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ΕΜΘΝΑΡΘΑΚΟ ΥΩΡΟ: ΦΡΑΝΣΖΗ 72 (ΕΘΟΔΟ ΚΑΠ. ΡΕΜΠΕΛΟΤ 1) ΝΕΟ ΚΟΜΟ (ΠΛΗΘΟΝ 
ταθμού Μετρό «ΝΕΟ ΚΟΜΟ») 

 
ε περίπτωςθ νζασ εξάπλωςθσ τθσ πανδθμίασ, οι ςυναντιςεισ δφναται να πραγματοποιθκοφν μζςω 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ (zoom ι click meeting) 

 



ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΣΟΤ : 
 

1: «Εργοκεραπεία: Αρχζσ, Μοντζλα, Δεοντολογία, 
Θεραπευτικι υμμαχία, Διαχείριςθ γονζων». 

-ανάλυςη Ζργου και δραςτηριότητα 
-δεοντολογία ΕΘ ΑΟΣΑ 
-OT Framework και μοντζλα ΜΟΗΟ, Canadian και SI  
-ο ΕΘ απζναντι ςτο επάγγελμα και το παιδί 
-τφποι γονζων και η ςχζςη του ΕΘ με το γονζα 

Οι βαςικζσ αρχζσ και τα μοντζλα με τα οποία ο Εργοκεραπευτισ κα χτίςει 
τθν κεραπευτικι του ςυμμαχία με τθν οικογζνεια και το παιδί και θ 
Εργοκεραπευτικι δεοντολογία του επαγγζλματοσ. 
 

2: «ΕΘ Ζντυπο Αξιολόγθςθσ. Κλινικι Αιτιολόγθςθ και 
Σομείσ Αξ/ςθσ». 

-τομείσ ςυλλογήσ πληροφόρηςησ 
-κλινική ςυλλογιςτική 
-τομείσ αξιολόγηςησ bottom – up και top - down 
-εξαγωγή ςυμπεραςμάτων και ςτοχοθεςία 
-κατάλληλη χρήςη λεξιλογίου 

Παρουςίαςθ του ζντυπου αξιολόγθςθσ τθσ Εργοκεραπείασ, κοινϊσ οι τομείσ 
ςτουσ οποίουσ καλείται ο Εργοκεραπευτισ να αξιολογιςει και να παρζμβει. 
 

3: «Ανάλυςθ τθσ Κίνθςθσ - Κινθςιολογία του παιδιοφ και 
θ  ΕΘ Αξ/ςθ και Παρζμβαςθ» 

-βαςικζσ αρχζσ κζντρου βάρουσ και βάςη ςτήριξησ 
-τφποι και ςφνολο κινήςεων και ανάλυςή τουσ 
-μυϊκό τεςτ 
-αερόβιεσ vs. αναερόβιων  κινήςεων 
-η ΕΘ παρζμβαςη  

Παρουςίαςθ των βαςικϊν δεδομζνων τθσ ανάλυςθσ κίνθςθσ που κα 
χρθςιμοποιιςει ο Εργοκεραπευτισ. Παρουςίαςθ φαςικϊν και τονικϊν 
προτφπων. Στάςθ και ςυντονιςμόσ ςϊματοσ και οι αρχζσ παρζμβαςθσ. 
 

4: «Βαςικι Νευροψυχολογικι Επεξεργαςία.  
Λειτουργίεσ του εγκεφάλου και παιδί» 

-η εγκεφαλική επεξεργαςία 
-λειτουργία εγκεφαλικϊν περιοχϊν 
-ημιςφαιρική λειτουργία 
-εγκεφαλικζσ δυςλειτουργίεσ (επιληψία, αγνωςία κλπ) 
-αυτόματεσ λειτουργίεσ εγκεφάλου 

Παρουςίαςθ του τρόπου που γίνεται θ νευρο-αιςκθτθριακι επεξεργαςία. 
Πρόκειται για τθν πρϊτθ νευρογνωςτικι βάςθ πάνω ςτθν οποία κα ςτθριχτεί 
θ Ε/Θ παρζμβαςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικισ αντίδραςθσ. 
 

