
Επιστημονική Ομάδα:

• Εμμανουήλ Κολιάδης, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αθηνών

• Ιωάννης Παπαδάτος, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αθηνών

• Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου, Κα-
θηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

• Ιωάννης Σαλβαράς, Αναπλ. Καθη-
γητής Πανεπιστημίου Αθηνών

• Αρετή Οκαλίδου, Επίκουρη Καθη-
γήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος

• Γεώργιος ∆ράκος, Καθηγητής
Ειδικής Παιδαγωγικής, Λογοπαιδείας
Λογοθεραπείας, Πανεπιστημίου Αθηνών

Υπεύθυνοι Κέντρων

• ΑΘΗΝΑΣ: Ιωάν. Ριζικιανός,
∆άσκαλος Med Ειδικής Αγωγής,
Υποψήφιος ∆ιδάκτορας

• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Αχιλ. Καψάλης,
Καθηγητής Παν/μίου Μακεδονίας

• ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Σπυρίδων Σούλης,
Επίκουρος Καθηγητής, Παν/μίου
Ιωαννίνων 

• ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Γεώργιος Ζέλιος, Μετα-
Πτυχιακός Φοιτητής Κοινωνικής  
Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ – ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ) ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ

ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆.Ε.

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ



Περιεχόμενο διαρθρωμένο σε ενότητες
●Βασικές αρχές της ομιλίας, της 
γλώσσας και της επικοινωνίας. 
Εισαγωγή στις διαστάσεις της γλώσσας 
(φωνολογία, σύνταξη, μορφολογία), της 
ομιλίας (άρθρωση, αντήχηση, φώνηση) 
και στην πραγματολογική διάσταση της 
επικοινωνίας.
●Η κατάκτηση της γλώσσας στη 
νηπιακή και πρώιμη παιδική ηλικία. 
Ανάλυση των σταδίων εξέλιξης της  
γλωσσικής κατανόησης και γλωσσικής 
έκφρασης.
●Η εξέλιξη της ομιλίας και της 
φωνολογίας στη νηπιακή και πρώιμη 
παιδική ηλικία. Ανάλυση των 
φωνολογικών διεργασιών που 
παρατηρούνται στον παιδικό λόγο. 
●Ταξινόμηση προβλημάτων λόγου και 
ομιλίας.
●Ειδική Γλωσσική Ανεπάρκεια (ΕΓΑ). 
Μη γλωσσικά γνωρίσματα, 
συμπτωματολογία λόγου, περιπτώσεις
●Εξελικτική Φωνολογική ∆ιαταραχή και 
επιμέρους προβλήματα άρθρωσης. Μη 
γλωσσικά γνωρίσματα της φωνολογικής 
διαταραχής, συμπτωματολογία και 
περιπτώσεις, ρωτακισμός, 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 
αναπτυξιακές 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
●Γονεϊκοί ρόλοι στη θεραπευτική 
παρέμβαση
●Τεχνικές υποστήριξης της ανάπτυξης 
του λόγου
●Εκπαιδευτική παρέμβαση και μοντέλα 
στήριξης της διεπιστημονικής ομάδας 

Οι στόχοι του Προγράμματος είναι:
α. Η επιμόρφωση 300 εκπαιδευτικών και 
στελεχών της γενικής εκπαίδευσης στα 
προβλήματα λόγου και ομιλίας των 
μαθητών, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες 
εκπαίδευσής τους.
Περιεχόμενο:
●Βασικές γνώσεις παθολογίας του λόγου 
και της ομιλίας.
●Ταξινόμηση προβλημάτων λόγου και 
ομιλίας.
●∆ιάγνωση και υποστήριξη μαθητών.
β. Η εξειδίκευση 30 εκπαιδευτικών και 
στελεχών της γενικής εκπαίδευσης στα 
προβλήματα λόγου και ομιλίας, για να 
χρησιμοποιούν διαγνωστικά εργαλεία, να 
διαμορφώνουν εξατομικευμένα 
προγράμματα, να παρέχουν υπηρεσίες 
συμβουλευτικής γονέων κτλ.
Περιεχόμενο: 
●Εξειδικευμένες γνώσεις παθολογίας του 
λόγου και της ομιλίας.
●Εργαλεία διαγνωστικής αξιολόγησης 
λόγου και ομιλίας. Κατασκευή 
διαγνωστικού προφίλ.
●∆ιαμόρφωση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων λόγου και ομιλίας.
●Πρακτική άσκηση.


