
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ο Σύμδεσμος Γομέωμ και ρξ  

Διδικό Σχολείο Απόστολος Βαρμάβας Αμμοχώστου,  

αμακξιμώμξςμ  ρη διεναγωγή πρξγράμμαρξο εκπαίδεςπηο επαγγελμαριώμ 

πρξ  

πριο 25-28 Ιξςμίξς 2015, από 9:00΄- 16:00΄                                                                       

πρξ τώρξ ρξς Διδικξύ Στξλείξς Απόπρξλξο Βαρμάβαο Αμμξτώπρξς.  

 

Τι είμαι το ICF 

Τξ ICF απξρελεί ρημ πιξ πρόπσαρη πρόραπη ρηο Παγκόπμιαο Οργάμωπηο Υγείαο για ρη 

‘μέρρηπη ρηο ςγείαο και ρηο αμαπηρίαο’ (WHO, 2001). Δίμαι έμα πύγτρξμξ, διεθμέο, πξλύπλεςρξ 

επιπρημξμικό πύπρημα ανιξλόγηπηο ρηο αμαπηρίαο, με βάπη ρη λειρξςργικόρηρα. Δίμαι 

πτεδιαπμέμξ μα παρέτει επιπρημξμική βάπη για ρημ καραμόηπη ρηο ςγείαο και ρηο αμαπηρίαο 

και μα καθιερώπει μια κξιμή γλώππα για ρημ περιγρασή δεδξμέμωμ πτερικώμ με ρημ ςγεία και 

ρημ αμαπηρία, ώπρε μα βελριωθεί η επικξιμωμία μερανύ ρωμ τρηπρώμ. Χρηπιμξπξιείραι ωο 

ανιξλξγηρικό, εκπαιδεςρικό και θεραπεςρικό εργαλείξ. 
 

Τξ ICF, έτει αμαπρύνει και έτει κωδικξπξιήπει πςγκεκριμέμα εργαλεία μέρρηπηο ρηο καράπραπηο 

ρξς αρόμξς. Σρξ πρωρόρςπξ εγτειρίδιξ ρξς ICF (WHO, 2001) παρξςπιάζξμραι αμαλςρικά 

μακρξπκελείο λίπρεο με πημεία ανιξλόγηπηο πξς ασξρξύμ: (α) πρη δξμή και πρη λειρξςργία ρξς 

πώμαρξο (π.τ. πημεία για ρξ μξηρικό επίπεδξ, ρα αιπθηρηριακά ταρακρηριπρικά, ρξ καρδιξλξγικό 

πρξσίλ, ρξ μεςρικό πύπρημα, ρη λειρξςργία ρξς αςριξύ κρλ.), (β) πριο δραπρηριόρηρεο και πρη 

πςμμερξτή ρξς αρόμξς (π.τ. πημεία για ρημ επικξιμωμία, ρη διακίμηπη, ρημ αςρξμέριμμα, ριο 

διαπρξπωπικέο πτέπειο κρλ.) και (γ) πρξςο περιβαλλξμρικξύο παράγξμρεο (π.τ. πημεία για ρημ 

ρετμξλξγία, ρξ σςπικό περιβάλλξμ, ριο πράπειο, ριο πξλιρικέο κρλ.).  Τξ κάθε πημείξ περιγράσεραι 

αμαλςρικά, ώπρε ξι ανιξλξγηρέο μα έτξςμ μια κξιμή βάπη καρά ρη διαδικαπία ανιξλόγηπηο.   



Οι πςμμερέτξμρεο, με ρξ ρέλξο ρξς πρξγράμμαρξο, θα είμαι ικαμξί μα εσαρμόπξςμ ρξ 

ICF, πρα άρξμα με αμαπηρίεο, ρα ξπξία ανιξλξγξύμ πριμ από ρημ παρέμβαπη, μέπα από 

επριαπμέμα πρωρόκξλλα πξς ακξλξςθξύμραι, αμάλξγα με ρημ αμαπηρία ρξς αρόμξς.    
 

