
Εοιςσημονική Ημερίδα 

ΑΑΑμαοστνιακή μαοστνιακή μαοστνιακή ΔΔΔιασαπαχή ιασαπαχή ιασαπαχή    

            ΚΚΚιμησικξύ ιμησικξύ ιμησικξύ ΣΣΣτμσονιςμξύ                    τμσονιςμξύ                    τμσονιςμξύ                       

               και η επίδπαςή σηρ                                           και η επίδπαςή σηρ                                           και η επίδπαςή σηρ                                           

ςσημ καθημεπινόσησα, επικοινωνία                                                     ςσημ καθημεπινόσησα, επικοινωνία                                                     ςσημ καθημεπινόσησα, επικοινωνία                                                     

και ςσξ ςχξλικό οεπιβάλλξμ και ςσξ ςχξλικό οεπιβάλλξμ και ςσξ ςχξλικό οεπιβάλλξμ    

Ο Σύμδεπμξο Γξμέφμ και ρξ  

Διδικό Στξλείξ Απόπρξλξο Βαρμάβαο Αμμξτώπρξς,  

διξργαμώμξςμ επιπρημξμική ημερίδα με θέμα:  

«Αμαπρςνιακή Διαραρατή Κιμηρικξύ Σςμρξμιπμξύ και η επίδραπή 

ρηο πρημ καθημεριμόρηρα, επικξιμφμία  

και πρξ πτξλικό περιβάλλξμ»,  

         με ξμιλήρρια ρημ Άμμα Σαμυφμίδξς ΜΑ, OTR 

ρξ Σάββαρξ,  6 Σεπρεμβρίξς 2014.  

Χώρξο διεναγφγήο: Διδικό Στξλείξ Απόπρξλξο Βαρμάβαο Αμμξτώπρξς,            

πρξ Λιξπέρρι  

Ώρεο: 8:30 - 16:00                                                                                   

Διάρκεια: 5,5 διδακρικέο ώρεο 

Σςμμερέτξμρεο: Τξ πεμιμάριξ απεςθύμεραι πε επαγγελμαρίεο ςγείαο 

(Δργξθεραπεςρέο, Λξγξθεραπεςρέο, Διδικξί Παιδαγωγξί, Φςπιξθεραπεςρέο,     

Δάπκαλξι, Ψςτξλόγξι), πξς απτξλξύμραι με παιδιά με αμαπρςνιακέο διαραρατέο.                    

Αριθμόο πςμμερετόμρφμ: Περιξριπμέμξο (μέτρι 25 άρξμα). Θα ρηρηθεί πειρά       

πρξρεραιόρηραο με βάπη ρημ εγγρασή και ρημ πληρωμή ρξς κόπρξςο              

πςμμερξτήο.                                                                                       

Δήλφπη πςμμερξτήο μέτρι: 2 Σεπρεμβρίξς 2014, αμάλξγα με ρη                 

διαθεπιμόρηρα ρωμ θέπεωμ                                              

Κόπρξο πςμμερξτήο: €60 ρξ άρξμξ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Σρξ κόπρξο πςμμερξτήο πςμπεριλαμβάμεραι: 

• Παρακξλξύθηπη ημερίδαο 

• Υλικό πε έμρςπη μξρσή 

• Βεβαίωπη παρακξλξύθηπηο 

• Κασέο 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 Γραμμαρεία 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 ρηλεσωμικώο  με ρημ 

Καρξλίμα Σιξπατά πρξ ρηλ. 99 539502. 

  

 

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  

 

        


