
ΒΟΗΘΟ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Η εξγνζεξαπεία είλαη ε ζεξαπεία αλζξώπηλσλ δηαηαξαρώλ κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ όπσο ην παηρλίδη, ε κνπζηθή, ε δσγξαθηθή. Αλάγθε 

εξγνζεξαπείαο έρνπλ όινη νη άλζξσπνη, αλεμαξηήησο ειηθίαο, από ηα 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο έσο θαη ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο. 

Η εξγνζεξαπεία είλαη κηα επηζηήκε απνθαηάζηαζεο πνπ πξνσζεί ηελ 

πγεία παξέρνληαο ζηνπο αλζξώπνπο ηε δπλαηόηεηα λα εθηειέζνπλ 

νπζηαζηηθέο θαη ζθόπηκεο δξαζηεξηόηεηεο. Οη εξγνζεξαπεπηέο 

εξγάδνληαη κε άηνκα πνπ πάζρνπλ από ςπρηθέο, θπζηθέο 

(ζσκαηηθέο), αλαπηπμηαθέο ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ζεξαπείεο νη νπνίεο αλαπηύζζνπλ, αλαθηνύλ ή 

δηαηεξνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αηόκσλ. Ο 

εξγνζεξαπεπηήο βνεζά ηα άηνκα όρη κόλν λα βειηηώζνπλ ηηο βαζηθέο 

θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ζπιινγηζηηθήο ηνπο, 

αιιά επίζεο λα αληηζηαζκίζνπλ ηε κόληκε απώιεηα ηεο εθάζηνηε 

ιεηηνπξγίαο. Ο απώηεξνο ζηόρνο ηεο εξγνζεξαπείαο είλαη λα 

βνεζήζεη ηα άηνκα λα έρνπλ αλεμάξηεηε, παξαγσγηθή θαη 

ηθαλνπνηεηηθή δσή. 

Η εηδηθόηεηα ηεο εξγνζεξαπείαο, κε έκθαζε ζηελ παηδηθή 

εξγνζεξαπεία, έρεη ζηόρν λα βνεζήζεη ηα παηδηά, ηα νπνία 

εκθαλίδνπλ νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή  πνπ επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο απόδνζε. 

Πνηα παηδηά ρξεηάδνληαη εξγνζεξαπεπηή: 

 Όζα παηδηά δπζθνιεύνληαη λα θηηάμνπλ έλα παδι γηα ηελ 

ειηθία ηνπο. 

 Όζα παηδηά δπζθνιεύνληαη λα ληπζνύλ ή λα θάλε κόλα ηνπο. 

 Όζα παηδηά δπζθνιεύνληαη λα ηξέμνπλ ή δελ πηάλνπλ ζσζηά ην 

κνιύβη. 

 Όζα παηδηά θνβνύληαη λα παίμνπλ ζε νκαδηθά παηρλίδηα. 

Τν εξγνζεξαπεπηηθό πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ζθόπηκεο 

δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο ην άηνκν ζα θαηαθέξεη λα 

αλαπηύμεη, λα βειηηώζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο δεμηόηεηεο ηνπ ώζηε 

λα αληηδξά πξνζαξκνζηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. 

Ο βνεζόο εξγνζεξαπείαο ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζεξαπείαο πνπ έρεη νξίζεη ν εξγνζεξαπεπηήο, θαη θαη’ 



επέθηαζε ζηελ επηηπρία ηεο ζεξαπείαο. Γελ αληηθαζηζηά ηνλ 

εξγνζεξαπεπηή, αιιά ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπ, ζρεδηάδεη 

θαηαζθεπάδεηο θαη εθαξκόδεη ηα εηδηθά βνεζήκαηα ζην πιαίζην ηεο 

ζεξαπείαο, κε απώηεξν ζηόρν λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα έρνπλ 

αλεμάξηεηε, παξαγσγηθή θαη ηθαλνπνηεηηθή δσή. 

Ωο απόθνηηνο ηεο εηδηθόηεηαο «Βνεζόο Δξγνζεξαπείαο»  

 βνεζάο ην άηνκν λα πξαγκαηνπνηήζεη αλεμάξηεηα θαη κε 

απνηειεζκαηηθό ηξόπν ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο/ ηεο εξγαζίαο/ ηνπ 

ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπ 

 ζπκβάιιεηο ώζηε ην παηδί λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ξόινπ ηνπ ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν θαη ζηηο 

παξέεο ησλ ζπλνκήιηθώλ ηνπ, θαη  αθεηέξνπ λα βνεζεζεί ε 

νηθνγέλεηά ηνπ γηα λα αληηκεησπίζεη κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν 

ηηο δπζθνιίεο απηέο 

 αζρνιείζαη θπξίσο κε παηδηά κε: καζεζηαθέο δπζθνιίεο – 

πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν/ δηάζπαζε ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο- 

ππεξθηλεηηθόηεηα/ ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο- δπζθνιίεο 

(δηαδύγην γνλέσλ, πέλζνο, γνληόο κε αζζέλεηα)/ θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα- θαηάγκαηα/ θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο/ 

εγθεθαιηθή παξάιπζε/ αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (Απηηζκόο θαη 

όιν ην απηηζηηθό θάζκα, Σύλδξνκν Down) 

Ωο βνεζόο εξγνζεξαπείαο, κπνξείο λα εξγαζηείο: 

 ζε Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ηιηθησκέλσλ (ΚΑΠΗ) 

 ζε Κέληξα Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ (ΚΗΦΗ) 

 ζε ηδξύκαηα γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

 ζε λεπηαγσγεία – ζρνιεία γηα παηδηά γηα εηδηθέο αλάγθεο 

 ζε θέληξα απνθαηάζηαζεο παηδηώλ θαη αηόκσλ ηξίηεο ειηθίαο 

 ζε ζεξαπεπηηθέο θνηλόηεηεο εμαξηεκέλσλ αηόκσλ 

 ζε παηδηθνύο ζηαζκνύο/θαηαζθελώζεηο θ.ιπ. 

 ζε ηδξύκαηα αγσγήο αλειίθσλ (θπιαθέο, ζσθξνληζηηθά ηδξύκαηα 

θ.ιπ.) 

 


