
■  Αξιολόγηση 
■  Θ εραπευτική παρέµβαση 
■  Προετοιµασία για το δηµοτικό
■  Πρόγραµµα Πρώιµης Παρέµβασης (Portage)
■  Εργοθεραπεία
■  Ψυχολογική υποστήριξη - Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραµµα
■  Ενηµέρωση και συµβουλευτική γονέων - φροντιστών
■  Εποπτείες & καθοδήγηση επαγγελµατιών  

(θεραπευτών - εκπαιδευτικών σε θεµατα λόγου, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης)

■  Padovan Method (Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση)

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Εξειδικευµένο Κέντρο Λογοθεραπείας,  
Ειδικής Αγωγής και Eκπαίδευσης

ΒAΣΙΛΙΚΗ ΜΕΡΑΝΤΖΑ
Λογοθεραπεύτρια, MSc Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Παιδιών – Ενηλίκων

Με οδηγό µας τη γνώση και την αγάπη
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΟΠΩΣ:

■  ∆ιαταραχές / Καθυστέρηση γλωσσικής ανάπτυξης  
(οµιλίας-λόγου, λεξιλογίου, σύνταξης, γραµµατικής)

■  ∆ιαταραχές άρθρωσης, φωνολογίας και αντήχησης (π.χ. ένρινη οµιλία)
■  Μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. διαταραχές ανάγνωσης, γραφής / ορθογραφίας)
■  ∆ΕΠ-Υ (∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα)
■  ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές
■  Νοητική Υστέρηση
■  ∆ιαταραχές ροής (τραυλισµός, ταχυλαλία)
■   Νευρολογικές διαταραχές, αγγειακά έγκεφαλικά επεισόδια,  

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (π.χ. αφασία, ∆υσαρθρία) 
■   ∆υσπραξία-∆ιαταραχή κινητικού συντονισµού
■  Ειδική γλωσσική διαταραχή
■  Βαρηκοΐα-Κώφωση
■  Σύνδροµα (π.χ. Σύνδροµο Down)
■  Επιλεκτική αλαλία
■  ∆ιαταραχές αδρής και λεπτής κίνησης
■  ∆ιαταραχές αισθητηριακής ολοκλήρωσης
■  Θέµατα ψυχολογίας & συµπεριφοράς 

Ακόµα, υπάρχει δυνατότητα για:
■  Εκπαίδευση στο ένεργητικό Μοντέλο αυτόνοµης Μάθησης
■   Εργαστήριο αποτελεσµατικού Γονέα 

κατόπιν συµπλήρωσης ελάχιστου αριθµού συµµετεχόντων

Με γνώµονα την αγάπη  
και το ενδιαφέρον, σε συνεργασία  
µε την οικογένεια και τη  
διεπιστηµονική οµάδα,  
αναλαµβάνουµε:

Μαζί µπορούµε καλύτερα
Δηµιουργούµε οµάδες (παιδιών & ενηλίκων) που λειτουργούν θεραπευτικά, ενώ 
συµβάλλουν στην κοινωνικοποίηση, στην οµαδοσυνεργατική µάθηση και στην αντίληψη  
της συνεργασίας. Επιπλέον, βοηθούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, της 
αυτοπεποίθησης και της ψυχοσυναισθηµατικής ανάπτυξης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ
Μέρος των εξόδων
δύναται να καλυφθεί από  
τα ασφαλιστικά ταµεία
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ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Εξατοµικευµένο ή και διαφοροποιηµένο  πρόγραµµα παρέµβασης 
µε βάση τις ατοµικές ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες του κάθε ατόµου

Ατοµικές συνεδρίες ή/και οµαδικές (παιδιών / ενηλίκων)  
εφόσον κριθεί απαραίτητο
●  συνεδρίες κατ’ οίκον ή µέσω skype
●  κλινική παρατήρηση στο σχολείο ή στο σπίτι
●  εξωτερικό πρόγραµµα κοινωνικοποίησης

∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Με βάση τις ατοµικές ανάγκες, συνεργασία µε γιατρούς  
και ειδικούς θεραπευτές (π.χ. αναπτυξιολόγο, παιδοψυχίατρο,  
οπτοµέτρη,  ΩΡΛ, εργοθεραπευτή, ψυχολόγο, νευρολόγο)

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΜΕ:

