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Στόχος του προγράμματος: Στόχος του προγράμματος είναι η κλινική εκπαίδευση 

ατόμων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των παιδιών σε θέματα που αφορούν στην 

γλωσσική ανάπτυξη και στην κατάκτηση του γραπτού λόγου όπως και στις δυσκολίες 

που προκύπτουν από τις διαδικασίες αυτές. Μέσω μιας δυναμικής προσέγγισης και 

επεξεργασίας κλινικών περιστατικών οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν δεξιότητες στη διαχείριση και παρέμβασή τους.   

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλλει σε μια διαφορετική θεώρηση της ανάπτυξης 

του προφορικού και γραπτού λόγου. Επίσης στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα σε 

όσους ειδικούς εμπλέκονται στην ανάπτυξη των παιδιών να σκεφτούν και να 

χρησιμοποιήσουν νέες μεθόδους στην εκπαιδευτική ή θεραπευτική διαδικασία.  

 

Συμμετέχοντες: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων, Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, επίσης Τμημάτων 

Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχολογίας και σε επαγγελματίες λειτουργούς στο 

χώρο της υγείας και της ψυχικής υγείας.  

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται κατόπιν συνέντευξης.  

Διάρκεια - Έναρξη:  140 ώρες, Οκτώβριος 2015-Φεβρουαάριος 2016. 
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Πρακτική Άσκηση, Διαλέξεις, Παραγωγή Υλικού, 

Βιωματικά σεμινάρια.  

 

  Πρακτική Άσκηση (80 ώρες):  

 Παρακολούθηση Εξ. Ιατρείων Λογοθεραπείας & Ψυχολογίας  

 Παρουσίαση-Συζήτηση Περιστατικών 

 Διαλέξεις (24 ώρες) 

Η θεματολογία των διαλέξεων περιλαμβάνει: 

 Από τη Φωνή στο Λόγο  

 Διαταραχές Λόγου-Επικοινωνίας 

 Διεπιστημονική προσέγγιση των διαταραχών λόγου 

 Ψυχοκινητική Ανάπτυξη  

 Πρώιμη παρέμβαση 

 Δίγλωσση-Πολύγλωσση Ανάπτυξη 

 Μαθησιακές Δυσκολίες-Μαθησιακή Εκτίμηση 

 Πρώτη Γραφή-Ανάγνωση - Δυνατότητες παρέμβασης 

 Το παραμύθι στην παιδαγωγική-θεραπευτική διαδικασία 

 Οι ζωγραφιές των παιδιών 

 Παιχνίδι –έκφραση -λόγος 

 Παραγωγή υλικού (12 ώρες: δημιουργία ιστοριών, παιχνιδιών, 

δραστηριοτήτων για τον προφορικό και γραπτό λόγο στην προσχολική- 

σχολική ηλικία ).  

 Παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά 

 Ιστορίες που διαβάζουν τα παιδιά 

 Ο Κόσμος γύρω μου 

 Ένα μοναδικό μου βιβλίο  
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 Βιωματικά Σεμινάρια (24 ώρες: δημιουργικής γραφής, Κινησιολογίας, 

Θεάτρου, Εικαστικών, ομαδικού ψυχοδράματος) 

  Καλωσόρισμα  

 Ένα πλεούμενο στη θάλασσα 

 Self Box 

 Εικόνα του σώματος 

 Το σύμπαν 

 Καλλικατζούρες 

 Τα παιδία παίζει 

 Ταξίδι στο κέντρο της γης 

 Αποχαιρετισμός 

 

 
 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και επαγγελματίες της ψυχικής 

υγείας με κλινική και ακαδημαϊκή εμπειρία.  

 
 
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με διενέργεια εξετάσεων εφ' όλης της ύλης. Οι 

εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση και θα επιτύχουν στις 

εξετάσεις θα λάβουν βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράμματος κλινικής άσκησης. Οι 

μη επιτυχόντες στις εξετάσεις θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης και έχουν τη 

δυνατότητα επανεξέτασης στον επόμενο κύκλο εκπαίδευσης. 

Υπεύθυνη Προγράμματος 
Dr. Αβραμίδου Ελευθερία 

Λογοθεραπεύτρια-Ειδική Παιδαγωγός 
Εκ. Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία βρεφών-μικρών παιδιών-γονιών 

 
 
 


