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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας-ΕΨΥΠΕΑ
σε συνεργασία με το ΙΕΚ Γιάτσος στα Ιωάννινα

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Διδαχής της μεθόδου

“Phoneme Touch and Say”
για την Ανάπτυξη του Λόγου, της Ομιλίας
και της Φωνολογικής Ενημερότητας
Εισηγήτρια:
Δρ. Αγγελική Κωτσοπούλου-Λογοπαθολόγος

Σάββατο 22 Ιουνίου 2019
Ιωάννινα

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Λογοθεραπευτές, Λογοπεδικούς,
Λογοπαθολόγους και φοιτητές Λογοθεραπείας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Η μέθοδος “ Phoneme Touch and Say” (‘Άγγιξε και Πες’) δημιουργήθηκε από την Jill HicksΛογοπαθολόγο στον Καναδά και μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα Ελληνικά από την Δρ.
Κωτσοπούλου Αγγελική- Λογοπαθολόγο, η οποία και έχει την αποκλειστικότητα της διδαχής της
μεθόδου στην Ελλάδα. Η μέθοδος είναι ένα σύστημα χειρονομιών που η κάθε μια αντιπροσωπεύει
ένα φώνημα. Το κάθε φώνημα έχει μια συγκεκριμένη χειρονομία που βασίζεται στον τρόπο, τόπο
και ηχηρότητα του φωνήματος. Οι χειρονομίες παρουσιάζουν την οπτική, απτική και κιναισθητική
αναπαράσταση κάθε φωνήματος και ενισχύουν σημαντικά την μνήμη εργασίας ενεργοποιώντας τον
οπτικοχωρικό συνδυασμό και το φωνολογικό κύκλωμα. Επηρεάζουν επίσης και την ταχύτητα
επεξεργασίας των πληροφοριών.
Χρησιμοποιείται με επιτυχία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λόγου, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής
στην προσχολική και σχολική ηλικία, καθώς και σε ενήλικες μετά από αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο. Η μέθοδος“ Phoneme Touch and Say” έχει χρησιμοποιηθεί στο Κέντρο Ημέρας για 12
χρόνια. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε παιδιά με σοβαρή Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, σε
παιδιά

με

Δυσπραξία,

και

σε

παιδιά

με

Μαθησιακές

Διαταραχές

κυρίως

Δυσλεξία.

Η

αποτελεσματικότητα της μεθόδου έχει παρουσιαστεί σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Το σεμινάριο είναι βιωματικό και περιλαμβάνει την μάθηση της μεθόδου με εξάσκηση της
εφαρμογής της σε μικρές ομάδες υπό την καθοδήγηση των λογοθεραπευτριών Αγγελικής
Κωτσοπούλου, Αλεξάνδρας Πατσιαλού, Παρασκευής Γεωργίου και του Διοικητικού Υπεύθυνου
Γεράσιμου Τουλιάτου. Προβάλλονται videos χρήσης της μεθόδου στην ανάπτυξη ομιλίας,
λεξιλογίου, γραμματικής, φωνολογικής ενημερότητας και ορθογραφίας.

Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου συνοδεύεται με πιστοποίηση χρήσης της μεθόδου
από την Jill Hicks.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το Κόστος Συμμετοχής είναι € 230,00 και περιλαμβάνει τα εξής:


DVD της μεθόδου στην Ελληνική γλώσσα



DVD Handbook of Phoneme Touch and Say



Έγχρωμες φωτογραφίες των χειρονομιών με πλήρη περιγραφή των κινήσεων



Εγχειρίδιο της μεθόδου στα Ελληνικά



Γραφική Ύλη



Πιστοποιητικό χρήσης της μεθόδου



2 Coffee Breaks



Ελαφρύ Γεύμα

Επισημαίνεται ότι η κατασκευή και αποστολή του υλικού της μεθόδου γίνεται από την Jill Hicks που
ζει στον Καναδά, κοστίζει € 120,00 και συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής.

Η καταβολή του αντίτιμου συμμετοχής θα γίνεται με κατάθεση ονομαστική στην Alpha Bank
Αρ. Λογαριασμού 222 002 002 003270 ή ηλεκτρονικά στον Αρ. Λογαριασμού IBAN της Alpha
Bank GR 140 140 222 0222 002 002 003270. Η επιβάρυνση των εξόδων της τράπεζας θα
επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα.

