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Εισαγωγή:  

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι η λειτουργία μέσω της οποίας  ο εγκέφαλός μας 

και το κεντρικό νευρικό σύστημα επεξεργάζεται , οργανώνει και ανταποκρίνεται σε 

όλα αυτά τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Η διαδικασία αυτή είναι φυσιολογική 

και αυτόματη. Δεν υπόκεινται στη δική μας πρόθεση.  

Αυτή η ικανότητα του εγκεφάλου μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε 

επαρκώς στα καθημερινά μας έργα , να είμαστε λειτουργικοί και αυτόνομοι . 

Οι 5 βασικές αισθήσεις που είναι η Όραση, η Ακοή, η Αφή, η Γεύση και η Όσφρηση. 

Υπάρχουν και άλλες δύο πολύ βασικές αισθήσεις στην θεωρία της Αισθητηριακής 

Ολοκλήρωσης.. Στην αισθητηριακή ολοκλήρωση, κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στα 

παρακάτω συστήματα ¨Ιδιοδεκτικό , αιθουσαίο , απτικό (αφή) . 

Έρευνες  δεκαετίες τώρα ανά τον κόσμο έχουν δείξει ότι σχεδόν όλα τα παιδιά με 

αυτισμό έχουν ελλείμματα  στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση. Ορισμένες από τις 

συμπεριφορές τους μέσα από κλινικές παρατηρήσεις και διενέργεια ερευνών έδειξαν 

ότι είναι απόρροια των διαταραχών Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Σημειώνεται ότι 

συμπεριφορές υπερευαισθησίας ή  υποευαισθησίας σε ακίνδυνα ερεθίσματα μπορεί 

να οδηγήσουν σε συμπεριφορές αποφυγής ή διαρκούς αναζήτησης. Για παράδειγμα, 

μπορεί να παρουσιάζει υπερβολική αντίδραση σε ορισμένους ήχους, όπως ο ήχος της 

κόρνας, με άμεση αποφυγή τους κλείνοντας τα αυτιά. Από την άλλη μεριά, πολλά 

παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν υποευαισθησία, δηλαδή μειωμένη αντίδραση σε 

ερεθίσματα και αναζητούν πολύ έντονες δραστηριότητες όπως συνεχόμενες στροφές  

γύρω από τον εαυτό τους ή επαναλαμβανόμενες (στερεοτυπικές) κινήσεις.   

Οι ομάδες που εμφανίζουν ελλείμματα αισθητηριακής ολοκλήρωσης συνήθως είναι 

πρόωρα βρέφη , παιδιά με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, παιδιά που 

εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες, άτομα με εγκεφαλική βλάβη (τραύμα στο 

εγκέφαλο απόρροια ατυχήματος. 

Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί μία σύντομη αλλά αρκετά περιεκτική αναφορά 

στην αισθητηριακή ολοκλήρωση 

Στόχος του Σεμιναρίου είναι :   

Η παρουσίαση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (Α.Ο) περιλαμβάνει το τι είναι η Α.. 

Ποιος είναι ο στόχος της Α.Ο, πότε έχουμε Α.Ο και πότε διαταραχή αυτής. Ποια 

είναι η συνεισφορά των αισθητηριακών συστημάτων στην Α.Ο. Πως 

ομαδοποιούνται οι διαταραχές- ελλείμματα και ποια είναι η κλινική εικόνα αυτών. 

Πότε έχουμε δυσλειτουργίες ρύθμισης και αμυντικότητας και τέλος ποια είναι η 

παρέμβαση. 

 



 

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι να:   

Μπορούν να διακρίνουν τις  δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος και των 

επιμέρους αισθητηριακών συστημάτων. Να εντοπίζουν και να ερμηνεύουν ελλείμματα και 

δυσλειτουργίες ,όπως οι αμυντικότητες , οι δυσπραξίες  , δυσλειτουργίες αισθητηριακή 

ρύθμισης, υπερκινητικότητες, δυσκολίες στην ‘’πράξη’’ κ.α. Παράλληλα να μπορούν σε ένα 

πρώτό επίπεδο να εφαρμόζουν αισθητηριακές τεχνικές και να παρεμβαίνουν επι των 

συμπεριφορών που προκύπτουν στα επιμέρους ελλείμματα.     

Περιεχόμενο:  

• Στόχος Α.Ο 

• Αξιώματα Α.Ο 

• Πότε έχουμε Α.Ο- Πότε έχουμε διαταραχή Α.Ο  

• Ποια είναι η συνεισφορά των αισθητηριακών συστημάτων  Ιδιοδεκτικό , 

Αιθουσαίο, Απτικό, Οπτικό. Πως το κεντρικό σύστημα επεξεργάζεται τα 

ερεθίσματα του περιβάλλοντος 

• Ομάδες διαταραχών της Α.Ο 

• Ποια είναι η κλινική εικόνα των ομάδων των διαταραχών της Α.Ο 

• Δυσλειτουργίες ρύθμισης  και αμυντικότητες ως εκφραζόμενες 

συμπεριφορές σε ελλείμματα Α.Ο  

• Τεχνικές θεραπευτικής παρέμβασης  

 

Εκπαιδευτικά μέσα: 
• Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις με παρουσίαση PowerPoint 
• Δοκιμασία αξιολόγησης πολλαπλής επιλογής 

 
Εκπαιδευτικό Υλικό:   
Τα αρχεία ppt και η βιβλιογραφία θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα tetedu.gr 
 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε: 

● Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας 

(κοινωνικούς λειτουργούς), εργοθεραπευτές, βοηθούς εργοθεραπείας, 

λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους 

● Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών. 

 

 Αξιολόγηση Σεμιναρίου: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και 

ανώνυμα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του σεμιναρίου με την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης. 



 

 Χρόνος / τόπος διεξαγωγής: Ασύγχρονα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

εκπαίδευσης του ΤΕΤΕ, www.tetedu.gr. Διαθέσιμο από 31/10/2022 

 Διάρκεια:  1 ώρα 

Κόστος: 40,00.   Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό εντός 3 ημερών από την 

εγγραφή,  είτε μέσω πιστωτικής κάρτας με την εγγραφή στην πλατφόρμα 
 

Εγγραφές για την λήψη του σεμιναρίου από 31/10/2022 στην πλατφόρμα tetedu.gr 

Για την λήψη του εκπαιδευτικού υλικού είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της 

πληρωμής. 

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή, 

Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00 

                                                          E-mail: tete@kpechios.org 

 

 

http://www.tetedu.gr/

