ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προσωπικά στοιχεία
Όνομα: Περικλής
Επώνυμο: Κόλλιας
Όνομα πατρός :Δημήτριος
Ημερομηνία γέννησης : 10 Ιουλίου 1985
Τόπος γέννησης :Αθήνα Αττικής
Διεύθυνση: Αγ. Ι. Ρέντη 2η εργ.πολυκατοικία
Περιοχή/Τ.Κ.: Αγ.Ι.Ρέντης Αττικής / 182 33
Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος
Επικοινωνία: 6947616374 – 2104912082
e-mail: perkollias@yahoo.gr

Σπουδές
Απρίλιος 2010: Απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας του ΑΤΕΙ Πατρών.
Βαθμολογία πτυχίου 8,12 (Λίαν Καλώς).
Μάιος 2003: Απόφοιτος του Ενιαίου Λυκείου Αγ.Ι.Ρέντη.

Πτυχιακή εργασία
¨Κατανόηση εννοιών και προτάσεων σε παιδιά με αυτισμό.¨

Επαγγελματική δραστηριότητα
Οκτώβριος 2015 ως σήμερα: Απασχόληση στο κέντρό ιπποθεραπέιας
¨Ιππος και Θεραπεία¨ στην Εκάλη.
Οκτώβριος 2013 ως σήμερα: Απασχόληση στο γραφείο λογοθεραπείας
της Λάουρας Πατρώνη, (Αιγαίου 138,Ν.Σμύρνη).
Νοέμβριος 2011 ως Ιούλιος 2014: Απασχόληση στο κέντρο ψυχικής
υγείας παιδιών και εφήβων « Να ζεις να αγαπάς να μαθαίνεις»,( Μαρίνου
Γερουλάνου 111, Αργυρούπολη).
Σεπτέμβριος 2010 ως Iανουάριος 2014: Aπασχόληση στο Κέντρο
ειδικών θεραπειών «Ανάπτυξη» ( Μικράς Ασίας 76 ,Γουδί έναντι
Νοσοκομείου Παίδων).
Σεπτέμβριός 2010 ως σήμερα: Κατ’ οίκον λογοθεραπευτικές συνεδρίες.
Μάρτιος 2013 ως Ιούνιος 2013: Λογοθεραπευτικές συνεδρίες στο Γενικό
Κρατικό Νικαίας.

Μάρτιος 2010 ως Μάιος 2010: Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Κέντρο
Ειδικής Φροντίδας Παιδιού).
Απρίλιος 2008 ως Ιούλιος 2008: Απασχόληση στο Κέντρο ειδικών
θεραπειών Λόγος-Έργο-Μάθηση (Νίκαια- Π.Ράλλη 223).
Σεπτέμβριος 2007 ως Μάρτιος 2008: Πρακτική άσκηση στο κέντρο
ειδικών θεραπειών Λόγος-Έργο-Μάθηση (Νίκαια- Π.Ράλλη 223).
Ιούνιος 2007 ως Ιούλιος 2007: Συμμέτοχη στο κατασκηνωτικό
πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
Α.με.Α (Συνοδός σε παιδιά με αυτισμό και με νοητική υστέρηση).

