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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 
 

Μια περιοδεία για το Σύνδρομο Down 
 

 
Η Αμφινόμη «Μια Περιοδεία για το Σύνδρομο Down» μέλος του Συλλόγου Ηλιαχτίδα «Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόμων 
με Σύνδρομο Down» οργανώνει σε συνεργασία με την Νέα Γενιά, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπαίδευσης και πολιτισμού 
και περισσότερους από 15 τοπικούς Συλλόγους και φορείς μια περιοδεία για το Σύνδρομο Down σε όλη την Ελλάδα. 
 
Η αγάπη και το ενδιαφέρον μας για τα άτομα με Σύνδρομο Down μας έκαναν να οργανώσουμε ανοιχτές συναντήσεις 
για όλους σε επίπεδο τοπικών Δήμων σε όλη την Ελλάδα ώστε να έρθουμε κοντά σε οικογένειες και κάθε 
ενδιαφερόμενο, ενώ παράλληλα η κοινωνία μας να έρθει κοντά στο Σύνδρομο Down χωρίς αποκλεισμούς με 
σκοπό να: 

• Γνωριστούμε 

• Μιλήσουμε 

• Μοιραστούμε 

• Ανταλλάξουμε 

• Μάθουμε 

• Κοινωνικοποιηθούμε 

Οργανώνουμε ομάδες εργασιών – συζητήσεων με θέματα: 

• Αυτόνομη διαβίωση – επαγγελματική αποκατάσταση – διάφορες ασχολίες, κοινωνικοποίηση, διατροφή – 
γυμναστική, συμπεριφορά, για μεγάλες ηλικίες, παρουσίαση περιπτώσεων συζήτηση  

• Σχολείο – εκπαίδευση & ειδική αγωγή, εφηβεία, συμπεριφορά, χόμπι, ασχολίες, κοινωνικοποίηση, διατροφή – 
γυμναστική, παρουσίαση περιπτώσεων συζήτηση 

• Γεννήθηκε με Σύνδρομο Down και τώρα τι; Παρουσίαση περιπτώσεων συζήτηση. Πρώιμη παρέμβαση – 
εκπαίδευση  

Για κάθε ενότητα θα υπάρχει αναφορά συγκεκριμένων μοντέλων που εφαρμόζονται ή εφαρμόστηκαν και 
χαρακτηρίζονται επιτυχημένα, εξετάζοντας και τις περιπτώσεις που δεν εξελίσσονται καλά. Απορίες, προβληματισμοί, 
διαφωνίες, αναλύονται μέσα από συζήτηση αληθινών περιπτώσεων. Προβολή τηλεοπτικού υλικού.  

Τις ομάδες εργασιών – συζητήσεων συντονίζουν ειδικοί επιστήμονες – άτομα με εμπειρία – εθελοντές 

Θα παρουσιαστούν: Ο εκάστοτε Δήμος, οι Σύλλογοι για το Σύνδρομο Down, εργαστήρια ειδικής αγωγής, κέντρα 
αποθεραπείας & αποκατάστασης, τα πανεπιστήμια στην ειδική αγωγή    

Θα δοθούν: Χρήσιμα πληροφοριακά έντυπα, βιβλία, DVD περιστατικών, ενημερωτικά για ότι έχει σχέση με τα ΑΜΕΑ 
στην Ελλάδα, τηλέφωνα – διευθύνσεις (φορέων, οργανώσεων, σχολείων, κλπ) εκπαιδευτικά προγράμματα (διάβασμα, 
γράψιμο, συμπεριφορά, γυμναστική, διατροφή), έντυπο υλικό για την ανάλυση των ενοτήτων κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης, στατιστικά στοιχεία και πολλά άλλα. 
 
Μια ανοιχτή εκδήλωση για όλους: Γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, επιστήμονες, εθελοντές, φορείς, οργανισμούς, 
συλλόγους, κάθε ενδιαφερόμενο  
 
 
Ημερομηνίες και Δήμοι συναντήσεων: 
 
Δήμος Αλίμου Αττικής  
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 3:00 μμ έως 7:00 μμ 
Διεύθυνση: Λ. Ιωνίας 96 Άνω Καλαμάκι, Πολιτιστικό Κέντρο  
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Δήμος Ραφήνας Αττικής 
Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 11:00 πμ έως 3:00 μμ 
Διεύθυνση: Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 (Δημοτικό σχολείο) 
 