Η Δήλωση Συμμετοχής πρέπει να αποσταλεί το αργότερο έως και 14 Ιουνίου 2019, στη
Γραμματεία

του

ΙΕΚ

Γιάτσος

στο

fax

2651025533

ή

στο

email:

ioannina@thessalikoiek.gr.
Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την 14η Ιουνίου το ποσό συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στους χώρους του ΙΕΚ Γιάτσος στα Ιωάννινα στη Διεύθυνση Φ. Τζαβέλα
και Σταδίου 12. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο ΙΕΚ Γιάτσος τηλ. 26510 25533,
καθημερινές 9:00-21:00 (κ. Φωτεινή Αδαμαντιάδη) ή στην ΕΨΥΠΕΑ τηλ. 26310 55661 (κ. Γεράσιμος
Τουλιάτος), από Τρίτη έως και Παρασκευή από τις 09:00-14:00 και από τις 17:00-19:00.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Η Jill Hicks είναι Λογοπαθολόγος στον Καναδά. Αποφοίτησε με Άριστα από το Πανεπιστήμιο
McGill του Μόντρεαλ το 1983 με πτυχίο στην παθολογία λόγου και ομιλίας. Η κα Hicks έχει εκτενή
εμπειρία έχοντας δουλέψει σε νοσοκομεία και σχολεία του Καναδά καθώς και ιδιωτικά. Η εμπειρία
της την οδήγησε στην δημιουργία της μεθόδου “ Phoneme Touch and Say”, ένα μοναδικό και πολύ
αποτελεσματικό οπτικό-απτικό και κιναισθητικό σύστημα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λόγου,
ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής. Η κα Hicks είναι μέλος του Canadian Association of SpeechLanguage Pathologists and Audiologists (CASLPA) και του Speech and Hearing Association of Nova
Scotia (SHANS). Ειδικεύεται σε παιδιά με σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές.

Η Δρ. Κωτσοπούλου Αγγελική είναι συνταξιούχος αναπληρώτρια καθηγήτρια Λογοθεραπείας
του ΤΕΙ Πάτρας, και επόπτρια της Διεπιστημονικής Ομάδας του Κέντρου Ημέρας στο Μεσολόγγι.
Έκανε τις βασικές σπουδές της στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις μεταπτυχιακές σπουδές της στον
Καναδά όπου και εργάστηκε για τριάντα χρόνια σε διάφορα πλαίσια με παιδιά και ενήλικες. Έχει
δημοσιεύσει εργασίες και έχει κάνει παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και Ελληνικά συνέδρια. Είναι
μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών (ΠΣΛ), τέως μέλος του Royal College of Speech
and Language Therapists (England) και του College οf Audiologists and Speech Language
Pathologists of Ontario (CASLPO), Canada.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούμε το Δελτίο Συμμετοχής μαζί με την Απόδειξη Κατάθεσης να σταλούν στη Γραμματεία της
ΕΨΥΠΕΑ με fax, e-mail ή Ταχυδρομικώς :
Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας-ΕΨΥΠΕΑ
Κ. Τζαβέλα 12, Τ.Κ. 302 00-Μεσολόγγι
Τηλ: 26310 55661, fax: 26310 55615, e-mail: epsypea1@otenet.gr
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………ΟΝΟΜΑ:…………………………………………
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:………………………………………………………..
ΦΟΡΕΑΣ:……………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ:……………………………………Τ.Κ…………………ΝΟΜΟΣ:…………………...
ΤΗΛ:…………………………………

FAX:………………………………………………

e-mail:………………………………………..
Το ποσό των 230,00 Euro το οποίο αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή μου στο Σεμινάριο για την
μέθοδο ”Phoneme Touch and Say” έχω καταβάλει με ονομαστική κατάθεση στην Alpha
Bank- Αρ. Λογαριασμού 222 002 002 003270 ή ηλεκτρονικά στον Αρ. Λογαριασμού IBAN της
Alpha Bank GR 140 140 222 0222 002 002 003270. Επισυνάπτω αντίγραφο του
αποδεικτικού κατάθεσης ή του αριθμού κατάθεσης στην περίπτωση που καταβληθεί το ποσό της
συμμετοχής ηλεκτρονικά.

Ημερομηνία

Υπογραφή

ΕΡΕΥΝΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
 Κωτσοπούλου Α. Γυφτογιάννη Μ, Γαστεράτος Α, Τρούπου Α. Εφαρμογή μιας νέας μεθόδου

‘Phoneme Touch and Say’ στην Ανάπτυξη της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής. Γλωσσικές
Δυσκολίες και Γραπτός Λόγος , στο Πλαίσιο της Σχολικής Μάθησης. 11ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Λογοπεδικών- Λογοθεραπευτών. Αθήνα, Νοέμβριος 2007
 Kotsopoulou A. Γυφτογιάννη Μ, Γαστεράτος Α, Τρούπου Α. A New Method for Speech
Instruction for Children with Autism. Poster. International Society for Autism Research
(INSAR) London, Μάιος 2008

