
 

 

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΦΑΣΜΑΤΟΣ:ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

2 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 

ΑΘΗΝΑ 

9 & 10/12/2017, 31/3 & 1/4/2018 

11 ½   ώρες θεωρητική κατάρτιση 

2 ½   ώρες  πρακτική άσκηση 

8 ώρες παρουσιάσεις εκπαιδευομένων 

 

   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

 

Σχεδιασμός & Υλοποίηση: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και 
Εκπαίδευσης 

Ομάδα Σχεδιασμού: Δ. Γιαννίκης,  Σ. Γρέγου, Ν. Μαυροειδή,  
Σ. Παπιδάκη, Π. Σιδηροφάγη,  Π. Χούλη 

 
Οργάνωση: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης 

Κέντρο Παιδιού & Εφήβου 



 

 

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι ταξινομική κατηγορία στο διαγνωστικό 
σύστημα DSM – 5 (Diagnostic and Statistical Manual) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής 
Ένωσης ενώ στο διαγνωστικό σύστημα ICD -10 (International Classification of Diseases) 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρονται ως Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές 
(ΔΑΔ).  Αμφότερα  τα  διαγνωστικά συστήματα προσδιορίζουν τα άτομα με ΔΑΦ, μεταξύ 
άλλων,  να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική συναλλαγή και επικοινωνία, 
στερεοτυπίες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.  Μάλιστα το DSM –5 ορίζει τρεις 
κατηγορίες ανάλογα με την  λειτουργικότητα των ατόμων με ΔΑΦ. 
Σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008 οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν 

να παρακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου σύμφωνα με τη 

γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ. Οι μαθητές/τριες που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού 

φοιτούν σύμφωνα με το προαναφερθέντα νόμο  

i) Σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης 

ii) Σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης με παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση 

iii) Σε Τμήματα Ένταξης που υπάρχουν σε σχολεία γενικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης 

iv) Σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) 

Οι εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες ψυχικής υγείας που παρέχουν υπηρεσίες  
Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης σε  άτομα με ΔΑΦ αναλαμβάνουν ρόλο 
υποστήριξης της εκπαίδευσης του/της μαθητή/τριας  αλλά ταυτόχρονα συνδιαλέγονται 
με τους γονείς και με τη σχολική κοινότητα (δασκάλους, διευθυντή, υπόλοιπους 
μαθητές/μαθήτριες, γονείς μαθητών κλπ.) Ο ρόλος του επαγγελματία παράλληλης 
στήριξης είναι να συνοδεύει και να εκπαιδεύει το/τη μαθητή/τρια που υποστηρίζει μέσα 
στη σχολική τάξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό 
της τάξης και ταυτόχρονα να διευκολύνει την κοινωνικοποίηση και προσαρμογή του 
μαθητή στο σχολικό περιβάλλον. Ο ρόλος λοιπόν του επαγγελματία παράλληλης 
στήριξης απαιτεί όχι μόνο κατάλληλη παιδαγωγική κατάρτιση αλλά και μεγάλη 
εξοικείωση με την κλινική εικόνα του ατόμου με ΔΑΦ αναλόγως λειτουργικότητας,  να 
κατέχει δεξιότητες επικοινωνίας που θα τον διευκολύνουν ιδιαίτερα με τους 
συναδέλφους του, διαχείρισης δυσάρεστων συναισθημάτων κλπ. Αναλόγως της 
βαρύτητας των συμπτωμάτων αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργικότητα του 
ατόμου με ΔΑΦ  η παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση σε σχολικά πλαίσια θα πρέπει 
να είναι εξατομικευμένη για το κάθε άτομο με ΔΑΦ και να απαντά στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες των ατόμων με ΔΑΦ και κυρίως να αντιστοιχεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινή πρακτική του ο 
επαγγελματίας παράλληλης στήριξης και λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες που 
ανοίγονται για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής του πρακτικής και άρα της εκπαίδευσης 
που παρέχει αλλά και γενικότερα της θεραπείας και αποκατάστασης για το ίδιο το παιδί 
με ΔΑΦ, το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, του Κέντρου Παιδιού 
και Εφήβου, υλοποιεί για πρώτη φορά Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με αντικείμενο  
«Εκπαίδευση στην παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση μαθητών/-τριών με διαταραχές 
αυτιστικού φάσματος: Μια εισαγωγή».  