5: «Αναπτ. Διατ/χι ςυντονιςμοφ των κινιςεων και 
Δυςπραξια. Η ΕΘ Αξ/ςθ και  Παρζμβαςθ» 

-ο μηχανιςμόσ τησ πράξησ 
-τφποι διαταραχϊν 
-αξιολογητικά κριτήρια DSM-5 και ICD-10 
-ΕΘ αξιολόγηςη 
-η ΕΘ παρζμβαςη 

Παρουςίαςθ του πραξιακοφ μθχανιςμοφ και των δυςκολιϊν του που 
επθρεάηουν τθν προςαρμοςτικι αντίδραςθ   και οδθγοφν ςτθν δυςπραξία. 
αξιολόγθςθ και οι τρόποι που κα παρζμβει ο Εργοκεραπευτισ. 
 

6: «Διάςπαςθ Προςοχισ και Τπερκινθτικότθτα. Η ΕΘ 
Αξ/ςθ και Παρζμβαςθ»  

-οριςμοί ςυγκζντρωςησ και ελζγχων κίνηςησ και αναςτολήσ 
-η εξζλιξη τησ ςυγκζντρωςησ 
-διαγνωςτικά χαρακτηριςτικά DSM-5 και ICD-10 
-αιςθητηριακή επεξεργαςία και επιτελικζσ λειτουργίεσ 
-η ΕΘ παρζμβαςη 

Παρουςίαςθ των δυςκολιϊν ςτον μθχανιςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ προςοχισ 
και του ελζγχου τθσ κινθτικότθτασ, οι τφποι τθσ ΔΕΠ-Υ, αξιολόγθςθ  και οι 
τρόποι που κα παρζμβει ο Εργοκεραπευτισ. 
 

7: «Φυςιολογικι Ανάπτυξθ και Γνωςτικζσ – Μακ. 
Δυςκολίεσ. Η ΕΘ Αξ/ςθ και Παρζμβαςθ» 

-βαςικζσ αρχζσ θεϊρηςησ τησ ανάπτυξησ του παιδιοφ 
-τα ςτάδια κατά Paget 
-Βαςική Αναπτυξιολογική παρουςίαςη 
-μηχανιςμοί αντίληψησ, μνήμησ και μαθηςιακζσ δυςκολίεσ 
-η ΕΘ παρζμβαςη 

Παρουςίαςθ τθσ φυςιολογικισ ανάπτυξθσ του παιδιοφ, πϊσ αυτι 
δυςλειτουργεί ςτο παιδί με Μ.Δ, θ μνιμθ, οι τφποι των δυςκολιϊν μάκθςθσ 
και οι τρόποι που κα παρζμβει ο Εργοκεραπευτισ. 
 

8: «Διαταραχζσ Αυτιςτικοφ Φάςματοσ (ΔΑΦ). Σα 
χαρακτθριςτικά και θ κλινικι ςυλλογιςτικι» 

-διαγνωςτικά κριτήρια ICD-10 ΚΑΙ DSM-5 
-τφποι λειτουργικότητασ 
-γνωςτικζσ και αιςθητηριακζσ δυςκολίεσ ςτισ ΔΑΦ 
-η ιεράρχηςη των δυςκολιϊν και τησ παρζμβαςησ 
-η ΕΘ παρζμβαςη  

Τα χαρακτθριςτικά και οι τφποι τθσ ΔΑΦ. Οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ ςκζψθσ και 
ςυμπεριφοράσ και οι επιτελικζσ, επικοινωνιακζσ, αιςκθτθριακζσ και 
πραξιακζσ ιδιαιτερότθτεσ των παιδιϊν που βρίςκονται ςτο φάςμα. 

9: «Διαταραχζσ Αυτιςτικοφ Φάςματοσ». Η ΕΘ Ιεράρχθςθ 
τθσ Παρζμβαςθσ 
Παρουςίαςθ των τρόπων με τουσ οποίουσ ο Εργοκεραπευτισ κα παρζμβει 
ςτθν αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν  των παιδιϊν με ΔΑΦ, μζςω των πιο 
αναγνωριςμζνων μεκόδων παρζμβαςθσ. 
 

10: «Επιλογι & Ανάλυςθ Δραςτθριοτιτων»   -τφποι ΕΘ παρζμβαςησ  
-ανάλυςη δραςτηριότητασ 
-μοντζλα «ΠΕΡΙ-» και «ΠΑΡΑ-» 
-επιλογή δραςτηριότητα 
-τφποι δραςτηριοτήτων 

Παρουςίαςθ των παραγόντων που οδθγοφν τον Εργοκεραπευτι να επιλζξει 
μία δραςτθριότθτα ςε ζνα παιδί, τι εξυπθρετεί αυτι θ δραςτθριότθτα και 
πωσ μπορεί να επεκτακεί ι να τροποποιθκεί. 
 

