
 
 
 
 
 
 

                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
Ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου 

διοργανώνει επιμορφωτική συνάντηση με 
Θέμα: 

"ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ” 
 

Εισηγήτρια: Δρ. Κάκια Πετεινού, Λογοπαθολόγος, 
Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης ΤΕΠΑΚ 

 
 

Περιγραφή σεμιναρίου 
 

Ερευνητικά δεδομένα από διάφορες διαγλωσσικές μελέτες καταδεικνύουν την 
αποτελεσματικότητα των χαρακτηριστικών των λέξεων μέσω της χρήσης φωνολογικής 
ομοιότητας που μπορεί να επιφέρει σημαντικές φωνολογικές αλλαγές σε παιδιά με διαταραχές 
στους φθόγγους της ομιλίας (speech sound disorders-SSD). Η διαγλωσσική υλοποίηση 
παρόμοιων φωνολογικά στόχων παρέχει γόνιμους λόγους για την παραγωγή φωνολογικής 
ευκρίνειας και υπογραμμίζει την ανάγκη για τεκμηριωμένη πρακτική. 

 
Το σεμινάριο παρουσιάζει την ενσωμάτωση και αποτελεσματικότητα της χρήσης φωνολογικά 
παρόμοιων λέξεων-ερεθισμάτων για την αντιμετώπιση διαταραχών SSD. Η παρουσίαση 
παρουσιάζει το θεωρητικό μοντέλο λεξικής οργάνωσης που προτάσσει την σημασία των 
φωνολογικά πυκνών λέξεων (phonological density neighborhoods) ως τα βέλτιστα θεραπευτικά 
ερεθίσματα πάνω στα οποία βασίζεται η τεκμηριωμένη πρακτική. Πραγματεύεται η 
συστηματική φωνολογική παρέμβαση σε τακτά δομημένα χρονικά διαστήματα, παρουσιάζονται 
λέξεις στόχοι για την αξιολόγηση φωνολογικού προφίλ του παιδιού καθώς επίσης και 
ερεθίσματα που χρησιμοποιούνται μετά την περίοδο αποκατάστασης. 

 
Πριν από την έναρξη της φάσης θεραπείας, εφαρμόζεται μια βασική φάση σε τρεις συνεδρίες. Τα 
βασικά μέτρα περιλάμβαναν παραγωγές βασισμένες σε μια λίστα αξιολόγησης αποτελούμενης 
από 50 λέξεις καθώς επίσης και μετρήσεις φωνητικής μεταγραφής σε εξαρτώμενες μεταβλητές 
που περιλαμβάνουν το μέγεθος του φωνητικού ρεπερτορίου, την κλίμακα του δείκτη 
καταληπτότητας, το ποσοστό παραγωγής ορθών φωνημάτων και το ποσοστό ορθής παραγωγής 
ταύτισης ολικής λέξης (WHOLE WORD MATCHES). 



Πληροφορίες Σεμιναρίου 
 

Ημερομηνία: 14 Ιουνίου 2021 
 

Ώρες διεξαγωγής: 18:00-21:00 
 

Τόπος: Κλινική Λόγου Ομιλίας Ακοής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 
 

Αίθουσα: Τ31 
 
 

Κόστη: 
 Εγγεγραμμένα μέλη ΣΥΕΛ  – 25 ευρώ 

 
 

Σημειώσεις: 
 

 Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης 
 

 Ημερομηνία λήξης υποβολής συμμετοχών: 5 Ιουνίου 2021 



Βιογραφικό σημείωμα εισηγήτριας 
 

Κάκια Πετεινού, B.Sc., M.Ed., M.Phil., Ph.D., SLP 
 

H Δρ. Κάκια Πετεινού είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης και 
Αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών, Υγείας πρόγραμμα Λογοθεραπείας στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). 

 
Κατέχει δίπλωμα Bachelor of Science και Master’s in Education στον κλάδο της Λογοθεραπείας από το 
University of Georgia, USA όπως επίσης και διδακτορικό τίτλο PhD από το City University of New York 
Graduate Center, NY, USA με γνωστικό αντικείμενο τις επιστήμες λόγου και ακοής. 

 
Δίδαξε ως Λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών στις Διαταραχές Λόγου και Επικοινωνίας 
(Communication Sciences and Disorders) του Πανεπιστημίου Yeshiva που υπάγεται στη Σχολή 
Επιστημών της Υγείας του Ιατρικού Κολεγίου Albert Einstein College of Medicine, USA και ως 
επισκέπτρια Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 
Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (Τμήμα 
Κλινικής Γενετικής) και υπήρξε επιστημονική υπεύθυνος διαφόρων επιχορηγημένων 
ερευνητικών προγραμμάτων στην Κύπρο και στη Ευρώπη. Είναι κάτοχος του πιστοποιητικό κλινικής 
επάρκειας (Certificate of Clinical Competence) του Αμερικανικού Συλλόγου Λογοπαθολόγων 
ASHA (Αmerican Speech Language and Hearing Association) μέχρι το 2017, μέλος του Συνδέσμου 
Κλινικής Γλωσσολογίας και Φωνητικής IALP (International Clinical Phonetics and Linguistics 
Association), του Συνδέσμου για Έρευνα στην Εξέλιξη του Παιδιού (Society for Research in Child 
Development) και επιστημονικό στέλεχος του Παγκοσμίου Συλλόγου Λογοπεδικής και 
Φωνιατρικής (ΙΑLP) στη Παιδιατρική Μονάδα Ερευνας Γλωσσικής Ανάπτυξης. Είναι επίσης 
εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου. 

 
Η ερευνητική της εργασία έχει δημοσιευτεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Έχει 
συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια με ερευνητικές ανακοινώσεις. Τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα εστιάζονται στα χαρακτηριστικά της πρώιμης γλωσσικής ανάπτυξης και 
γλωσσικής αργοπορίας με στόχο τον εντοπισμό και την ανίχνευση προγνωστικών παραγόντων της 
χρόνιας γλωσσικής διαταραχής (ειδική γλωσσική διαταραχή, αναπτυξιακή λεκτική απραξία, 
διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, σχέση φωνολογικής ικανότητας και σημασιολογικής 
ποικιλομορφίας. Επίσης, εστιάζεται στην ανάπτυξη έγκυρων και αποτελεσματικών εργαλείων 
ανίχνευσης και αξιολόγησης και διάγνωσης προβλημάτων επικοινωνίας στον παιδιατρικό 
πληθυσμό καθώς επίσης και μοντελοποίηση του προγράμματος παρέμβασης σε διαταραχές 
φωνολογίας. 
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