ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Διαδικτυακή Eκδήλωση Eυαισθητοποίησης
Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας
«το καλό είναι για όλους»
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021, 18.00 - 20.30
Πλατφόρμα zoom & youtube ΠΣΦ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας, το Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής
Φυσικοθεραπείας (Ε.Τ.Π.Φ.) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.),
διοργανώνει Διαδικτυακή Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης, με θέμα: «το καλό είναι για όλους»
ώστε, αφενός, να ευαισθητοποιήσει την κοινότητα επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των
ανθρώπων με αναπηρία στην κοινωνία και, αφετέρου, να αναδείξει καλές πρακτικές στο
πεδίο της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ημέρα Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2021, σε πλατφόρμα
zoom, ώρες 18.00-20.30 και ως σκοπό έχει:
α) την ευαισθητοποίηση της κοινότητας επί θεμάτων αναπηρίας, διαφορετικότητας &
δικαιωμάτων,
β) την ανάδειξη της φωνής & την ενδυνάμωση των ανθρώπων με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και
γ) την προώθηση ενταξιακών πρακτικών και μίας κουλτούρας αλληλεγγύης και αποδοχής της
διαφορετικότητας
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους Ομιλητές που πλαισιώνουν την εκδήλωση και με μεγάλη
τους χαρά αποδέχθηκαν την πρόσκληση της Συντονιστικής Επιτροπής του Ε.Τ.Π.Φ. να
συμμετάσχουν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17.30 -18.00 Προσέλευση
18.00 ‘Έναρξη – Χαιρετισμοί
Κέντρου Ευαγγελία, Συντονίστρια Επιστημονικού Τμήματος «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»
Πέτρος Λυμπερίδης, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Ν.Π.Δ.Δ.
Αλεξάνδρα Χριστάρα – Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια ΔΙΠΑΕ & Διευθύντρια ΜΠΣ
«Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία» ΔΙΠΑΕ
Εισηγήσεις
 Γεωργιάδου Αθηνά, Senior NDT Bobath, τ.Καθηγήτρια εφ.ΔΙΠΑΕ
« Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ »


Φρείχα Θηρεσία, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Ειδικά Σχολεία ΕΛΕΠΑΠ, Μητέρα
παιδιού με αναπηρία
«Στήριξη του παιδιού με κινητική αναπηρία από τους γονείς και το δίλημμα ειδικό σχολείο ή
συμπερίληψη. Τα υπέρ και τα κατά»
 Δημήτρης Γρίντζος, Καλλιτέχνης – Ηθοποιός
« Εμπειρίες, βιώματα, καινοτόμες λύσεις»
 Χρήστος Κορομηλάς, κολυμβητής και τριαθλητής
«Κι όμως δεκατριάμισυ χρόνια μετά την τύφλωσή μου είμαι ένας ευτυχισμένος, χαρούμενος
και χαμογελαστός άνθρωπος»
20.00 Συζήτηση με το κοινό, Λήξη εκδήλωσης
Οργάνωση/Επιμέλεια: Συντονιστική Επιτροπή Ε.Τ.
Για τη ΣΕ του ΕΤΠΦ
Η Συντονίστρια
Η Γενική Γραμματέας
Κέντρου Ευαγγελία
Φυτιλή Δήμητρα

Αφίσα Συνεδρίου: "Το καλό είναι για όλους" της Ναταλί Κοσταντίνοβα,11χρονών από Σόφια,
Βουλγαρία, Έκθεση ζωγραφικής παιδιών με τίτλο "Ζωγράφισε την αναπηρία"

