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Ο Α’ κύκλος οµιλιών της σειράς ‘Γλώσσα και Εγκέφαλος’ είναι
αφιερωµένος στην αφασία. Η αφασία είναι µια επίκτητη
γλωσσική διαταραχή που χαρακτηρίζεται, µεταξύ άλλων, από
δυσκολίες στην παραγωγή και κατανόηση του λόγου, στην
ανεύρεση λέξεων, από διαταραχές στην ανάγνωση και στον
γραπτό λόγο. Νευρολόγοι, νευροψυχολόγοι, γλωσσολόγοι,
νευρογλωσσολόγοι και λογοθεραπευτές θα συζητήσουν
πρόσφατα ευρήµατα για την αφασία σε µια προσπάθεια να δοθεί
µια σφαιρική εικόνα των γλωσσικών ελλειµµάτων που
παρατηρούνται στη συγκεκριµένη διαταραχή, καθώς και των
τρόπων µε τους οποίους τα προσεγγίζουν και τα διερευνούν οι
αντίστοιχοι επιστηµονικοί κλάδοι.
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Dr. Frank Burchert (University of Potsdam)
Perspectives on agrammatism: morphological impairments |
Προσεγγίσεις στον αγραµµατισµό: µορφολογικές διαταραχές
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∆ρ. Αλεξάνδρα Οικονόµου (Ε.Κ.Π.Α.)
Επεξεργαστικές προσεγγίσεις στην αφασία | Processing accounts
in aphasia
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∆ρ. Σταυρούλα Σταυρακάκη (Αριστοτέλειο Παν/µιο Θεσσαλονίκης)
Η ορισµατική δοµή στην αφασία | Argument structure in aphasia

∆ρ. Μαρία Καµπανάρου (European University of Cyprus)
Lexical deficits in aphasia | Λεξικές διαταραχές στην αφασία
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∆ρ. Μαρία Κακαβούλια (Πάντειο Πανεπιστήµιο)
Η µελέτη της παραγωγής αφηγηµατικού λόγου στην αφασία.
Προσεγγίσεις και παρατηρήσεις | The study of narrative discourse
production in aphasia. Research options and related issues
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∆ρ. Κωνσταντίνος Πόταγας (Ε.Κ.Π.Α.)
Η νευρολογία της αφασίας: Από τον Broca στην αποκατάσταση |
The neurology of aphasia: From Broca to rehabilitation

Dr. Roelien Bastiaanse (University of Groningen)
Syntactic processing in agrammatic aphasia | Συντακτική
επεξεργασία στην αγραµµατική αφασία
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∆ρ. Βαλάντης Φυνδάνης (Ε.Ι.Π - Εστία Ιταλίας & E.K.Π.Α.)
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Demonstrating the value of aphasia intervention
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∆ρ. Ηλίας Παπαθανασίου (A.T.E.I. Πατρών)
Η αποκατάσταση της αφασίας | Aphasia rehabilitation.
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Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όσους παρευρεθούν στο σύνολο των οµιλιών

Οι οµιλίες θα πραγµατοποιηθούν στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Πανεπιστηµίου 30, Αθήνα
Αµφιθέατρο “Ιωάννης ∆ρακόπουλος”
Ώρα: 18.00 - 21.00 µ.µ.
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