
 

 

ΤΟ Α
 
  ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 
  

 Εισαγωγική παρουσίαση δοκιμασίας:  

• Aνάπτυξη θεωρητικού υπόβαθρου της δοκιμασίας

γλωσσολογική προσέγγιση φυσικής φωνολογίας 

 Θεωρητικό μέρος με παράλληλη πρακτική άσκηση: 

• Οργάνωση γλώσσας  

• Φωνητική-Φωνολογία Κ.Ν.Ε [πρακτική άσκηση] 

• Φωνολογική εξέλιξη – στρατηγικές απλοποίησης 

[πρακτική άσκηση]  

• Την αναλυτική παρουσίαση της δοκιμασίας και 

οδηγίες για την συμπλήρωση διαδικασιών σε 

πρωτόκολλο παιδιού.  

 
 
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017   

ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :  ΕΓΓΡΑΦΕΣ 08:30 – 09:00, 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 09:00 – 18:00  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ    

 Π.Σ.Λ     ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ      ΧΟΛΑΡΓΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ    Το σεμινάριο καλύπτει το θεωρητικό και πρακτικό μέρος της εφαρμογής της ''Δοκιμασίας 
Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης των παιδιών''. Η δοκιμασία στηρίχθηκε στα αποτελέσματα  αντίστοιχης 
έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το 1989 έως το 1992,σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 300 παιδιών ηλικίας 2;6 ; 
έως 6;0 χρονών. Αποτελεί τη μοναδική σταθμισμένη φωνολογική
δοκιμασία για την Ελληνική γλώσσα και είναι ένα κλινικό εργαλείο, απαραίτητο τόσο για τη διάγνωση 
προβλημάτων ομιλίας στην παιδική ηλικία όσο και για το σχεδιασμό προγραμμάτων αντιμετώπισης τους.
Στο σεμινάριο θα δοθούν τα θεωρητικά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η Δοκ
πρωτοκόλλου. Οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν τα δεδομένα από τα οποία θα προκύψει το αναπτυξιακό προφίλ 
του παιδιού. 
Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Δοκιμασίας δίνει τη δυνατότητα στο λογοθεραπευτή να σχεδιάσει μια 
στοχευμένη και αποτελεσματική παρέμβαση.
 

. «Εκπαίδευση στη χρήση της Δοκιμασίας Φωνητικής 

Φωνολογικής Εξέλιξης των παιδιών 

                                                                                       

Το σεμινάριο απευθύνεται: σε λογοπεδικούς

                                                                           

                                                                                                    

ΚΟΣΤΟΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 150  ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΕΛΗ 

                                                            ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ

Aνάπτυξη θεωρητικού υπόβαθρου της δοκιμασίας-

γλωσσολογική προσέγγιση φυσικής φωνολογίας  

Θεωρητικό μέρος με παράλληλη πρακτική άσκηση:  

Φωνολογία Κ.Ν.Ε [πρακτική άσκηση]  

στρατηγικές απλοποίησης 

Την αναλυτική παρουσίαση της δοκιμασίας και 

οδηγίες για την συμπλήρωση διαδικασιών σε 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

Το σεμινάριο καλύπτει το θεωρητικό και πρακτικό μέρος της εφαρμογής της ''Δοκιμασίας 
Εξέλιξης των παιδιών''. Η δοκιμασία στηρίχθηκε στα αποτελέσματα  αντίστοιχης 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το 1989 έως το 1992,σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 300 παιδιών ηλικίας 2;6 ; 
έως 6;0 χρονών. Αποτελεί τη μοναδική σταθμισμένη φωνολογική 

την Ελληνική γλώσσα και είναι ένα κλινικό εργαλείο, απαραίτητο τόσο για τη διάγνωση 
προβλημάτων ομιλίας στην παιδική ηλικία όσο και για το σχεδιασμό προγραμμάτων αντιμετώπισης τους.
Στο σεμινάριο θα δοθούν τα θεωρητικά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η Δοκιμασία και θα γίνει παρουσίαση ενός 
πρωτοκόλλου. Οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν τα δεδομένα από τα οποία θα προκύψει το αναπτυξιακό προφίλ 

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Δοκιμασίας δίνει τη δυνατότητα στο λογοθεραπευτή να σχεδιάσει μια 
στοχευμένη και αποτελεσματική παρέμβαση. 

