
Όταν το Παιδί Αρνείται να Φάει: 
Επιλεκτική διατροφή ή Προβλήματα 

Αξιολόγηση και Θεραπεία χρησιμοποιώντας την 
Προσέγγιση στη Σίτιση SOS

Εισηγήτριες: Dr. Kay Toomey και Dr. Erin Sundseth Ross

Απευθύνεται σε: Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Λογοπαθολόγους, Φυσιοθεραπευτές, 
Ειδικούς Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Διατροφολόγους, Διαιτολόγους, Γιατρούς (κυρίως 
Παιδιάτρους και Αναπτυξιολόγους) και άλλους επαγγελματίες υγείας. 

abletools.com.cy



Όταν το Παιδί Αρνείται να Φάει: 
Επιλεκτική διατροφή ή Προβλήματα

Πληροφορίες σεμιναρίου:

-Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά (με ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά).
-Διεξαγωγή με ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση 
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των συνεχιζόμενων περιορισμών στα αεροπορικά 
ταξίδια και τις μεγάλες συναθροίσεις, και με στόχο την υγεία και ασφάλεια όλων των 
συμμετεχόντων, το σεμινάριο Προσέγγιση στη Σίτιση SOS, που θα πραγματοποιηθεί τον 
Φεβρουάριο, θα διεξαχθεί με ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση. 
Διάρκεια σεμιναρίου: 5 μέρες, 2μ.μ. – 9μ.μ. (27 και 28 Φεβρουαρίου) και 3μ.μ. – 10μ.μ. (1η 
μέχρι 3 Μαρτίου), ώρα Κύπρου: GMT +2.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 150. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η διδασκαλία θα είναι 
στα Αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής ώστε να είναι σε θέση:
-Να παρέχουν σύντομες γραπτές απαντήσεις στα Αγγλικά όταν τους ζητηθεί προφορικά 
από τις Εισηγήτριες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
-Να κατανοούν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μήνυμα για διοικητικά θέματα ή σε ιδιωτική 
συνομιλία (private chat) που θα τους αποσταλεί στα Αγγλικά
-Να απαντούν στο εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα ή στη συνομιλία στα Αγγλικά καθώς οι 
Εισηγήτριες και το προσωπικό των διοργανωτών δεν μιλούν Ελληνικά 
-Να κατανοούν το λεκτικό και να επιτυγχάνουν σε δύο σύντομα τεστ στα Αγγλικά κάθε 
μέρα. Εάν κάποιος συμμετέχοντας επιθυμεί να κάνει τα τεστ στα Ελληνικά, θα πρέπει να το 
δηλώσει κατά τη διαδικασία εγγραφής. 

Πρόγραμμα:

Επικοινωνία / Πληροφορίες:

Abletools Ltd
Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 149κ, 2048 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 250 115
Τηλεομοιότυπο: +357 22 250 116
Ηλ. διεύθυνση: education@abletools.com.cy

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
27 Φεβρουαρίου 2021 2μ.μ. μέχρι 9μ.μ.  
28 Φεβρουαρίου 2021 2μ.μ. μέχρι 9μ.μ.  
1 Μαρτίου 2021 3μ.μ. μέχρι 10μ.μ.  
2 Μαρτίου 2021 3μ.μ. μέχρι 10μ.μ.  
3 Μαρτίου 2021 3μ.μ. μέχρι 10μ.μ.  



Περιγραφή Σεμιναρίου:

