ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η νευροψυχολογία των Διαταραχών Μάθησης (Θεωρία & Πρακτική)
Εισηγητές: Δρ. Αλεξάνδρα Πενταράκη, PhD, CPsychol, AFBPsS, κλινική ψυχολόγος
(ειδικευμένη στην νευροψυχολογία & ψυχοθεραπεία), Διδάκτωρ Ψυχολογικής Ιατρικής
Πανεπιστημίου Λονδίνου, Συγγραφέας του βιβλίου Σπάζοντας τα Δεσμά της Γυναικείας
Κατάθλιψης, Εκδόσεις Brain Matters Institute & Θεμιστοκλής Σταφυλλίδης,
Λογοθεραπευτής,Εξειδ. στην Μέθοδο Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης PADOVAN,
Επιστημονικός συνεργάτης της Brain Matters.
Σε ποιούς απευθύνεται: ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς.
Σκοπός: Το σεμινάριο θα ενημερώσει τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς,
λογοθεραπευτές και θα προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στην αξιολόγηση και
αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών μέσα από το πρίσμα της νευροψυχολογίας και
της λογοθεραπείας. Ο γρήγορος εντοπισμός μαθησιακών δυσκολιών, η σωστή αξιολόγηση
των γνωστικών λειτουργιών στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, η διαφοροδιάγνωση
διαταραχών όπως το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής που συνϋπάρχει με τις
μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την παρέμβαση και
αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει
τους συμμετέχοντες στην γνωστική δυσλειτουργία και αξιολόγηση των μαθησιακών
δυσκολιών καθώς και στις μεθόδους αποκατάστασής τους από το πρίσμα της
νευροψυχολογίας και της λογοθεραπείας. Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν
και εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα λάβουν σημαντική γνώση που θα τους βοηθήσει στην
καθημερινή τους διδασκαλία και πρακτική στο σχολείο.
Περιγραφή:
Θεματικές ενότητες:
-Τελευταίες εξελίξεις στις μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. συνοσηρότητα, ερευνητικά
δεδομένα)
-Η γνωστική αξιολόγηση των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες

-Ποιές γνωστικές λειτουργίες ανταποκρίνονται στην αποκατάσταση (π.χ. γλώσσα,
προσοχή/συγκέντρωση, ακουστική και λεκτική επεξεργασία)
-Εξατομικευμένη εννοιολογική κατανόηση του ασθενή και θεραπευτικός
σχεδιασμός(νευροψυχολογική & λογοθεραπευτική παρέμβαση)
-Η σημασία της πρώϊμης αξιολόγησης & παρέμβασης ( ο ρόλος των εκπαιδευτικών, γονιών,
φροντιστών)

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων για όσους το
παρακολουθήσουν.
Τόπος & Ημερομηνία διεξαγωγής: 2 & 3 Φεβρουαρίου 2013, 1 Σαβ/Κύριακο (12 ώρες). Ο
τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα ανακοινωθεί 10 ημέρες πριν την ημερομηνία
διεξαγωγής.
Brain Matters- Ινστιτούτο Νευροψυχολογικής Εκτίμησης, Γνωστικής Αποκατάστασης &
Θεραπείας, Ερμού 71 (πλ. Αγ.Σοφίας), 54623, Θεσσαλονίκη- Τηλ: 2310 227115 &
6971693870, e-mail: brainmattersinstitute@windowslive.com
Συμμετοχή: 300€ (περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό)
Γλώσσα: Ελληνικά