«Εκπαίδευση στη χρήση της Δοκιμασίας Φωνητικής 

Φωνολογικής Εξέλιξης των παιδιών (Φωνολογικό Τεστ

                                                                                       Εισηγήτριες : Ευδοκία Καρδαμίτση, Λιουντμίλα 

λογοπεδικούς - λογοθεραπευτές  

                                                         Ημερομηνίες  :  Α ΜΕΡΟΣ 

                                                                                            Β  ΜΕΡΟΣ  

ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΕΛΗ - 180  ΕΥΡΩ ΜΗ ΜΕΛΗ               

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΣΤ 

ΤΟ Β  ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  

Tη διεξοδική παρουσίαση  

 ανάλυσης πρωτοκόλλων παιδιών ως προς: 

• τις Διαδικασίες απλοποίησης 

• την καταγραφή Φθόγγων & 

Φθογγοσυμπλεγμάτων 

• τη συμπλήρωση του 

της Φωνητικής Κατανομής 

• -τη συμπλήρωση του Συστήματος 

Αντιθετικών Φωνημάτων 

• -τη Φωνοτακτική Ανάλυση 

Η ολοκλήρωση των παραπάνω αναλύσεων των 

πρωτοκόλλων, οδηγεί στην κατανόηση του φωνολογικού 

συστήματος του παιδιού και στην Εύρεση 

Φωνολογικής του Εξέλιξης.  

Γενικές αρχές παρέμβασης

 
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 09:00 – 17:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

Π.Σ.Λ      ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

 

 

Το σεμινάριο καλύπτει το θεωρητικό και πρακτικό μέρος της εφαρμογής της ''Δοκιμασίας 
Εξέλιξης των παιδιών''. Η δοκιμασία στηρίχθηκε στα αποτελέσματα  αντίστοιχης 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το 1989 έως το 1992,σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 300 παιδιών ηλικίας 2;6 ; 

την Ελληνική γλώσσα και είναι ένα κλινικό εργαλείο, απαραίτητο τόσο για τη διάγνωση 
προβλημάτων ομιλίας στην παιδική ηλικία όσο και για το σχεδιασμό προγραμμάτων αντιμετώπισης τους.  

ιμασία και θα γίνει παρουσίαση ενός 
πρωτοκόλλου. Οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν τα δεδομένα από τα οποία θα προκύψει το αναπτυξιακό προφίλ 

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Δοκιμασίας δίνει τη δυνατότητα στο λογοθεραπευτή να σχεδιάσει μια 

«Εκπαίδευση στη χρήση της Δοκιμασίας Φωνητικής & 

Φωνολογικό Τεστ)»           

Εισηγήτριες : Ευδοκία Καρδαμίτση, Λιουντμίλα Κιρπότιν 

ΜΕΡΟΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

ΜΕΡΟΣ  5   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 καταγραφής  και 

ανάλυσης πρωτοκόλλων παιδιών ως προς:  

τις Διαδικασίες απλοποίησης  

την καταγραφή Φθόγγων & 

Φθογγοσυμπλεγμάτων  

τη συμπλήρωση του Φωνητικού Ευρετηρίου & 

της Φωνητικής Κατανομής  

τη συμπλήρωση του Συστήματος 

Αντιθετικών Φωνημάτων  

τη Φωνοτακτική Ανάλυση  

Η ολοκλήρωση των παραπάνω αναλύσεων των 

πρωτοκόλλων, οδηγεί στην κατανόηση του φωνολογικού 

συστήματος του παιδιού και στην Εύρεση του Σταδίου 

Φωνολογικής του Εξέλιξης.   

Γενικές αρχές παρέμβασης-συζήτηση  

17:00  

ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ      ΧΟΛΑΡΓΟΣ 


