χολζσ Εκπαίδευςθσ υνοδϊν Παράλλθλθσ τιριξθσ
Θεςςαλίασ
Ο xόριπποσ ςε ςυνεργαςία με καταξιωμζνουσ ειςθγθτζσ και με εμπειρία ςτο χϊρο τθσ ειδικισ
εκπαίδευςθσ διοργανϊνει ςτθ Λάριςα Κφκλουσ πουδϊν για άτομα που επικυμοφν να
εκπαιδευτοφν πλιρωσ προκειμζνου να εργαςτοφν άμεςα ωσ υνοδοί Παράλλθλθσ τιριξθσ
ςτθν περιφζρεια τθσ Θεςςαλίασ.
Ο xόριπποσ υποςτθρίηει τθ γριγορθ επαγγελματικι αποκατάςταςθ των ςυμμετεχόντων που
εκπαιδεφονται, δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ και λειτουργεί ωσ μζςο επικοινωνίασ μεταξφ των
εκπαιδευμζνων-πιςτοποιθμζνων ςυνοδϊν και των γονζων-ιδιωτικϊν φορζων που αναηθτοφν
τα κατάλλθλα άτομα που κα καλφψουν τισ ανάγκεσ τουσ.

Ζνα πρακτικό ςεμινάριο-εργαλείο για ζναν αποτελεςματικό υνοδό Παράλλθλθσ τιριξθσ,
που εςτιάηει ςε τεχνικζσ παρζμβαςθσ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ και διαλείμματοσ.
Ειςθγθτισ: Λ. Κοτρωνάκθ, Ειδικι Παιδαγωγόσ – Ειδικι ςυνεργάτθσ κζντρου ΑΒΑ, Ακινα
Τπεφκυνθ Προγράμματοσ: Ε. Καπλάνθ, Ειδικι παιδαγωγόσ,
Msc Ψυχοπαιδαγωγικι τθσ ζνταξθσ: Ζνα ςχολείο για όλουσ
Ψυχοπαιδαγωγικι των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν
Πόλθ: Λάριςα, Νικθταρά 18, 3οσ όροφοσ
ΘΕΩΡΙΑ 10 ϊρεσ
Ημερομθνίεσ: 1ο Σμιμα 4-5 Φεβρουαρίου 2017 & 2ο Σμιμα 1-2 Απριλίου 2017
Ϊρεσ: 09:00πμ – 14:00μμ
ΠΡΑΚΣΙΚΗ 10 ϊρεσ
Ημερομθνίεσ: 2 θμζρεσ (Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, περίοδοσ από 15/6/2017 ζωσ 14/7/2017)
Ϊρεσ: 08:30πμ – 13:30μμ

Ανϊτατοσ αρικμόσ ςυμμετοχισ ςε κάκε Κφκλο πουδϊν 15 άτομα

Ενότθτεσ
1. Θεωρθτικά ηθτιματα τθσ ζνταξθσ
2. Πλεονεκτιματα τθσ ζνταξθσ
3. Ο ρόλοσ του/τθσ ςυνοδοφ
4. Αξιολόγθςθ δεξιοτιτων για επιτυχι ζνταξθ
5. Διδακτικζσ τεχνικζσ που προάγουν τθν ζνταξθ
6. Δυςκολίεσ ζνταξθσ παιδιϊν με Διάχυτεσ Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ
7. Πρόγραμμα Ζνταξθσ των παιδιϊν με ΔΑΔ
8. Κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ – παιχνίδι
9. Μελζτθ Περίπτωςθσ (case study)
10. Απόςυρςθ του/τθσ ςυνοδοφ
11. υμβουλευτικι ςε πραγματικά περιςτατικά

