
 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ, ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

02 – 03/12/17  &  13 - 14/01/2018 

2 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 

12 ώρες θεωρητική κατάρτιση 

4 ώρες πρακτική άσκηση 

 

   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

 

Σχεδιασμός & Υλοποίηση: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και 
Εκπαίδευσης 

 
Ομάδα Σχεδιασμού: Λ.  Ιωάννου, Ι. Βοσκόπουλος,  Ν. Μαυροειδή,  

Σ. Παπιδάκη, Π. Χούλη 
 

Οργάνωση: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης 
Κέντρο Παιδιού & Εφήβου 

 
 
 

 



 

 

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι ταξινομική κατηγορία στο διαγνωστικό 
σύστημα DSM – 5 (Diagnostic and Statistical Manual) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής 
Ένωσης ενώ στο διαγνωστικό σύστημα ICD -10 (International Classification of Diseases) 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρονται ως Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές 
(ΔΑΔ).  Αμφότερα  τα  διαγνωστικά συστήματα προσδιορίζουν τα άτομα με ΔΑΦ, μεταξύ 
άλλων,  να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική συναλλαγή και επικοινωνία, 
στερεοτυπίες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.  Μάλιστα το DSM –5 ορίζει τρεις 
κατηγορίες ανάλογα με την  λειτουργικότητα των ατόμων με ΔΑΦ.  

Αναγνωρίζοντας τις ήδη μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους 
πρακτική οι θεραπευτές/τριες στη θεραπεία και αποκατάσταση του αυτισμού αλλά και 
τις δυνατότητες που ανοίγονται για τη βελτίωση της κλινικής τους πρακτικής για τα 
άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης 
και Εκπαίδευσης, του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, υλοποιεί Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με 
θέμα «Σεξουαλικότητα και προσωπικές σχέσεις για τα άτομα που βρίσκονται στο Φάσμα 
του Αυτισμού. Στρατηγικές Εκπαίδευσης για άτομα Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής 
Λειτουργικότητας».  

Οι θεραπευτές/τριες αντιμετωπίζουν μια σειρά από ζητήματα που άπτονται σεξουαλικών 
θεμάτων για τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού τα οποία απαιτούν όχι 
μόνο πλήρη κατανόηση του αυτισμού αλλά και των επιμέρους θεμάτων, όπως είναι τα 
σεξουαλικά ζητήματα. Οι δομές του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου παρέχουν υψηλού 
επιπέδου εξειδικευμένες, και συχνά καινοτόμες , υπηρεσίες σε άτομα με ΔΑΦ και στις 
οικογένειες τους  τα τελευταία 20 χρόνια. Ταυτόχρονα , η κλινική μας πρακτική και 
εμπειρία  έχει δώσει  σταθερό βήμα στην κλινική εκπαίδευση τελειόφοιτων φοιτητών / 
τριών στη διάρκεια της πρακτικής τους αλλά και  νέων επαγγελματιών  που αναζητούν 
την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη φροντίδα και θεραπεία ατόμων με 
ΔΑΦ,  που στηρίζουν και προωθούν την επιτυχημένη επαγγελματική τους ένταξη. Στα 
τελευταία 8 χρόνια οι δομές της Αθήνας έχουν εκπαιδεύσει περισσότερους από 100 
νέους επαγγελματίες και φοιτητές , αρκετοί  από τους οποίους εντάχθηκαν, σε δεύτερο 
χρόνο, στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, η δε συντριπτική τους πλειοψηφία 
εντάχθηκε επιτυχημένα  σε άλλες δομές που ασχολούνται με άτομα με ΔΑΦ. 

Στόχοι του Σεμιναρίου: 

i) Ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στα σεξουαλικά ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΑΦ 

ii) Εξοικείωση με το προφίλ του παιδιού/ενήλικα με ΔΑΦ και τα ζητήματα 
σεξουαλικότητας αναλόγως λειτουργικότητας 

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:  

α) Να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΑΦ  

γ) Να ανταποκρίνονται  στις απορίες των γονιών αλλά και στις ερωτήσεις των ατόμων 
με ΔΑΦ 

δ) Να εμβαθύνουν σε στρατηγικές εκπαίδευσης για ζητήματα σεξουαλικότητας στο 
φάσμα  



 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1ου ΣΑΒΒΑΤΟΥ 2/12/2017 

1. Το προφίλ ενός παιδιού με ΔΑΦ αναφορικά με την σεξουαλικότητα. 
Ιδιαιτερότητες ατόμων χαμηλής, μέσης και υψηλής λειτουργικότητας  (1 ½ 
ώρα) 

 Το φάσμα του αυτισμού και η σύνδεση με την σεξουαλικότητα 
 Πώς από το DSM IV περάσαμε στο DSM V  και ποιες οι επιπτώσεις 

στην διάγνωση σε σχέση με την σεξουαλικότητα  
 Οι βασικές ψυχολογικές θεωρίες (θεωρία του νου, εκτελεστική 