Δήμος Νέας Σμύρνης Αττικής 
Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 11:00 πμ έως 3:00 μμ 
Διεύθυνση: Πλαστήρα 57 Χώρος Γ ΚΑΠΗ Νέα Σμύρνη 
 
Δήμος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκη 
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 3:00 μμ έως 7:00 μμ 
Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου & Αν. Θράκης 9 4ο & 5ο Λύκειο Καλαμαριάς  
 

Δήμος Συκεών Θεσσαλονίκης 
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 11:00 πμ έως 3:00 μμ 
Διεύθυνση: Νικολάου Παρασευά 43 Συκές 
 
Δήμος Κοζάνης 
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 11:00 πμ έως 3:00 μμ 
Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου, ΚΔΑΠ (ένταντι στρατοπέδου)  
 
Δήμος Λάρισας 
Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 και ώρα 3:00 μμ έως 7:00 μμ 
Διεύθυνση: Ρούσβελτ 59 Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο  
 
Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκης 
Σάββατο 17 Απριλίου 2010 και ώρα 11:00 πμ έως 3:00 μμ 
Διεύθυνση: Νέο Ρύσιο, Κέντρο Πολιτισμού (έναντι άλσους) 
 
Δήμος Καβάλας 
Κυριακή 18 Απριλίου 2010 και ώρα 11:00 πμ έως 3:00 μμ 
Διεύθυνση: Χανίων 22  Άγιος Λουκάς ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ  
 
Δήμος Χανίων Κρήτη 
Σάββατο 15 Μαΐου 2010 και ώρα 11:00 πμ έως 3:00 μμ 
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Δημαρχείο Χανίων  
 
 
Η είσοδος είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο. Είναι δωρεάν και δεν χρειάζεται να δηλώσετε συμμετοχή. 
Περισσότερες πληροφορίες www.amfinomi.eu . 
 
Ενώ μπορείτε για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πρότασή σας να μας στείλετε e-mail στο info@amfinomi.eu  
 
Σημειώνεται ότι σε κάθε Δήμο παρά την κοινή θεματολογία θα υπάρχει διαφορετική βάση συζήτησης κάθε φορά ανάλογα 
με το κοινό που θα συμμετέχει   
 

 

http://www.amfinomi.eu/
mailto:info@amfinomi.eu
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ 
22 Ιανουαρίου 2010 

 
 

3:00 μμ – 4:00 μμ Α ΕΝΟΤΗΤΑ  
 
Παρουσίαση της ομάδας Αμφινόμη «Μια περιοδεία για το Σύνδρομο Down» – ενημέρωση από τον κάθε τοπικό Δήμο, 
Σύλλογο, ή φορέα για τα προγράμματά του – χρήσιμες πληροφορίες. 
 

Αντωνοπούλου Ιόλη Πρόεδρος Συλλόγου “Ηλιαχτίδα” 
Φροσύνης Δημήτρης Εκπρόσωπος ομάδας νέων του Συλλόγου “Ηλιαχτίδα” υπεύθυνος οργάνωσης ομάδας 
Αμφινόμη ”Μια περιοδεία για το Σύνδρομο Down” 
Εκπρόσωπος του Δήμου Αλίμου 

 
Εισηγήσεις επιστημονικού προσωπικού για θέματα που αφορούν τα άτομα με Σύνδρομο Down όπως: 
  
Διατροφική Συμπεριφορά 

Αντωνοπούλου Αικατερίνη Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Μάθηση και επικοινωνία σε ΑμεΑ 
Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας διατροφικής συμπεριφοράς και υγείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 
 

Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή 
Κατσανδρή Κατερίνα, Ειδική Εκπαιδευτικός – Σύμβουλος ΚΕΔΔΥ 
 

Δημιουργική απασχόληση – Ελεύθερος χρόνος 
Γαρίπη Αικατερίνη Ψυχολόγος  
Τζανάκου Άννα Ψυχολόγος 
 

Υποστηριζόμενη Εργασία 
Κουτουμάνος Άγγελος Κοινωνικός λειτουργός, Εκδότης Noesi.gr, Υπεύθυνος Υπηρεσίας Ένταξης στην 
Απασχόληση στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» 
 

 
4:00 μμ – 5:30 μμ Β ΕΝΟΤΗΤΑ  
 
Δημιουργία και έναρξη ομάδων εργασιών:  

Συμμετοχή στο πρόγραμμα  ΑΜΦΙΝΟΜΗ 

Αγαπητέ κ. Δελλασούδα, 
  
  
Σας ενημερώνω για τις τελευταίες λεπτομέρειες για την αρτιότερη οργάνωση των συναντήσεων ότι: 
  

