
 

                                                                                

 

 

 

 

O Σύνδεσμος Γονέων και το                                                                  

Ειδικό Σχολείο Απόστολος Βαρνάβας Αμμοχώστου,                                                                         

διοργανώνουν σε συνεργασία με το Nuffield Centre,                        

διήμερο επιστημονικό σεμινάριο στo  

Πρόγραμμα Δυσπραξίας Nuffield (NDP3),                                                  

με εισηγήτρια την   

                                 Dr. Pam Williams                                                                                     

(SLT, NDP3 COURSE TUTOR, από το Κέντρο Ακρόασης και Ομιλίας NUFFIELD)         

το Σαββατοκύριακο 16 & 17 Φεβρουαρίου 2019,                                         

από τις 9:00πμ μέχρι τις 4:30μμ. 

 

 Συνολική Διάρκεια Σεμιναρίου: 12 διδακτικές ώρες 

 Χώρος διεξαγωγής: Ειδικό Σχολείο Απόστολος Βαρνάβας Αμμοχώστου, στο Λιοπέτρι 

 Συμμετέχοντες: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Λογοπαθολόγους/ Λογοθεραπευτές και 

Ειδικούς Δασκάλους με ειδίκευση στη Λογοθεραπεία. 

 Γλώσσα σεμιναρίου: Αγγλική 

 Αριθμός συμμετεχόντων: Περιορισμένος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την 

εγγραφή και την πληρωμή του κόστους συμμετοχής.    

Στην περίπτωση που κάποιος ακυρώσει τη συμμετοχή του, δε γίνεται επιστροφή 

χρημάτων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Δήλωση συμμετοχής μέχρι: 20 Δεκεμβρίου 2018, ανάλογα με τη  διαθεσιμότητα των 

θέσεων                                  

 

   Επιστημονικό Σεμινάριο                        

 



 Κόστος συμμετοχής:  - €200 για δηλώσεις μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019 

                              - €230 για δηλώσεις μετά τις 20 Δεκεμβρίου 2019 
                

Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται: 

• Παρακολούθηση  σεμιναρίου 

 Φωτοτυπία του εγχειρίδιου εκπαίδευσης   

• Υλικό σε έντυπη μορφή στην αγγλική γλώσσα 

• Πιστοποιητικό παρακολούθησης  

• Καφέδες, πρωινό και σνaκ στα διαλείμματα 

 Μεσημεριανό γεύμα  

 

Περιεχόμενο επιστημονικού σεμιναρίου   

Το πρόγραμμα Δυσπραξίας Nuffield (NDP3), χρησιμοποιείται από χιλιάδες επαγγελματίες 

λογοθεραπείας που ασχολούνται με τον τομέα της ομιλίας και της γλώσσας σε όλο τον 

κόσμο.   

Είναι ένα πλήρης πρόγραμμα – από τις πρώτες δεξιότητες του λόγου έως την ομιλία και 

περιλαμβάνει μια σειρά από ενισχυμένα και μοναδικά υλικά για αξιολόγηση και θεραπεία. 

Το NDP3 είναι η πιο ολοκληρωμένη έκδοση του προγράμματος NUFFIELD. Το NDP 

δημοσιεύτηκε αρχικά το 1985, τροποποιήθηκε το 1992 και ενημερώθηκε, επεκτάθηκε και 

βελτιώθηκε σημαντικά σε αυτή την Τρίτη έκδοση.  

Είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο θεραπείας, το οποίο περιλαμβάνει τόσο ένα σύνολο αρχών 

και τεχνικών θεραπείας όσο και ένα μεγάλο σύνολο εικόνων, σχεδιασμένο κυρίως για 

παιδιά  ηλικίας 3 -7 ετών. Ξεκινά από τις δεξιότητες λόγου που έχει ήδη το παιδί. 

Αναπτύσσει πλήρη απογραφή των ήχων ομιλίας σε διαφορετικά επίπεδα φωνοτακτικής 

πολυπλοκότητας.  

Παρέχει λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με τον προγραμματισμό της θεραπείας και τη 

διαχείριση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να σημειωθεί η αναμενόμενη πρόοδος και τις 

στρατηγικές που πρέπει να υιοθετηθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.  

Περιλαμβάνει πάνω από 500 δομημένα φύλλα εργασίας γεγονός που επιτρέπει τη χρήση 

του τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας όσο και για πρακτική εξάσκηση στο σπίτι.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.ndp3.org  

 

http://www.ndp3.org/


Εγγραφή 

Για να εγγραφείτε παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε το δελτίο         

εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση eid-ap-varnavas-amm@schools.ac.cy  

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με ηλεκτρονικό μήνυμα για την επιτυχή 

καταχώρηση της εγγραφής  σας. Η κατάθεση των χρημάτων, θα πρέπει να γίνει 

το αργότερο 10 μέρες μετά την επικύρωση της εγγραφής, οπότε και θα 

ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής σας. Παρακαλούμε όπως δηλώσετε στην 

τράπεζα τα στοιχεία του συμμετέχοντα/καταθέτη. Το αποδεικτικό της τράπεζας να 

αποσταλεί στο τηλεομοιότυπο 23942865.  
 

Τρόπος πληρωμής                 

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 

Δικαιούχος: Σύνδεσμος Γονέων Ειδικού Σχολείου Απόστολος Βαρνάβας   

Τράπεζα: ΣΠΕ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΛΤΔ 

Αρ. Λογαριασμού: 2430408-4 

ΙΒΑΝ: CY88 0070 5530 0000 0000 2430 4084 

Swift Code: CCBKCY2N 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα πιο κάτω       

τηλέφωνα: Ειδικό Σχολείο Απόστολος Βαρνάβας Αμμοχώστου   23942133 

Καρολίνα Σιοπαχά     99 539502.  

  

 

 

Ειδικό Σχολείο Απόστολος Βαρνάβας Αμμοχώστου 

Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 25, Τ.Θ.32125, 5326 Λιοπέτρι 

Τηλ.: 23942133, 23943144 

Τηλεομ.: 23942865 

 Ηλεκ. διεύθυνση: eid-ap-varnavas-amm@schools.ac.cy  

www.eid-ap-varnavas-amm.schools.ac.cy  


