
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ PROMPT 

 

 Ημερομηνίες διεξαγωγής: 10,11,17 Απριλίου 2021 

 

 Τιμές σεμιναρίου:  

 Μέλη ΣΥΕΛ:  400 ευρώ  

 Μη μέλη ΣΥΕΛ:  450 ευρώ  
 

 Τελική ημερομηνία για υποβολή χρηματικού ποσού: 11 Μαρτίου 2021 

 

 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 28 άτομα  

 

 Συμμετέχοντες: Το σεμινάριο αφορά ΜΟΝΟ Λογοπαθολόγους σε Κύπρο (μέλη και μη 

μέλη ΣΥΕΛ) και Ελλάδα (μέλη εγγεγραμμένων συλλόγων όπως ο ΠΣΛ και ο ΣΕΛΕ). 

 

Το PROMPT είναι μια από τις πιο πετυχημένες και διαδεδομένες κλινικές πρακτικές για την 

ενίσχυση και παραγωγή ήχων και θεραπευτικές αγωγές για άτομα με απραξία της ομιλίας 

και άλλων κινητικών διαταραχών ομιλίας. 

 

Λεπτομέρειες σεμιναρίου 
 
Το σεμινάριο PROMPT θα διεξαχθεί διαδικτυακά με Αγγλίδα και Ελληνίδα εκπαιδεύτρια, 
μέσω zoom. Το υλικό θα δοθεί στα αγγλικά. Οι ασκήσεις και όλες οι πρακτικές εργασίες θα 
γίνονται στα ελληνικά.  
 

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμετέχουν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και να έχουν 

ανοικτή την κάμερα τους για να διαπιστωθεί η παρουσία τους και για να μπορέσουν 

μετέπειτα να λάβουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του σεμιναρίου. Όσοι αποχωρήσουν ή 

όσοι παρακολουθήσουν ένα μέρος του σεμιναρίου, δε θα λάβουν πιστοποιητικό σύμφωνα 

με το ινστιτούτο PROMPT.  

 

Όλοι οι συμμετέχοντες λογοπαθολόγοι, είτε είναι μέλη του ΣΥΕΛ είτε όχι, πρέπει να κατέχουν 

άδεια άσκησης επαγγέλματος για να παρακολουθήσουν το σεμινάριο.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις του σεμιναρίου υπάρχουν 

εδώ: Hosted Workshop Terms and Conditions - The PROMPT Institute  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://promptinstitute.com/page/HostedTerms


Πληροφορίες για τo PROMPT 

 

Τι είναι το PROMPT;  

 

Το PROMPT είναι ένα ακρωνύμιο για το Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets - 

Αναδόμηση Στοματομυικών Φωνητικών Στόχων. Είναι μια πολυδιάστατη προσέγγιση στις 

διαταραχές ομιλίας, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο τις γνωστές φυσικές-αισθητηριακές 

πτυχές της κινητικής απόδοσης/επίδοσης, αλλά και τις γνωστικές-γλωσσικές και 

κοινωνικοσυναισθηματικές πτυχές της.  

 

Το PROMPT αφορά την ενοποίηση όλων των τομέων και συστημάτων για ένα θετικό 

επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί (με διαφορετική ένταση και 

εστίαση) με όλες τις διαταραχές ομιλίας, από την ηλικία των 6 μηνών και έπειτα. Για την 

επίτευξη ενός καλύτερου αποτελέσματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PROMPT, δεν θα 

πρέπει να γίνει η χρήση της μεθόδου αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των 

στοματοκινητικών δεξιοτήτων, παραγωγή μεμονωμένων ήχων/ φωνημάτων ή ως ένα 

πρόγραμμα εξάλειψης των αρθρωτικών δυσκολιών. Η μέθοδος PROMPT χρησιμοποιείται ως 

ένα πρόγραμμα ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων κατά την ανάπτυξη της γλώσσας έχοντας 

ως σκοπό την αλληλεπίδραση. 

 

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσετε το PROMPT; 

 

Σχεδόν κάθε κλινικός επαγγελματίας αναλαμβάνει ένα παιδί ή έναν ενήλικα με διαταραχή 

στην παραγωγή της ομιλίας. Οι καθυστερήσεις ή οι διαταραχές μπορεί να κυμαίνονται από 

ένα απλό τραύλισμα, διαταραχές στη σύνταξη, διαταραχές στον κινητικό έλεγχο ή 

προγραμματισμό, φωνολογικές διαταραχές, μαθησιακές διαταραχές, διαταραχές 

ακουστικής επεξεργασίας και παραγωγής, γνωστικές διαταραχές ή καθυστερήσεις 

ανάπτυξης. Όποιος και αν είναι ο λόγος, το PROMPT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

διευκόλυνση της παραγωγής ομιλίας, την αναθεώρηση ή την αλλαγή της παραγωγής ή για 

την ενσωμάτωση των κινητικών παραγωγών με γνωστικές – γλωσσικές λειτουργίες.  

 

Η εκπαίδευση PROMPT θα δώσει σε κάθε επαγγελματία ένα πιο οργανωμένο τρόπο για την 

αξιολόγηση όλων των τομέων και την οργάνωση αυτών των πληροφοριών για το πιο 

αποτελεσματικό, λειτουργικό πρόγραμμα παρέμβασης και θεραπείας. 

 

 

 

 

 

Ποια είναι τα 9 βασικά συστατικά του PROMPT; 

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε στο πιο κάτω βίντεο τα εννέα βασικά συστατικά του 

PROMPT. 

https://www.youtube.com/watch?v=yXtNYsfNXO4&feature=emb_title  

https://www.youtube.com/watch?v=yXtNYsfNXO4&feature=emb_title

