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

Λογοθεραπείας 
 

 
 
 
 

  



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
 

Η µέθοδος “ Phoneme Touch and Say” (‘Άγγιξε και Πες’) δηµιουργήθηκε από την Jill Hicks-

Λογοπαθολόγο στον Καναδά και µεταφράστηκε και προσαρµόστηκε στα Ελληνικά από την ∆ρ. 

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. Η µέθοδος «Phoneme Touch 

and Say» έχει χρησιµοποιηθεί στο Κέντρο Ηµέρας για 8 χρόνια. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική σε 

παιδιά µε σοβαρή ∆ιαταραχή Αυτιστικού Φάσµατος, σε παιδιά µε ∆υσπραξία, και σε παιδιά µε 

Μαθησιακές ∆ιαταραχές κυρίως ∆υσλεξία. Η µέθοδος «Phoneme Touch and Say» είναι επίσης 

αποτελεσµατική και σε ενηλίκους µε επίκτητες διαταραχές και κυρίως Ανοµία και Broca αφασία. Η 

µέθοδος 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, Μαρίας και Κατερίνας Γυφτογιάννη και Αντιγόνης Τρούπου. 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. 

 

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. (Όνοµα ∆ικαιούχου: Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και 

Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας). 

  

Η ∆ήλωση Συµµετοχής πρέπει να αποσταλεί το αργότερο έως και 11 Μαρτίου 2016, στη 

Γραµµατεία του Κέντρου Ηµέρας στο fax 26310 55615 ή στο epsypea1@otenet.gr  

Σε περίπτωση ακύρωσης µετά την 11η Μαρτίου 2016 το ποσό συµµετοχής δεν 

επιστρέφεται. 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για πληροφορίες µπορείτε να καλείτε στο 26310 55661 (∆ιοικητικός Yπεύθυνος κ. Γεράσιµος Τουλιάτος), 

από Τρίτη έως και Παρασκευή  από τις 09:00-15:00 και από τις 17:00-19:00 και Σάββατο από τις 09:00-

14:00. 

 

  



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 Speech-Language 

Pathologists and Audiologists (CASLPA) και του Speech and Hearing Association of Nova Scotia 

(SHANS). Ειδικεύεται σε παιδιά µε σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές.  

 

Η ∆ρ. Κωτσοπούλου Αγγελική είναι συνταξιούχος αναπληρώτρια καθηγήτρια Λογοθεραπείας του 

ΤΕΙ Πάτρας, και επόπτρια της ∆ιεπιστηµονικής 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. Είναι µέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών 

(ΠΣΛ), µέλος του Royal College of Speech and Language Therapists (England) και του College οf 

Audiologists and Speech Language Pathologists of Ontario (CASLPO), Canada.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Παρακαλούµε το ∆ελτίο 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:…………………………………………………………………………… 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………………………. 
 
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 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 ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 
� Κωτσοπούλου Α. Γυφτογιάννη Μ, Γαστεράτος Α, Τρούπου Α. Εφαρµογή µιας νέας µεθόδου  

‘Phoneme Touch and Say’ στην Ανάπτυξη της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής. Γλωσσικές  

∆υσκολίες και Γραπτός Λόγος , στο Πλαίσιο της Σχολικής Μάθησης. 11ο Συνέδριο Πανελλήνιου 

Συλλόγου Λογοπεδικών.  Αθήνα 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. ∆ιδασκαλία Λόγου σε Παιδί µε Σοβαρή Ειδική Γλωσσική ∆ιαταραχή  µε τη 

Μέθοδο: «Άγγιξε και Πες». 12ο Συνέδριο Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών. Αθήνα 2012  

      

�  Βαριά Μ. Νικοβγένη Σπ. Ρουµελιώτη Π. (2013)  ∆ιδαχή 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.)  

 

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 πλήρη αξιολόγηση των ικανοτήτων του λόγου , της οµιλίας και της 

φωνολογικής ενηµερότητας όπου τα παιδιά Ροµά υστερούσαν στην ανάπτυξη του λόγου και τις 

οµιλίας έως και 2 έτη, τους διδάχθηκε σε 25 συνεδρίες (6 µήνες, δύο φορές την εβδοµάδα) η 

συσχέτιση φωνήµατος γραφήµατος της Ελληνικής αλφαβήτου, και η σύνθεση σε συλλαβές και 

µονοσύλλαβες λέξεις µε τη µέθοδο “Phoneme Touch and Say”. 

 

Τα αποτελέσµατα ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικά. 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. 
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