
                   

O Σύμδεπμξο Γξμέωμ και ρξ  

Διδικό Στξλείξ Απόπρξλξο Βαρμάβαο Αμμξτώπρξς,  

διξργαμώμξςμ  επιπρημξμικό πεμιμάριξ                                    

Νεςρξενελικρικήο Αγωγήο για πρξτωρημέμξςο                   

(Advanced N.D.T. Bobath Course),  

με θέμα: «Λειρξςργική μερακίμηπη πρημ N.D.T. Bobath»                                                         

με ξμιλήρρια ρημ   

Αθημά Γεωργιάδξς, Φςπικξθεραπεύρρια, senior NDT/ BOBATH tutor. 

Τξ πεμιμάριξ θα πραγμαρξπξιηθεί πριο ακόλξςθεο ημερξμημίεο: 

14, 15, 16 και 17 Απριλίξς 2016, 8:00 πμ-5:30 μμ 

 

Σςμξλική Διάρκεια Σεμιμαρίξς: 30 διδακρικέο ώρεο 
 

Χώρξο διεναγωγήο: Διδικό Στξλείξ Απόπρξλξο Βαρμάβαο Αμμξτώπρξς  

                                                                                       

Σςμμερέτξμρεο: Τξ πεμιμάριξ απεςθύμεραι απξκλειπρικά πε                

σςπιξθεραπεςρέο, εργξθεραπεςρέο και λξγξθεραπεςρέο, πξς έτξςμ          

ξλξκληρώπει επιρςτώο ρημ παρακξλξύθηπη ρξς βαπικξύ πεμιμαρίξς   

NDT/BOBATH.  
 
 

 
 

 Εοιςσημονικό Σεμιμάριξ 

      Σεμιμάριξ Νετπξενελικσικήρ           

Αγωγήρ για Ππξχωπημένξτρ    

(Advanced Bobath Course) 



Περιετόμεμξ επιπρημξμικξύ πεμιμαρίξς   

Τξ πεμιμάριξ έτει πτεδιαπρεί για σςπιξθεραπεςρέο, εργξθεραπεςρέο και           

λξγξθεραπεςρέο με πκξπό ρημ καραμόηπη ρηο πύγτρξμηο πρξπέγγιπηο ρηο       

Νεςρξενελικρικήο Αγωγήο - μέθξδξο BOBATH - NDT. Τξ πεμιμάριξ απεςθύμεραι 

πε κλιμικξύο θεραπεςρέο πξς αμαζηρξύμ μια καλύρερη καραμόηπη ρξς μξμρέλξς 

πρακρικήο NDT και ρη τρήπη ρωμ τειριπμώμ «διεςκξλύμπειο», για ρημ εμίπτςπη 

ρηο λειρξςργίαο πε διάσξρεο ηλικιακέο ξμάδεο.             

Η ύλη ρξς πεμιμαρίξς θα επικεμρρωθεί πριο βαπικέο έμμξιεο ρξς μξμρέλξς ρηο 

Πρακρικήο Δσαρμξγήο ρηο NDT BOBATH.  

Σςγκεκριμέμα θα επριάπει: 

 πρη πύγτρξμη θεωρηρική πρξπέγγιπη ρηο NDT- BOBATH  

 πρημ ρςπική και άρςπη αμάπρςνη 

 πρημ ανιξλόγηπη λειρξςργικώμ δενιξρήρωμ πξς ξδηγξύμ πρημ απξρελεπμαρική 

μερακίμηπη 

 πρημ επιλξγή απξρελεπμαρικώμ ρετμικώμ θεραπεςρικήο παρέμβαπηο πε πτέπη 

με ρημ μερακίμηπη   

 
 

 

Αριθμόο πςμμερετόμρωμ: Περιξριπμέμξο. Θα ρηρηθεί πειρά πρξρεραιόρηραο με 

βάπη ρημ εγγρασή και ρημ πληρωμή ρξς κόπρξςο πςμμερξτήο.    

Σρημ περίπρωπη πξς κάπξιξο ακςρώπει ρη πςμμερξτή ρξς, δε γίμεραι επιπρρξ-

σή τρημάρωμ                                                                                                    

Δήλωπη πςμμερξτήο μέτρι: 18 Μαρρίξς 2016, αμάλξγα με ρη διαθεπιμόρηρα 

ρωμ θέπεωμ                                  

Κόπρξο πςμμερξτήο: €200 ρξ άρξμξ 

Σρξ κόπρξο πςμμερξτήο πςμπεριλαμβάμεραι: 

• Παρακξλξύθηπη  πεμιμαρίξς  

• Υλικό πε έμρςπη μξρσή 

• Πιπρξπξιηρικό παρακξλξύθηπηο από ρημ Δλλημική Δραιρεία Νεςρξενελικρικήο 

Αγωγήο (ΔΔΝΑ)  

• Κασέδεο, πρωιμό και πμaκ πρα διαλείμμαρα 

 Μεπημεριαμό γεύμα 



Δγγρασή 

Για μα εγγρασείρε παρακαλξύμε πςμπληρώπρε και απξπρείλερε ρξ δελρίξ         

εγγρασήο πρημ ηλεκρρξμική διεύθςμπη eid-ap-varnavas-amm@schools.ac.cy  

Η Γραμμαρέαο ρξς πτξλείξς, θα επικξιμωμήπει μαζί παο, με ηλεκρρξμικό μήμςμα 

για ρημ επιρςτή καρατώρηπη ρηο εγγρασήο  παο. Η καράθεπη ρωμ τρημάρωμ, 

θα πρέπει μα γίμει ρξ αργόρερξ 10 μέρεο μερά ρημ επικύρωπη ρηο εγγρασήο, 

ξπόρε και θα ξλξκληρωθεί η διαδικαπία ρηο εγγρασήο παο. Παρακαλξύμε όπωο 

δηλώπερε πρημ ρράπεζα ρα πρξιτεία ρξς πςμμερέτξμρα/καραθέρη.                  

Τξ απξδεικρικό ρηο ρράπεζαο μα απξπραλεί πρξ ρηλεξμξιόρςπξ 23942865.  

 

Τπόοξρ οληπωμήρ                 

Κασάθεςη ςε σπαοεζικό λξγαπιαςμό 

Δικαιξύχξρ: ύνδεσμος Γονέων Ειδικού χολείου Απόστολος Βαρνάβας   

Τπάοεζα: ΠΕ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΛΣΔ 

Απ. Λξγαπιαςμξύ: 2430408-4 

ΙΒΑΝ: CY88 0070 5530 0000 0000 2430 4084 

Swift Code: CCBKCY2N 

 

Για ξπξιεπδήπξρε πληρξσξρίεο μπξρείρε μα επικξιμωμήπερε πρα πιξ κάρω       

ρηλέσωμα: Καρξλίμα Σιξπατά 99 539502  

               Αιμιλία Γαβριηλίδξς  99 818481. 

 

 

Διδικό Στξλείξ Απόπρξλξο Βαρμάβαο Αμμξτώπρξς 

Λεωσόρξο 28ηο Οκρωβρίξς 25, Τ.Θ.32125, 5326 Λιξπέρρι 

Τηλ.: 23942133, 23943144 

Τηλεξμ.: 23942865 

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

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

 

        

 


