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Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο 
Πιστοποιείται ότι 
 
Ο / Η κ. ............................................................................................................................................ 
παρακολούθησε τη φάση της επιμόρφωσης του έργου «Επιμόρφωση και εξειδίκευση 
εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης, (με έμφαση στους εκπαιδευτικούς 
προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) για μαθητές με προβλήματα λόγου και ο-
μιλίας», διάρκειας 30 ωρών.  
Το Περιεχόμενο διαρθρωμένο σε ενότητες ήταν το ακόλουθο: 
 Βασικές αρχές της ομιλίας, της γλώσσας και της επικοινωνίας. Εισαγωγή στις διαστά-
σεις της γλώσσας (φωνολογία, σύνταξη, μορφολογία), της ομιλίας (άρθρωση, αντήχη-
ση, φώνηση) και στην πραγματολογική διάσταση της επικοινωνίας. 
 Η κατάκτηση της γλώσσας στη νηπιακή και πρώιμη παιδική ηλικία. Ανάλυση των στα-
δίων εξέλιξης της γλωσσικής κατανόησης και γλωσσικής έκφρασης. 
 Η εξέλιξη της ομιλίας και της φωνολογίας στη νηπιακή και πρώιμη παιδική ηλικία. Α-
νάλυση των φωνολογικών διεργασιών που παρατηρούνται στον παιδικό λόγο. 
 Ταξινόμηση προβλημάτων λόγου και ομιλίας. 
 Ειδική Γλωσσική Ανεπάρκεια (ΕΓΑ). Μη γλωσσικά γνωρίσματα, συμπτωματολογία λό-
γου, περιπτώσεις. 
 Εξελικτική Φωνολογική ∆ιαταραχή και επιμέρους προβλήματα άρθρωσης. Μη γλωσσι-
κά γνωρίσματα της φωνολογικής διαταραχής, συμπτωματολογία και περιπτώσεις, ρω-
τακισμός, σιγματισμός, λαβδακισμός, κτλ. 
 ∆ιαταραχές λόγου και ομιλίας - συμπτωματολογία οργανικών και νευρολογικών αιτιών. 
Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, απραξία, δυσαρθρία και σύνδρομα του ΚΝΣ. 
 Προβλήματα ροής της ομιλίας. Αίτια και συμπτωματολογία και συνοδά προβλήματα 
λόγου. 
 Προβλήματα λόγου και ομιλίας σε παιδιά με βαρηκοΐα - κώφωση και άλλες αναπτυξια-
κές αισθητηριοκινητικές αναπηρίες. ∆ιαταραχές μορφής, περιεχομένου και χρήσης. 
 Εκπαιδευτικές και ψυχολογικές επιπτώσεις των προβλημάτων λόγου και ομιλίας στα 
παιδιά. Μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη, προβλήματα 
αυτοεκτίμησης. 
 Αρχές παρέμβασης και υποστήριξης των παιδιών με προβλήματα λόγου και ομιλίας. 
 Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης. 
 Συνισταμένες θεραπευτικών προγραμμάτων. 
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