Το πενταήμερο σεμινάριο με τίτλο «Προσέγγιση στη Σίτιση SOS» είναι ένα 
διεπιστημονικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από τη Δρ. Kay Toomey στις ΗΠΑ, με 
στόχο να βοηθήσει επαγγελματίες να κατανοήσουν την περιπλοκότητα των δυσκολιών 
στη σίτιση - η οποία αποδίδεται σε πολλαπλούς παράγοντες - αλλά και πώς να 
αναγνωρίζουν τομείς που χρήζουν παρέμβασης και πώς μπορούν να προσφέρουν 
στο παιδί μια ολιστική θεραπεία. Το σεμινάριο παρέχει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
στη θεωρία της Προσέγγισης στη Σίτιση SOS, στις γενικές και ειδικές θεραπευτικές 
στρατηγικές σίτισης, καθώς και άλλες γνώσεις γύρω από τις αρχές αξιολόγησης 
των δυσλειτουργιών σίτισης. Η θεραπευτική αυτή προσέγγιση έχει αναπτυχθεί και 
τελειοποιηθεί μέσα από την κλινική εργασία της Δρ. Kay Toomey και συναδέλφων 
της από άλλους κλάδους, όπως εργοθεραπευτές, παιδιάτρους, διαιτολόγους και 
λογοπαθολόγους. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει παράγοντες που αφορούν τη 
στάση του σώματος καθώς και αισθητηριακούς, κινητικούς, συμπεριφοριστικούς/
μαθησιακούς, ιατρικούς και διατροφικούς παράγοντες, με στόχο την ολοκληρωμένη 
αξιολόγηση και διαχείριση παιδιών με προβλήματα σίτισης/ανάπτυξης. 
Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται στα «τυπικά» στάδια ανάπτυξης και στις 
δεξιότητες σίτισης ενός τυπικά αναπτυσσόμενου παιδιού. Το σεμινάριο εστιάζει 
στην αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των 18 
ετών. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για παιδιά με νευρολογικές διαταραχές και/ή 
ιατρικές παθήσεις, διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, στοματο-κινητικές και/ή 
αισθητηριακές δυσλειτουργίες και παιδιά με επιλεκτική διατροφή («picky eaters»). 
 
 
Στόχοι σεμιναρίου:
 
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
-Να κατονομάζουν τους επτά τομείς της ανθρώπινης λειτουργίας που πρέπει να 
συνεκτιμούνται με σκοπό την παροχή μιας ολοκληρωμένης Αξιολόγησης της Σίτισης 
-Να αναφέρουν πέντε τουλάχιστον βασικά ορόσημα της στοματικής, αισθητηριακής, 
κινητικής, γνωστικής ή συναισθηματικής ανάπτυξης για σωστή σίτιση 
-Να παραθέτουν τρεις λόγους για τους οποίους τα παιδιά αρνούνται να φάνε, με 
βάση τις αρχές της θεωρίας της μάθησης
-Να κατανοούν τη διαφορά μεταξύ των αρχών της κλασικής εξαρτημένης μάθησης και 
της συντελεστικής μάθησης, όπως εφαρμόζονται στην επίλυση προβλημάτων σίτισης
-Να προσδιορίζουν τέσσερα τουλάχιστον από τα απαραίτητα στοιχεία του 
προγράμματος της Προσέγγισης στη Σίτιση SOS για βρέφη, νήπια και μικρά παιδιά, 
είτε σε ατομική είτε σε ομαδική θεραπευτική συνεδρία
-Να παραθέτουν και τις τρεις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας Ιεραρχίας Τροφών
-Να κατονομάζουν μια τουλάχιστον στρατηγική βασισμένη στο παιχνίδι που 
αποσκοπεί στην πρόοδο του παιδιού στο καθένα από τα έξι βασικά Στάδια της 
Ιεραρχίας Σίτισης. 

** Για να λάβουν το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει 
να παρακολουθήσουν και τις πέντε μέρες του σεμιναρίου, καθ’όλη τη διάρκεια της 
ημέρας. Συμμετέχοντες οι οποίοι συνδέονται με καθυστέρηση ή αποχωρούν πριν από 
την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και/ή απομακρύνονται από τον υπολογιστή τους 
για σημαντικό χρονικό διάστημα θα χάσουν ουσιαστικές πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για τη σωστή εφαρμογή της Προσέγγισης στη Σίτιση SOS. 



