
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 

Ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου διοργανώνει τρίωρο 

εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: 

Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας «Αφροδίτη» 

 

Ημερομηνία: 03/07/2021 – Σάββατο 

Ώρα: 9:00 π.μ. – 12:00 μ.μ. 

Εισηγήτριες:  Μαρία Χριστοπούλου, PhD, MOP, SLP, CSS 

                         Ραφαέλλα Κασπαρή, MSc, SLP 

 

Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο το πρώτο σταθμισμένο εργαλείο 

αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας «Αφροδίτη», για παιδιά 4.8 – 6.0 ετών σε 

κυπριακό και ελληνικό πληθυσμό.  

 

Στόχοι σεμιναρίου 

 Περιγραφή του εργαλείου 

 Επεξήγηση δραστηριοτήτων 

 Διαδικασία χορήγησης  

 Βαθμολόγηση δραστηριοτήτων 

 Καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων  

 Βαθμολόγηση σε διαφορετικές μελέτες περίπτωσης 

 

Κόστος 

 Συμμετοχή για μέλη Συλλόγου με αγορά του εργαλείου  -   €83 

 Συμμετοχή για μη μέλη Συλλόγου με αγορά του εργαλείου -  €93 

 

Σημειώσεις 

 Απευθύνεται σε εγγεγραμμένα μέλη του ΣΥΕΛ, ειδικούς παιδαγωγούς, 

ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς. 

 Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και επαγγελματίες από Ελλάδα. 

 Οι οδηγίες, ο σύνδεσμος και το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα σταλούν όταν 

λήξουν οι συμμετοχές.  

 Θα σταλεί πιστοποιητικό επάρκειας χορήγησης μέσω email.  

 Τελευταία προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής:  25/06/2021 

 

 

 

 



Λεπτομέρειες για αγορά του εργαλείου  

 Για αυτούς που είναι μακριά (Κύπρο ή Ελλάδα), το εργαλείο θα σταλεί μέσω της 

εταιρείας ACS Courier και τα έξοδα θα επιβαρύνουν τους ίδιους.   

Υπάρχουν οι πιο κάτω επιλογές:  

1. Για Κύπρο 

 Παράδοση από την ACS στο σπίτι (€6.40) 

Συμπληρώνετε προσεκτικά στη φόρμα συμμετοχής οδό, αριθμό, ταχυδρομικό 

κώδικα, χωριό/πόλη, χώρα  

 

 Παραλαβή από το κοντινότερο κατάστημα της ACS (€2.90) 

Συμπληρώνετε προσεκτικά στη φόρμα συμμετοχής το κοντινότερο σε εσάς 

κατάστημα με ακριβή περιοχή και διεύθυνση. 
 

 

2. Για Ελλάδα  

 Παράδοση από την ACS στο σπίτι σας (€23)  

(Σύμφωνα με την ACS, οι παραδόσεις στην Ελλάδα γίνονται άμεσα για να 

διασφαλιστεί η παραλαβή τους) 

 

 Όσοι μπορούν, θα μπορούν να παραλάβουν το εργαλείο από το γραφείο του 

Συλλόγου. Σε περίπτωση που κάποιος αλλάξει τρόπο παραλαβής του εργαλείου 

να ενημερώνει τον υπεύθυνο γραφείου του ΣΥΕΛ.  

 

 

 

 

 

 

  


