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Βιωματικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο:   

«Το παιχνίδι ως θεραπευτικό & εκπαιδευτικό εργαλείο για παιδιά στο 

φάσμα του αυτισμού» 

 

Εισηγήτρια: Ελένη Αγγελίδη (MEd Autism, DU Art-therapy, BSc Psychology) 

 

Διάρκεια: 

Δεκ. 2019 – Μάρτ. 2020, 2 Σάββατα/μήνα 10.00 – 14.30,  σύνολο: 28 διδακτικές ώρες 

 Ημερομηνίες: 07/12/2019,  11 & 25/01/2020, 8 & 22/02/2020, 7 & 21/03/2020 

Κόστος: 450€ 

Χώρος: ΤΝΑ Space, Αμεδαίου Χαν 32, Ελληνορώσων, πλησίον Μετρό Κατεχάκη 

 

Το παιχνίδι είναι ο τρόπος επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα παιδιά εκ φύσεως για 

να εξερευνήσουν και να μάθουν από το περιβάλλον, και για να κατανοήσουν και να 

μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους ανθρώπους. Η συμμετοχή σε ολοένα και πιο 

σύνθετες αλληλουχίες παιχνιδιού αναπτύσσει την ικανότητα να μαθαίνουμε, να 

μοιραζόμαστε συναισθήματα, να αλληλεπιδρούμε κοινωνικά και να χρησιμοποιούμε 

επικοινωνιακούς κώδικες με άλλους ανθρώπους.  

Παρά τις δυσκολίες που συχνά παρουσιάζουν τα παιδιά με αυτισμό στο παιχνίδι, 

όταν αυτό είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του 

εκάστοτε παιδιού, μπορεί να αποτελέσει ένα σπουδαίο θεραπευτικό/εκπαιδευτικό 

εργαλείο.  

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει τις εισαγωγικές θεωρητικές και 

πρακτικές γνώσεις για τη σχεδίαση και την πραγματοποίηση εξατομικευμένων ατομικών 

και ομαδικών θεραπευτικών/εκπαιδευτικών παρεμβάσεων μέσα από το παιχνίδι σε 

παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν την 
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κλινική τους πρακτική εντάσσοντας στοιχεία παιγνιακής προσέγγισης ή/και να 

εφαρμόσουν αμιγώς παιγνιακές θεραπευτικές παρεμβάσεις. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής (πχ. 

ψυχιάτρους, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, (ειδικούς) παιδαγωγούς, 

κοινωνικούς λειτουργούς) που δουλεύουν με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και 

ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι σαν μέσο μάθησης και θεραπείας.  

Το σεμινάριο αποτελείται από επτά εκπαιδευτικές συναντήσεις γύρω από τις εξής 

θεματολογίες:  α) το θεωρητικό υπόβαθρο για τη δημιουργία μιας παρέμβασης μέσα 

από το παιχνίδι, β) την αξιολόγηση, οργάνωση και πρακτική εφαρμογή της παρέμβασης, 

γ) τη συνεργασία με τους γονείς. 

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνει κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης και 

μεθόδους παρέμβασης για παιδιά κάθε λειτουργικότητας. Επίσης τις βασικές αρχές για 

τη συνεργασία με την οικογένεια και την αποτελεσματική συμμετοχή της στην 

παρέμβαση. Αποτελείται από ένα θεωρητικό κομμάτι που υποστηρίζεται κατά την 

εισήγηση με οπτικοακουστικό υλικό. Επίσης από βιωματικές ασκήσεις και χρόνο 

εργασίας όπου θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να λάβουν οι ίδιοι μέρος σε 

δραστηριότητες παιχνιδιού και στη συνέχεια βασιζόμενοι στην εμπειρία τους να 

δημιουργήσουν κατάλληλες δραστηριότητες για παιδιά με συγκεκριμένους 

θεραπευτικούς και εκπαιδευτικούς στόχους. Το σεμινάριο περιλαμβάνει επίσης 

πρακτική καθοδήγηση στην εφαρμογή της παιγνιακής θεραπευτικής προσέγγισης σε 

συγκεκριμένα περιστατικά των συμμετεχόντων μέσα στο πλαίσιο ομαδικής εποπτείας.  

