
Πρόγραμμα Α ΕΣΟ δια Ηϊςησ 
 

 

1: «Εργοθεραπεία: Αρχζσ, Πλαίςια αναφοράσ, Μοντζλα, 
Δεοντολογία, Θεραπευτική υμμαχία, Διαχείριςη γονζων». 

Group 1 αβ. 16 ΟΚΣ 
09.00πμ-02.30 μμ 

Group 2 Κυρ. 17 ΟΚΣ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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. 

-ανάλυςθ Ζργου και δραςτθριότθτα, -δεοντολογία ΕΘ ΑΟΣΑ, -OT 
Framework και Frames of reference, -τα μοντζλα ΜΟΗΟ, Canadian και 
SI, -ο ΕΘ απζναντι ςτο επάγγελμα και το παιδί, -τφποι γονζων και θ 
ςχζςθ του ΕΘ με το γονζα 

 

2: «Εργοθεραπευτική Αξιολόγηςη και  Ζντυπο Αξιολόγηςησ. 
Κλινική Αιτιολόγηςη και Σομείσ Αξ/ςησ». 

Group 1 αβ. 13 ΝΟΕ 
09.00πμ-02.30 μμ 

Group 2 Κυρ. 14 ΝΟΕ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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

-τομείσ ςυλλογισ πλθροφόρθςθσ, -κλινικι ςυλλογιςτικι, -τομείσ 
αξιολόγθςθσ bottom – up και top – down, -εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και 
ςτοχοκεςία, -κατάλλθλθ χριςθ λεξιλογίου 

 

3: «Ανάλυςη τησ Κίνηςησ - Κινηςιολογία του παιδιοφ και η  ΕΘ 
Αξ/ςη και Παρζμβαςη» 

Group 1 αβ. 04 ΔΕΚ 
09.00πμ-02.30 μμ 

Group 2 Κυρ. 05 ΔΕΚ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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

-βαςικζσ αρχζσ κζντρου βάρουσ και βάςθ ςτιριξθσ, -τφποι και ςφνολο 
κινιςεων και ανάλυςι τουσ, -μυϊκό τεςτ, -αερόβιεσ vs. αναερόβιων  
κινιςεων, -θ ΕΘ παρζμβαςθ 

 

4: «Θ Νευροψυχολογική Επεξεργαςία.  Λειτουργίεσ του 
εγκεφάλου και παιδί» 

Group 1 αβ. 08 ΙΑΝ 
09.00πμ-02.30 μμ 

Group 2 Κυρ. 09 ΙΑΝ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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. 

-θ εγκεφαλικι επεξεργαςία, -λειτουργία εγκεφαλικϊν περιοχϊν, -
θμιςφαιρικι λειτουργία, -εγκεφαλικζσ δυςλειτουργίεσ (επιλθψία, 
αγνωςία κλπ), -αυτόματεσ λειτουργίεσ εγκεφάλου 

 

5: «Αναπτυξιακή Διατ/χή ςυντονιςμοφ των κινήςεων και 
Δυςπραξια. Θ ΕΘ Αξ/ςη και  Παρζμβαςη» 

Group 1 αβ. 05 ΦΕΒ 
09.00πμ-02.30 μμ 

Group 2 Κυρ. 06 ΦΕΒ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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. 

-ο μθχανιςμόσ τθσ πράξθσ, -τφποι διαταραχϊν, -αξιολογθτικά κριτιρια 
DSM-5 και ICD-10, -ΕΘ αξιολόγθςθ, -θ ΕΘ παρζμβαςθ 

 

6: «Διάςπαςη Προςοχήσ και Τπερκινητικότητα. Θ ΕΘ Αξ/ςη και 
Παρζμβαςη» 

Group 1 αβ. 19 ΜΑΡΣ 
09.00πμ-02.30 μμ 

Group 2 Κυρ. 20 ΜΑΡΣ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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

-οριςμοί ςυγκζντρωςθσ και ελζγχων κίνθςθσ και αναςτολισ, -θ εξζλιξθ 
τθσ ςυγκζντρωςθσ, -διαγνωςτικά χαρακτθριςτικά DSM-5 και ICD-10, -
αιςκθτθριακι επεξεργαςία και επιτελικζσ λειτουργίεσ, -θ ΕΘ 
παρζμβαςθ 

 

7: «Φυςιολογική Ανάπτυξη και Δυςκολίεσ ςτη γνωςτική και 
μαθηςιακή επεξεργαςία. Θ ΕΘ Αξ/ςη και Παρζμβαςη» 

Group 1 αβ. 09 ΑΠΡ 
09.00πμ-02.30 μμ 

Group 2 Κυρ. 10 ΑΠΡ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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. 

