ενεργή συμμετοχή των ατόμων με σύνδρομο down 
στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. 

 
  
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 

Η αύξηση της συνεισφοράς και της ένταξης των 
ατόμων με σύνδρομο down στην τοπική κοινότητα, 
και της προβολής τους ως ικανά μέλη της κοινωνίας. 

 
  
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΕΩΝ 

Η μεταφορά γνώσεων και εργαλείων υποστήριξης 
των ατόμων, σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής τους 
στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, και τη 
συνεργασία τους με άτομα με σύνδρομο Down. 

 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
οργανώσεων, που εργάζονται για/με τα άτομα με 
σύνδρομο Down, και άλλων κοινωνικών φορέων, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της 
τοπικής κοινότητας. 

Παραδοτέα 
I.O.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

Αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα κατάρτισης, μέσω της 
άμεσης συμμετοχής των ατόμων με σύνδρομο down 
και άλλων τελικών χρηστών (επαγγελματίες που 
εργάζονται για άτομα με σύνδρομο down, συγγενείς, 
και επαγγελματίες στους τομείς της εκμάθησης 
υπηρεσιών και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης). Ο 
στόχος της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων 
στην ανάπτυξη του τελικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος θα αναπτυχθεί στα επόμενα στάδια του 
έργου. 

I.O.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Αναπτύσσεται ένα σύνολο εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, βασισμένων στη μεθοδολογία της 
εκμάθησης υπηρεσιών. Οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες στοχεύουν στην αύξηση της 
συμμετοχής των ατόμων με σύνδρομο down στην 
υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης,  μέσω της 
«μάθησης μέσω της πράξης». Αποτέλεσμα αυτών των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα είναι η αύξηση των 
ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων.  

I.O.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Αναπτύσσεται ένα εκπαιδευτικό υλικό για να 
χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευόμενους κατά την 
εφαρμογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 
έργου, το οποίο περιλαμβάνει εγχειρίδια, πρότυπα, 
εργαλεία, κ.λπ. Το Εκπαιδευτικό Υλικό προσαρμόζεται 
στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες κάθε ατόμου 
της Ομάδας-Στόχου. 

. 

I.O.4 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης 
αναπτύσσεται, με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει εργαλεία, 
ειδικά σχεδιασμένα για το έργο αυτό, τα οποία 
υποστηρίζουν τις πρακτικές και βιωματικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 

 

. 

Αντίκτυπο του έργου 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου «Υπηρεσίες 
βιωσιμότητας στα άτομα σύνδρομο down» θα 
συμμετέχει ο ακόλουθος αριθμός ατόμων στις 
προαναφερθείσες δραστηριότητες: 

100 άτομα θα συμμετάσχουν στις πιλοτικές 
δράσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν για την 
επικύρωση των αποτελεσμάτων του έργου. 

14 άτομα θα συμμετάσχουν στη διακρατική 
εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

170 ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν στις 
Εκδηλώσεις του έργου. 

2.500 άτομα θα συμμετάσχουν στις δράσεις 
διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. 
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