• Η προσέλευσή σας στους χώρους των συναντήσεων καλό θα ήταν να γίνει 15 - 20 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη 
ώστε να υπάρχει χρόνος γνωριμίας με άλλους προσκεκλημένους και να συζητήσουμε την οργάνωση της ομάδας 
εργασίας που θα είσαστε συντονιστής μαζί με την κ. Κατσανδρή Κατερίνα 

• Σας περιμένουμε σε Άλιμο και Νέα Σμύρνη. Οι διευθύνσεις των χώρων βρίσκονται στο site www.amfinomi.eu 
• Είσαστε συντονιστής στην ομάδα εργασίας με θέμα την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή, όπου πρακτικά θα κρατάει 

διοικητικό μέλος του Συλλόγου Ηλιαχτίδα. Είσαστε ελεύθερος να συντονίσετε όπως νομίζετε την ομάδα εργασίας και αν 
θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιες ερωτήσεις (τέσσερις στον αριθμό) προς κάθε γονέα για να καταφέρουμε να 
μιλήσουν οι ίδιοι οι γονείς και να δώσουν απαντήσεις σε σημαντικά θέματα. Όπως επίσης και να τους δώσουμε σε 
κάποια θέματα εμπειρικές προτάσεις γονέων της Ηλιαχτίδας για το τι μπορούν να κάνουν για το παιδί τους σε 
συγκεκριμένη ηλικία. (οι ερωτήσεις και οι εμπειρικές προτάσεις είναι προαιρετικές για το αν θέλετε να τις 
χρησιμοποιήσετε στην ομάδα σας, τις αφήνουμε στην δική σας ευχέρεια) Παρόλα αυτά σας τις επισυνάπτω για να έχετε 
μια γνώμη. 

• Σας επισυνάπτω ακόμα και το τελικό πρόγραμμα για τον κάθε Δήμο 
  
Παραμένω στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα. 
  
Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για τη συμμετοχή και τη βοήθειά σας, 
  
  
Δημήτρης Φροσύνης 
  
dimitris@frossinis.gr 
Τηλ. 6942 660 250 
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Ομάδα 1 ηλικίες 0-6: πρώιμη παρέμβαση, εκπαίδευση σε μικρή ηλικία, διατροφή, συμπεριφορά. 
 
Συμμετέχουν: 
 

Μπόκος Βασίλης Αντιπρόεδρος του Συλλόγου “Ηλιαχτίδα” 
Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας διατροφικής συμπεριφοράς και υγείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου  
Αντωνοπούλου Αικατερίνη Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Μάθηση και επικοινωνία σε ΑμεΑ 

 Φροσύνης Δημήτρης Εκπρόσωπος ομάδας νέων του Συλλόγου “Ηλιαχτίδα” 
 
Ομάδα 2 ηλικίες 6-18: εκπαίδευση στο σχολείο, κοινωνικοποίηση, συμπεριφορά. 
Συμμετέχουν: 
 

Νάσσιου Μαριάννα Διοικητικό μέλος του Συλλόγου “Ηλιαχτίδα” 
Δελλασούδας Λαυρέντιος Ομότιμος καθηγητής ειδικής αγωγής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
Κατσανδρή Κατερίνα Ειδική Εκπαιδευτικός – Σύμβουλος ΚΕΔΔΥ 
 

Ομάδα 3 ηλικίες 18 και άνω: υποστηριζόμενη εργασία, κοινωνικοποίηση, συμπεριφορά. 
Συμμετέχουν: 
 

Αντωνοπούλου Ιόλη Πρόεδρος Συλλόγου “Ηλιαχτίδα” 
Κουτουμάνος Άγγελος Κοινωνικός λειτουργός, Εκδότης Noesi.gr, Υπεύθυνος Υπηρεσίας Ένταξης στην 
Απασχόληση στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» 
Γαρίπη Αικατερίνη Ψυχολόγος  
Τζανάκου Άννα Ψυχολόγος 
 

Καταγραφή αναγκών της κάθε ομάδας, ενημέρωση – πληροφόρηση για όλα τα θέματα που τους αφορούν, επαφή 
γονέων και επιστημόνων, καταγραφή αποτελεσμάτων των συζητήσεων και δημιουργία στόχων για το μέλλον.  
 
 
5:30 μμ – 6:00 μμ 
 
Διάλλειμα - Ελαφρύ γεύμα – καφές. 
 