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διακρίνεται σε 2 μέρη. Και στα δύο περιλαμβάνονται 
εισηγήσεις, παραδείγματα από τη σχολική πρακτική και βιωματική άσκηση.  



 

 

 

Στόχοι του Σεμιναρίου: 

i) Ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων με τα χαρακτηριστικά της ειδικής 
αγωγής και παράλληλης στήριξης - συν-εκπαίδευσης  
 

ii) Γνωριμία με τη νομοθεσία της παράλληλης στήριξης 
 
 

iii) Εισαγωγή των συμμετεχόντων στα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά των 
διαταραχών αυτιστικού φάσματος και στους τρόπους διαχείρισης 
δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών 
 

iv) Γνωριμία με τις νευροψυχολογικές και βασικές παιδαγωγικές θεωρίες στην 
ειδική αγωγή 
 

v) Εξοικείωση των συμμετεχόντων με το οπτικοποιημένο υλικό ως εργαλείο 
υποστήριξης της ένταξης  των μαθητών με ΔΑΦ στο σχολικό περιβάλλον 

 

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:  

α) Να γνωρίσουν δομημένα την εικόνα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
μαθητές με ΔΑΦ 

β) Να εξοικειωθούν με τους τρόπους διαχείρισης υποστήριξης και να 
προσαρμόζονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών/τριών 

γ) Να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται  στις ανάγκες των μαθητών/-τριων  στο 
σχολικό περιβάλλον 

δ) Να μπορούν να ανταποκρίνονται στις πολλαπλές ανάγκες συνεργασίας και 
αποτελεσματικής επικοινωνίας προς όφελος του μαθητή με γονείς, συμμαθητές, 
δασκάλους/-ες και διευθυντή/τρια του σχολείου 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ  (9/12/2017 & 10/12/2017) 

1)  «Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (1 ώρα)  
 

 Βασικές αρχές παιδαγωγικής μάθησης για μαθητές δημοτικού και 
γυμνασίου στη σχολική τάξη με έμφαση στις εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

 



 

 

Περιγραφή 

Το κοινωνικό και παιδαγωγικό πλαίσιο της ειδικής αγωγής. 

2) «Νομοθετικό Πλαίσιο Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης και Στόχοι και ο 
Ρόλος του επαγγελματία παράλληλης στήριξης» (45 λεπτά)  

 Νόμος 3699/2008 
 Νόμος 4186/2013 Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές 

Διατάξεις (ΦΕΚ 193/2013), άρθρο 28 
 Ετήσια Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για Παράλληλη Στήριξη – 

Συνεκπαίδευση μαθητών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και από Σχολικό 
Νοσηλευτή 

 Ο ρόλος του επαγγελματία παράλληλης στήριξης  
 Ενημέρωση του Σχολείου, αποδοχή από διευθυντή/-τρια σχολείου και 

υπόλοιπους συναδέλφους 
 Συνεργασία επαγγελματία με θεραπευτικά πλαίσια του μαθητή 

Περιγραφή 

Αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το θεσμό της παράλληλης στήριξης 
καθώς και ανάδειξη του ρόλου του επαγγελματία παράλληλης στήριξης τόσο τυπικά 
όσο και ουσιαστικά. 

3) «Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: Κλινική Εικόνα και Χαρακτηριστικά» (1 
ώρα)  

 Σύνοψη των  βασικών κλινικών  χαρακτηριστικών 
 Σε όλα τα στάδια της λειτουργικότητας 
 Προσέγγιση των ΔΑΦ ως νευροαναπτυξιακές διαταραχές 
 Εικόνα και πορεία στον κύκλο της ζωής και πρόγνωση  
 Συν-νοσηρότητα 
 Εικόνα στο σχολείο 

Περιγραφή 

Στην εισαγωγική αυτή ενότητα, γίνεται υπενθύμιση των βασικών γνώσεων για τη 
συνήθη κλινική εικόνα των ατόμων με ΔΑΦ στο σχολικό περιβάλλον. Θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στην πορεία του ατόμου με ΔΑΦ στο σχολικό περιβάλλον του ενώ 
δεν παραλείπεται να γίνει διάκριση ανάλογα με το επίπεδο λειτουργικότητας. 

