ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Εισηγητής Dr.Βασίλης Κόκοτας, BSc, DOptom

Μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων και με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε τη διοργάνωση σειράς
σεμιναρίων από τον δρ. Βασίλη Κόκοτα, Αναπτυξιακός Συμπεριφορικός Οπτομέτρης στο κέντρο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ.
Πιο κάτω θα βρείτε πληροφορίες για τα σεμινάρια, συμμετοχή στο πρώτο σεμινάριο θεωρείτε βασική
προϋπόθεση ώστε να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει ένα ή και τα δύο που ακολουθούν με θέματα «Όραση και
Μάθηση» και «Όραση και Αυτισμός».
Τα δύο σεμινάρια που θα ακολουθήσουν μετά την Εισαγωγή στην Όραση (Προαπαιτούμενο) έχουν
αλληλένδετη συνοχή και η παρακολούθηση του ενός προϋποθέτει την παρακολούθηση του άλλου για καλύτερη
επιμόρφωση χωρίς βέβαια να είναι απαγορευτική η παρακολούθηση μόνο του ενός.
Τα σεμινάρια απευθύνονται ΜΟΝΟ σε θεραπευτές/ειδικούς και ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι
περιορισμένος λόγω των πρακτικών που συμπεριλαμβάνουν οι εκπαιδεύσεις. Γι αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά
προτεραιότητας για την κατοχύρωση της θέσης συμμετοχής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:
24-25/02/2018 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΑΣΗ (ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ)

31/3 και 1/4/2018 ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
19/5-20/5 2018 ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:
1. Εισαγωγή στην Όραση (24-25/02/2018)
Το διήμερο αυτό σεμινάριο αποτελεί προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση όλων των άλλων σεμιναρίων.
Σκοπός είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στην αίσθηση της όρασης εξετάζοντας την από διαφορετικές
πλευρές. Ξεκινώντας από την ανατομία του οπτικού συστήματος και την φυσιολογία του, οι συμμετέχοντες
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις δομές και την λειτουργική τους εμπλοκή στην διαδικασία της όρασης. Η
ουσία συνεχίζει να ξετυλίγεται στην περιγραφή των νευρολογικών μηχανισμών που αφορούν τόσο το κινητικό
κομμάτι των ματιών όσο και την αισθητηριακή επεξεργασία της όρασης. Γίνεται αναφορά στα σύγχρονα
δεδομένα των νευροεπιστημών και το μοντέλο της συμπεριφοριστικής και νεύρο-αναπτυξιακής προσέγγισης
στην όραση για να καταλήξουμε στο επίπεδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και την αλληλεπίδραση της
όρασης με τα υπόλοιπα αισθητηριακά συστήματα. Όλα τα παραπάνω δίνονται με τρόπο πρακτικό και
βιωματικό έτσι ώστε η κατανόηση τους να είναι άμεση και η εφαρμογή τους εύκολη από την επόμενη κιόλας
ημέρα.

2. Όραση & Μάθηση (31/3 και 1/4/2018)
Το σεμινάριο απευθύνεται σε θεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, οπτομέτρες, οφθαλμίατρους,
παιδίατρους και φοιτητές των παραπάνω ειδικοτήτων που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να
αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επίδραση της όρασης στη μαθησιακή διαδικασία. Η όραση ως
αίσθηση παρέχει το 90% των πληροφοριών που λαμβάνουμε από το περιβάλλον μας. Ως εκ τούτου, κάθε
οπτική εμπειρία συμβάλει στο χτίσιμο της υποκειμενικής αντίληψης του κόσμου μας και συμμετέχει στην
ανάπτυξη και διεύρυνση του γνωσιακού μας πεδίου.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση του πολύπλοκου μηχανισμού της ανάγνωσης, όπως και των
παραμέτρων που συντελούν στην διαδικασία της μάθησης (αδρή και λεπτή κίνηση, οπτική μνήμη, πλευρίωση
κ.τ.λ), μέσα από το πρίσμα της όρασης. Η εμβάθυνση γίνεται με τρόπο βιωματικό και η εκπαίδευση έχει
πρακτικό χαρακτήρα. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν εμπλουτίσει την
φαρέτρα τους με γνώση και τεχνικές που θα τους βοηθήσουν στην αξιολόγηση και παρέμβαση των παιδιών
με μαθησιακές δυσκολίες.
3. Όραση & Αυτισμός (19/5-20/5 2018)
Το σεμινάριο απευθύνεται σε θεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, οπτομέτρες, οφθαλμίατρους,
παιδίατρους και φοιτητές των παραπάνω ειδικοτήτων που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να
αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την λειτουργία της όρασης στα άτομα εντός του αυτιστικού
φάσματος. Έχοντας σαν βάση το πως η όραση συμβάλει καταλυτικά στην ανάπτυξη των κινητικών και
γνωσιακών δραστηριοτήτων, εμβαθύνουμε στην οπτική επεξεργασία για να δούμε πως αυτή διαμορφώνει το
λειτουργικό προφίλ των ατόμων με αυτισμό.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αναγνώριση των οπτικών και αντιληπτικών δυσκολιών που διαμορφώνουν τον
εσωτερικό κόσμο των αυτιστικών. Ξεκινώντας από τα γενικά χαρακτηριστικά του πιο λειτουργικού αυτισμού
και καταλήγοντας στις βαρύτερες μορφές του, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την
αισθητηριακή επεξεργασία της όρασης. Ως αποτέλεσμα, οι στερεοτυπικές συμπεριφορές, η μειωμένη
βλεμματική επαφή, η βάδιση στις μύτες, και πλήθος άλλων συμπεριφορών θα αναδειχθούν μέσα από μια νέα
προοπτική η οποία έχει πολλά να προσφέρει τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά. Στα πλαίσια του
σεμιναρίου θα γίνει παράλληλα επίδειξη θεραπευτικών τεχνικών που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα σε
οποιοδήποτε περιστατικό εντός του φάσματος.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ:
Ο κ.Κόκοτας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και αποφοίτησε από το Instituto Regionale di Studi Ottica e
Optometria (IRSOO) στην Ιταλία το 1995 με πτυχίο οπτικού – οπτομέτρη. Το 1998 γίνεται δεκτός ως Clinical
Associate από το Optometric Extension Program Foundation και το College of Optometrists in Vision
Development στις Η.Π.Α. Το 2002 του απονέμεται στην Washington D.C. το πρώτο βραβείο Kraskin και το
2004 συγκαταλέγεται στο Contemporary Who’s Who των επαγγελματιών υγείας. Το 2016 ολοκλήρωσε το
διδακτορικό του (Doctor of Optometry) στο Aston Univeristy στη Μ. Βρετανία, πάνω στην επίδραση των
πρισμάτων στη στάση του σώματος, την χωρική και την εγωκεντρική αντίληψη. Πρόσθετα, αναπτύσσει σε
συστηματική βάση το διαδικτυακό study group με επιστήμονες από το εξωτερικό. Άρθρα του έχουν
δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, ενώ έχει παρουσιάσει δεκάδες διαλέξεις, σεμινάρια και κλινικά
φροντιστήρια σε οπτικούς, οπτομέτρες, οφθαλμίατρους, και ειδικούς αποκατάστασης (εργοθεραπευτές,
φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, κ.α.), τόσο στην Ελλάδα και την Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό. Σήμερα εργάζεται κλινικά στον τομέα της αποκατάστασης και διόρθωσης της όρασης, αλλά και ως
επιστημονικός σύμβουλος σε μεγάλη εταιρεία κατασκευής οφθαλμικών φακών. Συμμετέχει στα peer review
boards δύο διεθνών περιοδικών. Παράλληλα, λειτουργεί συμβουλευτικά σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης

