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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τεχνικές Μουσικοθεραπείας για
παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Ανάπτυξη
Λόγου, Κοινωνικές Δεξιότητες, Σχολική 'Ένταξη» στοχεύει στην
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα χρήσης μουσικής
και μουσικοθεραπείας ως εργαλείο διδασκαλίας για την
ανάπτυξη λόγου, την ένταξη και την κοινωνικοποίηση
μαθητών με ΔΑΦ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφενός παρουσίαση των
ορόσημων της ανάπτυξης του λόγου στην τυπική ανάπτυξη
και στα άτομα με ΔΑΦ, καθώς και  των βασικών θεωρητικών
εργαλείων για την κλινική χρήση της μουσικής ως εργαλείο
ανάπτυξης λόγου, κοινωνικοποίησης και ένταξης παιδιών με
ΔΑΦ και αφετέρου παραδείγματα εφαρμογής τεχνικών
μουσικοθεραπείας και του εν γένει θεωρητικού πλαισίου που
αναπτύχθηκε στην ακαδημαϊκή πράξη.

*Σημειώνεται ότι το σεμινάριο έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και δεν παρέχει στους
συμμετέχοντες τη δυνατότητα άσκησης κλινικού έργου μουσικοθεραπείας ούτε χρήσης του
τίτλου μουσικοθεραπευτής/τρια για τα οποία χρειάζεται εξειδικευμένη εκπαίδευση.



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

η εισαγωγή στα ορόσημα γλωσσικής ανάπτυξης
η παροχή γνώσεων πάνω σε θέματα ανάπτυξης
λόγου στην τυπική ανάπτυξη και στα παιδιά με ΔΑΦ
η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με
τεχνικές μουσικοθεραπείας 
η σε βάθος ενημέρωση σε εξειδικευμένα θέματα
χρήσης τεχνικών μουσικοθεραπείας για την
ανάπτυξη του λόγου και των κοινωνικών δεξιοτήτων
των παιδιών με ΔΑΦ



ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
υποψήφιους διδάκτορες ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή/
και αλλοδαπής
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
επαγγελματίες στον χώρο της ειδικής αγωγής 
κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εξοικειωθεί με
τις τεχνικές και τα μεθοδολογικά εργαλεία που
διέπουν την κλινική χρήση της μουσικής και τις
μουσικοθεραπευτικές πρακτικές για την ανάπτυξη
του λόγου, την σχολική ένταξη και την
κοινωνικοποίηση παιδιών με ΔΑΦ



ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
&

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 15 ώρες
και υλοποιείται με την μέθοδο της εξ αποστάσεως σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού
προγράμματος οδηγεί στην λήψη Βεβαίωσης
Παρακολούθησης απο το Κέ́ντρο Επιμόρφωσης &
Διά́ Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ

Ποθεινή
Βαϊούλη

Eκπαιδεύτρια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κα.

Ποθεινή Βαϊούλη, ειδική παιδαγωγός, πιστοποιημένη
μουσικοθεραπεύτρια και ειδική επιστήμονας έρευνας στο
Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ), τμήμα Ψυχολογίας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η έρευνά της επικεντρώνεται σε παιδιά με
ΔΑΦ και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και
στη συσχέτισή τους με την επίτευξη διδακτικών στόχων και στην
ανάπτυξη ικανοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου. Σύμφωνα
με το διεπιστημονικό της υπόβαθρο (Early Childhood Special

Education, IU; Music Therapy, NYU) έχει εμβαθύνει στη χρήση της
μουσικής ως πλαισίου επικοινωνίας και ως μέσου γλωσσικής
ανάπτυξης μικρών παιδιών με αυτισμό (μεταδιδακτορική έρευνα,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ειδικής Αγωγής).

Γεωργία
Ανδρέου

Επιστημονικά υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος
και διδάσκουσα, είναι η κα. Γεωργία Ανδρέου, Καθηγήτρια
Ψυχο/Νευρογλωσσολογίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου
Δίγλωσσης Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής
Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η οποία φέρει την
ευθύνη για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της
ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού
προγράμματος.

Πατήστε ΕΔΩ για το σύντομο βιογραφικό της
κας. Ανδρέου

Πατήστε ΕΔΩ για το σύντομο βιογραφικό της
κας. Βαϊούλη

http://learning.uth.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%95%CE%9F%CE%A5.pdf?fbclid=IwAR2koWpzEjzZpJa7Ka1Dy5jtX37p9manDcTyD0sfhsAdBgtB2MuN8qagl6s
http://learning.uth.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%92%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%97-2.pdf?fbclid=IwAR1KDCYX2p-of6BOZcaQkh6IefR42TsT6D5LIKdza8AyJkhT4CZFZZ53utc


Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
24210-06366/90

learning@uth.gr

http://learning.uth.gr/

Στοιχεία Επικοινωνίας

Η κατάθεσή σας πρέπει να γίνει στον παρακάτω
τραπεζικό λογαριασμό και να μας αποστείλετε το
αποδεικτικό στο learning@uth.gr

Alpha Bank: Αριθμός Λογαριασμού:

310-00-2002-020935

IBAN: GR 6401403100310002002020935

Δικαιούχος:  Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ.

(ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

Στην αιτιολογία προς τον δικαιούχο θα πρέπει να
αναγράφεται το Επίθετο σας καθώς και ο κωδικός

του προγράμματος 4165.0039

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

50 ΕΥΡΩ

Οδηγίες κατάθεσης

Απαιτήσεις
Παρακολούθησης

· πρόσβαση στο διαδίκτυο
· κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (e-mail)
· βασικές γνώσεις χειρισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστώνΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

03/04/2021 - 04/04/2021Επιστημονικά Υπεύθυνη
Ανδρέου Γεωργία

6948578185

andreou@sed.uth.gr 
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