4) « Γνωστικά Χαρακτηριστικά ατόμων με ΔΑΦ μέσης και υψηλής 
λειτουργικότητας» (1 ώρα) 

 



 

 

 Γνωριμία με τις νευροψυχολογικές θεωρίες  
α) Θεωρία του Νου 
β) Οι εκτελεστικές (ή επιτελικές) λειτουργίες 
γ) Η ικανότητα για κεντρική συνοχή 
δ) Διαδικαστική μάθηση και μνήμη 
Πώς εκδηλώνονται στο σχολείο τα γνωστικά χαρακτηριστικά αναλόγως 
λειτουργικότητας με βάση τις παραπάνω θεωρίες; 

Περιγραφή 

Στην ενότητα αυτή, θα γίνει συνοπτικά αναφορά στους τέσσερις τομείς γνωστικών 
λειτουργιών στις οποίες τα άτομα με ΔΑΦ παρουσιάζουν ατυπίες και πως αυτές 
εμφανίζονται στα σχολικά πλαίσια. 

5) « Σχολική Τάξη, Υποδοχή και Οργάνωση Χώρου και Χρόνου» (45 λεπτά)   

 Προετοιμασία σχολικής τάξης για την υποδοχή του μαθητή σε συνεργασία 

με τον εκπαιδευτικό της τάξης 

 Διαχείριση των υπολοίπων παιδιών και τρόποι διαχείρισης των ερωτήσεων 

τους για το νέο μαθητή με ΔΑΦ σε συνεργασία με εκπαιδευτικό της τάξης 

 Ανάδειξη σημαντικότητας για την εξοικείωση με τον χώρο  

 Δημιουργία συνθηκών ασφαλούς περιβάλλοντος  (πχ πώς πρέπει να είναι 

τοποθετημένα στο χώρο το κάθισμα/θρανίο του παιδιού) 

 Σχολικός Εκφοβισμός σε μαθητές με ΔΑΦ 

Περιγραφή 

Σε αυτή τη θεματική ενότητα αναδεικνύεται η σημασία της σχολικής τάξης και η 

οργάνωση του χώρου στην εξοικείωση του μαθητή με παράλληλη στήριξη. 

6) «Αξιολόγηση μαθητή που υποστηρίζεται από παράλληλη στήριξη» (45 λεπτά) 

 Αξιολόγηση μαθητή από επαγγελματία παράλληλης στήριξης στη 

σχολική τάξη μέσα από την παρατήρηση 

 Γνωστική και κοινωνική εικόνα του μαθητή μέσα στην τάξη 

 Επαναξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα 

 Έκθεση τελικής αξιολόγησης 



 

 

Περιγραφή 

Η Αξιολόγηση αφορά στην εκτίμηση όχι μόνο της μαθησιακής ανταπόκρισης του 

μαθητή αλλά κυρίως στην προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον. 

7) «Δημιουργία Εξατομικευμένου Προγράμματος, Στοχοθεσία και οπτικοποιημένο 

υλικό για τον μαθητή/μαθήτρια» (1.30) 

 Εξατομικευμένος σχεδιασμός και δημιουργία ενταξιακού 

προγράμματος σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τους 

μαθησιακούς στόχους και τις δεξιότητες του παιδιού σε μια σειρά 

από τομείς όπως κοινωνικός, γνωστικός, συναισθηματικός 

 Εξατομικευμένος σχεδιασμός οπικοποιημένου υλικού σύμφωνα με 

τις εκπαιδευτικές ανάγκες/δυνατότητες κατανόησης του μαθητή 

 Ακολουθία του καθημερινού προγράμματος του παιδιού και 

παράλληλα ενίσχυση της ευελιξίας του 

 Παραδείγματα μέσα από την πρακτική 

 Δημιουργία Οπτκοποιημένων Κανόνων που ανταποκρίνονται στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες/δυνατότητες κατανόησης του μαθητή μέσα 

στη σχολική τάξη  

Περιγραφή 

Σε αυτή τη θεματική περιγράφεται η αναγκαιότητα του σχεδιασμού 

εξατομικευμένου προγράμματος αλλά και ο διευκολυντικός ρόλος του 

οπτικοποιημένου υλικού στη σχολική τάξη. 