Βιογραφικά Εισηγητριών:

Dr. Kay A. Toomey 

Η Δρ. Kay A. Toomey είναι Ψυχολόγος με ειδίκευση στον παιδιατρικό πληθυσμό και 
εργάζεται με παιδιά με δυσκολίες στη σίτιση εδώ και 30 σχεδόν χρόνια. Ανέπτυξε την 
Προσέγγιση στη Σίτιση SΟS ως ένα πρόγραμμα με επίκεντρο την οικογένεια, για την 
αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών με προβλήματα σίτισης. Η Δρ. Toomey παρουσιάζει 
σεμινάρια για την Προσέγγισή της τόσο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και διεθνώς. 
Είναι επίσης σύμβουλος της Gerber Products. H Δρ. Toomey συνέβαλε στην ίδρυση της 
Παιδιατρικής Κλινικής από του Στόματος Σίτισης του Νοσοκομείου Παίδων του Denver 
καθώς και του Κέντρου Παιδιατρικής Σίτισης του Ιατρικού Κέντρου Rose. Πριν από την 
απασχόλησή της στον ιδιωτικό τομέα, η Δρ. Toomey ήταν συμπρόεδρος του Τμήματος 
Παιδιατρικών Θεραπευτικών Υπηρεσιών του Ιατρικού Κέντρου Rose. Η Δρ. Toomey 
διετέλεσε Κλινική Διευθύντρια της Κλινικής Σίτισης της Toomey & Associates, Inc για έξι 
χρόνια και της SOS Feeding Solutions @ STAR για οκτώ χρόνια. Σήμερα, η Dr. Toomey 
είναι Πρόεδρος της Toomey & Associates, Inc και Κλινική Σύμβουλος της Κλινικής Σίτισης 
του Ινστιτούτου STAR. 

Η διεθνούς φήμης Δρ. Kay Toomey, δημιουργός της προσέγγισης «Sequential 
Oral Sensory», μαζί με την εδώ και πολλά χρόνια συνεργάτη της. 

Dr. Erin Sundseth Ross

Η Δρ. Erin Sundseth Ross είναι Λογοπαθολόγος με Διδακτορικό στις Κλινικές 
Επιστήμες – Έρευνα στον Τομέα των Υπηρεσιών Υγείας. Ολοκλήρωσε διετή 
μεταδιδακτορική εκπαίδευση στον Τομέα της Διατροφής και ε ίναι Κλινική 
Εκπαιδεύτρια της Ιατρικής Σχολής του Τμήματος Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου 
Colorado Denver. 
Η Δρ. Ross διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής πείρας στις 
μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών σε διάφορα νοσοκομεία του δικτύου 
HealthONE, καθώς και με παιδιά στην κλινική SOS Feeding Solutions στο Ντένβερ 
του Κολοράντο. Η Δρ. Ross είναι η δημιουργός της μεθόδου SOFFI Method TM, 
ενός προγράμματος σίτισης για τις μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών. 
Έχει ειδικευτεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σίτισης και στην αιτιολογία και 
αντιμετώπιση των προβλημάτων σίτισης και ανάπτυξης σε βρέφη και πολύ μικρά 
παιδιά, από την αρχική νοσηλεία τους μέχρι την ηλικία των 5 ετών. 

Η Δρ. Εrin Sundseth Ross είναι διεθνώς αναγνωρισμένη Ειδικός σε θέματα Σίτισης 
Βρεφών και η δημιουργός της Μεθόδου SOFFI.

Virtual Live Streamed 
Conference

27 Φεβρουαρίου -  3 Μαρτίου 
2021 



Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο «Προσέγγιση στη Σίτιση SOS», παρακαλούμε 
όπως
- προχωρήσετε σε ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ εγγραφή μέσω του ιστότοπου www.abletools.
com.cy ή
- συμπληρώσετε και αποστείλετε το παρόν έντυπο αίτησης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση education@abletools.com.cy ή με τηλεομοιότυπο στο +357 22250116.
- Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής από τον ιστότοπό μας www.
abletools.com.cy

Για την εξασφάλιση και επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα πρέπει 
να προβείτε σε κατάθεση του ποσού της προκαταβολής ύψους €500,00 εντός 
πέντε ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής σας. Σε αντίθετη περίπτωση, 
η εγγραφή θα ακυρωθεί. Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να 
επιβεβαιώσουμε την εγγραφή σας. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει.
Το πλήρες ποσό των διδάκτρων πρέπει να εξοφληθεί πριν από την 1η Φεβρουαρίου 
2021.

