Παρακολουθώντας την βιβλιογραφία για το παιχνίδι από
τον προηγούμενο αιώνα μέχρι σήμερα (Fröbel, F. 1887,
Piaget, J. 1962, Caplan, F., & Caplan, T. 1973, Manolson, A.
1983, Fein, G. 1992, Jordan R. and Libby, S. 1997, Boucher
J. 1999, Hughes, F. P. 1999, Sheridan, Mary D. 2017) το
παιχνίδι είναι μία ικανότητα που ξεκινάει στους
ανθρώπους από την περίοδο της κύησης και δεν
σταματάει ποτέ παρά μόνο όταν οι άνθρωποι δεν
καταλαβαίνουν την σημασία του στην ζωή τους. Το ίδιο
συμβαίνει και στα ζώα που έχουν γίνει αρκετές μελέτες
(Caplan, F., & Caplan, T. 1973).
Στόχος του σεμιναρίου είναι να μάθουμε και να
κατανοήσουμε
• τα στάδια ανάπτυξης του παιχνιδιού στη ζωή του
παιδιού
• την σημασία του παιχνιδιού ως θεραπευτικό εργαλείο
• την σημασία του παιχνιδιού στην γνωστική, την
συναισθηματική αλλά και την γλωσσική ανάπτυξη του
παιδιού
Οι συμμετέχοντες μέσα από πρακτικές ενότητες θα έχουν
την ευκαιρία και την χαρά να κάνουν χρήση του
παιχνιδιού και να αναγνωρίσουν την σημασία του στην
θεραπευτική τους παρέμβαση.
Θα δοθεί υλικό προετοιμασίας για τις πρακτικές ενότητες από τις
10/01/2022-12/01/2022

Βιογραφικό σημείωμα
Η Ελληάννα Μάντακα-Brinkmann είναι λογοπεδικός. Έκανε
τις βασικές της σπουδές στην λογοθεραπεία στο Παν/μιο της Ferrara της Ιταλίας και το
πρώτο μεταπτυχιακό της M.A. στο Παν/μιο του Leeds στην Αγγλία. Αυτή την στιγμή
κάνει το δεύτερο μεταπτυχιακό στην «Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική» στο
ΕΚΠΑ. Τα τελευταία οχτώ χρόνια έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια στο
Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ). Έχει κάνει την εκπαίδευση σαν
εκπρόσωπος του γλωσσικού προγράμματος Μάκατον όπου και έγινε ιδρυτικό μέλος στο
Μάκατον Γερμανίας. Είναι επίσης εκπαιδευμένη στην Αγγλία στο πρόγραμμα Hanen και
είναι κλινικός επόπτης για φοιτητές λογοθεραπείας και νέους επαγγελματίες.
Εργάστηκε στην Γερμανία και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα στο Ίδρυμα για το Παιδί «Η
Παμμακάριστος» και στο Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας του Δήμου Καλλιθέας.
Επίσης παράλληλα συνεργάζεται σαν εξωτερικός συνεργάτης με ένα ιδιωτικό παιδικό
σταθμό και Νηπιαγωγείο σαν σύμβουλος πρώιμης παρέμβασης σε θέματα λόγου και
επικοινωνίας στο προσωπικό και στους γονείς.
Κύριο κλινικό της ενδιαφέρον είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και των κοινωνικών
δεξιοτήτων σε παιδιά, ενήλικες καθώς και η συμβουλευτική γονέων στην πρώιμη
παρέμβαση.
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λ

Θέ εις να παίξουμε;

Από τον Ιανουάριο του 2017 είναι συνιδρύτρια της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Επιχείρησης, HouseHub (ΑΜΚΕ), ένας συνεργατικός χώρος για επαγγελματίες και
οργανώσεις που σαν στόχο έχουν την ενδυνάμωση του ατόμου και το ευ ζην της
οικογένειας.
Είναι αντιπρόεδρος στο Δ.Σ του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών (ΠΣΛ) και Γενική
Γραμματέας στον Ευρωπαϊκό σύλλογο Λογοπεδικών- Λογοπαθολόγων (ESLA) και
συμμετέχει επίσης σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια με πολλά άρθρα και
παρουσιάσεις.