λειτουργία, κεντρική συνοχή) 
 Οι τέσσερις τύποι της απόκλισης (Wing) & η σεξουαλικότητα 

 
 

2. Ο ρόλος του θεραπευτή σε θέματα σεξουαλικότητας  (1 ½ ώρα)  
 Γιατί η εκπαίδευση σε θέματα σεξουαλικότητας, αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ατομικού εκπαιδευτικού προγράμματος 
του παιδιού 

 Τι περιλαμβάνει συνήθως ένα Πρόγραμμα Σεξουαλικής 
Εκπαίδευσης; 

 Ποιος είναι ο ρόλος του θεραπευτή σεξουαλικής αγωγής; 
 Πότε αποφασίζουμε ότι χρειάζεται να ξεκινήσει ένα αμιγώς 

πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής 
 

3. Πρακτική Άσκηση (1 ώρα) 
 

 Παρουσίαση περιστατικών κ.ά.  

Περιγραφή 

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται και στις τέσσερις εκπαιδευτικές συναντήσεις και 
αφορά στην παρουσίαση περιστατικών, ασκήσεις, κλπ.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3/12/2017 

4. Από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και την ενηλικίωση. Ατομική Υγιεινή και 
Φροντίδα για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού: άτομα χαμηλής 
λειτουργικότητας (45 λεπτά) 

 Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Χώροι 
 Κοινωνικοί Κύκλοι 
 Ιδιωτικά Μέρη του σώματος  

 

 



 

 

5. Από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και την ενηλικίωση. Ατομική Υγιεινή 
και Φροντίδα για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού: άτομα 
μέσης και υψηλής λειτουργικότητας (1 ώρα και 15 λεπτά) 
 

 Τι σημαίνει εφηβεία στις ΔΑΦ 
 Παραδείγματα εργαλείων όπως οι Κοινωνικές Ιστορίες με έμφαση 

στη σεξουαλικότητα 
 Κατανόηση της έννοιας της ιδιωτικότητας 
 Εργαλείο κοινωνικών κύκλων  

 

6. Υποστήριξη του γονεϊκού ρόλου από τον θεραπευτή/τρια ( 1ώρα) 

 Οι σημαντικότερες ανησυχίες των γονέων 

 Συνήθεις προκλήσεις γονέων εφήβων με ΔΑΦ 

 Γονείς εφήβων με ΔΑΦ μεσαίας και Υψηλής Λειτουργικότητας 

 Γονείς εφήβων με ΔΑΦ χαμηλής λειτουργικότητας 

7. Πρακτική Άσκηση ( 1ώρα) 

 Παρουσίαση περιστατικών κ.ά.  

Περιγραφή 

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται και στις τέσσερις εκπαιδευτικές συναντήσεις και 
αφορά στην παρουσίαση περιστατικών, ασκήσεις, κλπ.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ  ΣΑΒΒΑΤΟΥ 14/01/2018 

8. Κοινωνικές Δεξιότητες για άτομα Χαμηλής και Μέσης Λειτουργικότητας ( 
1.30   ώρες) 
 

 Κοινωνική Ανάπτυξη 
 Σχετίζεσθαι 
 Κοινωνικό – Συναισθηματικό μέρος 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

9. Κοινωνικές Δεξιότητες και Δεξιότητες Ασφαλούς και Ορθής Χρήσης 

Διαδικτύου (Social Media Skills), σε άτομα Υψηλής Λειτουργικότητας (1 ½ 

ώρα) 

 Γιατί να διδάξουμε κοινωνικές δεξιότητες για τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης; 
 

 Πώς συνδέονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την 
σεξουαλικότητα; 

 Παραδείγματα χρήσης γνωσιακών εργαλείων 
 

10. Οι ιδιαιτερότητες των κοριτσιών στο Φάσμα του Αυτισμού (Aspergirls) (45 

λεπτά) 

 Τα κορίτσια με ΔΑΦ ή τα Aspergirls & Εφηβεία 

 Εμφάνιση/Συνήθειες 

 Γνωστικό/Εκπαιδευτικό προφίλ 

 Συναισθηματικά και Σωματικά χαρακτηριστικά 

 Κοινωνικότητα & Σχέσεις 

11. Πρακτική Άσκηση 

 Παρουσίαση περιστατικών κ.ά.  

Περιγραφή 

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται και στις τέσσερις εκπαιδευτικές συναντήσεις και 
αφορά στην παρουσίαση περιστατικών, ασκήσεις, κλπ.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ   ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15/01/2018 

12. Σεξουαλικές Συμπεριφορές και η διαχείριση τους στα άτομα Χαμηλής και 
Μέσης λειτουργικότητας (45 λεπτά) 
 

 Αυνανισμός 
 Σεξουαλικές συμπεριφορές 
 Σεξουαλική κακοποίηση 

13. Σεξουαλικές συμπεριφορές και η διαχείρισή τους στα άτομα υψηλής 

λειτουργικότητας ( 1ώρα και 15 λεπτά) 

 Φιλία 

 Σεξουαλικές συμπεριφορές 

 Δυσφορία γένους 

 Παραφιλία 

 Ομοφυλοφιλία 

 Σεξουαλική συνεύρεση 

 Σεξουαλική κακοποίηση/μέθοδοι αντισύλληψης 

8. Προσωπικές σχέσεις, γάμος, συντροφικότητα για τα ζευγάρια, όπου ο ένας από 

τους δύο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού(1 ώρα) 

 Μέρος 1: Από την έναρξη μέχρι το πρώτο ραντεβού 

 Μέρος 2: Κάνοντας σχέση 

 Μέρος 3: Μακροχρόνια σχέση και γάμος 

9. Πρακτική Άσκηση 

  Παρουσίαση περιστατικών κ.ά.  