 Ζαροκανέλλου Β. Διδασκαλία Λόγου σε Παιδί με Σοβαρή Ειδική Γλωσσική Διαταραχή με τη
Μέθοδο: «Άγγιξε και Πες». 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών- Λογοθεραπευτών.
Αθήνα, Μάιος 2012


Βαριά Μ. Νικοβγένη Σπ. Ρουμελιώτη Π. (2013) Διδαχή του ελληνικού αλφάβητου με τη

μέθοδο «Phoneme Τouch and Say» (Άγγιξε και Πες) σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης με
μητρική γλώσσα την ελληνική, σε παιδιά με μητρική τη ρομανί (Ρομά), και σε παιδιά με
φωνολογική διαταραχή και σύγκριση της επίδοσής τους. Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας
(επόπτρια: Κωτσοπούλου Α.)
 Μπεντεβή Π., Γυφτογιάννη Μ., Γαλάτα Α. Αποκατάσταση Λόγου και Ομιλίας με τη μέθοδο
“Phoneme Touch and Say” σε ασθενείς μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. 14ο
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Αθήνα,
Φεβρουάριος 2016
 Μπεντεβή Π., Γυφτογιάννη Μ., Γυφτογιάννη Α., Γαλάτα Α. Αποκατάσταση Λόγου και

Ομιλίας με τη μέθοδο “Phoneme Touch and Say” σε ασθενείς μετά από Αγγειακό
Εγκεφαλικό Επεισόδιο. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών- Λογοθεραπευτών. Αθήνα,
Μάιος 2016

Διδαχή Ανάγνωσης σε παιδιά με διγλωσσία (Ρομά)
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελούν τα αποτελέσματα έρευνας πτυχιακής εργασίας στο τμήμα
Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας: Το δείγμα αποτελείτο από έξι παιδιά προσχολικής ηλικίας (5
έως 6 ετών) που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο, δύο Ρομά, δύο με φωνολογική διαταραχή και
δύο τυπικής ανάπτυξης. Μετά από διδαχή της μεθόδου σε 25 συνεδρίες (6 μήνες, δύο φορές
την εβδομάδα) τα τυπικής ανάπτυξης παιδιά κατέκτησαν πλήρως την ανάγνωση και γραφή 22
φωνημάτων και μπορούσαν να συνθέσουν συλλαβές και μονοσύλλαβες λέξεις. Από τα Ρομά
παιδιά τo ένα κατέκτησε 14 φωνήματα και το άλλο 10 παρά το γεγονός ότι οι γλωσσικές τους
ικανότητες δεν ξεπερνούσαν αυτή παιδιών τυπικής ανάπτυξης 2,6 με 2,8 ετών, και το δεύτερο
παιδί παρουσίαζε δυσκολίες συγκέντρωσης της προσοχής. Από τα παιδιά με φωνολογική
διαταραχή το ένα κατέκτησε 18 φωνήματα και γραφήματα αλλά με έντονη προσπάθεια και το
άλλο 11. Η μέθοδος διδάχθηκε επίσης από την Κωτσοπούλου και τον κύριο Τουλιάτο σε ομάδα

6 παιδιών Ρομά ,και παρόλο που οι συνεδρίες ήταν μια φορά την εβδομάδα για ένα περίπου
χρόνο, χωρίς εξάσκηση στο σπίτι, τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά.

Εφαρμογή της μεθόδου σε ασθενείς μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό
Επεισόδιο.
Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε ασθενείς με αφασία Broca, που εμφάνιζαν σοβαρές δυσκολίες στις
αυτοματοποιημένες αλληλουχίες, την επανάληψη λέξεων και φράσεων και την κατονομασία
όπως αυτές εκτιμήθηκαν από τη Διαγνωστική Εξέταση της Βοστώνης για την Αφασία και το
δείγμα αυθόρμητου λόγου. Η παρέμβαση στηρίχθηκε αποκλειστικά στη χρήση της μεθόδου

“Phoneme Touch and Say”
νοσηλεύονταν στο

και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Όλοι οι ασθενείς

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» και δέχθηκαν

παρέμβαση από τη λογοθεραπεύτρια του Κέντρου που είναι πιστοποιημένη στη χρήση της
μεθόδου. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου“Phoneme Touch and Say”
παρουσιάστηκαν σε δύο Πανελλήνια Συνέδρια το 2016. Πολύ θετικά αποτελέσματα είχε επίσης
η χρήση της μεθόδου σε ασθενείς με Broca αφασία από τον λογοπεδικό Γιώργο Καραμανλή.

