
 

 

 

 

 

O Σύνδεσμος Γονέων                                                                 

και το Ειδικό Σχολείο Απόστολος Βαρνάβας Αμμοχώστου,                                                                       

σε συνεργασία με το Intensive Interaction Institute της Μ. Βρετανίας  

διοργανώνουν διήμερο βασικό σεμινάριο στην  

Εντατική Αλληλεπίδραση,                                                  

με εισηγητές τους   

Amandine Mouriere- εκπαιδεύτρια και σύμβουλος σε μαθησιακές δυσκολίες και αυτισμό, 

συνεργάτης του Intensive Interaction Institute και του British Institute of Learning Disabilities &       

Δρ. Ιωάννη Βογινδρούκα - Λογοπεδικός, Εκπρόσωπος του Intensive Interaction Greece, 

Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ) 

το Σαββατοκύριακο 9 & 10 Σεπτεμβρίου 2017,                                         

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 και 

με προβλήματα στην επικοινωνία.    

 

   Επιστημονικό Σεμινάριο                        

  



Περιεχόμενο επιστημονικού σεμιναρίου   

Το πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης είναι μια προσέγγιση, στην οποία ο ειδικός 

είναι η βασική εκπαιδευτική πηγή, καθώς χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις προσώπου, τη 

φωνή και τη γλώσσα του σώματος εμπλέκει τον εκπαιδευόμενο σε μια εξελικτική 

ακολουθία δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν στο άτομο με επικοινωνιακές και μαθησιακές δυσκολίες 

τη δυνατότητα να μάθει τις προ – γλωσσικές δεξιότητες της επικοινωνίας, όπως είναι η 

αλληλεπίδραση με τους άλλους, η εναλλαγή σειράς, η χρήση και κατανόηση της 

βλεμματικής επαφής, η χρήση και κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου και το 

μοίρασμα της προσοχής. 

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου περιλαμβάνει: 

- Τι είναι το πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης. 

- Πως μαθαίνουν οι άνθρωποι να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν, βασικές                         

αρχές της επικοινωνίας. 

- Ποιες είναι οι βασικές αρχές του προγράμματος Εντατικής Αλληλεπίδρασης. 

- Πως χρησιμοποιείται το Πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης. 
 

*Σημειώνεται ότι οι εισηγήσεις του Δρ.Ι. Βογινδρούκα θα είναι στην ελληνική γλώσσα και 

της κ. Α. Μouriere στην αγγλική γλώσσα. Θα υπάρχει δυνατότητα μετάφρασης και 

επεξήγησης σημαντικών όρων στις περιπτώσεις που ζητηθεί.  
 

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: 31 Μαίου 2017, ανάλογα με τη  διαθεσιμότητα των θέσεων  
                                 

Κόστος συμμετοχής:  - €140 για δηλώσεις μέχρι τις 30 Μαΐου 2017 

                             - €180 για δηλώσεις μετά τις 30 Μαΐου 2017 
                    

Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται: 

• Παρακολούθηση  σεμιναρίου  

• Υλικό σε έντυπη μορφή στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

• 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  