Περιγραφή 

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται και στις τέσσερις εκπαιδευτικές συναντήσεις και 
αφορά στην παρουσίαση περιστατικών, ασκήσεις, κλπ.  

 

 



 

 

 

Υλικό:  

 Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν ηλεκτρονικά ( μέσω dropbox ) την προτεινόμενη 

προς μελέτη βιβλιογραφία και τις παρουσιάσεις των συναντήσεων. 

Συμμετέχοντες – προφίλ: 

 Επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, 
κοινωνικοί λειτουργοί κλπ.) με εμπειρία με άτομα με ΔΑΦ 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20 συμμετέχοντες στην αίθουσα. 

Αξιολόγηση Σεμιναρίου: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και 
ανώνυμα ένα αξιολογητικό έντυπο στο τέλος της κάθε ημέρας του σεμιναρίου. 

 

Χρόνος :  2 & 3/12/2017, 13 & 14/1/2018 (Σάββατο & Κυριακή ) 

Τόπος διεξαγωγής:  Αθήνα, Αιόλου 72 , Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  TASEIS, 6ος όροφος  

( Μετρό Ομόνοια) 

Διάρκεια: 16 ώρες ( 12 ώρες θεωρητική κατάρτιση– 4  ώρες  Πρακτική  Άσκηση)  

Δηλώσεις συμμετοχής : έως  27/11/2017 

Κόστος συμμετοχής: 

Α1)      160 ευρώ  □ Αρχική Τιμή  

Α2)      120 ευρώ □ Για εγγραφές έως  10/11/2017 για μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, 
υποψήφιους –ες διδάκτορες, ομαδικές εγγραφές ( 3 άτομα και πάνω), ανέργους, 
εθελοντές/τριες ΚΠΕ και άλλων δομών Ψυχικής Υγείας, καθώς και για όσους 
παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει  εκπαιδευτικά προγράμματα στο 
ΚΠΕ.  Απαραίτητη η αποστολή των κατάλληλων δικαιολογητικών ( κάρτα ανεργίας, 
βεβαίωση εθελοντισμού κλπ.) 

4)      ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΕΩΣ: 27/11/2017 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρακολούθηση του δεύτερου σαββατοκύριακο έχει ως απαραίτητο 
προαπαιτούμενο την παρακολούθηση του πρώτου σαββατοκύριακου.  

 

 

 



 

 

 

Τρόπος πληρωμής 

Η κατάθεση του ποσού μπορεί να γίνει σε Εθνική Τράπεζα, Αριθμός 
Λογαριασμού: 760/296002-85, IBAN: GR 440 110 76 000000 760 296002-85 SWIFT τράπεζας 
(BIG) ETHNGRAA.  
Δικαιούχος: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. Παρακαλείσθε να σημειώνετε το ονοματεπώνυμα 
και την αιτιολογία στο αποδεικτικό κατάθεσης. 

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής επιστρέφεται  στις παρακάτω περιπτώσεις: 

o Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. 

o Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής από τον/ην συμμετέχοντα/ουσα, με 

γραπτή γνωστοποίηση στο Κέντρο Παιδιού & Εφήβου έως και 10 ημερολογιακές 

ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου . Μετά τις 10 ημέρες, και μέχρι τις  

o επιστρέφονται χρήματα μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης του/ης 

συμμετέχοντα/ουσας. 

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής δεν επιστρέφεται όταν: 

o Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα ακυρώσει τη συμμετοχή του την παραμονή ή την 

ήμερα έναρξης του Σεμιναρίου.  

o Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα δεν εμφανιστεί στο Σεμινάριο χωρίς προειδοποίηση.  

 

o Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα διακόψει την παρακολούθησή του. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής- Εγγραφές : 

Αποστολή του συμπληρωμένου δελτίου συμμετοχής στο Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & 
Εκπαίδευσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: tete@kpechios.gr ή με φαξ στο 
2105789191, έως 27/11/2017 

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του 
ποσού, καθώς και των δικαιολογητικών εγγράφων για την παροχή έκπτωσης ανά περίπτωση. 

Λόγω των περιορισμένων θέσεων του σεμιναρίου, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας. 

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή,  

Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00 

Ηλ. Ταχυδρομείο: tete@kpechios.gr , p.chouli@gmail.com 
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