Θεραπευτική εμπειρία
Οκτώβριος 2015 ως σήμερα: Ενασχόληση με περιστατικά φωνολογικών διαταραχών,
αρθρωτικών διαταραχών, καθυστέρησης λόγου, διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών και
τραυλισμού στο κέντρό ιπποθεραπέιας ¨Ιππος και Θεραπεία¨ στην Εκάλη.
Οκτώβριος 2013 ως σήμερα: Ενασχόληση με περιστατικά, φωνολογικών και αρθρωτικών
διαταραχών, νοητικής καθυστέρησης, διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών μαθησιακών
δυσκολιών, καθυστέρησης λόγου και ομιλίας στο γραφείο λογοθεραπείας
Νοέμβριος 2011 ως Ιούλιος 2014: Ενασχόληση με περιστατικά φωνολογικών διαταραχών,
αρθρωτικών διαταραχών, καθυστέρησης λόγου, διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών στο
κέντρο ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων « Να ζεις να αγαπάς να μαθαίνεις».
Σεπτέμβριος 2010 ως Ιανουάριος 2014: Ενασχόληση με περιστατικά, φωνολογικών και
αρθρωτικών διαταραχών, νοητικής καθυστέρησης, διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών
μαθησιακών δυσκολιών, καθυστέρησης λόγου και ομιλίας στο κέντρο ειδικών θεραπειών
‘Ανάπτυξη’.
Σεπτέμβριος 2010 ως σήμερα: Κατ’οίκον λογοθεραπευτικές συνεδρίες σε παιδιά με
φωνολογικές διαταραχές ,καθυστέρηση λόγου, διαταραχές ροής και σύνδρομο Down.
Μάρτιος 2013 ως Ιούνιος 2013:Λογοθεραπευτικές συνεδρίες σε ενήλικα ασθενή με
δυσπραξία.
Μάρτιος 2010 ως Μάιος 2010: Παρακολούθηση και συμμετοχή σε συνεδρίες
λογοθεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά με καθυστέρηση λόγου και ομιλίας αλλά και με
μαθησιακές δυσκολίες στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Κέντρο Ειδικής Φροντίδας
Παιδιού).
Σεπτέμβριος 2007 ως Ιούλιος 2008: Ενασχόληση με περιστατικά, φωνολογικών
διαταραχών, διαταραχών άρθρωσης, τραυλισμού, νοητικής καθυστέρησης, διάχυτων
αναπτυξιακών διαταραχών, μαθησιακών δυσκολιών, και συνδρόμου Down στο Κέντρο
ειδικών θεραπειών Λόγος – Έργο –Μάθηση.
Σεπτέμβριος 2006 ως Φεβρουάριος 2007: Ενασχόληση με περιστατικά
λαρυγγεκτομηθέντων, ατόμων με δυσφαγία και αφασία στα πλαίσια κλινικής άσκησης στο
πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ρίου. Ενασχόληση με περιστατικά εγκεφαλικής παράλυσης και

νοητικής υστέρησης στα πλαίσια κλινικής άσκησης στο 3ο Ειδικό σχολειό Πατρών.
Φεβρουάριος 2006 ως Ιούνιος 2006: Ενασχόληση με περιστατικά φωνολογικών
διαταραχών, νοητικής υστέρησης, βαρηκοΐας και μαθησιακών δυσκολιών στα πλαίσια
κλινικής άσκησης στην λογοθεραπευτική κλινική του ΑΤΕΙ Πατρών.
Σεπτέμβριος 2005 ως Φεβρουάριος 2006: Ενασχόληση με περιστατικά φωνολογικής
διαταραχής και καθυστέρησης λόγου στα πλαίσια κλινικής άσκησης σε νηπιαγωγείο του
δήμου Πατρών.

Σεμινάρια
Ιούνιος 2013: Τα σύνορα της στοματοφαρυγγικής δυσφαγίας (Μαλανδράκη Α.Γεωργία).
Οκτώβριος 2012-Μάιος 2013: Μετεκπαίδευση στην αξιολόγηση και αποκατάσταση
μαθησιακών δυσκολιών, συνολικής διάρκειας 100 ωρών (ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ)
Ιανουάριος 2013: Παιδικός τραυλισμός – Αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση
(Μαλανδράκη Α.Γεωργία).
Δεκέμβριος 2012: Ψυχολογική ανάπτυξη και ελλείμματα: Παρέμβαση σε διαταραχές
λόγου και μάθησης (Καλομοίρης Γιώργος).
Μάρτιος 2011: Social stories and comic strip conversation (Catherine Faherty).
Φεβρουάριος 2011: Βασική κατάρτιση στο PECS (PECS Basic Training), (Μονορόδι,
Άννα Πλέσσα).
Οκτώβριος 2009: Αυτισμός : Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία-παθογένειαθεραπευτική παρέμβαση.
Απρίλιος 2006: Φωνολογική ενημερότητα και ο ρόλος του λογοθεραπευτή.

Ξένες γλώσσες – Ειδικές γνώσεις:
 Αγγλικά( Επίπεδο Lower)
 H/Y ( Word, Excel, powerpoint, internet).

