Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΥ
Λογοθεραπεία ειναι η επιστημη που ασχολειται με την προληψη, διαγνωση,
θεραπεια και αποκατασταση ολων των διαταραχων λογου-φωνης-ομιλιας. Οι
διαταραχες λογου-φωνης-ομιλιας-επικοινωνιας παρουσιαζονται τοσο σε παιδια
οσο και σε ενηλικες. Οι περισσοτερες διαταραχες οφειλονται στις παρακατω
αιτιες:
· Νευρολογικες
· Μετατραυματικες
· Εξελικτικες
· Ανατομικες
· Ψυχολογικες/ψυχιατρικες
· Περιβαλλοντολογικες
· Μαθησης
Οι ηλικιες με τις οποιες ασχολειται ο λογοθεραπευτης ειναι απο 0 εως 90
χρονων. Απο 0, σε βρεφη που εχουν διαγνωστει με συνδρομα που χρηζουν
θεραπειας εως ενηλικες με νευρολογικες παθησεις.
Διαταραχες λογου-φωνης-ομιλιας-επικοινωνιας μπορει να ειναι εκ γενετης η
επικτητες και συνοψιζονται στις εξης:
· Άρθρωση ηχων ελληνικης γλωσσας
· Οργανωση φωνολογικου συστηματος
· Κατανοηση προφορικου και γραπτου λογου
· Έκφραση προφορικου και γραπτου λογου
· Ρυθμος ομιλιας (τραυλισμος-ταχυλαλια)
· Ειδικες μαθησιακες δυσκολιες (δυσλεξια, δυσορθογραφια,
δυσαριθμησια)
· Διαταραχες φωνης (δυσφωνιες-αφωνιες)
· Διαταραχες επικοινωνιας (φασμα του αυτισμου)
Ο ρόλος του λογοπεδικού/λογοπαθολόγου/λογοθεραπευτή ειναι να:
· Να αξιοποιησει και να διαγνωσει το ατομο
· Να αποφασισει για την αναγκαιοτητα η οχι της θεραπειας
· Να καθορισει τον χρονο/τροπο/συχνοτητα και ληξη θεραπειας
· Να σχεδιασει την θεραπεια
· Να αξιολογει συνεχως την αποτελεσματικοτητα της
· Να συνεργαστει με την οικογενεια, τους συγγενεις και την επιστημονικη
ομαδα. Αναλογα με τη διαταραχη, εμπλεκονται ειδικοι οπως: νευρολογος,
φυσιοθεραπευτης, εργοθεραπευτης, ΩΡΛ, παιδοψυχιατρος, ψυχιατρος,
παιδιατρος, δασκαλος, νηπιαγωγος, ειδικος παιδαγωγος, κοινωνικος
λειτουργος, ορθοδοντικος, γναθοχειρουργος.
· Συλλεγοντας τις καταλληλες πληροφοριες απο το ιστορικο του ατομου (+
απο συγγενεις και ειδικους) ο λογοπεδικος αξιολογει τη διαταραχη μεσω
παρατηρησης και ειδικων τεστ που πραγματοποιει και οριοθετει τις
αναγκες-δυσκολιες. Συμφωνα με αυτες προγραμματιζει τους
βραχυπροθεσμους και μακροπροθεσμους στοχους της θεραπειας.

·

Ενημερωνει και καθοδηγει τον γονεα και τους ειδικους στην αρχη αλλα
και καθ’ ολη τη διαρκεια της θεραπευτικης διαδικασιας.

Αναλογα με την ηλικια και την αναπτυξη του παιδιου, οι δυνατοτητες που
σχετιζονται με τον λογο, την επικοινωνια, την ομιλια διαφερουν.

