
                              

                           

 

 

 

 

 

         

Θέμα: «Λειτουργία Προγράμματος Έγκαιρης Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 

Παρέμβασης για Βρέφη και Νήπια με Προβλήματα Ακοής στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών» 

 

 

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) έχει δημιουργήσει και λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία, στην 

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ειδική υπηρεσία Έγκαιρης Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 

Παρέμβασης για γονείς και παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας (0 – 6 ετών) που έχουν 

προβλήματα ακοής. 

Το Ε.Ι.Κ. είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας που εξειδικεύεται σε προβλήματα ακοής, 

παρέχοντας μια σειρά υπηρεσιών σε βρέφη/ νήπια με προβλήματα ακοής και τις οικογένειές 

τους, σε ειδικούς που εργάζονται με κωφά και βαρήκοα παιδιά καθώς και σε κωφούς/ 

βαρήκοους ενήλικες (π.χ. ανίχνευση και αξιολόγηση της βαρηκοΐας, έγκαιρη εκπαιδευτική 

παρέμβαση σε βρέφη και νήπια, συμβουλευτική των οικογενειών τους, επιμορφώσεις, 

προσβασιμότητα στην επικοινωνία, εκπαίδευση, κατάρτιση και στήριξη κωφών /βαρήκοων 

ενηλίκων, κ.α. ). 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα Έγκαιρης Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Παρέμβασης 

περιλαμβάνει την πρώιμη ανίχνευση και αξιολόγηση της βαρηκοΐας σε βρέφη/νήπια,  την 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αναγκών τους, την αξιοποίηση της υπολειμματικής τους 

ακοής με τη σωστή εφαρμογή και χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας ή των κοχλιακών 

εμφυτευμάτων τους και γενικότερα την εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση στα παιδιά και 

τη συμβουλευτική στήριξη των γονέων και των οικογενειών τους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 

ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί εκπαιδευτικοί έγκαιρης παρέμβασης κωφών και 

βαρήκοων νηπίων, λογοθεραπευτές και γιατροί υπό την εποπτεία της Διοικήτριας του ΕΙΚ, 

Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Βενέττας Λαμπροπούλου, ειδικής στον τομέα της 

εκπαίδευσης και αποκατάστασης κωφών και βαρήκοων παιδιών. Η φιλοσοφία του 
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προγράμματος είναι οικογενειοκεντρική, σύμφωνα με την οποία οι γονείς και τα υπόλοιπα μέλη 

της οικογένειας συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του παιδιού. 

Με βάση ερευνητικά δεδομένα όσο πιο νωρίς αρχίσει η έγκαιρη παρέμβαση στη βρεφική 

ηλικία, τόσο πιο γρήγορα το κωφό και βαρήκοο παιδί θα αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες 

απαραίτητες για τη γλωσσική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη. Είναι, 

επομένως, σημαντικό τα κωφά και βαρήκοα βρέφη να ενταχθούν, αμέσως μετά τη διάγνωση της 

βαρηκοΐας, σε ένα καλό και εξειδικευμένο στον τομέα της κώφωσης/βαρηκοΐας πρόγραμμα 

έγκαιρης παρέμβασης. 

Το κέντρο Έγκαιρης Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Παρέμβασης του Εθνικού Ιδρύματος 

Κωφών συνεργάζεται με παρόμοια κέντρα του εξωτερικού (Η.Π.Α και Ευρώπη) καθώς και με 

μαιευτικές κλινικές και ακουολογικά κέντρα στην Ελλάδα· είναι το μοναδικό στην Ελλάδα 

εξειδικευμένο κέντρο έγκαιρης παρέμβασης με σύγχρονες και βασισμένες σε ερευνητικά 

δεδομένα υπηρεσίες για κωφά και βαρήκοα παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας.  

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και οι γονείς που ενδιαφέρονται μπορούν, κατόπιν 

ραντεβού, να επισκεφτούν το κέντρο με τα βαρήκοα/κωφά παιδιά τους για περαιτέρω 

πληροφορίες, αξιολόγηση και πιθανή ένταξη στο πρόγραμμα.  

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για ραντεβού μπορούν να απευθύνονται στο: 

Εθνικό Ίδρυμα Κωφών  

Ζαχάρωφ 1, Αθήνα, T.K. 11521 

τηλ. επικοινωνίας  210 6438293,  (9.00-14.00) 

ηλεκτρονική διεύθυνση: eparemvasi@idrimakofon.gr  

 

Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, Παράρτημα Θεσσαλονίκης 

Κομνηνών 86, Πανόραμα, Τ.Κ. 55236 

τηλ. επικοινωνίας 2310 343079 (9.00-14.00) 

ηλεκτρονική διεύθυνση: eparemvasi.thess@idrimakofon.gr 

 

ιστοσελίδα: www.idrimakofon.gr 

                Facebook: www.facebook.com/eparemvasi 
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