
Σεμινάριο με θέμα:   «Γλωσσικές ιδιαιτερότητες σε άτομα με αυτισμό αυξημένης λειτουργικότητας 
και με υψηλά λεκτικά προφίλ»

Εισηγητής:  Ι. Βογινδρούκας, Λογοπεδικός PhD

Σάββατο & Κυριακή 11 & 12 Απριλίου 2020

Το σεμινάριο απευθύνεται: σε λογοπεδικούς / λογοθεραπευτές,  ψυχολόγους, ειδικούς 
παιδαγωγούς,  ειδικούς ψυχικής υγείας και φοιτητές.

Ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου:
Σάββατο: Εγγραφές 09:00 - Ώρες σεμιναρίου 09:30 -16:00
Κόστος σεμιναρίου:
Μέλη Π.Σ.Λ. 120 €
Φοιτητές: 100 €
Μη μέλη: 140 €

Εξόφληση σεμιναρίου έως: 20 Μαρτίου 2020 
Δηλώσεις συμμετοχής: Στη γραμματεία του Π.Σ.Λ. στο email – info  @  logopedists  .  gr  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 777 99 01

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΏΓΗΣ: ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Π.Σ.Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 & ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Περίληψη

Το διήμερο σεμινάριο πραγματεύεται θέματα σχετικά με τη γλωσσική εξέλιξη και τις γλωσσικές 
δυσκολίες ατόμων με αυτισμό αυξημένης λειτουργικότητας. Παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα  
στην ελληνική γλώσσα, τεχνικές αξιολόγησης και τεχνικές παρέμβασης καθώς και η κλινική 
συλλογιστική για την ανάλυση αποτελεσμάτων από σταθμισμένες δοκιμασίες για την δημιουργία 
θεραπευτικού προγράμματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους τομείς τη πραγματολογίας, 
σημασιολογίας και μάθησης, 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνικές αξιολόγησης, να αναλύσουν και να 
συζητήσουν βίντεο με θεραπευτικές συνεδρίες και να συμμετάσχουν στη δόμηση θεραπευτικών 
προγραμμάτων περιστατικών που θα παρουσιαστούν στο σεμινάριο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1η ΜΕΡΑ
9.30-11.00  Κοινωνική Γλώσσα 
11.00-11.30 διάλειμμα
11.30-13.00 Πραγματολογία
13.00-14.00 διάλειμμα
14.00- 15.30 Γλωσσική ανάπτυξη στις ΔΑΦ
15.30-16.00 Συζήτηση

2η ΜΕΡΑ
9.30-11.00 Ιδιαιτερότητες στο  Παιχνίδι 
11.00-11.30 διάλειμμα
11.30 -13.00 Ιδιαιτερότητες στη Σημασιολογία
13.00-14.00 διάλειμμα
14.00-15.30  Ιδιαιτερότητες στην Αφήγηση 

mailto:info@logopedists.gr


15.30-16.00 Συζήτηση

Βιογραφικό εισηγητή:

Ο Βογινδρούκας Ιωάννης είναι Λογοπεδικός, Διδάκτορας του τομέα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, με Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Birmingham,  School  of Educaton  με 
ειδίκευση στην Αυτιστική Διαταραχή. Εργάζεται στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β. Ελλάδας του 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, είναι επιστημονικός συνεργάτης του South West University 
της Βουλγαρίας, μέλος της Child Language Commitee της IALP,  δίδασκε για αρκετά χρόνια  σε θέση 
407/80 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και στο 
Διδασκαλείο Ειδικής Αγωγής του ΑΠΘ και είναι Επόπτης Κλινικής Πρακτικής του Πανελληνίου 
Συλλόγου Λογοπεδικών - λογοθεραπευτών.
Ασχολείται με τον αυτισμό και τις γλωσσικές και επικοινωνιακές διαταραχές που συνυπάρχουν με 
αυτόν, είναι εκπαιδευτής του Γλωσσικού προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ και το ενδιαφέρον του εστιάζεται 
στο ευρύ φάσμα των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών, των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, 
των πραγματολογικών διαταραχών και  στη χρήση εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας. 
Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Οδηγός Εκπαίδευσης παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές» 
(2005), Εκδόσεις Ταξιδευτής,  έχει εκπονήσει  τη Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Εκφρασης 
(2009), τη Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου (2010) και τη Δοκιμασία Εικόνες Δράσης (2011), τα 
οποία έχουν εκδοθεί από τις Εκδόσεις Γλαύκη,  είναι Επιμελητής του τόμου «Αυτισμός : Θέσεις και 
Προσεγγίσεις» του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών, Εκδόσεις Ταξιδευτής 
(2007),  του Οδηγού Εντατικής Αλληλεπίδρασης (2010), Εκδόσεις Ταξιδευτής και του τόμου 
Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές (2010), Εκδόσεις Επίκεντρο,   έχει δημοσιεύσει και ανακοινώσει 
εργασίες του σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και διεθνή συνέδρια.