Απευκφνεται ςε:
Εκπαιδευτικοφσ γενικισ και ειδικισ αγωγισ, Ειδικοφσ Θεραπευτζσ, Νθπιαγωγοφσ, Ψυχολόγουσ,
Λογοκεραπευτζσ, Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ, Ειδικό Βοθκθτικό Προςωπικό, Κακθγθτζσ
Φυςικισ Αγωγισ, Φοιτθτζσ και βοθκοφσ ςυναφϊν χολϊν.
Εγγραφζσ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αποςτείλλουν τα βιογραφικά τουσ:


Αυτοπροςϊπωσ, ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ Νικθταρά 18, 3οσ Όροφοσ, Λάριςα, ΣΚ
41221 ι με αποςτολι email ςτο info@horippos.gr



Ακυρϊςεισ Εγγραφϊν δε γίνονται δεκτζσ. Γίνονται δεκτζσ αντικαταςτάςεισ ονομάτων.

Δίδακτρα: 130 ευρϊ (τιμι χωρίσ ΦΠΑ)
τα δίδακτρα ςυμπεριλαμβάνεται:


Παρακολοφκθςθ Κφκλου πουδϊν 20 ωρϊν (10 ϊρεσ Θεωρία - 10 ϊρεσ Πρακτικι
Εξάςκθςθ)



Θεωρθτικό και Πρακτικό Τλικό



Διάκεςθ βιογραφικϊν των ςυμμετεχόντων ςε κάκε ενδιαφερόμενο (πλιρθσ εχεμφκια)



Δυνατότθτα υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ ςε ςυγκεκριμζνα περιςτατικά



Ανοιχτι γραμμι επικοινωνίασ για όλο το ςχολικό ζτοσ



Πιςτοποιθτικό Παρακολοφκθςθσ – Εκπαιδευμζνοσ ςυνοδόσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ

Απαιτοφνται: αποςτολι Βιογραφικϊν, κράτθςθ κζςθσ με προκαταβολι 30 ευρϊ
·
Eurobank
·

Αρικμόσ Λογαριαςμοφ: 0026.0039.11.0201129534,
IBAN GR8102600390000110201129534
Δικαιοφχοσ: Κοινωνικι υνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Κοινωνικισ Φροντίδασ xόριπποσ

·

Αιτιολογία: Π3

ΠΡΟΟΧΗ
τθν απόδειξθ κατάκεςθσ κα πρζπει να αναφζρεται οπωςδιποτε το ονοματεπϊνυμο του
κατακζτθ. Η απόδειξθ τθσ κατάκεςθσ κα αποςτζλλεται ι κα προςκομίηεται ςτα γραφεία του
κζντρου «xόριπποσ», Νικθταρά 18, 3οσ Όροφοσ, Λάριςα, ΣΚ 41221. Παρακαλοφμε να
διατθρείτε το αποδεικτικό τθσ κατάκεςθσ μζχρι τθν οριςτικι διαςταφρωςθ των ςτοιχείων ςασ.
Για νζεσ ανακοινϊςεισ ςχετικά με το ςεμινάριο κα ενθμερωκείτε τθλεφωνικά. Για όλεσ τισ
ενθμερϊςεισ μπορείτε να επιςκζπτεςτε τθν ιςτοςελίδα μασ ςτο www.horippos.gr.
Για περαιτζρω πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ από Δευτζρα
ζωσ Παραςκευι, 17:00-21:00 ςτα τθλζφωνα: 2410-414599 και 6973 200 567.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ όλα τα ονόματα και τα ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων
(όςων το επικυμοφν) που παρακολοφκθςαν ολόκλθρο τον Εκπαιδευτικό Κφκλο μαηί με τα
ςτοιχεία του βιογραφικοφ τουσ
κα είναι διακζςιμα ςε γονείσ και ενδιαφερόμενουσ φορείσ
(Εκπαιδευτικοφσ Οργανιςμοφσ, Ιδιωτικά Κζντρα Αποκατάςταςθσ...)
ςε Λάριςα, Βόλο, Σρίκαλα και Καρδίτςα
ϊςτε να ζρκουν άμεςα ςε επαφι μαηί τουσ προκειμζνου να καλφψουν τισ ανάγκεσ τουσ.

