
 Ερμηνεύοντας τις τεχνικές διευκόλυνσης          

με τις θεωρίες κινητικού ελέγχου            

και κινητικής μάθησης                     

  O Σύνδεσμος Γονέων και το  

Ειδικό Σχολείο Απόστολος Βαρνάβας Αμμοχώστου,  

διοργανώνουν  επιστημονικό σεμινάριο                                       

με θέμα:  

«Ερμηνεύοντας τις τεχνικές διευκόλυνσης με τις θεωρίες 

κινητικού ελέγχου και κινητικής μάθησης»                                                         

με ομιλήτρια την   

Αθηνά Γεωργιάδου, Φυσικοθεραπεύτρια, senior NDT/ BOBATH tutor,  

το Σαββατοκύριακο 18 & 19 Μαρτίου 2017,                                         

από τις 8:30πμ μέχρι τις 5:00μμ.  

 

Συνολική Διάρκεια Σεμιναρίου: 12 διδακτικές ώρες 
 

Χώρος διεξαγωγής: Ειδικό Σχολείο Απόστολος Βαρνάβας Αμμοχώστου  

                                                                                      (Λιοπέτρι) 

Συμμετέχοντες: Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε                

φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές, που έχουν          

ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του βασικού σεμιναρίου   

NDT/BOBATH.  
 
 
 
 

 Επιστημονικό Σεμινάριο 
Νευροεξελικτικής Αγωγής                       

Bobath - NDT 



Περιεχόμενο επιστημονικού σεμιναρίου   

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και           

λογοθεραπευτές, με σκοπό την κατανόηση της σύνδεσης των σύγχρονων          

θεωρητικών μοντέλων  κινητικού ελέγχου και κινητικής μάθησης με τους      

θεραπευτικούς χειρισμούς. Το σεμινάριο απευθύνεται σε  κλινικούς θεραπευτές  

που αναζητούν μια καλύτερη κατανόηση του μοντέλου πρακτικής της           

Νευροαεξελικτικής Αγωγής- μέθοδος BOBATH-NDT και τη χρήση των           

χειρισμών / «  τεχνικές διευκόλυνσης» για την ενίσχυση της λειτουργίας σε 

διάφορες ηλικιακές ομάδες. 
 

Οι εκπαιδευόμενοι, στο θεωρητικό  και εργαστηριακό μέρος της  1ης ημέρας    θα 

έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες: 

 Παρατήρησης /Δοκιμασίες φυσιοθεραπευτικής εξέτασης  

 Ορισμού λειτουργικού επιπέδου 

 Προσδιορισμού των περιορισμών 

Στο τέλος της 1ης ημέρας οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν απαντήσει στις παρακάτω 

ερωτήσεις: 

 Πως δουλεύει το σώμα ώστε να παραχθεί  αποτελεσματική και αποδοτική    

στάση και κίνηση με στόχο τη δραστηριότητα; 

 Πώς προσδιορίζεται η  απάντηση   ανάλογα με  το επιστημονικό περιβάλλον 

και τις θεωρίες κινητικού ελέγχου που θεωρούνται ισχυρές την συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή; 

 Ποια  θεωρεία   βοηθάει να λυθούν τα κλινικά προβλήματα της  NDT συνεδρίας 

μου; 

 Το παιδί που δέχεται θεραπευτικό πρόγραμμα, βασισμένο στη συγκεκριμένη 

θεωρεία, θα μπορέσει να πετύχει μεγαλύτερη  λειτουργική ανεξαρτησία από  

εκείνη που θα πετύχαινε αν βασιζόταν σε άλλη θεωρεία; 

 

Οι εκπαιδευόμενοι, στο θεωρητικό  και εργαστηριακό μέρος της  2ης ημέρας    θα 

έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες: 

 Να προσδιορίζουν λειτουργικούς και θεραπευτικούς στόχους. 

 Να επιλέγουν τους καταλλήλους θεραπευτικούς χειρισμούς /διευκολύνσεις. 

 Να είναι σε θέση να συνδέουν την επιλογή των θεραπευτικών τεχνικών με τον 

λειτουργικό στόχο που ανταποκρίνεται στους λειτουργικούς στόχους του παιδιού 

και της οικογένειας. 

 

 

 

 

 

 

 



Στο τέλος της 2ης ημέρας οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν απαντήσει στις           

παρακάτω ερωτήσεις  

 Ποιες κινητικές δραστηριότητες (κινητικά πρότυπα) επιλέγετε να διδάξετε; 

 Με ποιές παρεμβάσεις θα εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση του θεραπευτικού 

προγράμματος, σύμφωνα με τις αρχές της κινητικής μάθησης; 

 Πως θα  εξασφαλισθεί η ενεργητική συμμετοχή του παιδιού και η μέγιστη 

εγρήγορσή του; 

 Ποιους τρόπους θα επιλέξετε (στήριξη - υποστήριξη - λεκτική καθοδήγηση -

επίδειξη κλπ.), ώστε να εκτελέσει το παιδί συγκεκριμένες κινητικές            

δραστηριότητες που σχετίζονται με τον λειτουργικό στόχο; 

 Ποιες άμεσες τροποποιήσεις στο περιβάλλον (έμψυχο - άψυχο) θα ελαττώσουν 

τους περιορισμούς στην εκτέλεση της επιλεγμένης προς εκμάθηση            

δραστηριότητα; 

 Πως επιλέγετε τον τομέα και τη δραστηριότητα που θα εκτιμήσετε την      

αποτελεσματικότητα της παρέμβασής σας σε σχέση με την συμμετοχή; 

 

 

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: 10 Φεβρουαρίου 2017, ανάλογα με τη              

διαθεσιμότητα των θέσεων                                  

Κόστος συμμετοχής: €90 το άτομο 
 

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  

Η Γραμματέας του σχολείου θα επικοινωνήσει 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: 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  

 

        

 