-βαςικζσ αρχζσ κεϊρθςθσ τθσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ, -τα ςτάδια κατά 
Paget, -Βαςικι Αναπτυξιολογικι παρουςίαςθ, -μθχανιςμοί αντίλθψθσ, 
μνιμθσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ, -θ ΕΘ παρζμβαςθ 

 

8: «Διαταραχζσ Αυτιςτικοφ Φάςματοσ (ΔΑΦ). Σα 
χαρακτηριςτικά και η κλινική ςυλλογιςτική» 

Group 1 αβ. 07 ΜΑΙ 
9.00πμ-02.30 μμ 

Group 2 Κυρ. 08 ΜΑΙ 
09.00πμ-02.30 μμ 

Σα 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. 

-διαγνωςτικά κριτιρια ICD-10 ΚΑΙ DSM-5, -τφποι λειτουργικότθτασ, -
γνωςτικζσ και αιςκθτθριακζσ δυςκολίεσ ςτισ ΔΑΦ 

 

9: «Διαταραχζσ Αυτιςτικοφ Φάςματοσ». Θ ΕΘ Ιεράρχηςη τησ 
Παρζμβαςησ 

Group 1 αβ. 18 ΙΟΤΝ 
09.00πμ-02.30 μμ 

Group 2 Κυρ. 19 ΙΟΤΝ 
09.00πμ-02.30 μμ 

Παρουςίαςθ των τρόπων με τουσ οποίουσ ο Εργοκεραπευτισ κα παρζμβει ςτθν 
αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν  των παιδιϊν με ΔΑΦ, μζςω των πιο 
αναγνωριςμζνων μεκόδων παρζμβαςθσ. 

-θ ιεράρχθςθ των δυςκολιϊν και τθσ παρζμβαςθσ, -Δ/νικι παρζμβαςθ, -
θ ΕΘ παρζμβαςθ 

 

10: «Επιλογή & Ανάλυςη Δραςτηριοτήτων» 
 

Ολομζλεια (Group 1 & 2) αβ. 09 ΙΟΤΛ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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. 

-τφποι ΕΘ παρζμβαςθσ, -ανάλυςθ δραςτθριότθτασ, -μοντζλα «ΠΕΡΙ-» 
και «ΠΑΡΑ-», -επιλογι δραςτθριότθτασ, -τφποι δραςτθριοτιτων 

11: «Επαναληπτικζσ Ερωτήςεισ. Εργαςία ε Ομάδεσ» Ολομζλεια (Group 1 & 2) αβ. 09 ΙΟΤΛ 
03.00πμ-06.30 μμ 

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 



Πρόγραμμα Α ΕΣΟ διαδικτυακό (zoom.us) 
 

 

1: «Εργοθεραπεία: Αρχζσ, Πλαίςια αναφοράσ, Μοντζλα, 
Δεοντολογία, Θεραπευτική υμμαχία, Διαχείριςη γονζων». 

Κυρ. 24 ΟΚΣ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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. 

-ανάλυςθ Ζργου και δραςτθριότθτα, -δεοντολογία ΕΘ ΑΟΣΑ, -OT 
Framework και Frames of reference, -τα μοντζλα ΜΟΗΟ, Canadian και 
SI, -ο ΕΘ απζναντι ςτο επάγγελμα και το παιδί, -τφποι γονζων και θ 
ςχζςθ του ΕΘ με το γονζα 

 

2: «Εργοθεραπευτική Αξιολόγηςη και  Ζντυπο Αξιολόγηςησ. 
Κλινική Αιτιολόγηςη και Σομείσ Αξ/ςησ». 

Κυρ. 21 ΝΟΕ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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

-τομείσ ςυλλογισ πλθροφόρθςθσ, -κλινικι ςυλλογιςτικι, -τομείσ 
αξιολόγθςθσ bottom – up και top – down, -εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και 
ςτοχοκεςία, -κατάλλθλθ χριςθ λεξιλογίου 

 

3: «Ανάλυςη τησ Κίνηςησ - Κινηςιολογία του παιδιοφ και η  ΕΘ 
Αξ/ςη και Παρζμβαςη» 

Κυρ. 12 ΔΕΚ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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

-βαςικζσ αρχζσ κζντρου βάρουσ και βάςθ ςτιριξθσ, -τφποι και ςφνολο 
κινιςεων και ανάλυςι τουσ, -μυϊκό τεςτ, -αερόβιεσ vs. αναερόβιων  
κινιςεων, -θ ΕΘ παρζμβαςθ 

 

4: «Θ Νευροψυχολογική Επεξεργαςία.  Λειτουργίεσ του 
εγκεφάλου και παιδί» 

Κυρ. 16 ΙΑΝ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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. 

