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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 
                      

Ο Σφλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων Κφπρου διοργανϊνει ςεμινάριο με Θζμα: 
 
 

"ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΣΩΝ ΚΤΚΛΩΝ" 

 
Ειςηγητζσ:  Ιωάννησ Βογινδροφκασ – Λογοπεδικόσ, PhD 

                 Ευριπίδησ-Νικόλαοσ Χελάσ – Λογοπεδικόσ, MSc 
 

 

Περιγραφή ςεμιναρίου: 

Το διιμερο ςεμινάριο διαπραγματεφεται κζματα ςχετικά με τθν κατανόθςθ των 
δυςκολιϊν τθσ κοινωνικισ επικοινωνίασ ςε άτομα που εμπίπτουν ςτο φάςμα του 
Αυτιςμοφ.  Βαςικοί άξονζσ του είναι θ τυπικι ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ επικοινωνίασ, θ 
φφςθ τθσ αποκλίνουςασ κοινωνικισ επικοινωνίασ, θ ανάγκθ για λεπτομερι και 
εξειδικευμζνθ αξιολόγθςθ και οι βαςικζσ αρχζσ παρζμβαςθσ.  Επίςθσ αναλφονται οι 
γλωςςικζσ διαταραχζσ που παρατθροφνται ςτα άτομα με Αυτιςμό και ερμθνεφονται 
μζςα ςτο πλαίςιο τθσ πραγματολογικισ κεωρίασ και προςζγγιςθσ. 
 
Απευκφνεται κυρίωσ ςε Λογοκεραπευτζσ αλλά και άλλουσ ειδικοφσ που αςχολοφνται με 
τισ διαταραχζσ επικοινωνίασ ςε άτομα με Αυτιςμό. 
 
Οι ςυμμετζχοντεσ: 
 

1. Θα διδαχκοφν τι ςθμαίνει κοινωνικι επικοινωνία και ποιεσ οι διαταραχζσ τθσ 

2. Θα εκπαιδευτοφν ςτθ χριςθ του Μοντζλου των Κφκλων (Βογινδροφκασ 2009) 

3. Θα αςχολθκοφν με τθν αξιολόγθςθ τθσ κοινωνικισ επικοινωνίασ με τθ χριςθ 

ςτακμιςμζνων δοκιμαςιϊν, κακϊσ επίςθσ κει με τθ χριςθ άτυπων αξιολογθτικϊν 

εργαλείων 

4. Θα διδαχκοφν τεχνικζσ ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ και 

5. Μζςω των πρακτικϊν αςκιςεων κα ςυηθτιςουν και κα επιλζξουν κεραπευτικζσ 

τεχνικζσ για ςυγκεκριμζνα περιςτατικά. 

 

Ημερομηνία:   8 & 9 Απριλίου 2017 

Ώρεσ διεξαγωγήσ: 09.00 – 17.00  

Σόποσ: Ευρωπαϊκό Πανεπιςτιμιο Κφπρου, Αίκουςα #016, Λευκωςία 
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Κόςτη: 
 Εγγεγραμμζνα μζλθ ΣΥΕΛΚ   –  120 ευρώ 

 Μθ μζλθ / Άλλεσ Ειδικότθτεσ  –  170 ευρώ 

 Μεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ *    –      80 ευρώ 

* Φοιτθτζσ λογοκεραπείασ και ειδικισ εκπαίδευςθσ μετά από προςκόμιςθ ενδεικτικϊν 

ςτοιχείων. Φοιτητζσ πρώτου πτυχίου δε μποροφν να το παρακολουθήςουν. 

ημειώςεισ: 
 
 Μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν = 35 

 Θα δοκεί πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ 

 

Βιογραφικά ςημειώματα ειςηγητών 
 
Ιωάννησ Βογινδροφκασ 

Ο  Ιωάννθσ Βογινδροφκασ είναι Λογοπεδικόσ, Διδάκτορασ του τομζα ψυχολογίασ του 

Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, με Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Πανεπιςτιμιο του 

Birmingham,  School  of Education  με ειδίκευςθ ςτθν Αυτιςτικι Διαταραχι. Εργάηεται 

ςτο Ιατροπαιδαγωγικό Κζντρο Β. Ελλάδασ του Ψυχιατρικοφ Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ, 

είναι επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του South West University τθσ Βουλγαρίασ, μζλοσ τθσ 

Child Language Committee τθσ IALP, δίδαςκε για αρκετά χρόνια  ςε κζςθ 407/80 ςτο 

Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ ςτο Τμιμα Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ και ςτο 

Διδαςκαλείο Ειδικισ Αγωγισ του ΑΠΘ, και είναι Επόπτθσ Κλινικισ Πρακτικισ του 

Πανελλθνίου Συλλόγου Λογοπεδικϊν. 

