ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑ
Η Ελλθνικι Εταιρία Δυςλεξίασ διοργανϊνει θμερίδα ςτισ 5/10/2019, με κζμα:
«υνεκπαίδευςθ και Ελλθνικι Πραγματικότθτα» ςτο εράφειο Κζντρο Διμου
Ακθναίων, Πειραιϊσ & Πζτρου Ράλλθ.
Η θμερίδα αφορά και απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων,
ειδικοφσ παιδαγωγοφσ, λογοκεραπευτζσ, εργοκεραπευτζσ, επαγγελματίεσ ψυχικισ
υγείασ, ενιλικεσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, γονείσ και ςε κάκε ενδιαφερόμενο

ΕΙΟΔΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ – Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ – απαραίτθτθ
προχπόκεςθ θ προεγγραφι ςασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ
ςυμμετοχισ. Θα αποςταλοφν υπογεγραμμζνεσ βεβαιώςεισ
παρακολοφκθςθσ ςτθν θλεκτρονικι ςασ διεφκυνςθ.
9.00-9.30

Προςζλευςθ - Εγγραφζσ

9.30-10.00

Χαιρετιςμοί

10.00-10.30

10.30-11.30

«υνεκπαίδευςθ και θ Ελλθνικι Πραγματικότθτα»
(ειςαγωγικά ςχόλια)
Ελζνθ Λιβανίου (Ph.D)
Εκπαιδευτικόσ Ψυχολόγοσ – Πρόεδροσ ΕΕΔ
'Inclusive education - what can teachers do in mainstream
classes?'
Dr. Gill Richards*, Professor Emeritus of Special Education, Equity and
Inclusion,
Nottingham Trent University

11.30-11.45

Ερωτιςεισ

11.45-12.15

Διάλειμμα

12.15-13.00

«Μακθςιακι δυςκολία ι μακθςιακι διαφορετικότθτα ςτα
Μακθματικά; Σι ςθμαίνει και πώσ μπορείσ
πρακτικά να βοθκιςεισ;»
Δρ. Γιάννθσ Καραγιαννάκθσ,
Διδάςκων και Ερευνθτισ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν

13.00-13.45

«χεδιαςμόσ και εφαρμογι εξατομικευμζνου
προγράμματοσ μάκθςθσ ςε μακθτι με Ειδικζσ
Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ ςτθν κανονικι του τάξθ»

Δρ. Γιώτα Γιαννέλη, MsEd NIU - USA

Δρ. Παν/μίου Ιωαννίνων – Αντιπρόεδροσ ΕΕΔ
13.45-14.00

Ερωτιςεισ

14.00-14.30

Διάλειμμα

14.30-15.30

Workshop:
'Inclusion starts with "Hello."
Dr. Gill Richards*, Professor Emeritus
of Special Education, Equity and Inclusion,
Nottingham Trent University

15.30-16.30

‘Reinforcing self-esteem within LD students using
adapted learning strategies’
Anny Cooreman*, Founder & Director of Eureka Leuven
Belgium, School & Centre of education, support & research
for pupils with Dyslexia, Dyscalculia and ADD

16.30-17.00

Διαδραςτικι παρουςίαςθ υπό μορφι ςυνζντευξθσ:
Γονείσ και παιδιά με Ειδικζσ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ
Καίτθ Δθμάκθ, φμβουλοσ ψυχικισ υγείασ – Γραμματζασ ΕΕΔ
τάκθσ Παπαδόπουλοσ, γονζασ - επιχειρθματίασ

17.00-17.30
17.30-18.00

18.00-19.00

Διάλειμμα

Εικαςτικι παρζμβαςθ με κζμα τθ δυςλεξία:
"Δίνοντασ μορφι ςτθ δυςλεξία μου"
Βάλια Καραπιδάκθ
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ/Εκπαιδευτικόσ
υμπεράςματα - υηιτθςθ – Προτάςεισ
Λιξθ Ημερίδασ – Χοριγθςθ βεβαιώςεων παρακολοφκθςθσ

Πλθροφορίεσ - Εγγραφζσ: τθλ. 6989388016 (Καλι Ζουηοφνθ, Βοθκόσ παραγωγισ
θμερίδασ) – info@dyslexia.gr
Είςοδοσ ελεφκερθ. Προκειμζνου να τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ, βεβαιωκείτε
ότι ζχετε ολοκλθρώςει τθ ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ ςυμμετοχισ - προεγγραφισ
Διατίκεται δωρεάν parking ςτον χώρο διεξαγωγισ τθσ θμερίδασ
*Eπιςθμαίνεται ότι δεν κα υπάρχει παράλλθλθ διερμθνεία ςτισ ανακοινϊςεισ των
ξζνων ομιλθτριϊν, ωςτόςο κα πραγματοποιθκοφν ςτθν αγγλικι γλϊςςα, ενϊ κα
δίνονται και υποςτθρικτικζσ διευκρινίςεισ ςτα ελλθνικά, όπου αυτό κρίνεται
απαραίτθτο. Επίςθσ, οι διαφάνειεσ που κα ςυνοδεφουν τισ ειςθγιςεισ κα
παρουςιάηονται και ςτισ δφο γλϊςςεσ.