ατόμων με νευροκινητικές και αναπτυξιακές διαταραχές, ενισχύοντας και συμπληρώνοντας τα θεραπευτικά
προγράμματα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
1.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη φόρμα ενδιαφέροντος συμμετοχής
δηλώνοντας το/τα σεμινάρια τα οποία ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και να την αποστείλουν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση orizontascentre@gmail.com το αργότερο μέχρι 12.1.2018
Λόγω της διαδοχικότητας των σεμιναρίων και για καλύτερο προγραμματισμό αλλά και εξασφάλιση θέσης
παρακολούθησης η φόρμα ενδιαφέροντος συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι την ημερομηνία που
αναφέρεται.
2. Για κατοχύρωση της θέσης παρακολούθησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν το 50% του
κόστους συμμετοχής μέχρι τις εξής ημερομηνίες:
Α) Εισαγωγή στην Όραση : 26.1.2018 (τελευταία ημερομηνία)
Β) Όραση και Μάθηση: 2.3.2018 (τελευταία ημερομηνία)
Γ) Όραση και Αυτισμός: 20.4.2019 (τελευταία ημερομηνία)
3. Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης στο οποίο να αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντα και το όνομα
του σεμιναρίου παρακολούθησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: orizontascentre@gmail.com
4. Η εξόφληση του συνολικού ποσού θα πραγματοποιηθεί την ημέρα του εκάστοτε σεμιναρίου.



Ακυρώσεις θέσεων δεν γίνονται δεκτές, γίνονται δεκτές αντικαταστάσεις θέσεων.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος συμμετοχής για το κάθε σεμινάριο ανέρχεται στα 250 ευρώ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
99400388 Κρίστια Χρίστου-Υπεύθυνη διοργάνωσης
Χώρος διεξαγωγής:
Κέντρο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ, Γκρόπιους 23, Περιοχή Νάαφι, Λεμεσός
Πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα και οι ώρες του εκάστοτε σεμιναρίου θα αποσταλεί αργότερα στους συμμετέχοντες.
Στοιχεία Τραπεζικού λογαριασμού:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 357019247045,
IBAN: CY66002001950000357019247045,
Όνομα δικαιούχου: K.X. ORIZONTAS KENTRO LOGOTHERAPEIAS
Αποστολή της τραπεζικής κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: orizontascentre@gmail.com

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω:
Εισαγωγή στην Όραση
Όραση και Μάθηση
Όραση και Αυτισμός
Ονοματεπώνυμο: ___________________________________________________________________________
Τηλέφωνο επικοινωνίας: _____________________________________________________________________
Διεύθυνση: _______________________________________________________________________________
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ____________________________________________________________________
Ειδικότητα: _______________________________________________________________________________
Χώρος εργασίας: ___________________________________________________________________________
Ημερομηνία υποβολής αίτησης: _______________________________________________________________

Σημ.: Η κατοχύρωση θέσης συμμετοχής γίνεται μόνο μετά από καταβολή του 50% του κόστους συμμετοχής
σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν.

Υπογραφή

