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Α΄ Φςσιαηπική Κλινική  

Κένηπο Κοινοηικήρ Φςσικήρ Τγιεινήρ Βύπωνα – Καιζαπιανήρ 

Τπηπεζία Παιδιών και Δθήβων 

Τα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2019-2020, ηα νπνία 

δηνξγαλώλνληαη από ηελ Υπεξεζία Παηδηώλ θαη Δθήβσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο 

Ψπρηθήο Υγηεηλήο (Κ.Κ.Ψ.Υ.), Βύξσλα-Καηζαξηαλήο ηεο Α΄ Ψπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ  Αζελώλ είλαη ηα αθόινπζα.  

 

«ΠΡΧΙΜΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΗ ΒΡΔΦΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» 

 
 

Τπεύθςνερ εκπαίδεςζηρ: 

 

Μαπία Βλαζζοπούλος, Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας Λόγοσ και Επικοινωνίας, Α’ 

Ψστιατρική Κλινική, Ιατρική Στολή ΕΚΠΑ 

Ιωάννα Σζίππα, Εργοθεραπεύτρια - ΜS 

Αγγελική Μοςζελίμη, Εργοθεραπεύτρια - MA 

 

Ημεπομηνία έναπξηρ:  17 Ιανοςαπίος 2020 

Υώπορ διεξαγωγήρ: Αλεξανδποςπόλεωρ 25, Ιλίζια 

 Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 40 άηνκα 

 Κόζηνο ζπκκεηνρήο: 140 επξώ (γηα θνηηεηέο ή νκαδηθέο εγγξαθέο άλσ ησλ 5 

αηόκσλ ην θόζηνο δηακνξθώλεηαη ζηα 120 επξώ) 

 Γηάξθεηα ζεκηλαξίνπ: 25 ώξεο 

 Παξαζθεπή 8:45-13:30 

 Σπλαληήζεηο: 17-1-2020, 14-2-2020, 13-3-2020, 24-4-2020, 15-5-2020,12-6-2020 

 Θα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο 

 

κοπόρ ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε εθπαίδεπζε  ζηηο λέεο ηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ζεσξεηηθή ππνδνκή θαη ζηελ εθαξκνζκέλε θιηληθή θαη θνηλνηηθή πξαθηηθή ηεο 

Πξώηκεο Παξέκβαζεο. 
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Τν Σεκηλάξην απεςθύνεηαι ζε επαγγεικαηίεο πγείαο/ςπρηθήο πγείαο 

(ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, ςπρνιόγνπο, ςπρνπαηδαγσγνύο, λνζειεπηέο, 

επηζθέπηεο πγείαο, θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο) θαη ζε παηδαγσγνύο/εθπαηδεπηηθνύο 

(βξεθνλεπηνθόκνπο, λεπηαγσγνύο, δαζθάινπο, εηδηθνύο παηδαγσγνύο), πνπ 

αζρνινύληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα. 

Δκπαιδεςηικοί ηόσοι 

Οη εθπαηδεπόκελνη κεηά ην ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ αλακέλεηαη: 

 Να έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο αξρέο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο θαη ηερληθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ  πξώηκε παξέκβαζε. 

 Να κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ ηερληθέο πξώηκεο παξέκβαζεο πνπ 

απεπζύλνληαη ζε γνλείο 

 Να κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ πξνγξάκκαηα πξώηκεο παξέκβαζεο γηα παηδηά 

κε λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη παηδηά κε δηαηαξαρέο ζίηηζεο.  

 Να έρνπλ αλαπηύμεη ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο πξώηκεο 

παξέκβαζεο.  

