
ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠΙΠΕΔΟ 6) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ slt – 72  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  2 5 

Ασκήσεις πεδίου 1  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://moodle.teiep.gr 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 

σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 

Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα μελέτης των παθολογικών διαδικασιών που 
εμπλέκονται με τις νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας, κυρίως τις δυσαρθρίες και την 
απραξία του λόγου.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Έχει κατανοήσει τη νευρολογική βάση των κινητικών διαταραχών ομιλίας.  

• Έχει γνωρίσει τους βασικούς τύπους δυσαρθριών, την αιτιολογία τους, τη σχέση τους με 

την παθολογία του νευρικού συστήματος και τα βασικά κλινικά τους χαρακτηριστικά.  

• ΄Εχει κατανοήσει την λογική σκέψη διάγνωσης, διαφορικής διάγνωσης και εντοπιστικής 

διαγνωστικής στις δυσαρθρίες.   



• Παρακολουθεί την πορεία των διαταραχών αυτών και πώς μπορούν να επηρεασθούν με 

τις εφαρμοζόμενες θεραπείες.  

• Έχει εξοικειωθεί με τις μεθόδους και κλίμακες αξιολόγησης των νευρογενών κινητικών 

διαταραχών ομιλίας.   

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται 

για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

i. Υποστρώματα, ορισμοί. Νευρολογική βάση των κινητικών διαταραχών ομιλίας και 
των παθολογιών τους.   
ii. Κλινική εξέταση και αξιολόγηση των κινητικών διαταραχών ομιλίας.  
iii. Χαλαρές δυσαρθρίες.  
iv. Σπαστική δυσαρθρία.   
v. Αταξική δυσαρθρία.  
vi. Υποκινητική και υπερκινητικές δυσαρθρίες. 
vii. Δυσαρθρία μονόπλευρου ανώτερου κινητικού νευρώνα.    
viii. Μικτές δυσαρθρίες.  
ix. Απραξία ομιλίας-λόγου.  
x.           Διαφορική διάγνωση των δυσαρθριών. 
xi.          Διαχείριση των κινητικών διαταραχών του λόγου.  
xii.         Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις στις νευρογενείς διαταραχές ομιλίας 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Εξειδικευμένο Λογισμικό παρουσίασης 
παθοφυσιολογίας νόσων του νευριοκού συστήματος.  
Ανατομικοί άτλαντες με προσομοίωση – επίδειξη 
λειτουργιών του νευρικού συστήματος.  
 



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις πεδίου  13 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης.  

20 

Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

10 

Χρήση κλιμάκων 13 

Αυτοτελής Μελέτη 43 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά (70%) που 
περιλαμβάνει: 

• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

• Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

• Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

• Εργαστηριακή εργασία 

• Ανάλυση και σχολιασμός περιστατικού 

ΙΙ. Γραπτή Ατομική Εργασία (10%) 
(με κριτήρια Pass, Merit, Distinction προσβάσιμα 
στους φοιτητές) 

ΙΙΙ. Γραπτή Ομαδική Ερευνητική Εργασία (20%) 
(με κριτήρια Pass, Merit, Distinction προσβάσιμα 
στους φοιτητές) 

Η εξέταση θα προσφέρεται σε Ελληνικά. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
1. Joseph Duffy : «Νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας. Υποστρώματα, διαφορική 
διάγνωση και αντιμετώπιση». Επιμέλεια Ελληνικής Εκδόσεως : Γρηγόριος Νάσιος, Μαρία 
Ιγνατίου (2011). Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδη. 
2. Alex F. Johnson, Barbara H. Jacobson: Medical Speech-language pathology. A practitioner’s 
guide, 2nd edition (2007), Thieme 
3. Joseph Duffy : Motor Speech disorders. Substrates, differential diagnosis, and management. 
Mosby, 2019 (ISBN 9780323530545).  
 



-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

- Journal of Communication Disorders (https://www.sciencedirect.com/journal/journal-
of-communication-disorders/) 

- Journal of Speech and Hearing disorders (https://pubs.asha.org/journal/jshd) 
- International journal of Speech-Language Pathology 

(https://www.tandfonline.com/loi/iasl20) 
 

 
  

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-communication-disorders/
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-communication-disorders/
https://pubs.asha.org/journal/jshd



