
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ 
 

                      
 

Ο φλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων Κφπρου διοργανϊνει ςεμινάριο με Θζμα: 
 
 

«Η Αιςθητηριακή Επεξεργαςία και οι Επιπτώςεισ των Δυςκολιών 
ςτην Πραξία, τη Μάθηςη και τη υμπεριφορά» 

 
 

Ομιλητήσ:   
τράτοσ Αλεξάνδρου, Εργοθεραπευτήσ 

  
 

 Ενότητεσ:  

o (α). Θ διαδικαςία τθσ Αιςκθτθριακισ Επεξεργαςίασ 

 

o (β). Σα αιςκθτθριακά ςυςτιματα και οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ επεξεργαςίασ τουσ 

 

o (γ). Θ ςχζςθ τθσ διζγερςθσ με τθν αιςκθτθριακι επεξεργαςία 

 

o (δ). Διαταραχζσ Αιςκθτθριακισ Επεξεργαςίασ 

 

o (ε). Πραξία, ςυναίςκθμα και διαφορο-διαγνωςτικά ηθτιματα 

 

o (ςτ). Αξιολόγθςθ και αρχζσ κεραπείασ 

 

o (η). Αιςκθτθριακι ολοκλιρωςθ ςτο ςπίτι και το χολείο 

 

o (θ). Ειδικζσ περιπτϊςεισ - υηιτθςθ 

 

Ημερομηνία:   28 & 29 Μαΐου 2016 

Σόποσ: Ευρωπαϊκό Πανεπιςτιμιο Κφπρου, Λευκωςία 

Κόςτη: 
 Εγγεγραμμζνα μζλθ ΤΕΛΚ   – 100 ευρϊ 

 Μθ μζλθ     – 120 ευρϊ 

 Άλλεσ ειδικότθτεσ    – 150 ευρϊ 

 Φοιτθτζσ λογοκεραπείασ (4-ετείσ)  –   60 ευρϊ 

 

    *   Περιοριςμζνοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν 
 **    Θα δοκεί πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ 

 



Βιογραφικό ομιλητή 
 
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΡΑΣΟ γεννικθκε το 1965 ςτθν Ακινα. Από το 1987 είναι 
επαγγελματίασ Εργοκεραπευτισ. Εξειδικεφτθκε ςτθν Παιδιατρικι Εργοκεραπεία. 
Εξειδικεφτθκε ςτθν Ορκοπεδικι Εργοκεραπεία (1991), χριςθ προςαρμοςμζνων 
προγραμμάτων Θ/Τ για παιδιά με ε.α (1992), πρόγραμμα Πρϊιμθσ Παρζμβαςθσ 
(PORTAGE) (1994), χριςθ αναπτυξιολογικϊν αξιολογθτικϊν τεςτ (1989-2000), 
Ψυχόδραμα (2002), μζκοδο εναλλακτικισ επικοινωνίασ "PECS" I-III (2002-2007), μζκοδο 
δομθμζνθσ εκπ/ςθσ "TEACCH" (2005), «Κοινωνικζσ Ιςτορίεσ» (Faherty 2007), ςυςτιματα 
Επικοινωνίασ και Διαχείριςθσ υμπεριφοράσ (2008). Σθν εξειδίκευςι του ςτθν Μζκοδο 
Αιςκθτθριακισ Ολοκλιρωςθσ υπό τθν Παγκόςμια Οργάνωςθ Αιςκθτθριακισ 
Ολοκλιρωςθσ (L.A. USA) τθν ξεκίνθςε το 1996 και μζχρι και το 2007 εξειδικεφτθκε από 
τουσ ςθμαντικότερουσ εκπαιδευτζσ ςτθν μζκοδο (E. Blanche, E. Shaaf, P. Oetter, S. Cool, 
P & J. Willbarger).  Φζρει τον τίτλο του Αdvanced S.I.T.  Σο 2007 υπιρξε βοθκόσ ειςθγθτι 
ςτο εμινάριο Εξειδίκευςθσ ςτθν Αιςκθτθριακι Ολοκλιρωςθ δίπλα ςτουσ ειςθγθτζσ 
S.COOL & P.OETTER. Από το 1996 διευκφνει 2 Ιδιωτικζσ Εταιρίεσ Ειδικισ Αγωγισ που 
αςχολοφνται με όλο το φάςμα τθσ ειδικισ αγωγισ όπωσ τθν λογοκεραπεία, τθν 
εργοκεραπεία, τθν παροχι ομαδικϊν δεξιοτιτων κοινωνικοποίθςθσ παιδιϊν, τθν 
παιδονευρολογία, τθν παιδοψυχιατρικι και τθν ψυχολογικι υποςτιριξθ και 
ςυμβουλευτικι οικογζνειασ.  Επιπρόςκετα τθν εκπαίδευςθ γονζων και ειδικϊν ςε 
κζματα ειδικισ αγωγισ με τθν μορφι εργαςτθρίων επιμόρφωςθσ – μετεκπαίδευςθσ και 
τθν ζκδοςθ επιςτθμονικϊν ςυγγραμμάτων. 
 
Είναι εκπαιδευτισ κεραπευτϊν ςε προγράμματα τθσ ΕΟΚ και ςε κζματα αυτιςμοφ και 
δυςπραξίασ.  Ζχει υπάρξει ομιλθτισ ςε πολλά διεκνι κι ελλθνικά ςυνζδρια νευρολογίασ, 
ψυχιατρικισ και ειδικισ αγωγισ.  Ζχει ςυμμετάςχει ςε ςειρά από ςτρογγυλζσ τράπεηεσ 
και φόρουμ και διοργανϊνει εμινάρια Εκπαίδευςθσ Παιδιάτρων, Παιδοψυχίατρων, 
γονζων, κεραπευτϊν και εκπαιδευτικϊν.  Ζχει δθμοςιεφςει μια ςειρά από επιςτθμονικζσ 
εργαςίεσ κι εκλαϊκευμζνα άρκρα ςε ελλθνικά και ξζνα ζντυπα και ζντυπα του 
επιςτθμονικοφ, περιοδικοφ και θμεριςιου τφπου.  
 
Ζχει ςυγγράψει τα εξισ βιβλία: «ΣΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟ ΦΑΜΑ. ΠΡΟΕΓΓΙΗΟΝΣΑ ΣΟ ΑΤΣΙΣΙΚΟ 
ΦΑΜΑ" (2007) και το «ΣΟ ΔΤΠΡΑΞΙΚΟ ΠΑΙΔΙ". ΠΡΟΕΓΓΙΗΟΝΣΑ ΣΘΝ ΔΤΚΟΛΙΑ. Θ 
πράξθ, θ δυςπραξία και θ αντιμετϊπιςι τθσ (2008). 
 
Τπιρξε Γενικόσ Γραμματζασ για τθν περίοδο 1990-98 του υλλόγου Ελλινων 
Εργοκεραπευτϊν, ενϊ είναι επίςθσ individual member τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ 
Εργοκεραπείασ (WFOT), του υλλόγου Ελλινων Εργοκεραπευτϊν, του NPA, τθσ ΕΨΤΤΠΕ 
και του υλλόγου για τθν Αφαςία. 


