Ο «Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ» είναι ένα μη
κερδοσκοπικό σωματείο, με αριθμό απόφασης 4533/1996, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο
Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Υ.Υ.Κ.Α. ενώ παράλληλα είναι
πιστοποιημένος φορέας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης, Επιμόρφωσης & Εθελοντισμού διοργανώνει το 14ο κατά σειρά
εκπαιδευτικό σεμινάριο συνοδών - εμψυχωτών ατόμων με αναπηρία για αθλητικά, πολιτιστικά και
κατασκηνωτικά προγράμματα.
Θεματολογία θεωρητικού μέρους :
Α’ ενότητα: Πρώτες βοήθειες - πρόληψη & αποφυγή ατυχημάτων
Β’ ενότητα: Γνωρίζοντας τον αυτισμό και την νοητική υστέρηση – Θεωρητικό Μέρος Ι & ΙΙ
Γ’ ενότητα: Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς
Θεωρητικό Μέρος Ι - επιθετικότητα, υπερκινητικότητα, διαχείριση θυμού, εναλλακτική
επικοινωνία, επικοινωνία με γονείς
Θεωρητικό Μέρος ΙΙ – Ασκήσεις, Ανάλυση περιστατικών
Δ’ ενότητα: Ο ρόλος του συνοδού
Σχέσεις συνοδού – παιδιών, σχέσεις συνοδών
Βιωματικό Μέρος – Ο ρόλος του συνοδού – Συζήτηση
Ε’ Ενότητα: Θεωρητικό Μέρος Ι - Οργάνωση κατασκηνωτικού Προγράμματος
Θεωρητικό Μέρος ΙΙ - Η Κατασκήνωση μια ευκαιρία ένταξης
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας θα αφιερωθεί χρόνος 30 λεπτών συζήτησης &
απάντησης σε ερωτήματα.
• Με την ολοκλήρωση και του πρακτικού μέρους, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Το θεωρητικό μέρος, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του συλλόγου ΑΛΜΑ (Μίλωνος 2, Πλατεία
Φιλικής Εταιρείας, Παλαιό Φάληρο) στις παρακάτω ημερομηνίες
•
•
•

Παρασκευή 22/2/2019
Σάββατο 23/2/2019
Κυριακή 24/2/2019

Ώρα: 15:00-19:00
Ώρα: 09:00- 16:30
Ώρα: 09:00- 16:30

Πρακτικό μέρος:
Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε καθημερινά προγράμματα εκπαίδευσης
(Απογευματινή Λέσχη Δημιουργικής Απασχόλησης, Πρόγραμμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης ), συμμετοχή
σε τουλάχιστον 2 ημερήσια αθλητικά προγράμματα Σαββάτου διάρκειας 4 ωρών και σε 2 τριήμερα
πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης διάρκειας 40 ωρών με δύο διανυκτερεύσεις (από Παρασκευή
απόγευμα έως Κυριακή απόγευμα). Διάρκεια πρακτικής από Μάρτιο έως Ιούλιο 2019.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης με την ολοκλήρωση και του πρακτικού
μέρους και θα ενταχθούν στo Μητρώο συνοδών –εκπαιδευτών του συλλόγου για πιθανή κάλυψη
θέσεων στα κατασκηνωτικά προγράμματα και τα μονοήμερα και πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα
που διοργανώνει ο Σύλλογος ΑΛΜΑ αλλά και άλλοι φορείς ή ιδιώτες που αναζητούν εκπαιδευμένους
συνοδούς.

Συμμετέχοντες – προφίλ:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σπουδαστές Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. Σχολών
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Παιδαγωγικών (φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές,
ειδικοί παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, καθηγητές ειδικής φυσικής αγωγής, νηπιαγωγούς
κλπ.), τελειόφοιτους των Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής, φοιτητές τουριστικών επαγγελμάτων και όσους
ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον κλάδο της Ειδικής Αγωγής.

Μέγιστος Αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα
Αξιολόγηση Σεμιναρίου: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα αξιολογητικό έντυπο στο
τέλος και του πρακτικού μέρους του σεμιναρίου.
Τόπος διεξαγωγής: Σύλλογος ΑΛΜΑ , Μίλωνος 2, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Π.Φάληρο

Διάρκεια κάθε ενότητας: 3 ώρες
Δηλώσεις συμμετοχής : έως 19/2/2019
Κόστος συμμετοχής: 90 ευρώ / άτομο
Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:
 τη θεωρητική κατάρτιση
 τη μετακίνηση, τη διαμονή και τη διατροφή στα τριήμερα της πρακτικής άσκησης
 τη μετακίνηση στο αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου

Διάρκεια εκπαίδευσης: 80 Ώρες
Θεωρητικό Μέρος :20 ώρες
Πρακτικό Μέρος :60 ώρες συμπεριλαμβανομένου και 2 τριήμερων προγραμμάτων ημιαυτόνομης
διαβίωσης στον Άγιο Ανδρέα (με διανυκτερεύσεις)
Διαδικασία εγγραφής:
Κράτηση θέσεως κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία του Συλλόγου στα τηλ.: 2108664100 και 210-9828150
 κατάθεση του 50% του ποσού στον ακόλουθο τραπεζικό Λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με
αριθμό 5061-044703-979 (IBAN: GR 5701 7206 1000 5061 044703 979). Παρακαλούμε όπως
αναγράφετε στο καταθετήριο το ονοματεπώνυμό σας
 Αποστολή με fax ή e-mail του αντίγραφου του καταθετηρίου με το όνομα του συμμετέχοντος
 Θα επακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία για επιβεβαίωση της συμμετοχής
 Η εξόφληση γίνεται την πρώτη ημέρα του Σεμιναρίου

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής επιστρέφεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από το Σύλλογο ΑΛΜΑ
• Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής από τον/ην συμμετέχοντα/ουσα, με γραπτή
γνωστοποίηση στο Σύλλογο έως και 10 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής δεν επιστρέφεται όταν:




Ο / Η συμμετέχων/ουσα ακυρώσει τη συμμετοχή του αργότερα από 10 ημερολογιακές ημέρες πριν
την έναρξη του σεμιναρίου.
Ο / Η συμμετέχων/ουσα δεν εμφανιστεί στο σεμινάριο χωρίς προειδοποίηση.
Ο / Η συμμετέχων/ουσα διακόψει την παρακολούθησή του.

Δηλώσεις συμμετοχής- Εγγραφές :

Αποστολή του συμπληρωμένου δελτίου συμμετοχής στο έως 19/2/2019.
Για την οριστικοποίηση της εγγραφής απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού
Λόγω των περιορισμένων θέσεων του σεμιναρίου, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες:
Γραμματεία ΑΛΜΑ 210-9828150, 210-8664100
info@alma-amea.gr

