
ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

Διεπιστημονική Προσέγγιση  

στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση: Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης 

3 - 4  Απριλίου 2020 

Αθήνα 

 
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί το δελτίο εγγραφής και να σταλεί με fax (210 6047457) ή με e-
mail: vkevga@free-spirit.gr, στη γραμματεία του Συνεδρίου που λειτουργεί από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 09:00-17:00. 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………..………………………………………………………………………………………………… 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ΦΟΡΕΑΣ:  Δημόσιος □      Ιδιωτικός □    Άλλος  □ 

          
(Σημείωση: Παρακαλούμε αναγράψτε την επωνυμία και τη διεύθυνση) 

 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………….…………………..…………………………………………………………………....................... 
 
Ε-ΜΑΙL:…………………………………………………………………….….….….….….…….….…………………………………….. 

 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Από 17/2/2020 έως 
8/3/2020 

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Από 9/3/2020 έως και την 
ημέρα του Συμποσίου 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 40,00 € 60,00 € 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 20,00 € 20,00 € 

 
 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει την 
ιδιότητά τους (π.χ. φοιτητική ταυτότητα) 

 
 
 

 

mailto:vkevga@free-spirit.gr


Επιθυμώ να λάβω μέρος στο Εργαστήριο: 

 
Σάββατο 4  Απριλίου 2020 στις 09:00 - 10:15   
 
1. Η Θεατρική Αγωγή για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Καλές πρακτικές για την 

προσωπική ανάπτυξη και την συμπερίληψη.        

2. Έντεχνος Συλλογισμός - Artful Thinking και δεξιότητες μάθησης.     

3. Ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση για οικογένειες με παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: 

Η θεραπευτική δύναμη της ομάδας.         

4. Δράσεις του Ιδρύματος Ωνάση στην Ειδική Αγωγή: «Boarding pass και στην Καρδιά του 

Αυτισμού»: Μια Ξεχωριστή Προσέγγιση στη Μάθηση.       

5. Εκπαίδευση σε Δεξιότητες Θεωρίας του Νου.        

6. Έγκαιρη παρέμβαση για μαθητές σε υψηλή επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες: Ο 
σχεδιασμός ενός διδακτικού προγράμματος για την ενίσχυση των δεξιοτήτων γραμματισμού 

σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.        

    

Το ποσό εγγραφής έχει ορισθεί στα 15,00 € ανά Εργαστήριο (Η εγγραφή στο Συμπόσιο αποτελεί 
προϋπόθεση παρακολούθησης του Εργαστηρίου). Δεν καθίσταται δυνατή η εγγραφή σε 
περισσότερα του ενός Εργαστηρίου καθώς αυτά θα διεξαχθούν ταυτόχρονα. 
 

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 

Το δικαίωμα εγγραφής περιλαμβάνει:  

- Είσοδο στο συνεδριακό χώρο 
- Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου 
- Παραλαβή συνεδριακού υλικού  
- Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Με κατάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Αρ. Λογαριασμού: 5072 045 459 852 

IBAN: GR98 0172 0720 0050 7204 5459 852 

SWIFT CODE: PIRBGRAA 

Δικαιούχος: Ι. ΒΟΥΤΣΑΣ – Α. ΜΑΣΤΟΡΑΣ Ε.Π.Ε. 

 

Στην αιτιολογία παρακαλούμε να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και το συμπόσιο 
«Διεπιστημονική Προσέγγιση στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση: Σύνδεση Θεωρίας & 
Πράξης» (Παρακαλούμε όπως αποστείλετε µαζί µε το δελτίο εγγραφής και το αποδεικτικό 
κατάθεσης). 

 

_________________________________  ____________________________ 
Υπογραφή        Ημερομηνία 