Μέθοδοι πληρωμής

- Τραπεζικό έμβασμα

Τράπεζα Κύπρου 
Όνομα κατόχου λογαριασμού: AbleTools Ltd
Αρ. λογαριασμού: 357014188822
ΙΒΑΝ: CY64002001950000357014188822
SWIFT: BCYPCY2N

- PayPal

Τέλη Εγγραφής:
 

- Έγκαιρη εγγραφή και εξόφληση ολόκληρου του ποσού μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 
2020: €695 + 19% ΦΠΑ (πληρωτέο ποσό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ €827,05).
- Εγγραφή μετά τις 20 Δεκεμβρίου 2020: €745 + 19% ΦΠΑ (πληρωτέο ποσό 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ €886,55)

*Στις ακόλουθες περιπτώσεις δεν χρεώνεται ΦΠΑ:
- Οργανισμοί και εταιρείες εντός της ΕΕ που διαθέτουν αρ. εγγραφής ΦΠΑ.
- Φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα από τρίτες χώρες (εκτός της ΕΕ)

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

€ 695,00*

ΜΕΤΑ ΤΙΣ

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

€ 745,00*



Αποποίηση Ευθύνης:

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο είναι ακριβείς κατά 
τον χρόνο της δημοσίευσής τους. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, 
εφόσον κριθεί απαραίτητο, να προβούν σε αλλαγές στο πρόγραμμα, στα 
θέματα και στους ομιλητές, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση.

Πολιτική Ακύρωσης:

Σε περίπτωση ακύρωσης, οι διοργανωτές θα πρέπει να ενημερωθούν γραπτώς 
μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021. 
- Σε όλες τις επιστροφές χρημάτων θα παρακρατείται ποσό €90 ως διοικητικά 
έξοδα.
- Για ακυρώσεις που λαμβάνονται από τις 5 Φεβρουαρίου 2020 και μετέπειτα 
δεν θα επιστρέφονται οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, ωστόσο θα υπάρχει η 
δυνατότητα αντικατάστασης του συμμετέχοντα από άλλο άτομο.
Η AbleTools Ltd θα πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς για οποιαδήποτε αντικατάσταση 
(η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος είναι αποδεκτή), τουλάχιστον 24 ώρες πριν 
από την έναρξη του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η 
αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από τους διοργανωτές, 
το τέλος εγγραφής θα επιστραφεί στο σύνολό του.
Οι διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις λόγω 
καιρικών συνθηκών, μηχανικής βλάβης αεροσκάφους ή αλλαγών στο πρόγραμμα 
πτήσεων, πράξεων ανωτέρας βίας και τρομοκρατικών ενεργειών. Στην περίπτωση 
ακύρωσης του σεμιναρίου λόγω καιρικών συνθηκών, μηχανικής βλάβης 
αεροσκάφους ή αλλαγών στο πρόγραμμα πτήσεων, πράξεων ανωτέρας βίας 
και τρομοκρατικών ενεργειών, η AbleTools θα καταβάλει, καλή τη πίστει, κάθε 
προσπάθεια ώστε να προγραμματίσει εκ νέου το σεμινάριο το συντομότερο 
δυνατό, σε ημερομηνία που θα αποφασιστεί από κοινού μεταξύ των διοργανωτών 
και των Εισηγητριών.    

Αστική Ευθύνη:

Οι διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή 
φθορά σε περιουσία ή οποιονδήποτε τραυματισμό συμμετέχοντα που προκύπτει 
είτε κατά τη διάρκεια είτε εκτός των ωρών του σεμιναρίου.