 
6:00 μμ – 7:00 μμ Γ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Παρουσίαση οπτικοαουστικού υλικού ατόμων με Σύνδρομο Down σε όλες τις φάσεις της ζωής τους (βρεφική ηλικία, 
εκπαίδευση, σχολείο, ελεύθερος χρόνος, γυμναστική, κοινωνική ένταξη, υποστηριζόμενη εργασία). 
 
Παρουσίαση αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων της κάθε ομάδας εργασίας. 
  
Συζήτηση – ανάλυση των περιπτώσεων, χρήσιμα συμπεράσματα, κοινές αποφάσεις για το μέλλον αντίστοιχων 
συναντήσεων.    

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
24 Ιανουαρίου 2010  

 
 

11:00 πμ – 12:00 μμ Α ΕΝΟΤΗΤΑ  
 
Παρουσίαση της ομάδας Αμφινόμη «Μια περιοδεία για το Σύνδρομο Down» – ενημέρωση από τον κάθε τοπικό Δήμο, 
Σύλλογο, ή φορέα για τα προγράμματά του – χρήσιμες πληροφορίες. 
 

Αντωνοπούλου Ιόλη Πρόεδρος Συλλόγου “Ηλιαχτίδα” 
Φροσύνης Δημήτρης Εκπρόσωπος ομάδας νέων του Συλλόγου “Ηλιαχτίδα” υπεύθυνος οργάνωσης ομάδας 
Αμφινόμη ”Μια περιοδεία για το Σύνδρομο Down” 
Εκπρόσωπος του Δήμου Νέας Σμύρνης 

 
Εισηγήσεις επιστημονικού προσωπικού για θέματα που αφορούν τα άτομα με Σύνδρομο Down όπως: 
 
Διατροφική Συμπεριφορά 

Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας διατροφικής συμπεριφοράς και υγείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 
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Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή 
Κατσανδρή Κατερίνα, Ειδική Εκπαιδευτικός – Σύμβουλος ΚΕΔΔΥ 

 
Θεατρικό Παιχνίδι 

Νομικού Μαρία Εμψυχότρια νέων  
 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός 
Κατσούδα Καίτη Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηριζόμενης Εργασίας (ΕΛΕΤΥΠΕ) Υπεύθυνη 
υπηρεσίας εργασίας του ιδρύματος «Θεοτόκος» 
 

 
12:00 μμ – 1:30 μμ Β ΕΝΟΤΗΤΑ  
 
Δημιουργία και έναρξη ομάδων εργασιών:  
 
Ομάδα 1 ηλικίες 0-6: πρώιμη παρέμβαση, εκπαίδευση σε μικρή ηλικία, διατροφή, συμπεριφορά. 
Συμμετέχουν: 
 

Μπόκος Βασίλης Αντιπρόεδρος του Συλλόγου “Ηλιαχτίδα” 
Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας διατροφικής συμπεριφοράς και υγείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

 Φροσύνης Δημήτρης Εκπρόσωπος ομάδας νέων του Συλλόγου “Ηλιαχτίδα” 
 
Ομάδα 2 ηλικίες 6-18: εκπαίδευση στο σχολείο, κοινωνικοποίηση, συμπεριφορά. 
Συμμετέχουν: 
 

Λαμπροπούλου Φωτεινή Διοικητικό μέλος του Συλλόγου “Ηλιαχτίδα” 
Δελλασούδας Λαυρέντιος Ομότιμος καθηγητής ειδικής αγωγής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
Κατσανδρή Κατερίνα Ειδική Εκπαιδευτικός – Σύμβουλος ΚΕΔΔΥ 

   
Ομάδα 3 ηλικίες 18 και άνω: υποστηριζόμενη εργασία, κοινωνικοποίηση, συμπεριφορά. 
Συμμετέχουν: 

Αντωνοπούλου Ιόλη Πρόεδρος Συλλόγου “Ηλιαχτίδα” 
Κατσούδα Καίτη Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηριζόμενης Εργασίας (ΕΛΕΤΥΠΕ) Υπεύθυνη 
υπηρεσίας εργασίας του ιδρύματος «Θεοτόκος» 

 
Καταγραφή αναγκών της κάθε ομάδας, ενημέρωση – πληροφόρηση για όλα τα θέματα που τους αφορούν, επαφή 
γονέων και επιστημόνων, καταγραφή αποτελεσμάτων των συζητήσεων και δημιουργία στόχων για το μέλλον.  
 
 
1:30 μμ – 2:00 μμ 
 
Διάλλειμα - Ελαφρύ γεύμα – καφές. 
 
