Π ιστ ο πο ιημέ ν η Εκπα ίδ ε υση στ ο Π ρ ό γρ α μμα Λ ε ξιπό ν τ ιξ
Οι κλινικές δεξιότητες του λογοθεραπευτή που εφαρμόζει το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της θεραπείας.
Ο επιμερισμός των επιπέδων εκπαίδευσης στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ στοχεύει στην ουσιαστική κατάκτηση των απαιτούμενων κλινικών
δεξιοτήτων προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι λογοθεραπευτές να μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα αποτελεσματικά και με πιστότητα.
Η πιστοποίηση κλινικής επάρκειας στην εφαρμογή του προγράμματος Λεξιπόντιξ διασφαλίζει:
1. την πιστότητα εφαρμογής του προγράμματος
2. την ποιότητα υπηρεσίας που λαμβάνει το Παιδί που Τραυλίζει και οι γονείς του από τον λογοθεραπευτή
3. την αποτελεσματικότητα του προγράμματος
4. τα δικαιώματα του Πιστοποιημένου Θεραπευτή «Λεξιπόντιξ» (Επίπεδο εκπαίδευσης 3 & 4) έναντι εκείνων που δεν έχουν λάβει αντίστοιχο επίπεδο
εκπαίδευσης
5. τα δικαιώματα του Εκπαιδευμένου Χρήστη (Επίπεδο εκπαίδευσης 1 & 2) έναντι εκείνων που δεν έχουν λάβει καμία εκπαίδευση.
Στον πίνακα που ακολουθεί, προσδιορίζονται τα επίπεδα εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ. Για κάθε επίπεδο εκπαίδευσης περιγράφεται η διάρκεια, το
περιεχόμενο και το μαθησιακό αποτέλεσμα που επιδιώκεται. Προσδιορίζονται με σαφήνεια τα δικαιώματα που συνοδεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε
επιπέδου εκπαίδευσης.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Εκπαιδευμένος Χρήστης
Διερευνητικής Διαδικασίας του
προγράμματος «Λεξιπόντιξ»

Εκπαιδευμένος Χρήστης
κλινικών πρακτικών του
προγράμματος «Λεξιπόντιξ»

Εκπαίδευση στη Διερευνητική
Διαδικασία του προγράμματος
Λεξιπόντιξ

Εκπαίδευση στις κλινικές
πρακτικές του προγράμματος
Λεξιπόντιξ

2 ημέρες

6 ημέρες
(συνεχόμενα ή τμηματικά)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Εφαρμογή της Διερευνητικής Διαδικασίας με
περιστατικά τραυλισμού σχολικής ηλικίας
Εφαρμογή του προγράμματος Θεραπείας με
περιστατικά τραυλισμού σχολικής ηλικίας
Αυτόνομη εφαρμογή του προγράμματος
Θεραπείας με περιστατικά τραυλισμού σχολικής
ηλικίας
Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υλικό της
Διερευνητικής Διαδικασίας και δικαίωμα
εκτύπωσης/φωτοτύπησης για κλινική χρήση
Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υλικό της Θεραπείας
και δικαίωμα εκτύπωσης/φωτοτύπησης για κλινική
χρήση
Προβολή στους καταλόγους εκπαιδευμένων
θεραπευτών στο αντίστοιχο επίπεδο εκπαίδευσης

• Διερεύνηση των Διαταραχών • Εφαρμογή κλινικών
Ροής στη βάση του μοντέλου
πρακτικών Γνωσιακής
ICF
Συμπεριφορικής Θεραπείας
• Εφαρμογή των
• Λογοθεραπεία με την
Διερευνητικών Εργαλείων και
οικογένεια (συνδυασμός
εντύπων Λεξιπόντιξ
έμμεσης / άμεσης
• Σχεδιασμός προγράμματος
παρέμβασης)
θεραπείας και Διατύπωση
• Εφαρμογή Τεχνικών Ομιλίας:
κλινικό σκεπτικό και
εξάσκηση
• Ανάληψη θεραπευτικού
ρόλου στη βάση της
Βραχείας Θεραπείας
Εστίασης στη Λύση
• Εξέλιξη προγράμματος
θεραπείας και έντυπα.
Συνεδρία προς συνεδρία

Επίπεδο 3

Επίπεδο 4

Πιστοποιημένος θεραπευτής
«Λεξιπόντιξ»

Πιστοποιημένος θεραπευτής
«Λεξιπόντιξ»
(Διατήρηση τίτλου)

Επάρκεια στην αυτόνομη
εφαρμογή του προγράμματος
Λεξιπόντιξ για 2 χρόνια

Ατομική εποπτεία ανάλογα με
τις ανάγκες του θεραπευτή
(ελάχιστο 12 ώρες)
• Εποπτευόμενη κλινική
εργασία με 2 περιστατικά
• Παρουσίαση των
εποπτευόμενων
περιστατικών στον επόπτη
(με την ολοκλήρωση της
θεραπείας).

Ανανέωση επάρκειας και
εκπαίδευση στις αναθεωρήσεις
του προγράμματος Λεξιπόντιξ.
(Ανανεώνεται ανά 3ετία)
Ατομική εποπτεία, ανάλογα με
τις ανάγκες του θεραπευτή και
εκπαίδευση στα updates
• Κλινική εργασία με 2
περιστατικά το χρόνο
• Παρουσίαση 1 περιστατικού
το χρόνο στον επόπτη
• Εκπαίδευση στις
αναθεωρήσεις του
προγράμματος

Δυνατότητα συμμετοχής σε μελλοντικές
αναθεωρήσεις του προγράμματος
Εφαρμογή του Θεραπευτικού προγράμματος με
δικαίωμα αναφοράς στην εμπορική ονομασία
«Λεξιπόντιξ». (π.χ. κάνω το πρόγραμμα
«Λεξιπόντιξ», θα κάνουμε το πρόγραμμα
«Λεξιπόντιξ»)
Χρήση/προβολή της ιδιότητας του
«πιστοποιημένου θεραπευτή στο πρόγραμμα
Λεξιπόντιξ»
Προβολή της ιδιότητας του «πιστοποιημένου
θεραπευτή στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ» στο
βιογραφικό του θεραπευτή, στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και επαγγελματική ιστοσελίδα
Πρόσβαση σε επιπρόσθετο ηλεκτρονικό υλικό του
προγράμματος
• Τα δικαιώματα κάθε επιπέδου εκπαίδευσης παρέχονται ονομαστικά στον εκπαιδευμένο θεραπευτή και όχι στο πλαίσιο εργασίας του. Τα δικαιώματα αναπαραγωγής του υλικού
κατέχει ο εκπαιδευμένος θεραπευτής για αποκλειστική χρήση με τα περιστατικά που ο ίδιος παρακολουθεί.
• Η επιτυχής ολοκλήρωση του προηγούμενου επιπέδου είναι προϋπόθεση για την μετάβαση στο επόμενο
• Το περιεχόμενο, οι προϋποθέσεις και οι ώρες εκπαίδευση του κάθε επιπέδου πιστοποίησης ενδέχεται να αλλάξουν με βάση τις αναθεωρήσεις του προγράμματος και τις ανάγκες
των εκπαιδευόμενων
• Οι εκπαιδευτές διατηρούν το δικαίωμα να μη συμπεριλάβουν το όνομα ενός εκπαιδευόμενου στον κατάλογο εκπαιδευμένων θεραπευτών εάν η παρακολούθηση των σεμιναρίων
είναι ελλιπής ή η επίδοση του εκπαιδευόμενου κρίνεται ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευόμενος δεν λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης.

