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Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Σύγχρονου γραφείου













































συνέχεια
στο 2_ο τμήμα 

της παρουσίασης













 PECS (Σύστημα εικόνων)

 ΜΑΚΑΤΟΝ (Σύστημα εικόνων)

 Μέθοδος ανάπτυξης φωνολογικής 
δομής λέξεων

 Κοινωνικές δεξιότητες / υποστήριξη 
επικοινωνίας

 Παραδείγματα κοινωνικών ιστοριών 
καθημερινής ζωής

















Επιπλέον, προβλήθηκαν εικόνες 
από τους χώρους του ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΤΕΕ-ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ, αλλά και τις 
καθημερινές δραστηριότητες 

των μαθητών

.











































Ακόμη, υπάρχουν τα 
εργαστηριακά μαθήματα της 

μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής, 
της ξυλουργικής και της 

κηπουρικής καθώς και το 
εργαστήριο οργάνωσης ενός 

σύγχρονου γραφείου.



























4η Μέρα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης 



Η τελευταία μέρα στο Linden 
Bridge School ήταν μια

ιδιαίτερη μέρα. Ζητήθηκε να
επαναληφθεί η παρουσίαση της

ελληνικής αποστολής στους
μαθητές του FED αυτή τη φορά.





Έπειτα, χωρισμένοι σε 
ομάδες οι Έλληνες

Εκπαιδευτικοί έγιναν
αθόρυβοι βοηθοί των 
μαθητών σε όλα τα 

εργαστήρια του FED. 









Κάθε Παρασκευή η τραπεζαρία του 
FED λειτουργεί ως καφετέρια, την 

οποία επισκέπτονται καθηγητές από 
το σχολείο αλλά και κάτοικοι της 
περιοχής για να απολαύσουν τις 

υπέροχες γευστικές δημιουργίες των 

παιδιών. Η διαδικασία αυτή έγκειται 
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και 

βιωματικής μάθησης. 



Επί τω έργω







Το γευστικό αποτέλεσμα έχρηζε 
επιβράβευσης









Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν 
απο την Gemma, 

Εργοθεραπεύτρια του σχολείου, 
στρατηγικές που αφορούν τις 
αισθητηριακές δυσκολίες των 

μαθητών στο φάσμα του 
αυτισμού.





Η τελευταία διάλεξη δόθηκε από 
την Υπεύθυνη Κοινωνικών 

Υπηρεσιών. Ο τρόπος παρέμβασής 
της στο Linden Bridge School 

στοχεύει τόσο στους μαθητές όσο 
και στις οικογένειές τους 

παρέχοντας συμβουλευτική 
υποστήριξη και εκμάθηση 
κοινωνικών δεξιοτήτων.





Η εκπαιδευτική επαγγελματική 
κατάρτιση ολοκληρώθηκε με την 

από κοινού αξιολόγηση του 
προγράμματος από τη 

Διεύθυνση του σχολείου καθώς 
και την ομάδα των Ελλήνων 

Εκπαιδευτικών.



Τελειώνοντας, η Διευθύντρια 
απένειμε σε όλη την ομάδα 

Πιστοποιητικά κατάρτισης του 
Προγράμματος Leonardo Da 

Vinci Study Visit.











Επιπλέον, προσφέρθηκε μια 
συλλογή βιβλίων για το Λονδίνο 

και το Surrey καθώς και 
πολύτιμο εκπαιδευτικό υλικό για 

το φάσμα του αυτισμού.  







Στον αποχαιρετισμό με το 
Προσωπικό του σχολείου, οι 

ενθουσιώδεις και δημιουργικοί  
μαθητές δώρισαν χειροποίητα 

σημειωματάρια ως ένδειξη 
ευγνωμοσύνης και ομαδικής 

συνεργασίας.





Ομαδική αναμνηστική φωτογραφία





συνέχεια 
στο 3_ο τμήμα

της παρουσίασης



Το Πρόγραμμα Κατάρτισης 
αποτέλεσε μοναδική 

επαγγελματική εμπειρία. 
Ωστόσο, στο ταξίδι αυτό δόθηκε 

η ευκαιρία στους Έλληνες 
Εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν το 

πολυ-πολιτισμικό Λονδίνο.



Βρετανικό Μουσείο







Μέγας Αλέξανδρος





Μουσείο Φυσικής Ιστορίας







Μουσείο Τεχνολογίας









Αλλαγή φρουράς στο παλάτι του 
Buckingham







Το Αββαείο





Kensington Palace







London Eye







Big Ben



Η Γέφυρα του Λονδίνου





Το Μετρό του Λονδίνου





Surrey





Kingston



Notting Hill





Hyde Park





Final Four





Harrods





m&m’s world





Η οργάνωση της 
κινητικότητας 

έγινε από την κα

Χατζηιωαννίδου 
Ζωή, 

Υποδιευθύντρια 
του ΤΕΕ-ΕΠΑΛ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΣΕΡΡΩΝ.



Την επικοινωνία με το φορέα
υποδοχής ανέλαβε η κα Παχούμη
Κωνσταντινιά, Φιλόλογος Ειδικής

Αγωγής.



Τα οικονομικά 
θέματα ανέλαβε ο 

κος Σελερίδης 
Πρόδρομος, 

Μαθηματικός.



Επιμέλεια Παρουσίασης

Βασιλονικολού Βασιλική
Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής

Καρζής Σπύρος 
Πληροφορικός

Κιουρτζίδου Βικτώρια 
Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής

Σαχπατζίδου Ελένη 

Κοινωνική Λειτουργός



THE END
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