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Σύντομο Βιογραφικό : Ευδοκία  Καρδαμίτση  

H Ευδοκία Καρδαμίτση είναι Λογοπεδικός

απόφοιτος Παιδαγωγικής (Ελλάδα) και Λογοπεδικής

του Παν/μίου Ferrara. Είναι μέλος του Πανελληνίου

Συλλόγου Λογοπεδικών. Ζει στην Αθήνα 

εργάζεται ως Λογοπεδικός με ειδικό ενδιαφέρον

 στις ειδικές και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

 Ως μέλος της Ομάδας Έρευνας του Π.Σ.Λ

 μέρος στην έρευνα για την φωνολογική 

παιδιών στην Ελλάδα (1989-1992) και συμμετείχε

στη στάθμιση και συγγραφή της δοκιμασίας

φωνητική και φωνολογική εξέλιξη των παιδιών

Είναι εισηγήτρια στα σεμινάρια εκπαίδευσης

 χορήγηση της δοκιμασίας φωνητικής &  

φωνολογικής εξέλιξης που πραγματοποιεί

 

Σύντομο βιογραφικό: Λιουντμίλα 

Η Λιουντμίλα Κιρπότιν σπούδασε

μεταπτυχιακές σπουδές 

Λογοπαθολογίας στο Πανεπιστήμιο

σπουδές Γλωσσολογίας και Λογοπαθολογίας

Reading της Μεγάλης Βρετανίας

Λογοπεδικός στη Σχολή Μωραΐτη

Νηπιαγωγείου, στην αξιολόγηση

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

νηπιαγωγείου εφαρμόζει ομαδικά

επικοινωνιακών & γλωσσικών δεξιοτήτων

αφηγηματικό λόγο καθώς  

ετοιμότητας. 

Ως μέλος της Επιτροπής Έρευνας

για τη φωνολογική εξέλιξη των 

χρόνων (1989-1992) και συμμετείχε

τη φωνητική και φωνολογική εξέλιξη

ίδιας Επιτροπής συμμετείχε ως υπεύθυνη

Προφορικό στο Γραπτό λόγο - Έρευνα

Ενημερότητας» και συμμετείχε στη

εισηγήτρια στα σεμινάρια που πραγματοποιεί

εκπαίδευση στη χορήγηση των παραπάνω

Της «Δοκιμασίας για τη Φωνητική

παιδιών» & του «ΜέταΦΩΝ τεστ
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Λογοπεδικός,  

Λογοπεδικής 

Πανελληνίου 

 και  

ενδιαφέρον 

διαταραχές. 

Λ, πήρε 

 εξέλιξη των 

συμμετείχε  

δοκιμασίας για τη 

παιδιών.  

εκπαίδευσης στη 

 

πραγματοποιεί ο ΠΣΛ.  

ιουντμίλα Κιρπότιν 

σπούδασε νηπιαγωγός και συνέχισε 

Πανεπιστήμιο του Neuchâtel της Ελβετίας και 

Λογοπαθολογίας στο Πανεπιστήμιο του 

Βρετανίας. Από το 1991 εργάζεται ως 

Μωραΐτη στο τμήμα Ψυχολογίας - Λόγου του 

αξιολόγηση, πρόληψη και πρώιμη αντιμετώπιση 

δυσκολιών. Σε όλον τον πληθυσμό του 

ομαδικά προγράμματα ενίσχυσης 

δεξιοτήτων με έμφαση στον 

 και πρόγραμμα αναγνωστικής 

Έρευνας του Π.Σ.Λ., πήρε μέρος στην έρευνα 

παιδιών στην Ελλάδα από 2;6-6;0 

συμμετείχε στη στάθμιση της «Δοκιμασίας για

εξέλιξη των παιδιών». Στο πλαίσιο της 

υπεύθυνη του έργου: «Από τον 

Έρευνα για την Ανάπτυξη Φωνολογικής

στη στάθμιση του ΜέταΦΩΝ τεστ. Είναι

πραγματοποιεί ο ΠΣΛ για την 

παραπάνω διαγνωστικών εργαλείων: 

Φωνητική και Φωνολογική εξέλιξη των 

τεστ». 
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