
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Τα προβλήματα ομιλίας αποτελούν το πιο σύνηθες αίτημα για λογοπεδική αξιολόγηση και 

παρέμβαση. Όμως, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός τρόπος κατηγοριοποίησής τους, 

γεγονός που έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διάγνωση των προβλημάτων και τον 

προγραμματισμό μιας αποτελεσματικής παρέμβασης. Στο σεμινάριο θα αναλυθεί η 

περιγραφική - γλωσσολογική κατηγοριοποίηση των προβλημάτων ομιλίας, θα 

παρουσιαστούν συμπληρωματικές δοκιμασίες καθώς και οι πλέον αντιπροσωπευτικοί 

τρόποι παρέμβασης.  

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο συναντήσεις.

Α΄ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Στην πρώτη συνάντηση, θα παρουσιαστεί και θα 

αναλυθεί η περιγραφική - γλωσσολογική 
κατηγοριοποίηση των προβλημάτων ομιλίας. Αυτή η 

κατηγοριοποίηση δίνει τη δυνατότητα στο 

λογοπεδικό να πραγματοποιήσει μια ποιοτική 
ανάλυση των προβλημάτων, να εντοπίσει το 

συγκεκριμένο πρόβλημα του παιδιού και να 

προγραμματίσει την κατάλληλη παρέμβαση. Μετά τη 

θεωρητική παρουσίαση, θα πραγματοποιηθούν 
σχετικές ασκήσεις στη διάρκεια των οποίων θα 

αναλυθούν πρωτόκολλα παιδιών και θα 

αξιολογηθούν τα δεδομένα. 
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Β΄ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Στη δεύτερη συνάντηση θα παρουσιαστούν 

συμπληρωματικές δοκιμασίες που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ο λογοπεδικός για την 

αξιολόγηση της ομιλίας του παιδιού. Στη 
συνέχεια θα αναλυθούν οι πιο 

αντιπροσωπευτικοί τρόποι παρέμβασης. Μετά 

τη θεωρητική παρουσίαση, θα 

πραγματοποιηθούν σχετικές ασκήσεις.
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παρέμβαση. Όμως, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός τρόπος κατηγοριοποίησής τους, 

γεγονός που έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διάγνωση των προβλημάτων και τον 

αποτελεσματικής παρέμβασης. Στο σεμινάριο θα αναλυθεί η 

γλωσσολογική κατηγοριοποίηση των προβλημάτων ομιλίας, θα 

παρουσιαστούν συμπληρωματικές δοκιμασίες καθώς και οι πλέον αντιπροσωπευτικοί 
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Στην πρώτη συνάντηση, θα παρουσιαστεί και θα 

γλωσσολογική 
κατηγοριοποίηση των προβλημάτων ομιλίας. Αυτή η 

κατηγοριοποίηση δίνει τη δυνατότητα στο 

κό να πραγματοποιήσει μια ποιοτική 
ανάλυση των προβλημάτων, να εντοπίσει το 

συγκεκριμένο πρόβλημα του παιδιού και να 

προγραμματίσει την κατάλληλη παρέμβαση. Μετά τη 

θεωρητική παρουσίαση, θα πραγματοποιηθούν 
σχετικές ασκήσεις στη διάρκεια των οποίων θα 

υθούν πρωτόκολλα παιδιών και θα 
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Στη δεύτερη συνάντηση θα παρουσιαστούν 

συμπληρωματικές δοκιμασίες που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ο λογοπεδικός για την 

αξιολόγηση της ομιλίας του παιδιού. Στη 
συνέχεια θα αναλυθούν οι πιο 

αντιπροσωπευτικοί τρόποι παρέμβασης. Μετά 

θεωρητική παρουσίαση, θα 

πραγματοποιηθούν σχετικές ασκήσεις. 

Τα προβλήματα ομιλίας αποτελούν το πιο σύνηθες αίτημα για λογοπεδική αξιολόγηση και 

παρέμβαση. Όμως, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός τρόπος κατηγοριοποίησής τους, 

γεγονός που έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διάγνωση των προβλημάτων και τον 

αποτελεσματικής παρέμβασης. Στο σεμινάριο θα αναλυθεί η 

γλωσσολογική κατηγοριοποίηση των προβλημάτων ομιλίας, θα 

παρουσιαστούν συμπληρωματικές δοκιμασίες καθώς και οι πλέον αντιπροσωπευτικοί 
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