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Περιεχόμενο – Θεματικές Ενότητες 

1. Εισαγωγή στο Παιχνίδι   

- Ορισμός: τι είναι παιχνίδι, πως το αναγνωρίζουμε, ποια τα 

χαρακτηριστικά  

- Αναπτυξιακή εξέλιξη παιχνιδιού: με ποιον τρόπο ενεργοποιείται η 

ανάπτυξη, αναπτυξιακά στάδια παιχνιδιού  

- Οφέλη παιχνιδιού: Θεωρίες & ερευνητικά δεδομένα  

- Το παιχνίδι ως θεραπευτική προσέγγιση 

 



 
Ελένη Αγγελίδη  

www.eleniangelidi.gr 

2. Αυτισμός & Παιχνίδι (εισαγωγή)     

- Χαρακτηριστικά παιχνιδιού παιδιών στο φάσμα του αυτισμού  

- Θεραπευτικές μέθοδοι  

- Το παιχνίδι ως θεραπευτική προσέγγιση στον αυτισμό  

- Αναπτυξιακή προσέγγιση: θεώρηση & κεντρικά στοιχεία  

- Ο ρόλος του θεραπευτή – βιωματική άσκηση 

 

3. Αξιολόγηση    

- Τομείς αξιολόγησης  

- Μέθοδος αξιολόγησης  

- Έκθεση/πόρισμα αξιολόγησης & ταίριασμα με στόχους/μεθοδολογία 

- Κλινική άσκηση 

 

4. Οργάνωση παρέμβασης για παιδιά με χαμηλή λειτουργικότητα   

- Στοχοθεσία & προτεραιότητες  

- Επιλογή & οργάνωση ατομικών/ομαδικών συνεδριών  

- Οργάνωση παρέμβασης 

- Βιωματική άσκηση & χρόνος εργασίας 

 

5. Οργάνωση παρέμβασης για παιδιά με υψηλή λειτουργικότητα   

- Στοχοθεσία & προτεραιότητες  

- Επιλογή & οργάνωση ατομικών/ομαδικών συνεδριών  

- Οργάνωση παρέμβασης 

- Βιωματική άσκηση & χρόνος εργασίας 

 

6. Δομημένα παιχνίδια & Εποπτεία  

- Βιωματική άσκηση & χρόνος εργασίας 

- Εποπτεία περιστατικών 

 

7. Γονείς & Εποπτεία   

- Συνεργασία με τους γονείς  

- Εκπαίδευση γονέων 

- Εποπτεία περιστατικών 

 

 

Υλικό που δίνεται στους συμμετέχοντες: 

 Σημειώσεις σεμιναρίου  

 Αναπτυξιακός πίνακας εξέλιξης στο παιχνίδι  

 Πίνακας επεξήγησης διαφορετικών τύπων παιχνιδιού (πχ. αισθησιο-κινητικό, 

συμβολικό) 
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 Οδηγίες αξιολόγησης παιχνιδιού (Sherratt & Peter, 2002)  

 Τομείς και κριτήρια αξιολόγησης 

 Ενδεικτική φόρμα αξιολόγησης παιχνιδιού 

 Βιβλιογραφία  

 Βεβαίωση παρακολούθησης 

 

 

Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για αίτηση συμμετοχής, μπορείτε να 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.eleniangelidi.gr ή να επικοινωνήσετε 

απευθείας στη διεύθυνση: eleni_angel@yahoo.com και τηλεφωνικά στο 

6936330578. 

http://www.eleniangelidi.gr/
mailto:eleni_angel@yahoo.com