■ Άρτια επαγγελµατική κατάρτιση

■  Πολυετή διδακτική και κλινική 
εµπειρία στο αντικείµενο σε ποικίλες 
δοµές (δηµόσια Ειδικά Σχολεία, 
Εθνικό Ίδρυµα Κωφών, Σχολεία 
Κωφών και βαρήκοων, ιδιωτικά 
Κέντρα Ειδικής Αγωγής)

■  Πιστοποιηµένους επιστηµονικούς 
συνεργάτες

Έχοντας ως γνώµονα την αγάπη και 
το ενδιαφέρον για το ίδιο το άτοµο 
σαν ολότητα και σε συνεργασία µε 
την οικογένεια και τη διεπιστηµονική 
οµάδα, αναλαµβάνουµε:

■  Την αξιολόγηση και τη θεραπευτική 
αντιµετώπιση διαταραχών 
επικοινωνίας (λόγου- οµιλίας), 
κίνησης και συµπεριφοράς.

■  Τη διευκόλυνση της µάθησης και 
την αντιµετώπιση των δυσκολιών 
των παιδιών και των ενηλίκων.

 
∆ηµιουργήσαµε τον χώρο µας έχοντας 
αναπτύξει µέσα από την πολυετή µας  
εµπειρία, γνώση και ιδιαίτερη ευαισθησία  
για όλους όσοι χρήζουν παρέµβασης  
σε θέµατα ειδικής αγωγής. 
µε πολλή αγάπη  και µέριµνα για το παιδί 
και την οικογένεια, προσφέρουµε ένα 
εξατοµικευµένο, κάθε φορά, πρόγραµµα 
θεραπευτικής παρέµβασης. 
Στόχος µας είναι η ένταξη και η ενσωµάτωση 
στο κοινωνικό πλαίσιο (καθηµερινή ζωή, 
σχολείο, παιχνίδι, εργασία ενηλίκων) µε την 
ανάπτυξη παλιών και νέων δεξιοτήτων, αλλά 
και µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 
ατόµων και των ιδιαίτερων χαρισµάτων τους. 
Παράλληλα, στηρίζουµε την οικογένεια 
παρέχοντας συµβουλευτική για τους γονείς. 

Η υπεύθυνη του κέντρου Βασιλική Μεράντζα, 
είναι έµπειρη λογοθεραπεύτρια, πτυχιούχος 
Πανεπιστηµίου Πατρών (Σ.Ε.Υ.Π.- 
λογοθεραπείας) και κάτοχος  
µεταπτυχιακού τίτλου MSc Ειδικής  
Αγωγής και Εκπαίδευσης  
(Πανεπιστηµίων Πατρών-Λευκωσίας). 
έπιπλέον, είναι:
■  Θεραπεύτρια Πρώιµης Παρέµβασης (Portage)
■ Θεραπεύτρια Padovan Method
■  Επιστηµονικός Συνεργάτης  

Parenting Attachment

Aκόµα, στα πλαίσια συνεχούς κατάρτισης, 
έχει παρακολουθήσει επιµορφωτικές 
εποπτείες, σεµινάρια και µετεκπαιδεύσεις, στις 
οποίες έχει πιστοποιηθεί και αφορούν στην 
ανάπτυξη της επικοινωνίας, στη γλωσσική 
ανάπτυξη µέσω του προφορικού και γραπτού 
λόγου, στην ειδική αγωγή - εκπαίδευση 
και στη µάθηση (π.χ. Portage, PECS - 
πρόγραµµα εναλλακτικής επικοινωνίας 
µέσω ανταλλαγής εικόνων, Γραφή Braille, 
Νοηµατική γλώσσα, Padovan Method κ.α.).

“ “
Η έγκαιρη και έγκυρη 
παρέµβαση, κατά την προσχολική 
ή και πρωτοσχολική ηλικία για 
τις δυσκολίες λόγου / οµιλίας, 
κίνησης και συµπεριφοράς 
µπορεί να βοηθήσει στην 
αποφυγή εµφάνισης µαθησιακών 
δυσκολιών, οι οποίες συχνά 
επηρεάζουν αρνητικά 
όλους τους τοµείς της ζωής.

Η καλύτερη 
πρόληψη είναι 

η έγκαιρη 
παρέµβαση

“ “Η καλύτερη 
πρόληψη είναι 

η έγκαιρη 
παρέµβαση

“ “
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Για την επικοινωνία
χρειάζεται

να βρούµε έναν κοινό
κώδικα αντίληψης
των πραγµάτων.


