
 

να μπορέσει να ανα-
πτύξει στο μέτρο των 
δυνατοτήτων του τις 
γνωστικές, κοινωνικές 
και ατομικές δεξιότη-
τες και να γίνει κατά 
το δυνατόν αυτόνο-
μος. 
Το πρόγραμμα συν-

δυάζει ατομικές και 

ομαδικές δραστηριό-

τητες. Τα παιδια  α-

κολουθούν ομαδικό 

και ατομικο εξατομι-

κευμένο πρόγραμμα  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 
  
Είναι ένας θεραπευτι-
κός χώρος που απευ-
θύνεται σε παιδιά  με 
σοβαρές διαταραχές 
(νοητική και ψυχοκι-
νητική καθυστέρηση, 
αυτισμό, σύνδρομο 
Down, παιδικές ψυ-
χώσεις κ.α.) καθώς 
και πιο ήπιες διαταρα-
χές (γενικές μαθησια-
κές δυσκολίες, προ-
βλήματα συμπεριφο-
ράς). Το πρόγραμμα 
του κέντρου μπορούν 
να παρακολουθήσουν 
παιδιά από 3 έως 10 

ετών.   
 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ 
  
Σκοπός του Κέντρου 
Ημέρας είναι να προ-
σφέρει ένα περιβάλ-

λον αποδοχής, ασφά-
λειας, εκπαίδευσης 
και ελεύθερης 
έκφρασης για τον παι-
δι, παράλληλα με την 
θεραπεία του, ώστε 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ 
 ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  
  
Α. Βασική Ψυχοσωματι-
κή Ωριμότητα  
  
Δραστηριότητες με τις ο-
ποίες επιδιώκεται η καλ-

λιέργεια των αντιληπτικών 
και κινητικών ικανοτήτων 
που θεωρούνται απαραί-
τητες για την ζωή όπως :  
   
Αγωγή των αισθήσεων  

 Όραση : διάκριση φω-

τός – σκότους, σκιάς, βα-
σικών χρωμάτων. 

 Ακοή : διάκριση φυσι-

κών και μηχανικών θορύ-
βων, κρότων, αναγνώριση 
φωνών ανθρώπων – ζώ-
ων. 

 Γεύση : διάκριση πι-

κρού – γλυκού, αλμυρού – 
γλυκού, ξινού κτλ. 

 Όσφρηση : διάκριση 

Σύγχρονες Μεθόδους  

Διάγνωσης και θερα-

πείας  

Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης  

Ικανότητες στην Ανάπτυξη των οποίων 
στοχεύει το Πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας  

 

Έκφραση & Λόγος  
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α   

Πρασίνου Λόφου 79α 

Ν. Ηράκλειο  

Τηλ 2102849674 

www.ekfrasikailogos.gr 

info@ekfrasikailogos.gr 

Ώρες λειτουργίας  

9:00π.μ— 14:00 μ.μ  



Σ Ε Λ Ι Δ Α  2  

 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 

 ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΓΟΝΕΩΝ / 

ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ 

 ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

χαρακτηριστικών οσμών 
Αφή : θερμό – ψυχρό, 
λείο, μαλακό σκληρό. 
  
Ψυχοκινητική Αγωγή  

 Έλεγχος και συντο-

νισμός κινήσεων σώμα-
τος 

 Μιμικές αναπαρα-

στάσεις της καθημερινής 
ζωής 

 Ρυθμός και κίνηση 
Προσανατολισμός στον 
χώρο 
  
Κατανόηση Ποσοτι-
κών Εννοιών  
Μεγάλο – μικρό, πολλά - 
λίγα, αρκετά, πολύ. 

  
Άσκηση στον Προφο-
ρικό Λόγο  

 Γλωσσικά παιχνίδια 

 Προφορική επεξερ-

γασία εικόνων και παρα-
στάσεων της καθημερι-
νής ζωής 

 Περιγραφή αντικει-

μένων και καταστάσεων 
Ασκήσεις προ-
ανάγνωσης και προ-
γραφής 
  
Β. Ατομικές και Κοινω-
νικές Δεξιότητες  
  
Ο τομέας αυτός αναφέ-
ρεται στην απόκτηση, 

εξάσκηση και αυτοματο-
ποίηση δεξιοτήτων οι 
οποίες είναι απαραίτητες 
για την καθημερινή ζωή. 

 Ατομική υγιεινή 

(χέρια, πρόσωπο, δόντι-
α) 

 Τρόπος συμπεριφο-

ράς στο φαγητό 

 Εξωτερική εμφάνιση 

και φροντίδα 
(ενδυμασία, συντήρηση 
ρούχων κτλ) 

 Ατομική ασφάλεια 

(κίνδυνοι στο σπίτι, ε-
γκαύματα, κυκλοφορία 
στον δρόμο) 

 Προσαρμογή στην 

Λειτουργιών : κατηγορι-
οποίηση, ομαδοποίηση, 
συναρμολόγηση, σύ-
γκριση, διαφοροποίηση, 
υπολογισμός ποσοτή-

ποίηση, ένδυση, φαγη-
τό. 

 Ανάπτυξη Προφο-

ρικής Επικοινωνίας : 
λεξιλόγιο, μίμηση λεκτι-
κών προτύπων, ερωτή-
σεις. 

 Κατανόηση Προ-

φορικού Λόγου : υπο-
δείξεις, εντολές, οδηγίες. 

 Εκλεπτυσμένη Κι-

νητικότητα : χρήση α-
ντίχειρα, μετακινήσεις 
αντικειμένων, κούμπω-
μα. 
Ανάπτυξη Γνωστικών 

 

Επιστημονική Υπεύθυνη 

Τσιλιώρη Πεπέ Ελένη 

Λογοπεδικός MSC SLP-CCC 

 Κατανόηση χρόνου 

 Διαχείριση χρημά-

των 

 Εκμάθηση ώρας 
Προμαθηματικές και μα-
θηματικές έννοιες 
  
   
Το προσωπικό που 
στελεχώνει το Κέντρο 
Ημέρας Παιδιών το 
αντίστοιχο των  
  

 Παιδοψυχίατρο 

 Ψυχολόγους 

 Λογοπεδικό 

 Παιδαγωγό 
Γυμναστή 
  
  
Ικανότητες στην Ανά-
πτυξη των οποίων 
στοχεύει το Πρόγραμ-
μα του Κέντρου Ημέ-
ρας  

 Γενική Κινητικότη-

τα : Συντονισμός κινήσε-
ων, μυϊκός τόνος. 

 Αυτοεξυπηρέτη-

ση : προσωπική περι-

ομάδα σε σχέση με τα 
άλλα παιδιά 
Οργάνωση της ικανότη-
τας του παιχνιδιού 
  
  
Γ. Βασικές Σχολικές 
Γνώσεις  
  

 Βασικές γνώσεις 

ανάγνωσης και γραφής 

 Κατανόηση γρα-

πτών οδηγιών 

 Αναγνώριση σημά-

των κινδύνου 

Έ Κ Φ Ρ Α Σ Η  &  Λ Ο Γ Ο Σ   






