
620 Λογοθεραπείας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα)

Περιγραφή του Τμήματος

Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ιδρύθηκε με το Π.Δ. 200 Φ.Ε.Κ.179/ 16-09-99 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2000-
2001, σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ανήκει στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, που εδρεύει στα
Ιωάννινα και περιλαμβάνει επίσης τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Βρεφονηπιοκομίας. Το Τμήμα Λογοθεραπείας είναι ένα από τα δύο ελληνικά τμήματα
Ανώτατων Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με τετραετή κύκλο σπουδών, που παρέχει εκπαίδευση σε θέματα παθολογίας λόγου, ομιλίας και
φωνής. Σήμερα, τριακόσιοι πενήντα (350) περίπου φοιτητές παρακολουθούν το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, που περιλαμβάνει μαθήματα
υποδομής από τους κλάδους της ιατρικής, γλωσσολογίας και ψυχολογίας, μαθήματα ειδικότητας στις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και ακοής καθώς
και μαθήματα, που αφορούν στις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα βάσει του προγράμματος, υλοποιείται σημαντικός αριθμός υποχρεωτικών κλινικών ωρών
(900 περίπου) υπό την εποπτεία επαγγελματιών Λογοθεραπευτών / Λογοπαθολόγων σε ειδικά σχολεία, ιδρύματα, νοσοκομεία και σε κλινικές μέσα στο ΤΕΙ,
που αποσκοπούν στην αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση ασθενών από τους φοιτητές.

Το Τμήμα Λογοθεραπείας επιδιώκει την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

την εκπαίδευση των φοιτητών επί της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση της ανθρώπινης επικοινωνίας - φωνής,
ομιλίας και λόγου - και την πρόσληψη, αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών, που συνδέονται με αυτή 
την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης τραυλισμού στο κοινό στην κλινική του Τμήματος
την έρευνα επί θεμάτων που αφορούν διαταραγμένο και φυσιολογικό λόγο, φωνή, ομιλία με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική γλώσσα.

Περιγραφή του Πτυχιούχου του Τμήματος - Επαγγελματικά Δικαιώματα

Η περιγραφή, που ακολουθεί, αποτελεί τον κατάλογο των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, που έχει κατατεθεί στα αρμόδια όργανα του
ΥΠΕΠΘ προς έγκριση. Μετά την ολοκλήρωση των τετραετών σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας αποκτούν τις απαραίτητες
επιστημονικές και κλινικές γνώσεις και ικανότητες, ως Λογοθεραπευτές (ή Λογοπαθολόγοι ή Ειδικοί των Διαταραχών της Επικοινωνίας), ώστε να δύνανται
να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών
επιχειρήσεων, οργανισμών, σχολείων, νοσοκομείων, ιδρυμάτων και άλλων υπηρεσιών. 
Ειδικότερα. οι Λογοθεραπευτές Πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας:

έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως στελέχη στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα (ΥΠΕΠΘ, Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) όπως
αυτός προσδιορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις.
δύνανται να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους, ήτοι πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών της
επικοινωνίας, καθώς και των διαταραχών της κατάποσης στους παρακάτω φορείς:
σε κέντρα αποκατάστασης 
σε κέντρα υγείας 
σε κέντρα ψυχικής υγείας
σε νοσοκομεία (σε αντικαρκινικές, ατυχημάτων και φυσικής ιατρικής, γηριατρικές, νευρολογικές, οδοντιατρικές-ορθοδοντικές, παιδιατρικές,
πνευμονολογικές, ψυχιατρικές, ωτορινολαρυγγολογικές κλινικές)
σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων 
σε γηροκομεία και κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων
στον τομέα της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια -δημόσια και ιδιωτική-)
σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
σε ειδικά σχολεία και ιδρύματα για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, νοητική υστέρηση, διάφορα σύνδρομα, αυτισμό, ψυχικές-συναισθηματικές διαταραχές,



βαρηκοΐα και κώφωση.
σε ομάδες στήριξης ατόμων με προβλήματα επικοινωνίας (φωνής, ομιλίας, λόγου, ειδικές ανάγκες, κα.) σε ιδιωτική βάση
Η παρέμβαση των πτυχιούχων του Τμήματος Λογοθεραπείας μπορεί να λάβει τη μορφή θεραπείας έμμεσης ή άμεσης, ατομικής ή ομαδικής, με στόχο να
οδηγήσει τον ασθενή, ανάλογα με τις δυνατότητές του, στο μέγιστο δυνατό επίπεδο λειτουργίας και την επίτευξη και διατήρηση ενός ανεξάρτητου και
αξιοπρεπούς τρόπου ζωής στο προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Η θεραπευτική παρέμβαση των πτυχιούχων του Τμήματος
Λογοθεραπείας μπορεί επίσης να διεξαχθεί στα πλαίσια συνεργασίας διεπιστημονικής ομάδας, στην περίπτωση που ο ασθενής παρουσιάζει ταυτόχρονα
ιατρικά, ψυχοκοινωνικά ή προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία προκάλεσαν, ακολούθησαν ή συνέπεσαν με τα προβλήματα φωνής, ομιλίας, λόγου ή
κατάποσης.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας παρέχουν τις εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες τους σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:

ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI)
επίκτητη παιδική αφασία
αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
καθυστέρηση της ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου (γλώσσας)
αναπτυξιακή διαταραχή του γραπτού λόγου
επίκτητη διαταραχή του γραπτού λόγου
μαθησιακές διαταραχές
δυσλεξίες
δυσαριθμησία
αναπτυξιακή δυσαρθρία
επίκτητη δυσαρθρία
επίκτητες φωνολογικές-φωνητικές διαταραχές
δυσφωνίες (βράγχος φωνής, σπαστικές δυσφωνίες, μετατραυματικές δυσφωνίες)
διαταραχή της ροής της ομιλίας (τραυλισμός)
διαταραχές φωνής, ομιλίας, λόγου και ακουστικής επεξεργασίας, λόγω βαρηκοΐας, και κατόπιν κοχλιακής εμφύτευσης
κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή, γλωσσεκτομή, κ.α.)
δυσκαταποσία παιδιών και ενηλίκων
φυσικές και κινητικές αναπηρίες
νευρολογικές διαταραχές (επίκτητες, συγγενείς, προοδευτικές, οξείες) και σύνδρομα
εγκεφαλικά επεισόδια-αφασίες
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
νοητική υστέρηση (σύνδρομα Down, εύθραυστου χρωματοσώματος Χ) αυτισμό.

Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Εξάμηνο

Φωνητική 
Γλωσσολογία 
Γλωσσική Ανάπτυξη 
Εξελικτική Ψυχολογία (Βρεφ.-παιδική-εφηβική-γήρανση) 
Ανατομία - Φυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου 
Παιδιατρική 
Αγγλικά –1 



Αγγλικά για αρχάριους 
Εισαγωγή στους Η/Υ & στη Στατιστική

2ο Εξάμηνο

Φωνητική Ανάπτυξη & Διαταραχές 
Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές 
Ψυχοφυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου
Νευροανατομία-Νευροφυσιολογία 
Στατιστική για τις επιστήμες συμπεριφοράς 
Αγγλικά – 2 
Εισαγωγή στην κοινωνική εργασία

3ο Εξάμηνο

Ακοολογία 
Θέματα κλινικής ψυχολογίας –συμπεριφορισμός 
Κλιν.θέμ.Λογοπαθολογίας 
Γλ.διατ.στη σχολική ηλικία-Μαθ.δυσκολίες 
Κλινική Νευροψυχ. 
Αγγλικά – 3 
Αρχές Δικαίου

4ο Εξάμηνο

Διαγν. Θέματα Λογοπαθ. 
Ψυχογλωσσολογία 
Αποκαταστ.Ακοολογία 
Διατ. της φώνησης 
Γνωστική Ψυχολογία 
Κλινική Άσκ.-1 
Αγγλικά – 4 
Αρχές Οικονομικής 
Μεθ.έρευνας στις επιστ.συμπεριφοράς

5ο Εξάμηνο

Διατ. της Ροής της ομιλίας(τραυλισμός) 
Διατ. επικοιν. Ατόμων με κρανιοπρ.ανωμαλίες 
Αγγλικά – 5 
Συμπερ. Νευρολογία 
Κλινική Άσκ.- 2
Διαταραχές της κατάποσης-Δυσφαγία 
Νευρογλωσσολογία 
Νοηματική Γλώσσα



6ο Εξάμηνο

Διατ.επικοιν.ατόμων με αφασίες & συναφείς διατ. 
Αγγλικά – 6 
Διατ.επικ. ατόμων με εγκεφαλική παράλυση 
Νευρ. Διαταρ.επικοινωνίας 
Κλινική Άσκ. –3 
Διατ.επικ.ατόμων με Λαρυγγεκτομή 
Μαθ.διατ.-δυσλεξίες

7ο Εξάμηνο

Θέμ.Ψυχοπαθολ.:Συμβ. Στις διαταρ.επικοινωνίας 
Νευρογ.Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας 
Εφαρμ. Η/Υ και νέων Τεχν. στη Λογοπαθολογία 
Αποκατάσταση Γνωστ.Λειτουργιών 
Κλινική Άσκ. – 4 
Αγγλικά – 7
Κλ. Ηθική και Δεοντολογία 
Κοινωνιογλ.Διαλεκτολογία

8ο Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση 
Πτυχιακή Εργασία


