
Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο 
«Συμβουλευτική & Καθοδήγηση (Coaching) Γονιών/Οικογένειας στη 

Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία» για Λογοπαθολόγους/Λογοθεραπευτές 
 

 
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Προκοπίου, 
Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια και Λογοπαθολόγος 
 

Ημερομηνία: 29/1/2022 (μέσω zoom) 

Ώρα: 10:00 πμ – 12:00 μμ 

Κόστος συμμετοχής:  

 €25 για μέλη ΣΥΕΛ 

 €15 για φοιτητές Λογοθεραπείας 
 
Τρόποι πληρωμής:  
1) Κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογ. 357-013-779894 (Όνομα δικαιούχου: ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ) 
2) Μεταφορά μέσω εφαρμογής 1Bank στο ΙΒΑΝ CY 9500 2001 9500 0035 7013 7798 94 
(απαιτείται digipass) 
3) Μέσω της ιστοσελίδας μας www.speechtherapy.org.cy στις πληρωμές σεμιναρίων ή κάντε 
κλικ εδώ. 
 
Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 24 άτομα 

Προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής και πληρωμές: 26/1/22 

Το βιωματικό εργαστήρι απευθύνεται σε Επαγγελματίες Λογοπαθολόγους-Λογοθεραπευτές και 

Φοιτητές Λογοπαθολογίας-Λογοθεραπείας. 

Στόχοι σεμιναρίου: 

Εκπαίδευση/Καθοδήγηση Λογοθεραπευτών/Λογοπαθολόγων επαγγελματιών και φοιτητών στη 

Συμβουλευτική & Καθοδήγηση (Coaching) Γονέων και της Οικογένειας στη 

Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία. 

Ανάπτυξη αντίληψης και μεθόδων που μπορεί ένας/μία Λογοπαθολόγος να χρησιμοποιήσει με 
τους γονείς κυρίως, για να βοηθήσει την δική του/της Ειδική Λογοθεραπεία που κάνει με ένα 
παιδί/έφηβο, μέσω  
  
1. της ανάπτυξης αντίληψης της πραγματικής εικόνας των ειδικών θεμάτων ενός 
παιδιού/εφήβου:- 
-) των ειδικών προβλημάτων/θεμάτων που αντιμετωπίζει το παιδί/έφηβος 
-) της σοβαρότητας η/και πολυπλοκότητας της όλης εικόνας του παιδιού/εφήβου 

 

 

http://www.speechtherapy.org.cy/
https://speechtherapy.org.cy/product/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-coaching-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd/


-) ποιοι τομείς στην ζωή και την εκπαίδευση του παιδιού/εφήβου μπορεί να επηρεάζονται και      
    πως:- 
     (ι) σχολείο 
     (ιι) σπίτι/οικογένεια 
     (ιιι) φίλοι 
  
2.  της ανάπτυξης αντίληψης της πραγματικής εικόνας των δυνατοτήτων του παιδιού/εφήβου  
-) δυνατότητες μάθησης  
-) δυνατότητες γλωσσικής  αντίληψης 
-) δυνατότητες αντιμετώπισης της πραγματικότητας στο "εδώ και τώρα", στο "σήμερα" 
             (ι) μέσα στον επόμενο μήνα 
             (ιι) μέσα στο επόμενο τρίμηνο 
             (ιιι) μέσα στο επόμενο εξάμηνο 
             (ιv) μέσα στον επόμενον χρόνο 
  
3. της ανάπτυξης συνεργασίας με τους γονείς, ώστε να ενθαρρύνουμε και να καθοδηγήσουμε 
τους γονείς έτσι ώστε, να στηρίζουν το παιδί και τη δική μας δουλειά ως Λογοπαθολόγοι, αντί 
να δημιουργούν «καταστάσεις»….. 
  
4. της ανάπτυξης αντίληψης πως μπορούμε και χρειάζεται να εργαστούμε ως Ομάδα με τους 
γονείς και το σχολείο, για το καλύτερο του παιδιού/εφήβου, για πιο γρήγορα και έμπρακτα 
αποτελέσματα της Ειδικής Λογοθεραπείας στην καθημερινότητα του παιδιού. 
  
Γνωστικά Αποτελέσματα:- 

(i)           Ενδυνάμωση Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών 

(ii)          Καλύτερη σχέση και συνεργασία με τους γονείς 

(iii)        Συμβουλευτική Γονέων για την αντίληψη της πραγματικής εικόνας των 
Ειδικών θεμάτων του παιδιού/εφήβου 

(iv)        Συμβουλευτική Γονέων για την καλύτερη αντίληψη του ρόλου του 
Λογοπαθολόγου-Λογοθεραπευτή και του ρόλου του γονιού στην Λογοπαθολογία- 
Λογοθεραπεία 

(v)          Ανάπτυξη και ενδυνάμωση Ομαδικής εργασίας – παιδιού, 
Λογοπαθολόγου-Λογοθεραπευτή, γονιού, σχολείου 

 
 


