
 

 

 

 

 

O Σύνδεσμος Γονέων                                                                 

και το Ειδικό Σχολείο Απόστολος Βαρνάβας Αμμοχώστου,                                                                       

σε συνεργασία με το Gina Davies Autism Centre  διοργανώνουν      

διήμερη εκπαίδευση στο πρόγραμμα 

‘Attention Autism’                                                                   

με εισηγήτρια την Μαριάννα Λημναίου 

      (Εκπαιδευτικός αυτισμού και Attention Autism Advanced Practitioner. Έχει δουλέψει με παιδιά 

με αυτισμό σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς καθώς και άμεσα με γονείς, φροντιστές και οικογένειες. 

Έχει εμπειρία σαν δασκάλα αλλά και σαν διευθύντρια τμημάτων αυτισμού σε σχολεία του Λονδίνου.  

Σπούδασε Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά και Ψυχολογία (Πρόγραμμα Ψυχολογίας) στο Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο της Αθήνας και έκανε μεταπτυχιακό στην Παιδική και Εφηβική Ψυχική Υγεία στο 

King’s College London. Η Μαριάννα έχει εισηγηθεί πολλές εκπαιδεύσεις και σεμινάρια στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και διεθνώς. Για περισσότερες πληροφορίες: https://mariannalimnaiou.com/) 

το Σαββατοκύριακο 17 & 18 Μαρτίου 2018,                                         

από τις 8:30πμ μέχρι τις 4:00μμ. 

 

Συνολική Διάρκεια Σεμιναρίου: 12 διδακτικές ώρες 

Χώρος διεξαγωγής: Ειδικό Σχολείο Απόστολος Βαρνάβας Αμμοχώστου, στο Λιοπέτρι 

Συμμετέχοντες: Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς δασκάλους, λογοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους και γενικά σε όλους όσους 

ασχολούνται με παιδιά και ενήλικες που εμπίπτουν στο Φάσμα του Αυτισμού.  

 

   Επιστημονικό Σεμινάριο                        

 



Περιεχόμενο επιστημονικού σεμιναρίου   

Το πρόγραμμα ‘Attention Autism’ στοχεύει στη διδαχή των ικανοτήτων προσοχής, 

επικοινωνίας και διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης σε παιδιά με αυτισμό. Αυτή η 

εκπαίδευση θα εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τη θεωρητική γνώση και τις πρακτικές 

δεξιότητες για να εφαρμόσουν τα τέσσερα στάδια του ‘Attention Autism’ στον τρόπο με τον 

οποίο δουλεύουν με τα παιδιά. Η εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει πρακτικές δραστηριότητες, 

τρόπους με τους οποίους δουλεύουμε με την ομάδα και το πώς να προσφέρουμε μία 

ακαταμάχητη πρόσκληση για μάθηση.  

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης παρέχονται επιδείξεις των τεχνικών, βίντεο 

παρεμβάσεων, διαδραστικές ασκήσεις και ιδέες για δραστηριότητες. Στόχος μας είναι να 

μοιραστούμε τις πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται, ώστε οι συμμετέχοντες να 

μπορέσουν να εφαρμόσουν την παρέμβαση άμεσα. 

1η ημέρα: Θα διερευνήσουμε το αυτιστικό φάσμα, την ανάπτυξη ικανοτήτων προσοχής και 

το πώς αυτές επηρεάζουν την ικανότητα του παιδιού για μάθηση τόσο σε προσέγγιση 1:1, 

όσο και στην ομάδα. Θα συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε τις μαθησιακές ικανότητες των παιδιών, καθώς και τον τρόπο ανάπτυξης 

νέων δεξιοτήτων. Θα παρουσιάσουμε  τα δύο πρώτα στάδια του προγράμματος ‘Attention 

Autism’:  

- Στάδιο 1: Εστίαση της προσοχής,  

- Στάδιο 2: Διατήρηση της προσοχής   

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να επινοήσουν δραστηριότητες 

(για τα Στάδια 1 και 2) και να συζητήσουν την εφαρμογή του προγράμματος στον 

εργασιακό τους χώρο.  

2η ημέρα: Θα διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να καλλιεργήσουμε 

την ανάπτυξη επικοινωνίας με την βοήθεια ελκυστικών μαθησιακών δραστηριοτήτων και 

τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες του παιδιού, είτε αυτό 

βρίσκεται σε προ-λεκτικό στάδιο, είτε τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί είναι       

μη-λεκτικά. Ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν λειτουργικούς 

τρόπους αυθόρμητης επικοινωνίας. Μέσω της συνδιαλλαγής θετικών εμπειριών θα 

ενθαρρύνουμε την καλλιέργεια αυθόρμητης μάθησης και στην ανάπτυξη σχέσεων που 

βασίζονται στην εμπιστοσύνη.  

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας θα παρουσιάσουμε το 3ο & 4ο Στάδιο: 

- - Στάδιο 3: Εναλλαγή της προσοχής  

- - Στάδιο 4: Εστίαση, διατήρηση και εναλλαγή της προσοχής 

Θα συζητήσουμε τον σχεδιασμό των συνεδριών καθώς και την εφαρμογή της παρέμβασης 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου. 



Εκπαιδευτικοί στόχοι  

•Τρόποι διδασκαλίας παιδιών στο φάσμα του αυτισμού 

•Διδασκαλία: εστίασης, διατήρησης και εναλλαγής της προσοχής 

•Διδασκαλία αυθόρμητης επικοινωνίας 

•Ανάπτυξη ικανοτήτων σε ομάδες εργασίας 

•Οργάνωση και εφαρμογή της παρέμβασης με ομάδες παιδιών 

•Τροποποίηση και προσαρμογή των επιπέδων διέγερσης στο ομαδικό πλαίσιο 

•Πώς να μοιράζεστε θετικές εμπειρίες με την ομάδα και την ομάδα θεραπευτών μέσω 

ελκυστικών δραστηριοτήτων που χτίζουν σχέσεις και εμπιστοσύνη 

•Πώς να δημιουργείτε δραστηριότητες που είναι πλούσιες σε ευκαιρίες για μάθηση 

•Ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων με την χρήση οπτικών βοηθημάτων 

•Προσαρμογή και τροποποίηση της γλώσσας για την ενίσχυση της κατανόησης και της 

αυθόρμητης επικοινωνίας 

•Τεχνικές που ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναπτύξουν ικανότητες αυτο-ελέγχου 

•Δημιουργία δραστηριοτήτων που εμπνέουν την προσοχή των παιδιών και ενθαρρύνουν 

την επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση  

•Πώς να προσφέρετε μία ακαταμάχητη πρόσκληση για μάθηση 

 

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: 26 Ιανουαρίου 2018, ανάλογα με τη  διαθεσιμότητα των 

θέσεων  
                                 

Κόστος συμμετοχής:  - €160 για δηλώσεις μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2018 

                             - €180 για δηλώσεις μετά τις 26 Ιανουαρίου 2018  
                    

Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται: 

• Παρακολούθηση  σεμιναρίου  

• Υλικό σε έντυπη μορφή  

• Πιστοποιητικό παρακολούθησης  

• Καφέδες, πρωινό και σνaκ στα διαλείμματα 

 Μεσημεριανό γεύμα  

 

 

 

 

 



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  

Αιμιλία Γαβριηλίδου  99 818481. 

  

 

 

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  


