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Γποπηεία - Γκπαίδεσζη ζηημ Παιδιαηρική 

Γργοθεραπεία Διάρκειας 60 Ωρώμ 
 
 

 
 

Κύκλος Γποπηικώμ - Γκπαιδεσηικώμ εμιμαρίωμ 

ΔΙΑΣΗΜΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2021 – ΙΟΤΛΙΟ 2021 
 

Ετήσιος Κύκλος Εποπτικών Σεμιναρίων Εργοθεραπεστών 
Έτος 2

ο
 . Κύριο Εποπτικό - Advanced & Competent 

 

Δια ζώζης και Διαδικησακό 
 

 
Πρόκειται για τθ ςυνζχιςθ του 1ου ζτουσ όπου τώρα θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ανάλυςθ και 
ομαδικι εποπτεία περιςτατικών των ςυμμετεχόντων με βάςθ τθ νζα κεωρία ! 
Περιλαμβάνει video εργαςτιρια και ςυηιτθςθ περιςτατικών των εποπτευόμενων. 

 

 

Κάθε εποπτική ημέρα περιλαμβάνει 1 ώρα updates στη θεωρία από τον 1ο κύκλο και 4,5 
ώρες εργαστήρια και εποπτεία περιστατικών  

 

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

μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ (zoom) 

 
Ομαδικι Εποπτεία και Εκπαίδευςθ Εργοκεραπευτι ςτθν Παιδιατρικι Εργοκεραπεία 

διάρκειασ 60 ωρών (Διάστημα Οκτώβριος 2021 – Ιούλιος 2022) 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου και 3ου ζτουσ (advanced & competent) 
 
 

1: Updates ςτο κεφάλαιο «Σο Χτίςιμο Σου Εργοκεραπευτικοφ υμβολαίου», video 
εργαςτιριο  και ομαδικι εποπτεία περιςτατικών  

 

2: Updates ςτο κεφάλαιο «Ανάλυςθ Αξιολογθτικών Εργαλείων», παρουςίαςθ 
βαςικών εργαλείων αξιολόγθςθσ και ομαδικι εποπτεία περιςτατικών  

 

3: Updates ςτο κεφάλαιο «Ανάλυςθ Περιςτατικών Μζςω Σθσ Ανάλυςθσ Κίνθςθσ & 
Νευρολογίασ», video εργαςτιριο  και ομαδικι εποπτεία περιςτατικών 

 

4: Updates ςτο κεφάλαιο «Ανάλυςθ Περιςτατικών Μζςω Σθσ Νευρο-
Αιςκθτθριακισ Επεξεργαςίασ»  video εργαςτιριο  και ομαδικι εποπτεία 
περιςτατικών 

 

5: Updates ςτο κεφάλαιο «Ανάλυςθ Περιςτατικών Μζςω Σθσ Ε/Θ Παρζμβαςθσ 
τθν Δυςπραξια» video εργαςτιριο  και ομαδικι εποπτεία περιςτατικών 

 

6: Updates ςτο κεφάλαιο «Ανάλυςθ Περιςτατικών Μζςω τθσ Ε/Θ Παρζμβαςθσ 
το Τπερκινθτικό Παιδί» video εργαςτιριο  και ομαδικι εποπτεία περιςτατικών 

 

7: Updates ςτο κεφάλαιο «Ανάλυςθ Περιςτατικών Μζςω Σθσ Ε/Θ Παρζμβαςθσ 
τισ Γνωςτικζσ - Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ» video εργαςτιριο  και ομαδικι εποπτεία 
περιςτατικών 

 

8: Updates ςτο κεφάλαιο «Αυτιςμόσ», video εργαςτιριο  και ομαδικι εποπτεία 
περιςτατικών 

 

9: Updates ςτο κεφάλαιο «Ε/Θ Παρζμβαςθ τον Αυτιςμό» video εργαςτιριο  και 
ομαδική εποπτεία περιςτατικών 

 

10: Updates ςτο κεφάλαιο «Επιλογι & Ανάλυςθ Δραςτθριοτιτων» εργαςτιρια  
και ομαδική εποπτεία περιςτατικών     
11: «Επαναλθπτικζσ Ερωτιςεισ. Εργαςία ε Ομάδεσ» 

 
 

 
Κάθε εποπτική ημέρα περιλαμβάνει 1 ώρα updates στη θεωρία από τον 1ο κύκλο και 4,5 

ώρες εργαστήρια και εποπτεία περιστατικών  



Για τις ημερομηνίες διεξαγωγής, επισκεφτείτε το «Πρόγραμμα B & Γ΄έτους» 

 
ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

 Δικαίωμα παρακολούθησης “Β΄ΕΠΟΠΣΙΚΟΤ (advanced) ΕΣΟΤ” έχουν όσοι 
Εργοθεραπευτές έχουν πιστοποιημένα παρακολουθήσει το Α΄ Θεωρητικό Έτος (beginners).  
 Δικαίωμα παρακολούθησης “Γ΄ΕΠΟΠΣΙΚΟΤ (competent) ΕΣΟΤ” έχουν όσοι 
Εργοθεραπευτές έχουν πιστοποιημένα παρακολουθήσει το Α΄ Θεωρητικό Έτος (beginners) 
και Β΄ Εποπτικό Έτος (advanced).  
 Δύναται η παρακολούθηση και των δύο κύκλων 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 

 

 

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 
16/10/2021 (άπαξ πληρ) 

450 € αποπληρωμή έως 
05/02/2022 (2 δόσεις) 

480 € αποπληρωμή έως 
19/06/2022 (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 εγγραφι κεωρείται ζγκυρθ όταν αποςταλοφν τα κάτωκι: 

 

(1) αίτθςθ ςυμμετοχισ  
 

 

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

 

 

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

ΚΟΜΟ (ΠΛΗΙΟΝ ταθμού Μετρό «ΝΕΟ ΚΟΜΟ»)  
 

 

 
ΣΗΛΕΥΩΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ: 210- 9238217, 9220993 (κα Κομιτοπούλου) 

mailto:alexandrouotpage@gmail.com

