ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ, ΑΑΣΠ
tel: 99184153 email: admin@cyspecialed.com
www.cyspecialed.com

Σεμινάριο «Κοινωνικά Σενάρια & Ιστορίες Μετάβασης»
1 Δεκεμβρίου 2017
Χώρος Διεξαγωγής: ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΜΕΣΟΣ 6:00μμ - 8:00μμ
Τα άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού τείνουν να έχουν δυσκολίες σε διάφορους ή και σε
πολλούς τομείς. Δικός μας ρόλος ως γονείς, θεραπευτές και εκπαιδευτές είναι να κάνουμε την
καθημερινότητα τους όσο πιο εύκολη και λειτουργική γίνεται. Η δυσκολία τους ως προς την
κοινωνική συναλλαγή, κοινωνική επικοινωνία, την κοινωνική φαντασία/εύκαμπτη σκέψη, τις
οριζόντιες και κάθετες μεταβάσεις είναι κάτι που συναντούν καθημερινά. Είναι ίσως από τις
σημαντικότερες δυσκολίες στις οποίες χρειάζονται τη βοήθεια μας για να τις διαχειριστούν και να
τις αντιμετωπίσουν.
Τα Κοινωνικά Σενάρια και οι Ιστορίες Μετάβασης είναι ένας τρόπος οπτικών βοηθημάτων (με
εικόνες και κείμενα) των συναισθημάτων, των συμπεριφορών, των κοινωνικών καταστάσεων,
των αλλαγών χώρου και δραστηριοτήτων. Είναι ένας αρκετά δομημένος και σταθερός τρόπος ο
οποίος είναι αρκετά σημαντικός για τα άτομα που είναι στο φάσμα. Τους δίνουν πληροφορίες,
σαφείς και καθοδηγητικές, που τους διευκολύνουν και δεν τους μπερδεύουν. Ο σκοπός των
ιστοριών αυτών είναι η αύξηση της κατανόησης του ατόμου, ο βαθμός εξοικείωσης του με
καταστάσεις και (κατά συνέπεια μείωση του άγχους) και η εισήγηση προτάσεων για κατάλληλες
αντιδράσεις στις εν λόγω καταστάσεις.
Τα παιδιά και οι οικογένειες βιώνουν πολλές και διαφορετικές μεταβάσεις κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης. Τρεις προβλέψιμες μεταβάσεις θεωρούνται 1) η ηλικία που τα παιδιά θα πάνε
σχολείο, 2) η προ-εφηβεία και 3) η ολοκλήρωση της εφηβείας και μετάβαση στην ενηλικίωση.
Υπάρχουν όμως και οι μεταβάσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια μιας ημέρας στο σχολείο ή
μιας εκδρομής ή και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Στο σεμινάριο θα μάθετε να εντοπίζετε τις διαφορές μεταξύ των Κοινωνικών Σεναρίων και των
Ιστοριών Μετάβασης ενώ επίσης θα παρουσιαστούν στρατηγικές με τις οποίες θα μπορείτε να
αναπτύσσετε τις δικές σας ιστορίες για το παιδί είτε σαν γονέας, είτε σαν θεραπευτής, είτε σαν
εκπαιδευτής.
Στο σεμινάριο θα μάθουμε και θα δούμε:
- Πώς μπορούμε να γράψουμε Κοινωνικά Σενάρια και Ιστορίες Μετάβασης για άτομα με
αναπτυξιακές δυσκολίες;
- Πού, πότε και γιατί τα/τις εφαρμόζουμε και τα/τις χρησιμοποιούμε;
- Πώς να ξεχωρίζουμε τις περιστάσεις έτσι ώστε να αποφασίζουμε αν πρέπει να ετοιμάσουμε
Κοινωνικά Σενάρια ή Ιστορίες Μετάβασης;
- Τους κανόνες των Κοινωνικών Σεναρίων και των Ιστοριών Μετάβασης.
- Πως γίνεται η συγγραφή.
- Παρουσίαση Κοινωνικών Σεναρίων και Ιστοριών Μετάβασης.
Κόστος Συμμετοχής: 30€ - Θα δοθούν σημειώσεις και πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Το Σεμινάριο παρουσιάζουν οι: Νέφη Χαραλάμπους Darden & Στάλω Γερολέμου
Πληροφορίες στο 99184153 ή στο www.cyspecialed.com
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