Αςχολείται με τον αυτιςμό και τισ γλωςςικζσ και επικοινωνιακζσ διαταραχζσ που 

ςυνυπάρχουν με αυτόν, είναι εκπαιδευτισ του Γλωςςικοφ προγράμματοσ ΜΑΚΑΤΟΝ και 

το ενδιαφζρον του εςτιάηεται ςτο ευρφ φάςμα των αναπτυξιακϊν γλωςςικϊν 

διαταραχϊν, των ειδικϊν μακθςιακϊν δυςκολιϊν, των πραγματολογικϊν διαταραχϊν 

και  ςτθ χριςθ εναλλακτικϊν μεκόδων επικοινωνίασ. 

Είναι ςυγγραφζασ του βιβλίου «Οδθγόσ Εκπαίδευςθσ παιδιϊν με Διάχυτεσ Αναπτυξιακζσ 

Διαταραχζσ» (2005), Εκδόςεισ Ταξιδευτισ,  ζχει εκπονιςει  τθ Δοκιμαςία Γλωςςικισ 

Αντίλθψθσ και Ζκφραςθσ (2009), τθ Δοκιμαςία Εκφραςτικοφ Λεξιλογίου (2010) και τθ 

Δοκιμαςία Εικόνεσ Δράςθσ (2011), τα οποία ζχουν εκδοκεί από τισ Εκδόςεισ Γλαφκθ,  

είναι Επιμελθτισ του τόμου «Αυτιςμόσ : Θζςεισ και Προςεγγίςεισ» του Πανελλθνίου 

Συλλόγου Λογοπεδικϊν, Εκδόςεισ Ταξιδευτισ (2007),  του Οδθγοφ Εντατικισ 

Αλλθλεπίδραςθσ (2010), Εκδόςεισ Ταξιδευτισ και του τόμου Αναπτυξιακζσ Γλωςςικζσ 

Διαταραχζσ (2010), Εκδόςεισ Επίκεντρο,  ζχει δθμοςιεφςει και ανακοινϊςει εργαςίεσ του 

ςε επιςτθμονικά περιοδικά, ςυλλογικοφσ τόμουσ και διεκνι ςυνζδρια. 
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Ευριπίδησ-Νικόλαοσ Χελάσ 

Ο Ευριπίδθσ – Νικόλαοσ Χελάσ είναι λογοκεραπευτισ με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν 

ανκρϊπινθ επικοινωνία ςτο πανεπιςτιμιο του City University of London. Μζλοσ του 

Πανελλθνίου Συλλόγου Λογοπεδικϊν, του Royal College of Speech and Language 

Therapists (RCSLT).  Εργάηεται ιδιωτικά ςτο κζντρο λογοκεραπείασ «Λόγοσ» ςτα Ιωάννινα.  

Είναι Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ςτο Κζντρο Ημζρασ για άτομα με Αυτιςμό του Συλλόγου 

Γονζων Ατόμων με Αυτιςμό Ν. Κοηάνθσ, Επιςτθμονικόσ Σφμβουλοσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ 

Ατόμων με Αυτιςμό ςτο παράρτθμα Ηπείρου και επόπτθσ κλινικισ πράξθσ ςε κζντρα 

θμζρασ ατόμων με αυτιςμό κζντρα λογοκεραπείασ. Είναι τοπικόσ εκπαιδευτισ του 

προγράμματοσ ΜΑΚΑΤΟΝ και το ενδιαφζρον του εςτιάηεται ςτισ γλωςςικζσ και 

επικοινωνιακζσ διαταραχζσ ςτον αυτιςμό και τθν εναλλακτικι επικοινωνία.  

Εργαςίεσ του ζχουν δθμοςιευκεί ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά και ζχουν 

ανακοινωκεί ςε ςυνζδρια ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.  Είναι επιμελθτισ ςτο 

«Ενθμερωτικό Εγχειρίδιο για τθν Εντατικι Αλλθλεπίδραςθ», εκδόςεισ ΙΕΕΛ. 

  

 

 

 