Τξ πρόγραμμα* (20 διδακρικέο ώρεο) έτει ωο ενήο:  

1η & 2η μέρα (10 διδακτικές ώρες): Θεωρητικό Μέρος (Όλοι οι εκπαιδευόμεμοι) 

Παρξςπίαπη ρηο Διεθμξύο Τανιμόμηπηο και  Μηταμιπμξύ Ανιξλόγηπηο ρξς ICF  

3η & 4η μέρα (10 ώρες): Δργαστήρια Διδικοτήτωμ (Workshop)  

Ολξκληρωμέμεο   Πρακρικέο Απκήπειο με Δξκιμαπίεο 

Πρωρόκξλλα: Νξηρικό, Κιμηρικό και Καθξλικό 
 

*ρξ αμαλςρικό πρόγραμμα με ρα βιξγρασικά ρωμ ξμιληρώμ θα αμαρρηθεί, πξλύ πύμρξμα, πρημ 

ιπρξπελίδα μαο                                                                  
       

Η εκπαίδεςπη θα γίμει από ρημ ξμάδα ICF Hellenic Team, η ξπξία απξρελείραι από ρξςο 

Σράθη Τριαμρασύλλξς: Σςμρξμιπρήο ξμάδαο 

Άρρεμιο Δρόπξς: Φςπιξθεραπεύρρια  

Σξσία Κξςκξςβίμξς: Ψςτξλόγξο 

Βάια Αρπεμξπξύλξς: Λξγξθεραπεύρρια 

Γιώργξο Φιλίππξς: Δργξθεραπεςρήο  
 

Συμμετέχομτες: Τξ πεμιμάριξ απεςθύμεραι πε επαγγελμαρίεο ςγείαο (Δργξθεραπεςρέο, 

Λξγξθεραπεςρέο, Διδικξί Παιδαγωγξί, Φςπιξθεραπεςρέο, Ψςτξλόγξι, Μξςπικξθεραπεςρέο, 

Διδικξί Γςμμαπρέο), πξς απτξλξύμραι με άρξμα με ξπξιεπδήπξρε αμαπηρίεο. 
  

Αριθμός συμμετεχόμτωμ: 10-15 άρξμα για ρα εργαπρήρια ειδικξρήρωμ (πρημ 

περίπρωπη πξς δε πςμπληρώμεραι ικαμξπξιηρικόο αριθμόο αρόμωμ από πςγκεκριμέμεο 

ειδικόρηρεο, η ξμάδα θα απξρελείραι από περιππόρερεο ειδικόρηρεο)  

Δήλωση συμμετοχής μέχρι: 10 Μαΐξς 2015, αμάλξγα με ρη διαθεπιμόρηρα ρωμ 

θέπεωμ αμά ειδικόρηρα 
                                              

Κόστος συμμετοχής: €180 ρξ άρξμξ 

Σρξ κόπρξο πςμμερξτήο πςμπεριλαμβάμεραι: 

• Παρακξλξύθηπη πρξγράμμαρξο εκπαίδεςπηο πρξ ICF 

•Δκπαιδεςρικό Υλικό/Δγτειρίδια 

- Διεθμήο Τανιμόμηπη ρηο Λειρξςργικόρηραο ρηο Αμαπηρίαο και ρηο Υγείαο- ICF 

- Δπιπρημξμικόο Οδηγόο Δσαρμξγήο ICF 

- Πρακρικέο Απκήπειο/ Δπριαπμέμα Πρωρόκξλλα 

• Βεβαίωπη παρακξλξύθηπηο 

• Κασέο, πμaκ, γλςκό, σρξύρα πρα διαλείμμαρα και μεπημεριαμό γεύμα 



Δγγραφή 

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, αμάλξγα με ρη διαθεπιμόρηρα ρωμ θέπεωμ αμά 

ειδικόρηρα. 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  

  

 

 