-θ εγκεφαλικι επεξεργαςία, -λειτουργία εγκεφαλικϊν περιοχϊν, -
θμιςφαιρικι λειτουργία, -εγκεφαλικζσ δυςλειτουργίεσ (επιλθψία, 
αγνωςία κλπ), -αυτόματεσ λειτουργίεσ εγκεφάλου 

 

5: «Αναπτυξιακή Διατ/χή ςυντονιςμοφ των κινήςεων και 
Δυςπραξια. Θ ΕΘ Αξ/ςη και  Παρζμβαςη» 

Κυρ. 13 ΦΕΒ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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. 

-ο μθχανιςμόσ τθσ πράξθσ, -τφποι διαταραχϊν, -αξιολογθτικά κριτιρια 
DSM-5 και ICD-10, -ΕΘ αξιολόγθςθ, -θ ΕΘ παρζμβαςθ 

 

6: «Διάςπαςη Προςοχήσ και Τπερκινητικότητα. Θ ΕΘ Αξ/ςη και 
Παρζμβαςη» 

Κυρ. 13 ΜΑΡΣ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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

-οριςμοί ςυγκζντρωςθσ και ελζγχων κίνθςθσ και αναςτολισ, -θ εξζλιξθ 
τθσ ςυγκζντρωςθσ, -διαγνωςτικά χαρακτθριςτικά DSM-5 και ICD-10, -
αιςκθτθριακι επεξεργαςία και επιτελικζσ λειτουργίεσ, -θ ΕΘ 
παρζμβαςθ 

 

7: «Φυςιολογική Ανάπτυξη και Δυςκολίεσ ςτη γνωςτική και 
μαθηςιακή επεξεργαςία. Θ ΕΘ Αξ/ςη και Παρζμβαςη» 

Κυρ. 17 ΑΠΡ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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. 

-βαςικζσ αρχζσ κεϊρθςθσ τθσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ, -τα ςτάδια κατά 
Paget, -Βαςικι Αναπτυξιολογικι παρουςίαςθ, -μθχανιςμοί αντίλθψθσ, 
μνιμθσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ, -θ ΕΘ παρζμβαςθ 

 

8: «Διαταραχζσ Αυτιςτικοφ Φάςματοσ (ΔΑΦ). Σα 
χαρακτηριςτικά και η κλινική ςυλλογιςτική» 

Κυρ. 15 ΜΑΙ 
09.00πμ-02.30 μμ 

Σα 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. 

-διαγνωςτικά κριτιρια ICD-10 ΚΑΙ DSM-5, -τφποι λειτουργικότθτασ, -
γνωςτικζσ και αιςκθτθριακζσ δυςκολίεσ ςτισ ΔΑΦ 

 

9: «Διαταραχζσ Αυτιςτικοφ Φάςματοσ». Θ ΕΘ Ιεράρχηςη τησ 
Παρζμβαςησ 

Κυρ. 26 ΙΟΤΝ 
09.00πμ-02.30 μμ 

Παρουςίαςθ των τρόπων με τουσ οποίουσ ο Εργοκεραπευτισ κα παρζμβει ςτθν 
αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν  των παιδιϊν με ΔΑΦ, μζςω των πιο 
αναγνωριςμζνων μεκόδων παρζμβαςθσ. 

-θ ιεράρχθςθ των δυςκολιϊν και τθσ παρζμβαςθσ, -Δ/νικι παρζμβαςθ, -
θ ΕΘ παρζμβαςθ 

 

10: «Επιλογή & Ανάλυςη Δραςτηριοτήτων» 
 

άββατο 09 ΙΟΤΛ 
09.00πμ-02.30 μμ 

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. 

-τφποι ΕΘ παρζμβαςθσ, -ανάλυςθ δραςτθριότθτασ, -μοντζλα «ΠΕΡΙ-» 
και «ΠΑΡΑ-», -επιλογι δραςτθριότθτασ, -τφποι δραςτθριοτιτων 

11: «Επαναληπτικζσ Ερωτήςεισ. Εργαςία ε Ομάδεσ» άββατο 09 ΙΟΤΛ 
03.00πμ-06.30 μμ 

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 

 