8) «Συμβόλαιο Επαγγελματία Παράλληλης Στήριξης και Γονέων» (1 ώρα) 

 Αίτημα για Παράλληλη Στήριξη 
 Συνέντευξη με Γονείς και επεξήγηση του εκπαιδευτικού στόχου της 

παράλληλης στήριξης  
 Δημιουργία Εξατομικευμένου Προγράμματος βασιζόμενο στο πρόγραμμα 

της σχολικής τάξης και στις ανάγκες και δυνατότητες του μαθητή 
 



 

 
 Διαχωρισμός του ρόλου του εκπαιδευτή παράλληλης στήριξης και 

θεραπευτή αποκατάστασης 
 Στοχοθεσία  και πρόγραμμα κατάκτησης μαθησιακών στόχων/στόχων 

κοινωνικοποίησης και στόχων προσαρμογής 
 Συμβόλαιο (έναρξη και λήξη συνεργασίας) 

Περιγραφή 

Σε αυτή την ενότητα συνδυάζονται μια σειρά ζητημάτων που περιλαμβάνουν από το 

αίτημα των γονιών για παράλληλη στήριξη μέχρι την έναρξη της παράλληλης και του 

συμβολαίου, την στοχοθεσία, την ενημέρωση του σχολείου, την αξιολόγηση, την 

επαναξιολόγηση, κλπ. 

9) «Η Σχολική Κοινότητα ως Σύστημα: Σχέσεις συνεργασίας με εκπαιδευτικούς του 
σχολείου, διευθυντή, γονείς, μαθητές/-τριες» (1 ώρα) 

 Η λειτουργία της σχολικής μονάδας ως σύστημα 
 Αλληλεπίδραση συστημάτων και υποσυστημάτων 

 Διαχείριση δύσκολων περιπτώσεων συνεργασίας με σχολικά πλαίσια 

 Καλές πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας με τον σύλλογο 
εκπαιδευτικών,  σύλλογο γονέων και εκπαιδευτικούς όπου απαιτείται 

 Μετάβαση από έναν επαγγελματία παράλληλης στήριξης σε άλλον 
 Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών του σχολείου με παροχή υλικού σε αυτούς 

για τις ΔΑΦ  
 

Περιγραφή 

Μια πρώτη γνωριμία των συμμετεχόντων με τη συστημική σκέψη με έμφαση στις 

συνεργασίες και καλές πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας με τη σχολική 

κοινότητα.  

10) «Εποπτεία Εκπαιδευτικών και Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας στην 
Παράλληλη Στήριξη - Συνεκπαίδευση» (45 λεπτά) 

 Η σημασία της ατομικής ή/και ομαδικής εποπτείας για τον επαγγελματία 
παράλληλης στήριξης  

11) «Πρακτική Άσκηση: Διαχείριση Κρίσιμων Καταστάσεων μέσα από 
Παραδείγματα» ( 2.30   ώρες) 

 
 
 



 

 
 
Περιγραφή 
 

 Σε αυτή την άσκηση θα παρουσιαστούν τρία παραδείγματα από την 
πρακτική του επαγγελματία παράλληλης στήριξης. Το ένα παράδειγμα θα 
αφορά τη διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών από το μαθητή 

 Δίνεται έμφαση στη σημαντικότητα καλών πρακτικών συνεργασίας με το 
σχολικό πλαίσιο και τους γονείς καθώς και στη διαχείριση καταστάσεων 
μέσα από παραδείγματα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ (31/3/2018 & 1/4/2018) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

 
1)  Άσκηση: Παρουσίαση από τους συμμετέχοντες διαχείρισης περιστατικών με τη 

χρήση PowerPoint (μισός αριθμός εκπαιδευομένων * 20΄)  

Περιγραφή 

Σε αυτή την άσκηση οι εκπαιδευόμενοι – ο καθένας ξεχωριστά – θα παρουσιάσει μία 

κατάσταση/γεγονός, την δυσκολία που αντιμετώπισε (είτε με τον μαθητή, είτε με τους 

γονείς, είτε με την σχολική τάξη) και τον τρόπο που την διαχειρίστηκε, τι μεθόδους 

χρησιμοποίησε, τι πήγε καλά, αν υπήρχε κάτι που τον δυσκόλεψε κλπ. Στη συνέχεια θα 

λάβει ανατροφοδότηση από τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.  

