
 

 

Α.Π.   48/Φ44                                                                                                                            Πειραιάς, 4 Οκτωβρίου 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 2: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Αγαπητέ κύριε, αγαπητή κυρία,  

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 «Ίδρυμα Αικατερίνης 

Λασκαρίδη» συμμετέχει σε Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα – εγκεκριμένο από το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. άδειας 17/26-5-2016) – σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο του Birmingham και το Πανεπιστήμιο του Milano που τιτλοφορείται: 

«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». 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 Μεγάλης Βρετανίας.  

     Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» έχει την τιμή να σας 

προσκαλέσει στην παρουσίαση του δεύτερου επιπέδου του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος 

που αφορά στην πρακτική εκπαίδευση όσων (εκπαιδευτικών ή θεραπευτών) δουλεύουν απευθείας 

με παιδιά με αυτισμό.  

Για την ολοκλήρωση της παρουσίασης θα χρειαστούμε συνολικά 8 ώρες, ημέρα Σάββατο, στις 

15/10/2016, ώρες 09.00-17:00 στo 6ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου, διεύθυνση Μανδηλαρά και 

Αλαμάνας, T.K. 174 55.  Βεβαίωση παρακολούθησης θα δοθεί αυστηρά στους συμμετέχοντες που 

θα ολοκληρώσουν και τις 8 ώρες επιμόρφωσης. 

 



 

Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να το προσαρμόσουμε πλήρως στα ελληνικά δεδομένα και στις 

δικές σας ανάγκες εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό, η συνεισφορά σας θα είναι ιδιαίτερα 

σημαντική μέσω της παρακολούθησης αυτής της εκπαιδευτικής συνάντησης και μέσω της 

συμπλήρωσης ενός σύντομου ερωτηματολογίου, το οποίο μπορείτε να μας το επιστρέψετε την 

ημέρα της επιμόρφωσης. 

 

Ελπίζουμε να σας δούμε από κοντά το Σάββατο 15/10/2016 στις 09:00. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

η Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» 

 

Κατερίνα Λασκαρίδη 

 

 

Προκειμένου να μπορέσουμε όσο γίνεται να προσαρμόσουμε την εκπαίδευση στις δικές σας 

ανάγκες, παρακαλώ απαντήστε μας στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Παρακαλώ σημειώστε το πλαίσιο εργασίας σας  

Σχολείο Γενικής Εκπαίδευσης 

Ειδικό Σχολείο 

Ειδικό Σχολείο Αυτισμού 

 

2. Παρακαλώ σημειώστε το ρόλο σας σε αυτό  

 Σχολικός Σύμβουλος 



 

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας 

Εκπαιδευτικός Γενικής Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικός Τάξης Ένταξης 

Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης 

Άλλο, παρακαλώ περιγράψτε: 

 

3. Τι προσδοκίες έχετε από την εκπαίδευση αυτή; 

 

4. Παρακαλώ σημειώστε με 2 λόγια τα βασικά σημεία που σας δυσκολεύουν με τα παιδιά με 

αυτισμό που έχετε στην τάξη σας. Θα δοθεί η ευκαιρία να το συζητήσουμε και στη διάρκεια 

της εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ 

 

 

 



 

 

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 

 

 

 



 

 

 

                                                      ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ                   

                                                               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

«Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό» 

        ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

                                     15 Οκτωβρίου 2016, 6οΔημοτικό Σχολείου Aλίμου 

 
 
 
 
 8.30 – 9.00 : Προσέλευση –Εγγραφές 

09.00-11.00: Κατανοώντας το Παιδί , Ζοζεφίνα Τζονάκα, Εκπαιδευτικός Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής, Καίτη Σερέτη, Ψυχοπαιδαγωγός 

11.00-11.15: Διάλλειμα 

11.15 – 13.00: Επενδύοντας στις Σχέσεις, Ζοζεφίνα Τζονάκα, Καίτη Σερέτη 

13.00-13:45 : Διάλειμμα 



 

 

 

 

 

13.45 – 15.00: Εκπαιδευτικές Πρακτικές, Ζοζεφίνα Τζονάκα, Καίτη Σερέτη 

15.00- 15.15: Διάλλειμα 

15.15 – 17.00:  Διαμόρφωση Υποστηρικτικού Περιβάλλοντος, Ζοζεφίνα Τζονάκα, Καίτη Σερέτη 

 

 

 