 
2:00 μμ – 3:00 μμ Γ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Παρουσίαση οπτικοαουστικού υλικού ατόμων με Σύνδρομο Down σε όλες τις φάσεις της ζωής τους (βρεφική ηλικία, 
εκπαίδευση, σχολείο, ελεύθερος χρόνος, γυμναστική, κοινωνική ένταξη, υποστηριζόμενη εργασία). 
 
Παρουσίαση αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων της κάθε ομάδας εργασίας. 
  
Συζήτηση – ανάλυση των περιπτώσεων, χρήσιμα συμπεράσματα, κοινές αποφάσεις για το μέλλον αντίστοιχων 
συναντήσεων.    
 
 

 
ΠΕΜΠΤΗ 

15 
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 
Κρήσκεντος μαρτ., 
Λεωνίδου Αθηνών 
Ανατολή: 6.50’ Δύση: 20.01’ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 

Μια περιοδεία γιατο Σύνδρομο Down 

 

Η Αμφινόμη «Μια Περιοδεία για το Σύνδρομο 

Down» μέλος του Συλλόγου Ηλιαχτίδα «Ένωση 

Γονέων και Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Down» 

οργανώνει σε συνεργασία με την Εθνική Υπη- 

ρεσία Προγραμμάτων Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση 

και Eurodesk, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκπαί- 

δευσης και πολιτισμού και περισσότερους από 

15 τοπικούς Συλλόγους και φορείς, μια περιο- 

δεία για το Σύνδρομο Down σε όλη την Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο αυτό, η περιοδεία συνεχίζεται με 

επόμενο σταθμό τη Λάρισα, αύριο Παρασκευή, 

16 Απριλίου, στο «Χατζηγιάννειο» Πνευματικό 

Κέντρο (από τις 3 το μεσημέρι έως τις 7 το από- 

γευμα). Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές «συ- 

νεχίζουμε την εκστρατεία γνώσης για την υπέρ- 

βαση της προκατάληψης και καλούμε γονείς, 

εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, φοιτητές και κάθε 

ενδιαφερόμενο να παρευρεθεί στις συναντήσεις 

μας». «Η αγάπη, προσθέτουν οι διοργανωτές 

και το ενδιαφέρον μας για τα άτομα με Σύνδρο- 

μο Down μας έκαναν να οργανώσουμε ανοιχτές 

συναντήσεις για όλους σε επίπεδο τοπικών Δή- 

μων σε όλη την Ελλάδα ώστε να έρθουμε κοντά 

σε οικογένειες και κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ πα- 

ράλληλα η κοινωνία μας να έρθει κοντά στο Σύν- 

δρομο Down χωρίς αποκλεισμούς με σκοπό να 

γνωριστούμε, μιλήσουμε, μοιραστούμε, ανταλ- 

λάξουμε, μάθουμε, κοινωνικοποιηθούμε. Οργα- 

νώνουμε επιστημονικές εισηγήσεις & ομάδες 

εργασίας – συζητήσεων με θέματα: Επαγγελ- 

ματικό προσανατολισμό – διάφορες ασχολίες, 

κοινωνικοποίηση, διατροφή – γυμναστική, συμ- 

περιφορά, για μεγάλες ηλικίες, παρουσίαση πε- 

ριπτώσεων συζήτηση. Σχολείο – εκπαίδευση & 

ειδική αγωγή, εφηβεία, συμπεριφορά, χόμπι, 

ασχολίες, κοινωνικοποίηση, διατροφή – γυμνα- 

στική, παρουσίαση περιπτώσεων συζήτηση. Γεν- 

νήθηκε με Σύνδρομο Down και τώρα τι; Πρώιμη 

παρέμβαση – εκπαίδευση, ιατρική ανάπτυξη. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ, 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Για κάθε ενότητα θα υπάρχει αναφορά συγ- 

κεκριμένων μοντέλων που εφαρμόζονται ή 

εφαρμόστηκαν και χαρακτηρίζονται επιτυχημέ- 

να, εξετάζοντας και τις περιπτώσεις που δεν 

εξελίσσονται καλά. Απορίες, προβληματισμοί, 

διαφωνίες, αναλύονται μέσα από συζήτηση αλη- 

θινών περιπτώσεων. Προβολή τηλεοπτικού υλι- 

κού. Τις ομάδες εργασιών – συζητήσεων συν- 



 7 

τονίζουν ειδικοί επιστήμονες – άτομα με εμπει- 

ρία – εθελοντές». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 

θα διανεμηθούν χρήσιμα πληροφοριακά έντυπα, 

DVD περιστατικών, ενημερωτικά για ότι έχει σχέ- 

ση με τα ΑμεΑ στην Ελλάδα, τηλέφωνα – διευ- 

θύνσεις (φορέων, οργανώσεων, σχολείων, κ.λπ.) 

