
 
 

 

 
 

Διεθνές Συνέδριο στην Αθήνα για την Πρώιμη Παιδική Ανάπτυξη  

''Bright Start International Conference: Early Years Excellence in Practice''  
Δεκέμβριος 9-11, 2022 

Διαδικτυακά & με φυσική παρουσία στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του 

Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού 
Το συνέδριο απευθύνεται σε παιδαγωγούς πρώιμης παιδικής ηλικίας και ειδικούς επιστήμονες υγείας 

και εκπαίδευσης και περιλαμβάνει 3 δυναμικές ενότητες: 
 

(1) για τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά 0-5 ετών 
(2) για παιδιά με διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(3) για φροντιστές παιδιών ηλικίας 0-5 ετών 
 

70+ κορυφαίοι διεθνείς εμπειρογνώμονες στην πρώιμη παιδική ηλικία θα παρουσιάσουν τα πιο 
πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της ανάπτυξης & φροντίδας των παιδιών, προκειμένου 
όλοι όσοι ασχολούνται με τα παιδιά να πάρουν τα κατάλληλα εφόδια για την υποστήριξη της φυσικής, 
γνωστικής και συναισθηματικής τους υγείας.  

Για το αναλυτικό πρόγραμμα & τους ομιλητές παρακαλούμε επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα: https://conferencebrightstartfoundation.org/program/ 

 
Η Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική 

 

Προσφορά ειδικής έκπτωσης στο δικαίωμα εγγραφής για συμμετέχοντες από Ελλάδα:  

Euro 60 (αντί Εuro 180) 
Aριθμός θέσεων περιορισμένος. Το σύστημα θα κλείσει αυτόματα με την συμπλήρωση των θέσεων. 

 

Η εγγραφή περιλαμβάνει: 
- Παρακολούθηση του συνεδρίου διαδικτυακά ή δια ζώσης τις ημέρες πραγματοποίησης του, 

από Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου μέχρι Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου, 

- Πρόσβαση στο Bright Start Virtual Center όπου θα φιλοξενηθούν οι βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις 
όλων των σεμιναρίων και το υποστηρικτικό υλικό (παρουσιάσεις ομιλητών, checklists, εγχειρίδια,  

lesson & activity plans) για να παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες οποτεδήποτε θέλουν και μέχρι 3 
μήνες μετά το συνέδριο. 

- Πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα δοθεί τόσο στους 

συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του συνεδρίου (9-11 

Δεκεμβρίου) όσο και σε αυτούς που θα παρακολουθήσουν τα βιντεοσκοπημένα σεμινάρια, εντός 3 

μηνών μετά την λήξη του συνεδρίου (μέχρι 11 Μαρτίου, 2023).  

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε το ηλεκτρονικό Δελτίο Εγγραφής στον παρακάτω 
σύνδεσμο εγγραφών:  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Στο πεδίο ‘’Quantity’’ επιλέγετε: 1 

Στο πεδίο ‘’DISCOUNT CODE’’ συμπληρώνετε: GREECE 

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εκπαίδευσης & Θρησκευμάτων, του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και του Δήμου Αθηναίων 
   

 

 
 

 

 
       

 

https://conferencebrightstartfoundation.org/program/
https://whova.com/portal/registration/absc_202212/