Όροι και Προϋποθέσεις



Προϋποθέσεις Παρακολούθησης 

Τεχνικές Προδιαγραφές

• Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί την καλύτερη επιλογή συσκευής για 
συμμετοχή σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο. Η συμμετοχή μέσω τηλεφώνου δεν 
επιτρέπεται. Η χρήση τάμπλετ μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον πληρούνται όλες 
οι πιο κάτω προδιαγραφές.
• ΠΡΕΠΕΙ να είστε σε θέση να συνδέσετε τον υπολογιστή σας απευθείας στο 
διαδίκτυο μέσω κάρτας Ethernet.  Οι συνδέσεις με WiFi δεν είναι ικανοποιητικές 
και δεν θα σας παρέχουν την καθαρότητα που απαιτείται για την προβολή βίντεο 
και για τις επιδείξεις των Εισηγητριών. Επίσης, οι συνδέσεις με WiFi προκαλούν 
πολλά τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικού διδακτικού 
χρόνου.     
• Ο υπολογιστής σας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με webcam σε 
κατάσταση λειτουργίας (οι πλείστοι φορητοί υπολογιστές (laptops) διαθέτουν 
ενσωματωμένη κάμερα).
• ΈΧΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ, οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της βδομάδας που προηγείται του 
σεμιναρίου. Το Ηλεκτρονικό Μήνυμα Καλωσορίσματος που θα λάβετε 2 
βδομάδες πριν από την Ημερομηνία Έναρξης του Σεμιναρίου θα παραθέτει τους 
συνδέσμους για το Zoom και τις ημερομηνίες + ώρες των δοκιμαστικών συνεδριών. 
ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. Ως εκ τούτου, συστήνεται 
όπως συμμετάσχετε στη δοκιμαστική συνεδρία από τον υπολογιστή που θα 
χρησιμοποιήσετε στο Σεμινάριο.   

Απαιτήσεις σε σχέση με τη Ζώνη Ώρας 

• Για να συμμετάσχετε στο Σεμινάριο θα πρέπει να βρίσκεστε εντός της 
αποδεκτής ζώνης ώρας 
• Οι αποδεκτές ώρες για το Σεμινάριο είναι όχι περισσότερες από 8 ώρες 
ΠΙΣΩ από τη Ζώνη Ώρας της Κύπρου (GMT+2) και όχι περισσότερες από δύο 
ώρες ΜΠΡΟΣΤΑ από τη Ζώνη Ώρας της Κύπρου (GMT+2) 

Για να διασφαλιστεί η τήρηση του προγράμματος του διαδικτυακού σεμιναρίου 
Προσέγγιση στη Σίτιση SOS, παρακαλούμε όπως συνδέεστε στην πλατφόρμα 
Zoom τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης κάθε μέρας του 
Σεμιναρίου, ώστε να δίνεται στο προσωπικό μας η δυνατότητα να επιλύσει 
οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσετε, τηρώντας 
παράλληλα το πρόγραμμα.



Κατευθυντήριες Γραμμές και Προσδοκίες Σεμιναρίου 

• Οι συμμετέχοντες πρέπει να συνδέονται στο Zoom καθημερινά.

- Η διαδικασία σύνδεσης θα αντικατοπτρίζει  τ ις συνήθεις απαιτήσεις 
προσέλευσης/αποχώρησης όπως ισχύουν στα σεμινάρια της Προσέγγισης στη 
Σίτιση SOS που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία και τις οποίες υιοθετούν 
οι πλείστοι επαγγελματικοί σύνδεσμοι . 
- Στην περίπτωση που ένας συμμετέχοντας δεν έχει συνδεθεί, ένας Διοικητικός 
Λειτουργός του Σεμιναρίου SOS θα επικοινωνήσει μαζί του με στόχο τον εντοπισμό 
και την επίλυση οποιωνδήποτε πιθανών τεχνικών προβλημάτων στη σύνδεση 
- Αν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα, διαθέτουμε 
προσωπικό υποστήριξης το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει. Παρακαλούμε 
όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@sosapproach.com ή τηλεφωνικώς στο 
#1-720-672-1143 το συντομότερο δυνατό. 
- Στην περίπτωση που ένας συμμετέχοντας δεν έχει συνδεθεί και διαπιστώνεται 
ότι αυτό δεν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα, ένας Διοικητικός Λειτουργός του 
Σεμιναρίου SOS θα συνεργαστεί μαζί του ώστε να καθοριστεί ένα πλάνο επίλυσης 
του προβλήματος.    
- Οι συμμετέχοντες ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ όπως συνδέονται έγκαιρα κάθε μέρα του 
Σεμιναρίου και όπως παρακολουθήσουν το Σεμινάριο στην ολότητά του.

