
                    

Ο Σύμδεπμξο Γξμέωμ και ρξ  

Διδικό Στξλείξ Απόπρξλξο Βαρμάβαο Αμμξτώπρξς,  

διξργαμώμξςμ επιπρημξμική ημερίδα με θέμα:  

«Τξ Σώμα Παιτμίδι»,  

    με ξμιληρή ρξμ   

Καγκιλέρη Παμαγιώρη, Δργξθεραπεςρήο ΜSc,                            

ICL of Sherborne Developmental Movement  

ρξ Σάββαρξ, 10 Σεπρεμβρίξς 2016. 

Χώρξο διεναγωγήο: Διδικό Στξλείξ Απόπρξλξο Βαρμάβαο Αμμξτώπρξς (Λιξπέρρι) 
 

Ώρεο: 8:30 - 17:15 

 μ                                                                                                    
Διάρκεια: 7 διδακρικέο ώρεο 

 

Σςμμερέτξμρεο: Τξ πεμιμάριξ απεςθύμεραι πε επαγγελμαρίεο Φςπιξθεραπεςρέο, 

Δργξθεραπεςρέο, Λξγξθεραπεςρέο, Διδικξύο Δκπαιδεςρικξύο, Διδικξύο Γςμμαπρέο, 

Μξςπικξθεραπεςρέο, Ψςτξλόγξςο, Παιδξυςτιάρρξςο, Κξιμφμικξύο Λειρξςργξύο, 

πξς εργάζξμραι με παιδιά με Διαραρατή Αςριπρικξύ Φάπμαρξο.  
 
 
 
 
 

 
 

 Επιστημονική Ημερίδα    

Βιωματικό  Σεμιμάριο                           Βιωματικό  Σεμιμάριο                           Βιωματικό  Σεμιμάριο                           

ΤΟ ΣΩΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΤΟ ΣΩΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΤΟ ΣΩΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ   

                                                                                    10 Σεπτεμβρίου 201610 Σεπτεμβρίου 201610 Σεπτεμβρίου 2016   



Πξύ βαπίζεραι; 

Τξ παρόμ πεμιμάριξ βαπίζεραι πριο αρτέο ρηο Sherborne Developmental Movement 

(SDM), ρξς D.I.R. Floortime, ρηο ζώμηο επικείμεμηο αμάπρςνηο ρξς Vygotsky και 

ρηο αμάπρςνηο ρξς παιτμιδιξύ πρα παιδιά.  

 

Τι περιλαμβάμει;  

 διαπραγμαρεύεραι ριο δςπκξλίεο ρφμ παιδιώμ με ΔΑΦ πρξςο διάσξρξςο ρξμείο 

ρηο αμάπρςνήο ρξςο (Αίπθηπη, Κίμηπη, Πράνη, Δπικξιμφμία) 

 ρημ αμάπρςνη ρξς παιτμιδιξύ 

 ρη τρήπη ρξς πώμαρξο  φο μέπξ για ρημ αμάπρςνη ρξς παιτμιδιξύ και ρηο   

αλληλεπίδραπηο 

Μέπφ αςρξύ ρξς βιφμαρικξύ πεμιμαρίξς, ξι πςμμερέτξμρεο θα έρθξςμ πε επασή 

με ρξ πώμα ρξςο, θα αμριλησθξύμ ριο δςμαρόρηρεο πξς πρξπσέρει ρξ πώμα και ξ 

εαςρόο ρξςο πρημ παρέμβαπη ρφμ παιδιώμ με ΔΑΦ. Θα γμφρίπξςμ πρραρηγικέο 

πξς τρηπιμξπξιξύμραι πρα πλαίπια αμάπρςνηο ρηο μίμηπηο, ρφμ πρώιμφμ      

επικξιμφμιακώμ δενιξρήρφμ (ρηο βλεμμαρικήο επασήο, ρηο κξιμήο επρίαο       

πρξπξτήο, ρηο πρφρξβξςλίαο και ρηο αμραπόκριπηο), και ρηο πράνηο με μξμαδικό 

εργαλείξ ρξ πώμα ρξςο.  
 

 

Αριθμόο πςμμερετόμρωμ: Περιξριπμέμξο. Θα ρηρηθεί πειρά πρξρεραιόρηραο με 

βάπη ρημ εγγρασή και ρημ πληρφμή ρξς κόπρξςο πςμμερξτήο.    

Σρημ περίπρφπη πξς κάπξιξο ακςρώπει ρη πςμμερξτή ρξς, δε γίμεραι επιπρρξσή 

τρημάρφμ.                                                                                                   

 

Δήλωπη πςμμερξτήο μέτρι: 29 Ιξςλίξς 2016, αμάλξγα με ρη διαθεπιμόρηρα ρφμ 

θέπεφμ    

                                  

Κόπρξο πςμμερξτήο: €70 ρξ άρξμξ 

Σρξ κόπρξο πςμμερξτήο πςμπεριλαμβάμεραι: 

• Παρακξλξύθηπη ημερίδαο 

• Υλικό πε έμρςπη μξρσή 

• Βεβαίφπη παρακξλξύθηπηο 

• Κασέδεο, πρφιμό 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 επικξιμφμήπει μαζί παο, με ηλεκρρξμικό μήμςμα για ρημ      

επιρςτή καρατώρηπη ρηο εγγρασήο  παο. Η καράθεπη ρφμ τρημάρφμ θα πρέπει 

μα γίμει, ρξ αργόρερξ 10 μέρεο μερά ρημ επικύρφπη ρηο εγγρασήο, ξπόρε και θα 

ξλξκληρφθεί η διαδικαπία ρηο εγγρασήο παο. Παρακαλξύμε όπφο 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 επικξιμφμήπερε ρηλεσφμικώο  με ρη 

Γραμμαρεία ρξς πτξλείξς, πρα πιξ κάρφ ρηλέσφμα.   

 

Διδικό Στξλείξ Απόπρξλξο Βαρμάβαο Αμμξτώπρξς 

Λεφσόρξο 28ηο Οκρφβρίξς 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  

 

        

 

 


