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Εξ αποστάσεως σεμινάριο (webinar) με θέμα:  

«Τηλεπρακτική - Τηλεθεραπεία» 

 

 

Ημερομηνία:  11/04/2020 (Σάββατο) 

Ώρα:   15:00-18:00  

Συμμετοχή: ΔΩΡΕΑΝ για μέλη και μη μέλη ΣΥΕΛΚ, λογοπαθολόγους, άλλους 

επαγγελματίες υγείας (εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, 

ψυχολόγους), εκπαιδευτικούς (νηπιαγωγούς, δασκάλους) 

Ομιλητές:   Μαργαρίτα Κυλίλη – Λέστα, BSc, MA, SLP 

                     Μαρία Χριστοπούλου, PhD, MOP, SLP, CSS 

                     Θέτις Φραγκουλίδου, MSc, SLT 

                     Κωνσταντίνος Δρόσος, MSc, PhD cand., SLP 

 

Διοργάνωση από Επιτροπή Επαγγελματικής Επιμόρφωσης ΣΥΕΛΚ  

Περιγραφή σεμιναρίου:  

Στόχος του παρόντος σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, 

εκπαιδευτικών και όσων επιθυμούν να επιμορφωθούν σχετικά με την τηλεπρακτική 

– τηλεθεραπεία, ως ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών από απόσταση. Δίνεται έμφαση 

στη σημαντικότητά αυτής της μεθόδου για τη διεξαγωγή θεραπειών και πως μπορεί 

να εφαρμοστεί σε πραγματικό χρόνο. Ακόμα, αναλύεται πως ένας επαγγελματίας 

μπορεί να διαφοροποιήσει το υλικό του ή να δημιουργήσει ηλεκτρονικό υλικό, 

προσβάσιμο για τη θεραπεία του. Περιγράφονται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις 

και γενικές οδηγίες για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου. Τέλος, αναλύεται ο ρόλος 

του ειδικού στην καθοδήγηση και  συμβουλευτική της οικογένειας.  

 

Μαθησιακοί στόχοι – αποτελέσματα:  

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένονται να είναι σε θέση 

να γνωρίζουν: 

▪ τι είναι η τηλεπρακτική - τηλεθεραπεία 

▪ προϋποθέσεις για διασφάλιση προσωπικών δεδομένων και διαδικασίες 

συναίνεσης για παροχή υπηρεσιών 

▪ νομοθετικές διατάξεις και αποζημίωση υπηρεσιών από φορείς και ιδιώτες 

▪ πλατφόρμες και εργαλεία αξιοποίησης ηλεκτρονικού υλικού  

▪ ηλικιακές ομάδες και περιπτώσεις διαταραχών που θεωρείται κατάλληλη 

μέθοδος 
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▪ προϋποθέσεις και προσαρμογές που απαιτούνται για την εφαρμογή της 

τηλεπρακτικής / τηλεθεραπείας  

 

Σημειώσεις:  

1. Θα γίνονται αποδεκτές όσες δηλώσεις συμμετοχής σταλούν μέχρι την Παρασκευή, 

10/04/20 στις 13:00 το μεσημέρι.  

2. Θα σταλούν οδηγίες εισδοχής στο σεμινάριο και το πρόγραμμα του σεμιναρίου, σε 

όλους τους συμμετέχοντες την Παρασκευή το μεσημέρι. 

2. Μια εβδομάδα μετά το σεμινάριο, θα σταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες στη 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχαν υποβάλει κατά τη δήλωση 

συμμετοχής τους, οι παρουσιάσεις των ομιλητών και η βεβαίωση συμμετοχής τους.  

 

 

 


