
 εμινάριο ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - SSIP (Social Skills Intervention Program) by 
DIKEPSY ςτη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

  
Ημερ. Διεξαγωγήσ: 29-30/03 2014 

Ώρεσ διεξαγωγήσ: άββατο/Κυριακι: 11:00-19:00 

Διάρκεια: 16 ϊρεσ 

Χϊροσ Διεξαγωγήσ: ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ, 17θσ Νοεμβρίου 81, Κτίριο Β, 54352 Θεςςαλονίκθ 
(Περιοχι Κωνςταντινοπολίτικα) http://www.syn-ergasia.gr, τθλ 2310- 326341 

  
Κόςτοσ ςυμμετοχήσ  
  
επαγγελματίεσ                                   φοιτητζσ, γονείσ, άνεργοι 
  
Ζωσ 21/02/14  170 ευρϊ                     Ζωσ 21/02/14  150 ευρϊ  
Από 24/02/14  200 ευρϊ                     Από 24/02/14  170 ευρϊ 

  
Στισ αναγραφόμενεσ τιμζσ δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποςοςτό Φ.Π.Α. 23%. 

  
  
Ειςηγητζσ: 
Παςπάλη Αςπαςία, Ψυχολόγοσ, Παιδοψυχολόγοσ MSc, BSc, Ιδιοκτιτρια ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Τ 

Ορφανάκη Ελευθερία, Ψυχολόγοσ, Ειδικόσ ΑΒΑ, RDI Certified Consultant 
  
  
Απευκφνεται ςε ειδικοφσ ψυχικήσ υγείασ (ψυχολόγουσ, ειδικοφσ παιδαγωγοφσ, 
κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, εργοκεραπευτζσ, λογοκεραπευτζσ) νηπιαγωγοφσ, 
εκπαιδευτικοφσ και γονείσ. 
  
  
Σο εμινάριο ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - SSIP (Social Skills Intervention Program) by 
DIKEPSY αφορά ςτθ χριςθ του παιχνιδιοφ ωσ μζςο ενίςχυςθσ των κοινωνικϊν 
δεξιοτιτων των παιδιϊν που είναι ςτο φάςμα του αυτιςμοφ. Σο υλικό του είναι 
δομθμζνο ζτςι ϊςτε να παρουςιαςτεί βιωματικά και να μπορεί να εφαρμοςτεί και 
ςτο ςπίτι. Θα παρουςιαςτεί πλικοσ δοκιμαςμζνων παιχνιδιϊν, το κακζνα από τα 
οποία κα αντιςτοιχεί ςτο επίπεδο λειτουργικότθτασ του παιδιοφ και κα αποςκοπεί 
ςτθ διδαςκαλία ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων και τθν κατάκτθςθ τθσ επικοινωνίασ.  
  
Η εκπαίδευςθ του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Τ περιλαμβάνει: 

     Ποιεσ είναι οι ρίηεσ του παιχνιδιοφ 

     Πωσ διαφοροποιείται το παιχνίδι ςτα παιδιά με αυτιςμό  
     Ανορκόδοξο Παιχνίδι 
     τόχοι του Προγράμματοσ 

     Αξιολόγθςθ δεξιοτιτων παιχνιδιοφ  
     Φόρμα παρατιρθςθσ 

     Παρουςίαςθ επιπζδων (Α+Β+Γ) παιχνιδιοφ 

     Λειτουργικό - Καταςκευαςτικό Παιχνίδι 
     υμβολικό Παιχνίδι-Παιχνίδι με κανόνεσ 

http://mandrillapp.com/track/click.php?u=30138368&id=f714256d69c64a768753ae26b8ad7863&url=http://www.syn-ergasia.gr/&url_id=29908a6442f5dc02ddfc8b7f20eac85ed708df72


     Μεκοδολογία ανάπτυξθσ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων ςτα διάφορα επίπεδα 
παιχνιδιϊν - Παρουςίαςθ παιχνιδιϊν 

  
  
Στο ςεμινάριο θα χρηςιμοποιηθεί βιντεοςκοπημζνο υλικό με πραγματικά 
περιςτατικά ςτο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ 

  
Ολοκληρώνοντασ την εκπαίδευςη οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωςη 
παρακολοφθηςησ. 
  
  
  
Για εγγραφζσ, παρακαλοφμε όπωσ ςυμπλθρϊςετε τθν online αίτθςθ που κα βρείτε 
ςτο ακόλουκο link http://www.dikepsy.gr/index.php/seminar?seminar=34  και το 
ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Τ κα ςασ αποςτείλει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ. 
  
  
Επιςκζπτεςτε ςυχνά τθν ιςτοςελίδα μασ http://www.dikepsy.gr/index.php/seminar 
για νζεσ ανακοινϊςεισ ςχετικά με το ςεμινάριο. Για περαιτζρω πλθροφορίεσ 
μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ ςτα τθλ: 210-2830100 και 6945 558644. 
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Παπαδοπούλου Βίκυ, MSc 

Διεύθυνζη: Σοφ. Βενιζέλοσ 16 & Ρόδων, Ηράκλειο Αττικής  

Τηλέφωνο & fax: 210-28.30.100 / 6945 558644  

E-mail: dikepsy@dikepsy.gr  
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