εκπαιδευτικά προγράμματα (διάβασμα, γράψι- 

μο, συμπεριφορά, γυμναστική, διατροφή), έν- 

τυπο υλικό για την ανάλυση των ενοτήτων κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης, στατιστικά στοιχεία 

και πολλά άλλα. Οι ενδιαφερόμενοι για περισ- 

σότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν 

στο τηλέφωνο 6942-660.250 ή στο site: www.amfinomi. 

eu ενώ σημειώνεται πως η είσοδος είναι 

ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο, είναι δωρεάν 

και δεν χρειάζεται να δηλώσετε συμμετοχή. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η εκδήλωση της Λάρισας θα ξεκινήσει στις 

3 το μεσημέρι, της 16ης Απριλίου, στο «Χατζη- 

γιάννειο» και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις 

εξής εισηγήσεις: Φροσύνης Δημήτρης, Εκπρό- 

σωπος ομάδας Αμφινόμη «Μια περιοδεία για το 

Σύνδρομο Down». Λέτσος Κλεάνθης, Πρόεδρος 

Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρι- 

σαίων. Λιάπης Χρήστος, Διευθυντής Πρωτοβάθ- 

μιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας. Παπαναστα- 

σούλης Αναστάσιος, Πρόεδρος Συλλόγου γο- 

νέων και κηδεμόνων ΑμεΑ νομού Λάρισας Εκ- 

πρόσωπος Συλλόγου Συνδρόμου Down Θεσσα- 

λίας. 

Στις 3:30 μ.μ.: Εισηγήσεις επιστημονικού προ- 

σωπικού για θέματα που αφορούν τα άτομα με 

Σύνδρομο Down όπως: Ιατρική ανάπτυξη Σκεν- 

τέρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδια- 

τρικής – Ιατρός κοινωνικής ιατρικής, Πανεπιστή- 

μιο Θεσσαλίας. Εκπαίδευση στα παιδιά με Σύν- 

δρομο Down Κοτσογιάννης Αστέριος, Προϊστά- 

μενος ΚΕΔΔΥ Λάρισας. 

Ανάπτυξη λόγου – Δυσκολίες επικοινωνίας 

στα παιδιά με Σύνδρομο Down. Κορδέση Χα- 

ρούλα, Ειδική Παιδαγωγός – Λογοπαιδικός. Έν- 

ταξη μαθητών με Σύνδρομο Down στο γενικό 

σχολείο: Μελέτη περίπτωσης Βαγενά Αικατερί- 

νη, Ειδική Παιδαγωγός. Δυσλειτουργίες αισθη- 

τηριακής επεξεργασίας στα άτομα με Σύνδρομο 

Down Φοφίκου Αθανασία, Εργοθεραπεύτρια. 

Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός 

– Μορφές απασχόλησης Δελλασούδας Λαυρέν- 

τιος Ομότιμος καθηγητής ειδικής αγωγής του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη- 

νών. Στις 6 μ.μ.: Δημιουργία και έναρξη ομάδων 

εργασίας: Ομάδα 1 θέμα: Πρώιμη παρέμβαση, 

ιατρική ανάπτυξη. Συντονίζουν: Σκεντέρης Νι- 

κόλαος Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής – 

Ιατρός κοινωνικής ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσ- 
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σαλίας. Φοφίκου Αθανασία, Εργοθεραπεύτρια. 

Ομάδα 2 θέμα: Εκπαίδευση στο σχολείο, κοινω- 

νικοποίηση, συμπεριφορά. Συντονίζουν: Κοτσο- 

γιάννης Αστέριος, Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Λάρι- 

σας. Κορδέση Χαρούλα, Ειδική Παιδαγωγός – 

Λογοπαιδικός. Βαγενά Αικατερίνη, Ειδική Παι- 

δαγωγός. Ομάδα 3 θέμα: Σχολικός και επαγγελ- 

ματικός προσανατολισμός – Μορφές απασχό- 

λησης. Συντονιστής: Δελλασούδας Λαυρέντιος 

Ομότιμος καθηγητής ειδικής αγωγής του Εθνι- 
 


