
                        

Ο Σύμδεπμξο Γξμέωμ και ρξ  

Διδικό Στξλείξ Απόπρξλξο Βαρμάβαο Αμμξτώπρξς,  

διξργαμώμξςμ επιπρημξμική ημερίδα με θέμα:  

«Διαραρατέο Αμαπμεςπρικξύ Πρξρύπξς  

πε παιδιά με Δγκεσαλική Παράλςπη 

Διπαγωγή πρημ ανιξλόγηπη και πρημ παρέμβαπη»,  

         με ξμιλήρρια ρημ   

Dore Blom, Λξγξθεραπεύρρια, senior NDT/ Bobath tutor 

ρξ Σάββαρξ,  12 Σεπρεμβρίξς 2015.  
 

Χώρξο διεναγωγήο: Διδικό Στξλείξ Απόπρξλξο Βαρμάβαο Αμμξτώπρξς (Λιξπέρρι) 
 

Ώρεο: 8:30 - 16:30 

 μ                                                                                                    
Διάρκεια: 6 διδακρικέο ώρεο 

 

Σςμμερέτξμρεο: Τξ πεμιμάριξ απεςθύμεραι καρά κύριξ λόγξ, πε επαγγελμαρίεο 

ςγείαο (Φςπιξθεραπεςρέο, Δργξθεραπεςρέο, Λξγξθεραπεςρέο), αλλά και πε       

Διδικξύο Δκπαιδεςρικξύο, Διδικξύο Γςμμαπρέο, Μξςπικξθεραπείαο πξς               

εργάζξμραι με παιδιά με εγκεσαλική παράλςπη και θέλξςμ μα διεςρύμξςμ ριο 

γμώπειο ρξςο, πρα θέμαρα ρηο αμαπμξήο.                     
 
 
 
 
 

 
 

 Επιστημονική Ημερίδα 

      Διαταραχές Αμαπμευστικού Προτύπου                                         Διαταραχές Αμαπμευστικού Προτύπου                                         Διαταραχές Αμαπμευστικού Προτύπου                                         

σε παιδιά με                                          σε παιδιά με                                          σε παιδιά με                                          

Εγκεφαλική Παράλυση                               Εγκεφαλική Παράλυση                               Εγκεφαλική Παράλυση                               

Εισαγωγή στημ αξιολόγηση και στημ παρέμβασηΕισαγωγή στημ αξιολόγηση και στημ παρέμβασηΕισαγωγή στημ αξιολόγηση και στημ παρέμβαση   

                                                                                             12 Σεπτεμβρίου 201512 Σεπτεμβρίου 201512 Σεπτεμβρίου 2015   

   



Περιετόμεμξ επιπρημξμικήο ημερίδαο  

 σςπιξλξγική αμάπρςνη ρηο αμαπμξήο/ κιμηπιξλξγία ρηο αμαπμξήο  

 ανιξλόγηπη ρξς αμαπμεςπρικξύ πρξρύπξς πε βρέση και παιδιά  

 μη σςπιξλξγική αμάπρςνη ρηο αμαπμξήο και ξι επιπρώπειο ρηο πε άλλα πεδία 

όπωο: - πίριπη 

      - κίμηπη 

      - σώμηπη 

           - ξμιλία 

 ειπαγωγή πρημ παρέμβαπη και πρξμ θεραπεςρικό πτεδιαπμό 

 βιμρεξπκξπημέμη περιπρωπιξλξγική αμάλςπη  

 

Δκπαιδεςρικξί πρότξι επιπρημξμικήο ημερίδαο  

 μα απξκρήπξςμ ξι πςμμερέτξμρεο γμώπειο για ρη σςπιξλξγική αμάπρςνη ρηο 

αμαπμξήο και ρξς αμαπμεςπρικξύ πρξρύπξς  

 μα ανιξλξγήπξςμ ρημ αμαπμξή και ρξ αμαπμεςπρικό πρόρςπξ μερανύ ρωμ   

πςμμερετόμρωμ 

 μα καραμξήπξςμ ρη μη σςπιξλξγική αμάπρςνη ρηο αμαπμξήο και μα             

ανιξλξγήπξςμ ρξ μη σςπιξλξγικό αμαπμεςπρικό πρόρςπξ  

 μα καραμξήπξςμ ρημ παρέμβαπη/ διεςκξλύμπειο πξς ασξρξύμ ρημ                 

αμαπμεςπρική λειρξςργία   
 

 

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 επιπρρξσή 

τρημάρωμ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Δήλωπη πςμμερξτήο μέτρι: 15 Ιξςλίξς 2015, αμάλξγα με ρη διαθεπιμόρηρα ρωμ 

θέπεωμ    

                                  

Κόπρξο πςμμερξτήο: €60 ρξ άρξμξ 

Σρξ κόπρξο πςμμερξτήο πςμπεριλαμβάμεραι: 

• Παρακξλξύθηπη ημερίδαο 

• Υλικό πε έμρςπη μξρσή 

• Βεβαίωπη παρακξλξύθηπηο 

• 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 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.  

 

Τρόπος πληρωμής                 

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 

Δικαιούχος: ύνδεσμος Γονέων Ειδικού χολείου Απόστολος Βαρνάβας   

Τράπεζα: ΠΕ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΛΣΔ 

Αρ. Λογαριασμού: 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  

 

        

 

 


