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Αντιςτοιχία Σμημάτων - Δυνατότητεσ Μετεγγραφήσ ςε άλλα Σμήματα: 
Τπάρχει δυνατότθτα μετεγγραφισ ανάμεςα ςτα 2 τμιματα τθσ ομάδασ:  
o ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
o ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 

 

Προχποθζςεισ: τα τμιματα αυτά δεν μπορεί να φοιτιςει όποιοσ παρουςιάηει κϊφωςθ - βαρθκοΐα, 

δυςαρκρία, τραφλιςμα, εγκεφαλοπάκεια που επθρεάηει τθ λειτουργία λόγου - άρκρωςθσ ι πακολογικι 

φωνι. Όςοι ειςάγονται ςτα τμιματα αυτά υποβάλλονται ςε ςχετικζσ εξετάςεισ με ευκφνθ του τμιματοσ 

και αν διαπιςτωκεί ότι κάποιοσ παρουςιάηει μια από τισ παραπάνω πακιςεισ, διαγράφεται από τα 

τμιμα αυτό. 

 

κοπόσ - Αντικείμενο πουδών:  Οι ςπουδαςτζσ του τμιματοσ εκπαιδεφονται ςτθ κεωρθτικι και 

πρακτικι διάγνωςθ, αντιμετϊπιςθ και κεραπεία διαταραχϊν και προβλθμάτων λόγου, ομιλίασ και 

φωνισ  κακϊσ και των καταποτικϊν κινιςεων του ςτοματοφάρυγγα. 

 



Η διάρκεια των ςπουδών ςτο Σμήμα Λογοθεραπείασ είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τα πρώτα επτά εξάμηνα οι 
ςπουδζσ περιλαμβάνουν θεωρητική διδαςκαλία, εργαςτηριακζσ αςκήςεισ, φροντιςτήρια, ςεμινάρια, 
εκπόνηςη εργαςιών και τη μελζτη περιπτώςεων. Ειδική βαρφτητα δίνεται ςτην ανάπτυξη των προςωπικών 
ικανοτήτων των φοιτητών, περιλαμβανομζνησ τησ ανάπτυξησ πρωτοβουλιών και τησ ικανότητασ επίλυςησ 
προβλημάτων. 
Σο τελευταίο εξάμηνο ςπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άςκηςη ςτο επάγγελμα και την εκπόνηςη τησ 
πτυχιακήσ εργαςίασ. 

 
 

Ενδεικτικά  Μαθήματα:  
Φωνθτικι, Εξελικτικι Ψυχολογία, Ανατομία / Φυςιολογία, Ανατομία ακοισ, ομιλίασ και λόγου, Εις. ςτθ 
Γλωςςολογία, Γλωςςικι Ανάπτυξθ, Εις. ςτουσ Η/Τ & τθ τατιςτικι, Εις. ςτθ Λογοπακολογία, Νευροανατ./ 
Νευροφυςιολ., Γνωςτικι Ψυχολογία, Ψυχοφυςιολογία, Φωνθτικι, Φωνολ. Ανάπτυξθ & Διαταραχζσ, Γλωςςικι 
Ανάπτυξθ και Διαταραχζσ, Δεοντολογία του Επαγγζλματοσ, Νευρολογία, Κλινικι Ψυχολογία / Ψυχοπακολογία - 
Ακοολογία, Κλινικά Θζματα Λογοπακ., Παιδιατρικι, Ανάπτυξθ Γλωςςςικϊν Διαταραχϊν, φνταξθ τθσ Ελλθνικισ, 
Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ, Κατάποςθ - Δυςφαγία, Αποκατ. Ακοολογία, Διαταραχζσ Φϊνθςθσ, Διαγν. Θζματα 
Λογοπακολογίασ, Ψυχογλ./ Νευρογλωςς., Διατ. επικ. ατόμων με εγκεφαλικι παράλυςθ, Κλινικι 
Νευροψυχολογία, Διαταραχζσ Ροισ - Σραυλιςμόσ, Αφαςίεσ και ςυναφείσ, Νευρογενείσ Κινθτ. Διαταραχζσ, 
Εξειδικευμζνα Θζματα Αφας., Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ, Εφαρμογζσ Η/Τ ςτθ Λογοκ., Κρανιοπροςωπικζσ 
Ανωμαλίεσ, Νευρ. Διαταρ.επικοινωνίασ, Διατ.επικ.ατόμων με Λαρυγγεκτομι 

 
 



 

 

Μεταπτυχιακζσ πουδζσ 

 

 

Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ 

 

• Δυςλεξία: Πολυγλωςςικό Περιβάλλον & Χριςθ Νζασ Σεχνολογίασ ςτθν Αντιμετϊπιςι τθσ με 
κατευκφνςεισ: 1. Δυςλεξία & Επικοινωνία ςε Πολυγλωςςικό Περιβάλλον, 2. Δυςλεξία & Χριςθ 
Νζασ Σεχνολογίασ ςτθν Αντιμετϊπιςι τθσ  

• Δυςλεξία: Πολυγλωςςικό Περιβάλλον & Χριςθ Νζασ Σεχνολογίασ ςτθν Αντιμετϊπιςι τθσ   

 

 

Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Ηπείρου 

 

• Λογοκεραπεία: Αντιμετϊπιςθ Προβλθμάτων Προφορικοφ & Γραπτοφ Λόγου (Μακθςιακζσ 
Δυςκολίεσ)  

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Άδεια άςκηςησ επαγγζλματοσ: Οι πτυχιοφχοι αςκοφν το επάγγελμα του Λογοκεραπευτι ι Θεραπευτι 
του Λόγου μετά τθν απόκτθςθ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, που χορθγείται από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ του Τπουργείου Τγείασ. 

 

ΣΟΜΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

Οι απόφοιτοι των ςχολϊν Λογοκεραπείασ  μποροφν να εργαςτοφν:  

 ε μονάδεσ- Κζντρα Λογοκεραπείασ που ζχουν ωσ αντικείμενο τθ κεραπεία των διαταραχϊν τθσ 
ομιλίασ και τθσ ζκφραςθσ. 

 Ωσ ςτελζχθ ςτον ιδιωτικό και το δθμόςιο τομζα (ΤΠΕΠΘ, Τπουργείο Τγείασ - Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν 
Αςφαλίςεων). 

 ε κζντρα αποκατάςταςθσ, κζντρα υγείασ, κζντρα ψυχικισ υγείασ. 

 ε νοςοκομεία.  

 ε γθροκομεία και κζντρα φροντίδασ θλικιωμζνων 

 τθν εκπαίδευςθ.  

 ε βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ ςτακμοφσ. 

 ε ςχολζσ κεάτρου και ορκοφωνίασ. 

 ε ειδικά ςχολεία και ιδρφματα για άτομα με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, νοθτικι υςτζρθςθ, διάφορα 
ςφνδρομα, αυτιςμό, ψυχικζσ-ςυναιςκθματικζσ διαταραχζσ, βαρθκοΐα και κϊφωςθ. 

 Ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ ςε ομάδεσ ςτιριξθσ ατόμων με προβλιματα επικοινωνίασ (φωνισ, 
ομιλίασ, λόγου, ειδικζσ ανάγκεσ, κ.ά.). Ζχουν επίςθσ δικαίωμα παροχισ κατ' οίκον κεραπείασ ςε 
αςκενείσ. 

 

 

Σμήμα Λογοθεραπείασ: http://www.logoth.teipat.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: http://www.biol.uoa.gr/ 
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