Διήμερο Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης μέσω Δόμησης &
Κατασκευής Εκπαιδευτικού Υλικού για Άτομα με Αυτισμό
07 & 08 Δεκεμβρίου, 2018 – ΛΕΜΕΣΟ
Στο Σπίτι του Έπαρχου (δίπλα από το Κηποθέατρο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού όλο και μεγαλώνει. Τα άτομα αυτά
παρουσιάζουν δυσκολία στο να ανταποκριθούν στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και να
χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στην αγορά.
Σκοπός του Βιωματικού Εργαστηρίου είναι παρουσίαση των βασικών αρχών και μεθόδων της
Εκπαίδευσης μέσω Δόμησης και η εκμάθηση κατασκευής υλικού. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί το
θεωρητικό υπόβαθρο του αυτισμού, τα χαρακτηριστικά και η κουλτούρα του αυτισμού. Θα
παρουσιαστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα άτομο στο φάσμα από την προ-νηπιακή ηλικία
μέχρι την ενηλικίωση. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί εις βάθος η εκπαίδευση μέσω
δόμησης όπως εφαρμόζεται στη σχολική βάση, στο σπίτι και σε οποιοδήποτε χώρο είναι αναγκαίο και
πρέπει να γίνεται δόμηση. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί υλικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι
εκπαιδευτές, θεραπευτές, γονείς και όσοι δουλεύουν με τα άτομα με αυτισμό. Θα αναλυθούν το
ημερήσιο ατομικό πρόγραμμα, τα συστήματα εργασίας και τα οπτικά βοηθήματα. Ακολούθως θα
υπάρξει εργαστήρι στο οποίο θα παρουσιαστεί βήμα προς βήμα η κατασκευή υλικού με το οποίο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό. Στο εργαστήρι οι συμμετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μικρού μήκους φιλμάκια τα οποία περιλαμβάνουν διάφορες
περιπτώσεις παιδιών (στο σχολείο, στο σπίτι κτλ).

Το σεμινάριο θα παρουσιάσουν οι εκπαιδεύτριες:
-

Στάλω Γερολέμου – Εκπαιδεύτρια με ειδικότητα στον Αυτισμό

-

Νέφη Χαραλάμπους Darden – Εκπαιδεύτρια με ειδικότητα στον Αυτισμό

Και οι δύο εκπαιδεύτριες έχουν μακροχρόνια πείρα στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό και στην
επιμόρφωση, εκπαίδευση επαγγελματιών που δουλεύουν με άτομα με αυτισμό και γονείς τόσο στην
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους,
λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς καθώς και σε γονείς
παιδιών με αυτισμό.

Κόστος Συμμετοχής και Τρόπος Πληρωμής:



140 ευρώ για επαγγελματίες και γονείς αν γίνει πληρωμή
110 ευρώ για φοιτητές (με φοιτητική ταυτότητα) και ομάδες 5 ατόμων και πάνω (όταν εγγραφή
είναι ομαδική να γίνετε μια πληρωμή με το συνολικό ποσό και να αναγράφονται όλα τα ονόματα
στην απόδειξη)

Για να γίνει κράτηση της θέσης θα πρέπει με την αίτηση εγγραφής να γίνεται πληρωμή της
προκαταβολής του ποσού των 50€.
Το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης.
Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 99184153 ή με email στο admin@cyspecialed.com και στη σελίδα στο
www.cyspecieled.com Facebook: Autism Assessment Support Practice.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί:
- Βεβαίωση Παρακολούθησης
- Πλούσιο και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο
της επιμόρφωσης
- Φάκελος συνέδρου
- Μπλοκ σημειώσεων
- Στυλό
- Coffee Break

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων στο Σεμινάριο, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τρόποι πληρωμής:
Κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου είτε μεταφορά στο Λογαριασμό:
Αριθμός Λογαριασμού: 0335-11-031538, N.C.D. Calloway Continuing Education Ltd.
Αίτηση εγγραφής & απόδειξη Τράπεζας να σταλούν με viber στο 99184153 ή με email
admin@cyspecialed.com Η απόδειξη συμμετοχής θα σας παραδοθεί κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου.
Αναλυτικό Πρόγραμμα
Παρασκευή
3:00 – 3:30 Προσέλευση & Εγγραφές
3:30 – 5:00 Ώρες διεξαγωγής
5:00 – 5:15 Διάλειμμα
5:15 – 7:30 Ώρες διεξαγωγής
Σάββατο
09:00 - 09:15 Προσέλευση
9:15 - 10:30 Ώρες διεξαγωγής
10:30 - 10:45 Διάλειμμα
10:45 – 01:15 Ώρες διεξαγωγής
01:15 – 1:30 Ερωτήσεις & Κλείσιμο

Παρασκευή
• Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος - Παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση
• Άτυπη αξιολόγηση - Επιλογή εκπαιδευτικών στόχων
• Δομημένη εκπαίδευση - Δόμηση και οργάνωση περιβάλλοντος – Προβολή μικρών βίντεο
• Ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα - Ατομικό σύστημα εργασίας (case studies) – Οπτικά Βοηθήματα –
Κοινωνικά Σενάρια
Σάββατο
• Θεωρεία για την αναγκαιότητα της χρήσης του δομημένου υλικού και οπτικών βοηθημάτων
• Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού (πρακτικές - βιωματικές εφαρμογές & μεθοδολογία)

