Δήμος Ανατολικής Μάνης Ελληνική Εταιρία Αναπτυξιακής Υγείας Κέντρο Λογοθεραπείας
Παιδιών – Εφήβων
΄΄ Νόησις΄΄
Αγαπητοί γονείς,
Ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αναπτυξιακής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, τον
Αναπτυξιακό Εργοθεραπευτή κ. Μαντούδη Στέλιο και το Κέντρο Λογοθεραπείας «ΝΟΗΣΙΣ» θα
οργανώσει φέτος Δοκιμασίες Ανάπτυξης.
Η χρησιμότητα του αναπτυξιακού ελέγχου
Είναι γνωστό ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού καθορίζουν το μέλλον του. Αν του
προσφέρουμε ερεθίσματα σε μία σωστή χρονική περίοδο το παιδί θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει
τις ικανότητες του και ταυτόχρονα να γίνει μία δημιουργική και ανεξάρτητη προσωπικότητα.
Τι είναι ο Αναπτυξιακός έλεγχος;
Είναι ένας απλός και γρήγορος έλεγχος που απευθύνεται σε παιδιά. Έχει τις απαραίτητες ικανότητες
και την ωριμότητα που χρειάζεται σύμφωνα με την χρονολογική του ηλικία στους τομείς, ομιλία,
γνωστικά,
αδρή
κινητικότητα,
λεπτή
κινητικότητα,
κοινωνική
συμπεριφορά.
Τι μπορούμε να διαγνώσουμε;
Σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες ενός παιδιού στους τομείς
ομιλίας, συμπεριφοράς, κίνησης, συγκέντρωσης, προσοχής. Να καθοδηγήσουμε τους γονείς ώστε να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ιδιαιτερότητες των μικρών τους ώστε να εξασφαλίσουν ένα
περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και δυνατότητες, που θα βοηθήσουν το παιδί στην μελλοντική
του σταδιοδρομία.
Ο Δήμος μας εξασφάλισε αυτή τη συνεργασία η οποία θα προσφέρεται δωρεάν.
Η δοκιμασία θα γίνει σε αίθουσα του Κέντρου Πολιτισμού Γυθείου. Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας
θα ανακοινωθούν με γραπτή αναφορά και τηλεφωνική ή προσωπική επαφή με τους γονείς, εφόσον
θεωρηθεί απαραίτητο. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Μαντούδης Στέλιος, Αναπτυξιακός
Εργοθεραπευτής. Για τη συμμετοχή του κάθε παιδιού στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική η
συμπλήρωση της φόρμας που ακολουθεί:
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