
	  

	  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

Αξιότιµε Κύριε, Αξιότιµη Κυρία, 

Το «Ίδρυµα Αικατερίνης Λασκαρίδη» στο πλαίσιο του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράµµατος, που 

συµµετέχει σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Birmingham και το Πανεπιστήµιο του Milano µε τίτλο: 

«Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισµό: Αναπτύσσοντας την κατανόηση, τις γνώσεις και 

τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελµατιών που δουλεύουν µε παιδιά µε αυτισµό 

ηλικίας 5-10 χρονών» έχει την τιµή να σας προσκαλέσει στην παρουσίαση του τρίτου επιπέδου του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος. Για την ολοκλήρωση της παρουσίασης θα χρειαστούµε συνολικά 8 ώρες.  

Η παρουσίαση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016, ώρα 9.00π.µ. έως 17.00µ.µ. στο κτήριο 

του Ιδρύµατος Αικατερίνης Λασκαρίδη, που βρίσκεται επί των οδών Πραξιτέλους 169 & Μπουµπουλίνας 

στον Πειραιά. 

Γνωρίζουµε σήµερα ότι 1 στα 100 παιδιά θα διαγνωσθούν µε αυτισµό, καθιστώντας απαραίτητο να έχουν 

όλοι οι εµπλεκόµενοι στοιχειώδη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για τις ιδιαίτερες ανάγκες και τον 

καλύτερο τρόπο προσέγγισης των παιδιών αυτών. Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί µετάφραση και 

προσαρµογή από το αγγλικό πρόγραµµα του Autism Education Trust – Schools Program, το οποίο είναι 

εγκεκριµένο από το Υπουργείο Παιδείας της Μ. Βρετανίας. Στόχος µας είναι να µπορέσουµε να το 

προσαρµόσουµε πλήρως στα ελληνικά δεδοµένα.  

Συγκεκριµένα, πρόκειται για ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης τριών επιπέδων: 



	  

	  

 Επίπεδο 1: Ενηµέρωση/Ευαισθητοποίηση (πρώτη εισαγωγή στον αυτισµό) – αφορά όλους όσους έχουν 

καθηµερινή επαφή µε το παιδί µε αυτισµό σε πλαίσιο εκπαίδευσης ή θεραπείας. 

Επίπεδο 2: Πρακτική Εκπαίδευση για όσους (εκπαιδευτικοί/θεραπευτές) δουλεύουν απευθείας µε παιδιά 

µε αυτισµό. 

Επίπεδο 3: Εκπαίδευση Διευθυντών και Σχολικών Συµβούλων στην Προώθηση της Καλής Πρακτικής 

στον Αυτισµό για Σχολικές Μονάδες. 

 

Αναγνωρίζοντας τον καίριο ρόλο που µπορεί να παίξει ο Διευθυντής και ο Σχολικός Σύµβουλος στη 

βελτίωση της συνολικής πρακτικής της σχολικής µονάδας, και την καθοριστική σηµασία για τη µετάδοση 

της γνώσης και των δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας, θεωρούµε πως η παρουσία σας (καθώς και 

των διευθυντών, που εσείς πιστεύετε ότι θα τους ενδιαφέρει) στην παρουσίαση αυτή θα είναι ιδιαίτερη 

πολύτιµη για εµάς.  

Θα σας δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσετε την εκπαίδευση και να µας δώσετε ανατροφοδότηση τόσο 

πάνω στο ίδιο το εκπαιδευτικό υλικό, τις δραστηριότητες και τα βίντεο, όσο και τις πολύτιµες συµβουλές 

σας πάνω στο προτεινόµενο από εµάς µοντέλο εκπαίδευσης. 

Παρακαλούµε όπως µας ενηµερώσετε για τη διαθεσιµότητά σας στο info@laskaridou.gr.  

Ελπίζουµε να ανταποκριθείτε θετικά στο κάλεσµά µας  

 

Με φιλικούς χαιρετισµούς, 

Η Αντιπρόεδρος του  

«Ιδρύµατος Αικατερίνης Λασκαρίδη» 

 

Κατερίνα Λασκαρίδη 



	  

	  

 

 

Προκειµένου να µπορέσουµε όσο γίνεται να προσαρµόσουµε την εκπαίδευση στις δικιές σας ανάγκες, παρακαλούµε 

όπως µας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.   

1. Παρακαλώ σηµειώστε το πλαίσιο εργασίας σας;  

oΣχολείο Γενικής Εκπαίδευσης 

oΕιδικό Σχολείο 

oΕιδικό Σχολείο Αυτισµού 

 

2. Παρακαλώ σηµειώστε το ρόλο σας σε αυτό  

o Σχολικός Σύµβουλος 

oΔιευθυντής Σχολικής Μονάδας 

 

3. Τι προσδοκίες έχετε από την εκπαίδευση αυτή; 

 

 

 

	  

4. Παρακαλώ σηµειώστε µε 2 λόγια τα βασικά σηµεία που αποτελούν πρόκληση για εσάς, τους 

εκπαιδευτικούς στο σχολείο σας σε σχέση µε τους µαθητές  µε αυτισµό.  



	  

	  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 

 

5. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήταν καλό να γνωρίζουµε πριν την εκπαίδευση;  

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!! 