• Οι συμμετέχοντες θα αναμένεται να πραγματοποιούν, δύο φορές την 
ημέρα, ένα τεστ 8-10 ερωτήσεων ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, ώστε να αποδείξουν ότι έχουν 
κατανοήσει τις παρουσιάσεις. Αν κάποιος συμμετέχοντας θεωρεί ότι χρειάζεται 
τα τεστ SOS στα Ελληνικά για να μπορέσει να τα ολοκληρώσει σωστά, ΟΦΕΙΛΕΙ 
να ενημερώσει σχετικά τον Διοργανωτή κατά τη διαδικασία εγγραφής πριν από 
την έναρξη του Σεμιναρίου.   

Προγραμματισμός ερωτήσεων τεστ 

 1η και 2η μέρα 
• Στην αρχή του διαλείμματος για δείπνο (6:15μ.μ. μέχρι 6:30μ.μ.)
• Στο τέλος της ημέρας (9:00μ.μ. μέχρι 9:15μ.μ.).  

 3η, 4η και 5η μέρα
• Στην αρχή του διαλείμματος για δείπνο (7:15μ.μ. μέχρι 7:30μ.μ.)
• Στο τέλος της ημέρας (10:00μ.μ. μέχρι 10:15μ.μ.)



-Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν τις ερωτήσεις των τεστ μέσω του SurveyMonkey 
και αναμένεται να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους πριν από το προγραμματισμένο 
διάλειμμα ή πριν αποσυνδεθούν στο τέλος της ημέρας. Οι απαντήσεις θα αξιολογούνται 
και θα βαθμολογούνται από τους Διοικητικούς Λειτουργούς του Σεμιναρίου SOS.  
-Ένας Διοικητικός Λειτουργός του Σεμιναρίου SOS θα επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες 
που δεν έχουν απαντήσει στις ερωτήσεις μιας ενότητας ώστε να αντιμετωπιστούν 
οποιεσδήποτε δυσκολίες στην υποβολή των σχετικών απαντήσεων.  
-Για να λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης/Ολοκλήρωσης (μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος), οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν απαντήσει σωστά στο 80% των 
ερωτήσεων των τεστ. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας αποτύχει, ένας 
Διοικητικός Λειτουργός του Σεμιναρίου SOS θα επικοινωνήσει μαζί του ώστε να 
προσδιοριστούν τα επόμενα βήματα. 

• Αναμένεται από τους συμμετέχοντες ότι θα συμμετέχουν στις Ασκήσεις Διδασκαλίας 
όπως αυτές θα επιδεικνύονται και θα διδάσκονται κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου.

-Για την Άσκηση Σταθερότητας του Σώματος θα πρέπει να κάθεστε σε μια συνηθισμένη 
καρέκλα γραφείου / κουζίνας.
-Για την Άσκηση Αναπνοής θα πρέπει να παρακολουθήσετε μια από τις Εισηγήτριες του 
SOS και να κάνετε και μόνοι σας μια σύντομη άσκηση ρηχής αναπνοής.  
-Για τις Αναπτυξιακές Ασκήσεις Αλληλουχίας Τροφών / Στοματο-κινητικές Ασκήσεις θα 
πρέπει να παρακολουθήσετε μια Εισηγήτρια του SOS κατά την εξάσκηση και κατανάλωση 
διαφόρων τροφών. Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΕ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ δυο βδομάδες πριν από την 
Ημερομηνία Έναρξης του Σεμιναρίου. 
-Η Άσκηση που αφορά την Ιεραρχία των Τροφών απαιτεί όπως δημιουργήσετε και 
υποβάλετε στις Εισηγήτριες του SOS μια Ιεραρχία Τροφών. 
-Οι Ασκήσεις που αφορούν τα Στάδια της Ιεραρχίας Σίτισης απαιτούν από τους 
συμμετέχοντες να παίζουν με τις διάφορες τροφές.   
-Στο Σεμινάριο αυτό θα σας βλέπουν και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, ενώ θα μπορείτε κι 
εσείς να δείτε τους συναδέλφους σας την ώρα που συμμετέχουν σε αυτές τις ασκήσεις.  