Οι παρουσιάσεις των εκπαιδευόμενων θα διακρίνονται στα βασικά χαρακτηριστικά του 

γεγονότος που παρουσιάζουν, στη στοχοθεσία, στα ζητήματα/προκλήσεις που 

αντιμετώπισαν, στις στρατηγικές διαχείρισης και στη συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο. Οι 

παρουσιάσεις των εκπαιδευομένων θα μοιραστούν και τις δύο μέρες. 

 

2) «Οικογένεια του ατόμου με ΔΑΦ: τα στάδια του πένθους στις ΔΑΦ» (45 λεπτά) 

 Το πένθος των γονέων παιδιού με χρόνια αναπηρία  

 Στάδια του πένθους στις σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές, 

ιδιαίτερα στις ΔΑΦ  

  Ο διαφορετικός ρόλος και η οπτική της μητέρας και του πατέρα  

 Το αίσθημα της ενοχής των γονέων και η θέση του επαγγελματία 

παράλληλης στήριξης 



 

 

Περιγραφή  

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τα βασικά στάδια του πένθους των γονέων για την απώλεια του 

ιδανικού παιδιού που είχαν φανταστεί, καθώς και τον διακριτικό  ρόλο του 

επαγγελματία παράλληλης στήριξης σε αυτή τη διαδικασία. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

1) Άσκηση: Παρουσίαση από τους συμμετέχοντες διαχείρισης περιστατικών με τη 

χρήση PowerPoint (μισός αριθμός εκπαιδευομένων * 20΄)  

Περιγραφή 

Σε αυτή την άσκηση οι εκπαιδευόμενοι – ο καθένας ξεχωριστά – θα παρουσιάσει μία 

κατάσταση/γεγονός, την δυσκολία που αντιμετώπισε (είτε με τον μαθητή, είτε με τους 

γονείς, είτε με την σχολική τάξη) και τον τρόπο που την διαχειρίστηκε, τι μεθόδους 

χρησιμοποίησε, τι πήγε καλά, αν υπήρχε κάτι που τον δυσκόλεψε κλπ. Στη συνέχεια θα 

λάβει ανατροφοδότηση από τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.  

Οι παρουσιάσεις των εκπαιδευόμενων θα διακρίνονται στα βασικά χαρακτηριστικά του 

γεγονότος που παρουσιάζουν, στη στοχοθεσία, στα ζητήματα/προκλήσεις που 

αντιμετώπισαν, στις στρατηγικές διαχείρισης και στη συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο. Οι 

παρουσιάσεις των εκπαιδευομένων θα μοιραστούν και τις δύο μέρες. 

2) «Συναισθήματα μεταβίβασης αντιμεταβίβασης σε σχολικά πλαίσια» (45 λεπτά)  

 Εισαγωγή στις βασικές έννοιας της Μεταβίβασης και Αντιμεταβίβασης  

  Διαχείριση Αντιμεταβιβαστικών συναισθημάτων των επαγγελματιών 

συνεκπαίδευσης  

 Διαχείρισης ματαίωσης επαγγελματιών παράλληλης στήριξης και 

οικογένειας  

 



 

 

Περιγραφή 

 Αυτή η εισήγηση στοχεύει στην κατανόηση από τους συμμετέχοντες των 

συναισθηματικών αντιδράσεων γονέων και επαγγελματιών στη διαταραχή, και την 

ματαίωση που προκαλείται λόγω της χρόνιας φύσης της, ως μια πολύ σημαντική 

πτυχή της σχέσης μεταξύ επαγγελματιών και γονέων. Η εισήγηση αυτή στοχεύει 

επίσης στη γνωριμία των συμμετεχόντων με τους τρόπους διαχείρισης των 

συναισθημάτων αυτών και των περίπλοκων ζητημάτων που εγείρου 

Υλικό:  

 Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν ηλεκτρονικά ( μέσω dropbox ) την προτεινόμενη 

προς μελέτη βιβλιογραφία και τις παρουσιάσεις των συναντήσεων. 