11: «Επαναλθπτικζσ Ερωτιςεισ. Εργαςία ε Ομάδεσ» 
Αποςκοπεί ςτθν επανάλθψθ όςων παρουςιάςτθκαν όλθ τθ χρονιά μζςω τθσ κεωρίασ και τθσ πρακτικισ. Οι απαντιςεισ κα 
δίνονται ςε ομάδεσ και κα υπάρχει κατόπιν ςυηιτθςθ 

 
 



Εκπαίδευςθ – Εποπτεία Εργοκεραπευτι ςτθν Παιδιατρικι Εργοκεραπεία διάρκειασ 60 
ωρϊν (Διάςτημα Οκτϊβριοσ 2020 – Ιοφλιοσ 2021) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αϋ(ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ - beginners) ΕΣΟΤ 

 

1: «Εργοκεραπεία: Αρχζσ, Μοντζλα, Δεοντολογία, 
Θεραπευτικι υμμαχία, Διαχείριςθ γονζων». 

GROUP 1 ΑΒ 24 ΟΚΣ 09.00πμ-02.30 μμ 

GROUP 2 ΚΤΡ 25 ΟΚΣ 09.30πμ-03.00 μμ 

 

2: «ΕΘ Ζντυπο Αξιολόγθςθσ. Κλινικι Αιτιολόγθςθ και 
Σομείσ Αξ/ςθσ». 

GROUP 1 ΑΒ 21 ΝΟΕ 09.00πμ-02.30 μμ 

GROUP 2 ΚΤΡ 22 ΝΟΕ 09.30πμ-03.00 μμ 

 

3: «Ανάλυςθ τθσ Κίνθςθσ - Κινθςιολογία του παιδιοφ 
και θ  ΕΘ Αξ/ςθ και Παρζμβαςθ» 

GROUP 1 ΑΒ 19 ΔΕΚ 09.00πμ-02.30 μμ 

GROUP 2 ΚΤΡ 20 ΔΕΚ 09.30πμ-03.00 μμ 

 

4: «Βαςικι Νευροψυχολογικι Επεξεργαςία.  
Λειτουργίεσ του εγκεφάλου και παιδί» 

GROUP 1 ΑΒ 23 ΙΑΝ 09.00πμ-02.30 μμ 

GROUP 2 ΚΤΡ 24 ΙΑΝ 09.30πμ-03.00 μμ 

 

5: «Αναπτυξιακι Διατ/χι ςυντονιςμοφ των κινιςεων 
και Δυςπραξια. Η ΕΘ Αξ/ςθ και  Παρζμβαςθ» 

GROUP 1 ΑΒ 20 ΦΕΒ 09.00πμ-02.30 μμ 

GROUP 2 ΚΤΡ 21 ΦΕΒ 09.30πμ-03.00 μμ 

 

6: «Διάςπαςθ Προςοχισ και Τπερκινθτικότθτα. Η ΕΘ 
Αξ/ςθ και Παρζμβαςθ» 

GROUP 1 ΑΒ 27 ΜΑΡΣ 09.00πμ-02.30 μμ 

GROUP 2 ΚΤΡ 28 ΜΑΡΣ 09.30πμ-03.00 μμ 

 

7: «Φυςιολογικι Ανάπτυξθ και Γνωςτικζσ - 
Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ. Η ΕΘ Αξ/ςθ και Παρζμβαςθ» 

GROUP 1 ΑΒ 24 ΑΠΡ 09.00πμ-02.30 μμ 

GROUP 2 ΚΤΡ 25 ΑΠΡ 09.30πμ-03.00 μμ 

 

8: «Διαταραχζσ Αυτιςτικοφ Φάςματοσ (ΔΑΦ). Σα 
χαρακτθριςτικά και θ κλινικι ςυλλογιςτικι» 

GROUP 1 ΑΒ 22 ΜΑΙΟ 09.00πμ-02.30 μμ 

GROUP 2 ΚΤΡ 23 ΜΑΙΟ 09.30πμ-03.00 μμ 

 