 

Οι θεμαηικέρ ενόηηηερ πεπιλαμβάνοςν: 

 Αλαπηπμηαθέο παξάκεηξνη ηεο βξεθηθήο ειηθίαο (ςπρνζπλαηζζεκαηηθνί, 

επηθνηλσληαθνί, αηζζεηηθνθηλεηηθνί, νηθνγελεηαθνί) 

 Πξνγξάκκαηα Πξώηκεο Παξέκβαζεο κε γνλείο 

 Πξνγξάκκαηα Πξώηκεο Παξέκβαζεο ζε παηδηά κε λεπξναλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο  

 Πξνγξάκκαηα Πξώηκεο Παξέκβαζεο ζε παηδηά κε δηαηαξαρέο 

ζίηηζεο/δπζθαγία 

 

Αλ ελδηαθέξεζηε λα ζπκκεηέρεηε, ζηείιηε ην αίηεκα ζπκκεηνρήο ζην e-mail: 

proimiparemvasi@hotmail.com 
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ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΔΚΣΙΜΗΗ ΠΑΙΓΙΧΝ ΜΔ 

ΝΔΤΡΟΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ 

 

Τπεύθςνερ εκπαίδεςζηρ:  

 Ιωάννα Σζίππα, Εργοθεραπεύτρια - ΜS 

 Αγγελική Μοςζελίμη, Εργοθεραπεύτρια - MA 

 
Ημεπομηνία έναπξηρ:   15 Ιανοςαπίος 2020 

Υώπορ διεξαγωγήρ: Γήλος 14, Βύπωναρ 

 Γηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ : 36 ώξεο, 12 εβδνκαδηαίεο ηξίσξεο ζπλαληήζεηο   

(από Ιαλνπάξην 2020 έσο θαη Απξίιην 2020) 

 Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 10 άηνκα 

 Μέγηζηνο αξηζκόο απνπζηώλ: 1 

 Κόζηνο ζπκκεηνρήο: 200 επξώ 

 Τεηάξηε 10:30-13:30 

 Θα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο 

 

κοπόρ ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε εθπαίδεπζε εξγνζεξαπεπηώλ ζηηο αξρέο θαη 

κεζόδνπο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ λεπξναλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ.  

Δκπαιδεςηικοί ζηόσοι: Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ, 

αλακέλεηαη νη ζπκκεηέρνληεο:   

 Να έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ λεπξναλαπηπμηαθώλ 

δηαηαξαρώλ. 

 Να γλσξίδνπλ ηνλ νξηζκό θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο αμηνινγεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηηο αξρέο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ηεο εξγνζεξαπεπηηθήο 

εθηίκεζεο. 

 Να γλσξίδνπλ ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο εξγνζεξαπεπηηθήο αμηνιόγεζεο γηα 

ηηο λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο.  

 Να έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηηο κεζόδνπο θαη ηερληθέο αμηνιόγεζεο. 

 Να επηιέγνπλ ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο αμηνιόγεζεο γηα θάζε πεξίπησζε.  
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 Να ζπλζέηνπλ ηα δεδνκέλα ηεο εθηίκεζεο κε απώηεξν ζηόρν ζρεδηαζκό ηεο 

παξέκβαζεο.  

 Να απνδέρνληαη όηη κία εκπεξηζηαησκέλε αμηνιόγεζε ζπληζηά ηε βάζε γηα ηε 

ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε.  

 

Θεμαηικέρ ενόηηηερ: 

 Η αμηνιόγεζε ζηηο λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο 

 Αξρέο θαη πξνζεγγίζεηο ζηελ εξγνζεξαπεπηηθή εθηίκεζε 

 Σπλέληεπμε (παηδί/ γνλείο/ εθπαηδεπηηθνί) 

 Κιηληθή παξαηήξεζε 

 Παξνπζίαζε επηιεγκέλσλ εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο (Movement ABC-2, Miller 

Assessment for Preschoolers, Beery VMI, DTVP-3)  

 Σύλζεζε απνηειεζκάησλ  

 

 
Αλ ελδηαθέξεζηε λα ζπκκεηέρεηε, ζηείιηε ην αίηεκα ζπκκεηνρήο ζην e-mail:         

ergo-ypsype@hotmail.com  

 