Συμμετέχοντες – προφίλ: 

 Απόφοιτοι εκπαιδευτικών  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
θέλουν να εργαστούν στην παράλληλη στήριξη και έχουν μικρή ή καθόλου εμπειρία 
στις ΔΑΦ και στην παράλληλη στήριξη 

 Επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θέλουν να εργαστούν στην παράλληλη στήριξη 
και έχουν μικρή ή καθόλου εμπειρία στις ΔΑΦ και στην παράλληλη στήριξη 
(εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κλπ.) 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 25 συμμετέχοντες στην αίθουσα. 

Αξιολόγηση Σεμιναρίου: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και 
ανώνυμα ένα αξιολογητικό έντυπο στο τέλος της κάθε ημέρας του σεμιναρίου. 

 

Χρόνος / τόπος διεξαγωγής: 2 Σαββατοκύριακα 

Αθήνα:   9 & 10/12/2017, 31/3 & 1/4//2018, Αιόλου 72, Αθήνα 

Διάρκεια: 22 ώρες ( 11 ½  ώρες θεωρητική κατάρτιση– 2 ½   ώρες  Πρακτική Άσκηση, 8 ώρες 

παρουσιάσεις περιστατικών εκπαιδευομένων) 

Δηλώσεις συμμετοχής : έως  4/12/2017 

 

 

 



 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Α) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΝΟΤΗΤΩΝ ( 9 & 10/12/2017 & 31/3 & 1/4/2018 ) 
 

1) 200€  □ Προκαταβολή 100,00 με την εγγραφή έως 4/12/2017 και το υπόλοιπο ποσό έως 

30/3/2018. 

2) 160€     □  Για εφάπαξ καταβολή, εγγραφές έως 15/11/2017, ανέργους, φοιτητές, 

εργαζόμενους και εθελοντές του ΚΠΕ. 

 

Β) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  9 & 10/12/2017 
 

1) 140€  □ Προκαταβολή 80,00 με την εγγραφή έως 4/12/2017 και το υπόλοιπο ποσό έως 

30/3/2018. 

2) 110€     □  Για εφάπαξ καταβολή,  εγγραφές έως 15/11/2017, ανέργους, φοιτητές, 

εργαζόμενους και εθελοντές του ΚΠΕ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Παρακολούθηση της 2ης ενότητας απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η παρακολούθηση της 1ης ενότητας  

 

Τρόπος πληρωμής 

Η κατάθεση του ποσού μπορεί να γίνει σε Εθνική Τράπεζα, Αριθμός 
Λογαριασμού: 760/296002-85, IBAN: GR 440 110 76 000000 760 296002-85 SWIFT τράπεζας 
(BIG) ETHNGRAA. 
Δικαιούχος: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. Παρακαλείσθε να σημειώνετε το ονοματεπώνυμα 
και την αιτιολογία στο αποδεικτικό κατάθεσης. 

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής επιστρέφεται  στις παρακάτω περιπτώσεις: 

o Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. 

o Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής από τον/ην συμμετέχοντα/ουσα, με 

γραπτή γνωστοποίηση στο Κέντρο Παιδιού & Εφήβου έως και 10 ημερολογιακές 

ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου .  

o Μετά τις 10 ημέρες, επιστρέφονται χρήματα μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης 

του/ης συμμετέχοντα/ουσας. 



 

 

 

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής δεν επιστρέφεται όταν: 

o Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα ακυρώσει τη συμμετοχή του την παραμονή ή την 

ήμερα έναρξης του Σεμιναρίου.  

o Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα δεν εμφανιστεί στο Σεμινάριο χωρίς προειδοποίηση.  

o Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα διακόψει την παρακολούθησή του. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής- Εγγραφές : 

Αποστολή του συμπληρωμένου δελτίου συμμετοχής στο Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & 
Εκπαίδευσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: tete@kpechios.gr ή με φαξ στο 
2105789191, έως  4/12/2017 

 

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του 
ποσού, καθώς και των δικαιολογητικών εγγράφων για την παροχή έκπτωσης ανά περίπτωση. 

 

Λόγω των περιορισμένων θέσεων του σεμιναρίου, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας. 

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή,  

Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00 

Ηλ. Ταχυδρομείο: tete@kpechios.gr , p.chouli@gmail.com 
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