• Οι συμμετέχοντες στο Σεμινάριο θα αναμένεται να υποβάλουν Σχόλια μέσω του 
Zoom Chat Box ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ στις ερωτήσεις που τους υποβάλλει η Εισηγήτρια, 
τουλάχιστον δύο φορές και μέχρι και τέσσερις φορές την ημέρα. Τα Σχόλια αυτά θα 
περιλαμβάνουν τις αντιδράσεις σας στις Ασκήσεις Διδασκαλίας.

-Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας δεν υποβάλει σχόλιο όταν του ζητηθεί, 
ένας Διοικητικός Λειτουργός του Σεμιναρίου SOS θα επικοινωνήσει μαζί του με στόχο την 
επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων που πιθανόν να αντιμετωπίζει κατά την υποβολή 
των σχολίων του.
  
• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν την κάμερα του υπολογιστή τους σε λειτουργία 
καθόλη τη διάρκεια του διαδικτυακού Σεμιναρίου, ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η 
παρακολούθηση και η συμμετοχή τους στις Ασκήσεις Διδασκαλίας.

• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, ΠΡΙΝ από την έναρξη του Σεμιναρίου, να παρέχουν 
στους Διοικητικούς Λειτουργούς του Σεμιναρίου SOS τηλέφωνο επικοινωνίας και 
ηλεκτρονική διεύθυνση στα οποία θα έχουν πρόσβαση καθόλη τη διάρκεια του 
Σεμιναρίου, σε περίπτωση που πρέπει να επικοινωνήσει μαζί τους ένας Λειτουργός.



Abletools Ltd.
A: 149k Strovolou Avenue, 2048 Strovolos, Nicosia
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Όταν το Παιδί Αρνείται να Φάει: Επιλεκτική διατροφή ή 
Προβλήματα 

Προσέγγιση στη Σίτιση SOS

Πρόσθετες Απαιτήσεις Σεμιναρίου για Φοιτητές:

• Ο φοιτητής θα πρέπει ιδανικά να βρίσκεται στο τελευταίο έτος των πτυχιακών 
του σπουδών.
• Ο φοιτητής βρίσκεται υπό την επίβλεψη Καθηγητή του προγράμματος 
σπουδών του ο οποίος είναι ενήμερος ότι ο φοιτητής του παρακολουθεί την 
εκπαίδευση.
• Ο εν λόγω Καθηγητής θα πρέπει να έχει ήδη παρακολουθήσει και ο ίδιος 
ολόκληρη την εκπαίδευση SOS ή να συμμετάσχει στο Σεμινάριο ταυτόχρονα με 
τον φοιτητή.
• Ο Καθηγητής δίνει στον φοιτητή γραπτή άδεια εκ μέρους του προγράμματος 
σπουδών για συμμετοχή στην εκπαίδευσή μας, κυρίως αν ο φοιτητής βρίσκεται 
ακόμη στο 2ο ή 3ο έτος σπουδών. Η εν λόγω επιστολή πρέπει να υποβληθεί μαζί 
με την αίτηση εγγραφής.
• Ο Καθηγητής οφείλει να διασφαλίσει ότι ο φοιτητής δεν εφαρμόζει από 
μόνος του το πρόγραμμα Προσέγγισης στη Σίτιση SOS (δηλ. ο Καθηγητής είναι 
παρόν στις συνεδρίες με τον Φοιτητή, αποδέχεται την ευθύνη και επιβλέπει τον 
Φοιτητή σε οποιαδήποτε θερaπεία που παρέχει στη βάση του προγράμματος 
SOS).


