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ΠΕPIΓPAΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Πρόκειται για εκπαίδευση διάρκειας 4 ημερών η οποία θα
πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:  

το πρώτο στάδιο: 3 ημέρες 

 (22-23-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2020) 

το δεύτερο -προαιρετικό- στάδιο: 1 ημέρα 

(21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020)      

Ο τραυλισμός σε παιδιά σχολικής ηλικίας 

 

Τα παιδιά που τραυλίζουν (ΠΠΤ) στη σχολική ηλικία διάγουν μία κομβικής σημασίας περίοδο ως
προς το πώς αντιλαμβάνονται την δυσροή στην ομιλία τους. Στη σχολική ηλικία τα παιδιά
διαθέτουν ήδη αρκετή εμπειρία ως ομιλητές και επιχειρούν καθημερινά να διαχειριστούν
είτε μόνα τους είτε με θεραπευτική υποστήριξη τον Τραυλισμό τους. Ο Λογοθεραπευτής καλείται
να συμβάλει ούτως ώστε:

 το παιδί και η οικογένεια να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα του φαινομένου, 

να διαχειριστούν την επίμονη, ανθεκτική εκδοχή του αλλά και 
να αναζητήσουν ρεαλιστικούς, εξατομικευμένους, αποτελεσματικούς στόχους θεραπείας.

 

Η παρέμβαση του Λογοθεραπευτή στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα διαφέρει, παρότι
παραμένει εξίσου απαιτητική και πολυδιάστατη συγκριτικά με την παρέμβαση σε παιδιά
μικρότερης ηλικίας. Πλέον προκύπτει ανάγκη   για αμεσότερη παρέμβαση, στοχεύοντας στην
ενίσχυση της λειτουργικότητας του παιδιού σε κάθε πλαίσιο επικοινωνίας ότι συμμετέχει.
Παράλληλα είναι απαραίτητη και η συμβουλευτική υποστήριξη προς την οικογένεια ούτως ώστε
να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις προκλήσεις της σχολικής ηλικίας του παιδιού και να το
υποστηρίξει με σεβασμό, υπομονή και αυτοπεποίθηση. 

 

Η αξιολόγηση της βαρύτητας του Τραυλισμού κάθε παιδιού μέσω της χρησιμοποίησης
διαγνωστικών εργαλείων συμβατών με το μοντέλο της Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουργικότητας
(ICF) για τον Τραυλισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.H.O.) αποτελεί τον πρώτο
βασικό στόχο του εργαστηρίου. Η εξαγωγή συμπερασμάτων από την  διαδικασία αξιολόγησης
καθώς και ο σχεδιασμός εξατομικευμένης θεραπευτικής υποστήριξης για τα παιδιά και την
οικογένεια τους, αποτελούν τον δεύτερο βασικό στόχο του εργαστηρίου.      



ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ:

Λογοθεραπευτής με βασικές σπουδές στο τμήμα Λογοθεραπείας του ΑΤΕΙ Πατρών και εν
συνεχεία στο University of Sheffield (MSc.). Έχει ολοκληρώσει την εξειδικευμένη μεταπτυχιακή
εκπαίδευση European Clinical Specialization in Fluency Disorders (ECSF). Έχει εκπαιδευτεί σε
πληθώρα εξειδικευμένων μεθόδων θεραπευτικής υποστήριξης για πρόσωπα που τραυλίζουν
τόσο για προσχολική και σχολική ηλικία όσο και για εφήβους και ενηλίκους. Είναι μέντορας του
ECSF και επιπρόσθετα αποτελεί πιστοποιημένο μέλος του συλλόγου European Fluency
Specialists, του International Fluency Association και του ΣΕΛΛΕ. Είναι πιστοποιημένος
θεραπευτής SFBT. 
Υποστηρίζει παιδιά που τραυλίζουν και τις οικογένειες τους τόσο σε ατομικό όσο και σε
ομαδικό πλαίσιο συνεργασίας.   Προΐσταται  του τμήματος  διαταραχών ροής ομιλίας του
κέντρου ειδικής αγωγής «Προσέγγιση» και παράλληλα διευθύνει την διεπιστημονική ομάδα
του εν λόγω θεραπευτικού πλαισίου. 
Μεταφράζει και εκδίδει επιστημονικά έργα. Διοργανώνει  εξειδικευμένα\ επιστημονικά
σεμινάρια με εξέχοντες εισηγητές στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της
«Προσέγγισης». Συμμετέχει ως εισηγητής σε webinars, εκπαιδευτικά εργαστήρια, 
συνέδρια και ημερίδες επί των διαταραχών ροής ομιλίας που 
απευθύνονται  πρωτίστως σε Λογοθεραπευτές αλλά και σε γονείς,
 ιατρούς & εκπαιδευτικούς.         

TOΠOΣ ΔIEΞAΓΩΓHΣ: Καπετάν Ρέμπελου 1 & Φραντζή
ΩPAPIO:  ΣABBATO & KYPIAKH 9:30 16:30 & ΔEYTEPA 9:30 - 12:30
THΛ. EΠIKOINΩNIAΣ:  210.9238217 (ΩPEΣ EΠIKOINΩΝIAΣ 10.00-21.00)
e-mail ΔHΛΩΣHΣ ΣYMMETOXHΣ: proseggisiseminars@gmail.com
 

προσοχή: 
οι θέσεις είναι περιορισμένες

η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την παραλαβή του αποδεικτικού ολοκλήρωσης της πληρωμής

κόστος συμμετοχής:
 

ως 15 Δεκεμβρίου 2019 : 240 ευρώ
ως 15 Ιανουαρίου 2020: 270 ευρώ
ω 15 Φεβρουαρίου 2020: 290 ευρώ

 

*στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ


