Αλλαγές στο παιδί
ενίσχυση διάθεσης για ομιλία
επιτάχυνση ρυθμού γλωσσικής
ανάπτυξης
βελτίωση λεξιλογίου, γραμματικών
δομών και καθαρότητας ομιλίας
ενίσχυση αυτοπεποίθησης
βελτίωση συμπεριφοράς

Αλλαγές στους γονείς
ενίσχυση διαχειριστικής ικανότητας
μείωση της γονεϊκής ανησυχίας

Επιστημονικές μελέτες περίπτωσης
αναδεικνύουν την κλινική
αποτελεσματικότητα του Π.Εξ.Σ.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες &
ανατροφοδότηση από οικογένειες
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα:

ww w .eule ge i n. ne t

Το Π.Eξ.Σ.Ε. ολοκληρώνεται
σε διάστημα 12 εβδομάδων
Παιδί και γονείς συμμετέχουν
μαζί στη θεραπεία
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Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας

Εφαρμόζοντας το Π.Εξ.Σ.Ε.

Για Γονείς

Π.Εξ.Σ.Ε.

Οι γονεϊκές Στρατηγικές που
ενεργοποιούνται φέρουν θεραπευτική
αλλαγή. Ο λόγος του παιδιού ενισχύεται.

Π.Εξ.Σ.Ε.

Οι γονείς παίζουν με το παιδί τους. Ο
θεραπευτής διευκολύνει την ανάδειξη
και ενίσχυση θετικών συμπεριφορών
του κάθε γονέα, αυτό που ήδη κάνει ο
γονιός και βοηθά το παιδί του.

Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας

Γίνεται

λογοθεραπεία
χωρίς ασκήσεις;

Μα πώς βελτιώνεται
η συμπεριφορά
μέσα από τη

Μπορώ εγώ
ως γονιός να
βοηθήσω στη

λογοθεραπεία;

λογοθεραπεία;
Το παιδί μου είναι 2
χρονών. Έχει νόημα η
λογοθεραπεία σε
αυτή την ηλικία;

Λογοθεραπεία 12 εβδομάδων;
…λιγότερο κόστος,
λιγότερες μετακινήσεις
και μικρότερη ταλαιπωρία;

Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας
Π.Εξ.Σ.Ε.

Όσες προσπάθειες και
να κάνω αδιαφορεί...
Το Π.Εξ.Σ.Ε. σχεδιάστηκε
στο Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ

Μεγάλωσε πια…
έξυπνο είναι…
Πότε επιτέλους
θα μιλήσει καλά;

Αν δεν είχαμε τη
δυσκολία στο λόγο
θα απολάμβανα
το παιδί μου
περισσότερο!!!

Είναι πρόγραμμα έμμεσης
λογοθεραπευτικής παρέμβασης
για παιδιά που δυσκολεύονται
στο λόγο και την επικοινωνία

12 εβδομάδες μετά…
Τι άλλαξε;

Έχει καλύτερη
διάθεση
και πιστεύει
στον εαυτό
του!

Μιλάει καλύτερα.
Προσέχει, προσπαθεί
και συνεργάζεται…

Εφαρμόζεται από εκπαιδευμένους
στο πρόγραμμα θεραπευτές
Βασίζεται στο Βιοψυχοκοινωνικό
μοντέλο (ICF) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας
Υιοθετεί ολιστική θεώρηση της
επικοινωνιακής λειτουργικότητας
Αξιοποιεί το δυναμικό του
παιδιού και των γονέων του,
ενισχύοντας τη διαδικασία της
γλωσσικής ανάπτυξης
Ακολουθεί κλινικές πρακτικές της
Βραχείας Θεραπείας Εστίασης
στη Λύση και της Θεραπείας
Αλληλεπίδρασης Γονέα - Παιδιού
Λογοθεραπευτές σε διαφορετικές
περιοχές της Ελλάδας έχουν ήδη
εκπαιδευτεί στο Π.Εξ.Σ.Ε.
Πληροφορίες για την εκπαίδευση
και Λίστα Θεραπευτών στο
www.eulegein.net