9: «Διαταραχζσ Αυτιςτικοφ Φάςματοσ». Η ΕΘ 
Ιεράρχθςθ τθσ Παρζμβαςθσ 

GROUP 1 ΑΒ 12 ΙΟΤΝ 09.00πμ-02.30 μμ 

GROUP 2 ΚΤΡ 13 ΙΟΤΝ 09.30πμ-03.00 μμ 

 

10: «Επιλογι & Ανάλυςθ Δραςτθριοτιτων» 
11: «Επαναλθπτικζσ Ερωτιςεισ. Εργαςία ε Ομάδεσ» 

GROUP 1 + 2 (κοινή παρουςίαςη). 

ΑΒ 3 ΙΟΤΛ.  09.00πμ-07.00 μμ 

 

 
Κάθε εκπαιδευτική ημέρα περιλαμβάνει 4 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 1,5 ώρα 

συζήτηση και εποπτεία περιστατικών  

 

 

 

 



ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

 Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν μόνο Σελειόφοιτοι Εργοθεραπευτές και 

Εργοθεραπευτές με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.  
 ε έκτακτες περιπτώσεις (πχ διαμονή σε χώρο εκτός λεκανοπεδίου), κάποιος 
Εργοθεραπευτής δύναται να παρακολουθήσει και τους δύο κύκλους ταυτόχρονα (Α και Β 
έτος). 
 Η ανάλυση περιστατικών θα γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: 
α. Συζήτηση Περιστατικών 
β. Προβολή Βίντεο ανάλυσης και φωτογράφησης περιστατικών 

γ. Εργασία σε ομάδες 

 Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν:  
 

βίντεο 

 

 

σημειώσεις 
 

ηλεκτρονικές 

σημειώσεις 

 

παρουσίαση 

περιστατικών 

 

βιβλιογραφία 

 

 το τέλος του κύκλου θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης  
 Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων στα μαθήματα: 15 άτομα 
 

Για τους συμμετέχοντες ισχύει το δικαίωμα 10% έκπτωσης στα εξής: 
1. εμινάρια που διοργανώνει η εταιρεία ΠΡΟΕΓΓΙΗ για όλη τη σεζόν 

2. Ατομικές εποπτείες με τον εκπαιδευτή - εισηγητή 
 

ΘΑ ΣΗΡΗΘΕΙ ΑΤΣΗΡΑ ΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 
 

Κόστος κύκλου εκπαίδευσης: 

420 € αποπληρωμή έως 
25/10/2020 (άπαξ πληρ) 

450 € αποπληρωμή έως 
20/02/2021 (2 δόσεις) 

480 € αποπληρωμή έως 
23/05/2021 (3 δόσεις) 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ: 

1. Κατάκεςθ του ποςοφ (ολόκλθρου ι δόςθσ) ςτον αρ. Λογαριαςμοφ ΙBAN no: 
GR8101101520000015278519952 (Εκνικι Σράπεηα). Ον/μο δικαιοφχου Αλεξάνδρου 
Ευςτράτιοσ 

2. Κατάκεςθ του ποςοφ (ολόκλθρου ι δόςθσ) ςτθν Γραμματεία του εμιναρίου ςτισ 
αναγραφόμενεσ θμ/νίεσ προκεςμίασ 
 

Η εγγραυή θεωρείται έγκυρη όταν αποσταλούν τα κάτωθι: 

 

(1) αίτθςθ ςυμμετοχισ  
 

 

(2) αποδεικτικό κατάκεςθσ με αποςτολι e-mail ςτθν δ/νςθ alexandrouotpage@gmail.com  με 
τον τίτλο «ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΕ 2020-2021» αφοφ πρϊτα ςασ επιβεβαιϊςουμε ότι 
υπάρχει κζςθ 
 

 

 

ΦΩΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ:  
ΥΡΑΝΣΖΗ 72 (ΕΙΟΔΟ ΚΑΠ. ΡΕΜΠΕΛΟΤ 1) ΝΕΟ 

ΚΟΜΟ (ΠΛΗΙΟΝ ταθμού Μετρό «ΝΕΟ ΚΟΜΟ»)  

 
 

 
ΣΗΛΕΥΩΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ: 210- 9238217, 9220993 

 

 

mailto:alexandrouotpage@gmail.com

