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Αθήνα, 30.11.2017 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Εθνικό Ίδρυμα Κωφών 1937 – 2017: 80 χρόνια προσφοράς 

Διημερίδα 8-9.12.2017 

 

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, με αφορμή τον εορτασμό των 80 χρόνων λειτουργίας του 

διοργανώνει διημερίδα την Παρασκευή 8 (από τις 17.00-20.30)  και Σάββατο 9 

Δεκεμβρίου 2017 (από 9.30-20.30) στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος  Ζαχάρωφ 1, 

Αμπελόκηποι. 

Στην έναρξη της διημερίδας την Παρασκευή 08.12.2017  και ώρα 17.30 θα παρουσιαστούν 

οι σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης των κωφών και βαρήκοων παιδιών και θα 

συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί και 

οι γονείς. Εισηγητές θα είναι ειδικοί εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης , γονείς 

κωφών μαθητών και κωφοί μαθητές  ή απόφοιτοι .  

Το Σάββατο 09.12.2017 στην πρώτη συνεδρία 09.30-13.30 θα παρουσιαστούν θέματα που 

αφορούν στην ανίχνευση και αξιολόγηση της βαρηκοΐας και της έγκαιρης εκπαιδευτικής 

και συμβουλευτικής παρέμβασης για βρέφη/νήπια και τις οικογένειές τους.  Θα 

παρουσιαστούν επίσης τα προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης του Εθνικού Ιδρύματος 

Κωφών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εισηγητές θα είναι ειδικοί επιστήμονες από το χώρο 

της ιατρικής και της έγκαιρης παρέμβασης για κωφά και βαρήκοα παιδιά. 

Η Δεύτερη συνεδρία του Σαββάτου 14.30-16.30 είναι αφιερωμένη στους ειδικούς τρόπους 

επικοινωνίας και διερμηνείας των κωφών και βαρήκοων ανθρώπων με ακούοντες  

(διερμηνεία ΕΝΓ, χειλεανάγνωση, από ομιλία σε γραφή κτλ.). Εισηγητές θα είναι ειδικοί σε 
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θέματα γλωσσολογίας και διερμηνείας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, χειλεανάγνωσης, 

ερευνητές υπολογιστικής γλωσσολογίας  και εξ’ αποστάσεως διερμηνείας, μετατροπών 

ομιλίας σε γραπτό κείμενο και  δάσκαλοι νοηματικής γλώσσας. Θα παρουσιαστούν τα νέα 

προγράμματα υποστήριξης της επικοινωνίας και διερμηνείας  εξ αποστάσεως  (RELAY) του 

Εθνικού Ιδρύματος Κωφών. 

Η Τρίτη συνεδρία του Σαββάτου 18.00-23.00 με τίτλο 80 Χρόνια ΕΙΚ……να σου πω μια 

Ιστορία είναι εορταστική όπου θα παρουσιαστεί η ιστορία του Ιδρύματος μέσα από 

διηγήσεις κωφών και εργαζόμενων του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών. Θα ακολουθήσει 

δεξίωση.   

 


