Άννα Μαστορή
Λογοπεδικός – Ειδ. Παιδαγωγός
Παιγνιοθεραπεύτρια

Η Μαστορή Άννα γεννήθηκε στο Μέτσιγκεν της Γερμανίας το 1973.
Το 1991 άρχισε τις σπουδές της στην έδρα της λογοθεραπείας του ειδικού παιδαγωγικού
τμήματος του πανεπιστημίου « Kliment Ochridski » στη Σόφια της Βουλγαρίας.
Το 1997 ολοκλήρωσε τις σπουδές της και απέκτησε τον ακαδημαϊκό τίτλο: « Master of arts
in speech and language pathology ».
Το 1996 - 1997 εκπόνησε διπλωματική εργασία για την οποία συνεργάστηκε με την
πανεπιστημιακή νευρολογική κλινική στον τμήμα ερευνών νευροψυχολογίας. Για τις
ανάγκες της έρευνας οργάνωνε θεραπευτικό πλαίσιο σε ανθρώπους που έχουν υποστεί
εγκεφαλικό επεισόδιο ή κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Τα αποτελέσματα της έρευνας
παρουσιάστηκαν από την ίδια σε ιατρικά συνέδρια της χώρας .
Από το 1997 - 2000 συνεργάστηκε με το Σύλλογο Συνδρόμου Down Β.Ελλάδος και με άλλα
κέντρα αποκατάστασης στην Θεσσαλονίκη.
Το 2000 απέκτησε τον τίτλο θεραπεύτριας προλεκτικής αγωγής N.D.T. Bobath για το οποίο
εξειδικεύεται στις διαταραχές σίτισης βρεφών και παιδιών, στις διαταραχές φώνησης και
άρθρωσης παιδιών που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, ή από κάποιο σύνδρομο ή
έχουν γεννηθεί με ανατομική δυσπλασία (σχιστίες).
Το 2000 εργάστηκε σε κέντρο αποκατάστασης παιδιών με κινητικά προβλήματα στον
Πειραιά ενώ παράλληλα ίδρυσε το κέντρο λογοθεραπείας παιδιών και ενηλίκων στην
Νίκαια.
Από το 2000 έως σήμερα δραστηριοποιείται ως θεραπεύτρια στον δικό της χώρο
αντιμετωπίζοντας μεγάλο φάσμα διαταραχών καθημερινά , ενώ συγχρόνως διδάσκει σε
εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης για λογοθεραπευτές.
Το ενδιαφέρον της για την φωνοθεραπεία προέκυψε ύστερα από την ανάληψη ενός
ασθενούς με λαρυγγεκτομή. Από τότε εκπαιδεύτηκε σε αρκετές μεθόδους που
χρησιμοποιούν στο εξωτερικό για την αντιμετώπιση των διαταραχών της φωνής. Επίσης
παρακολούθησε επιστημονικά εργαστηριακά σεμινάρια εμπλουτίζοντας την κατάρτιση της
στην κλινική εικόνα των ανατομικών μηχανισμών που συμμετέχουν στην παραγωγή φωνής.
Παράλληλα ήταν μαθήτρια επιφανών εκπαιδευτών στον τομέα της ορθοφωνίας.

Το 2003 με συνιδρυτή τον Σταμάτη Κόρδα επίσης λογοπεδικό δημιούργησαν το δεύτερο
κέντρο στην περιοχή της Νίκαιας.
Από το 2007 έως σήμερα, αναζητώντας πάντα τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης των
περιστατικών της, εκπαιδεύτηκε στην παιγνιοθεραπεία η οποία εμβαθύνει τη γνώση της
γύρω από το παιδί και την οικογένεια του.

