
Σύμτομο Βιογραφικό Ομιλήτριας:  

Η Άμμα Σαμψωμίδου M.A., OTR, μεγάλωπε πριο Η.Π.Α. από ρημ ηλικία ρωμ 8 τρξμώμ. Απέκρηπε 

ρξ πρςτίξ B.A. πρημ Ψςτξλξγία και ρξ επαγγελμαρικό ρηο μεραπρςτιακό ρηο πρημ                

Εργξθεραπεία απξ ρξ Παμεπιπρήμιξ ρηο Νέαο Υόρκηο (New York University) ρξ 1989, ρξ ξπξίξ 

είμαι αμαγμωριπμέμξ εκπαιδεςρικό πρόγραμμα απξ ρξμ Παγκόπμιξ Οργαμιπμό ρηο              

Εργξθεραπείαο (World Federation of Occupational Therapists) απξ ρξ 1943. Σςμετίζει μα διαρηρεί 

ρξμ ρίρλξ ρηο πιπρξπξιημέμηο Εργξθεραπεύρριαο (O.T.R.) πριο Η.Π.Α., και είτε εναπκήπει ρξ ε-

πάγγελμα εκεί έωο ρξ 1993 με κύριξ ρξμέα ρημ παιδιαρρική.  

Είμαι πιπρξπξιημέμη πρη μέθξδξ BOBATH για παιδιά αλλά και για βρέση και μεξγμά, και έτει 

διδάνει πρα πεμιμάρια πιπρξπξίηπηο πρημ Ελλάδα έωο ρξ 2008. Είμαι επίπηο πιπρξπξιημέμη 

πρη παρέμβαπηο ρηο Αιπθηρηριακήο Ολξκλήρωπηο και πρη τξρήγηπη και ερμημεία ρξς SIPT, 

και είμαι ειπηγήρρια ρωμ πεμιμαρίωμ ενειδίκεςπηο πρημ Ελλάδα και πριο Η.Π.Α. Υπήρνε γραμ-

μαρέαο και μέλξο ρξς Δ.Σ. ρηο Ελλημικήο Εραιρείαο ρηο Νεςρξενελικρικήο Αγωγήο, και πρώημ 

μέλξο ρξς Δ.Σ. ρξς Σςλλόγξς Ελλήμωμ Εργξθεραπεςρώμ Βξρείξς Ελλάδξο. Είμαι ιδρςρικό μέλξο 

και μέλξο ρξς Δ.Σ. ρηο Ελλημικήο Εραιρείαο για ρημ Αιπθηρηριακή Ολξκλήρωπη. Αμριπρξπω-

πεύει ρημ Ελλάδα πριο παγκόπμιεο ξργαμώπειο, Sensory Integration Global Network (SIGN) και 

International Coalition on Sensory Integration Education (ICESI).  

Είμαι πςμ-ιδιξκρήρρια και Υπεύθςμη Επιπρημξμικήο Αμάπρςνηο ρξς θεραπεςρηρίξς "Σςμ-

Εργαπία, Θεραπεςρική Παρέμβαπη", πρη Θεππαλξμίκη, και πρώημ ιδιξκρήρρια θεραπεςρηρίξς 

πρημ Καρερίμη, Πιερίαο έωο ρξ 2007. 

Τξ 1999 εναπσαλίπρηκε από ρημ ίδια, η απξκλειπρική πςμεργαπία για ρη διεναγωγή ρηο πει-

ράο πεμιμαρίωμ 

για ρημ καράρριπη πρημ Αιπθηρηριακή Ολξκλήρωπη με ρξμ εκδξρικό ξίκξ Western Psychological 

Services και ρξ Παμεπιπρήμιξ ρηο Νόριαο Καλισόρμια (University of Southern California). Η πειρά 

αςρή είμαι η πιξ αμαγμωριπμέμη και καρανιωμέμη πρημ καράρριπη ρηο ενειδίκεςπηο πρημ Αι-

πθηρηριακή Ολξκλήρωπη, παγκξπμίωο.  

Έτει πςμεργαπρεί πρη πςγγρασή διασόρωμ άρθρωμ και πρόπσαρα πε κεσάλαιξ βιβλίξς με θέμα 

ρημ αμάμινη θεραπεςρικώμ πρξπεγγίπεωμ καρά ρη παρέμβαπη. Έτει κλιμική εμπειρία 22 τρό-

μωμ πρημ παιδιαρρική εργξθεραπεία. 