0-6 μηνών
Αναμενόμενες ικανότητες:
ü Αντιδρα στους ηχους, κοιταζει, η στρεφει το κεφαλι του προς την πηγη
τους και διακρινει εναν ηχο απο εναν αλλο.
ü Παραγει ηχους ποικιλους που δειχνουν ευχαριστηση/δυσαρεσκεια,
εμπλεκεται σε μοναχικο φωνητικο παιχνιδι.
ü Κανει βλεμματικη επαφη.
ü Χαμογελα.
ü Φωνοποιει οταν του μιλουν.
Τι κάνουμε:
ü Μιλαμε με ζεστο και ηρεμο τροπο.
ü Τραγουδαμε και γελαμε μαζι.
ü Εξηγουμε τους ηχους που ακουει.
ü Ονομαζουμε οικεια ατομα και πραγματα της καθημερινης του ζωης.
Σχολιασουμε αυτα που κανουμε, εκεινη τη στιγμη.
Πότε ανησυχούμε:
ü Αν δεν αντιδρα σε ηχους-θορυβους. Να ελεχθει η ακοη του παιδιου.
ü Αν δεν κανει βλεμματικη επαφη στην προσπαθεια του να επικοινωνησει
μαζι μας.
ü Αν δε γελα η κλαιει επιμονα και μοιαζει να μην απολαμβανει τα χαδια και
τις αγκαλιες (οταν κλαιει).
ü Αν εχει δυσκολιες στην καταποση και εχει εκροη υγρων απο τη μυτη.

6-12 μηνών
Αναμενόμενες ικανότητες:
ü Καταλαβαινει απλες οδηγιες.
ü Συνδυαζει ηχους για να σχηματισει συλλαβες και δοκιμαζει ηχους με τη
γλωσσα και τα χειλη του. Λεει: “μα”, “μπα” και διπλες συλλαβες (συνηθως
εως 4 διαφορετικους ηχους, που ηχουν σαν συμφωνα).
ü Παραγει συνηθως τις πρωτες λεξεις: “μαμα”, “μπαμπα”.
ü Ανταποκρινεται οταν ακουει το ονομα του
ü Επικοινωνει μη λεκτικα.
ü Ανταποκρινεται στο “οχι” και συνηθως και σε μερικες ακομα λεξεις η
φρασεις.
ü Διατηρει την προσοχη του για 2 λεπτα.
ü Προσεγγιζει ηχους που παραγει ενα τριτο ατομο.

Τι κάνουμε:
ü Ενθαρρυνουμε καθε ειδος αμοιβαιας αλληλεπιδρασης (γελιο, χαμογελο,
κοιταγμα, εκφρασεις προσωπου-σωματος)
ü Παιζουμε με τη φωνη μας. Η μελωδια της ομιλιας, βοηθα το παιδι να
καταλαβει και να χρησιμοποιησει την γλωσσα αποτελεσματικα.
ü Δεν επιτρεπουμε την τηλεοραση. Προσφερει ελαχιστα ερεθισματα και δεν
προαγει την επικοινωνια.
Πότε ανησυχούμε:
ü Αν δεν αντιδρα στους ηχους. Ελεγξτε την ακοη.
ü Αν δεν κανει ακομα βλεμματικη επαφη.
ü Αν δεν παραγει καθολου ηχους.
ü Αν εχει δυσκολιες στην καταποση και παρουσιαζει εκροη υγρων απο τη
μυτη.
ü Αν “μπαμπαλιζε” και ξαφνικα σταματησε (ειδικα μετα απο ωτιτιδα).

12-18 μηνών
Αναμενόμενες ικανότητες:
ü Καταλαβαινει απλες οδηγιες (με ενδειξεις)
ü Ονομαζει οικεια αντικειμενα και αυξανεται σταδιακα το λεξιλογιο του
(τουλαχιστον μια λεξη).
ü Εντοπιζει οικεια αντικειμενα και εικονες.
ü Αρχιζει με δικη του πρωτοβουλια ενα παιχνιδι η μια κοινωνικη ρουτινα.
ü Διαφοροποιει ηχους που παραγει σε διαδοχες συλλαβων.
ü Μιμειται μια λεξη.
Τι κάνουμε:
ü Μιλαω κανονικα, χρησιμοποιωντας σωστες γραμματικα και συντακτικα
προτασεις και απλες λεξεις (αλλα οχι “μωρουδιστικα”).
ü Χρησιμοποιουμε βιβλια, τραγουδια, παιχνιδια, υλικα καταλληλα για την
ηλικια του και παιζουμε με οποιο απο αυτα τραβαει το ενδιαφερον του.
Πότε ανησυχούμε:
ü Αν δεν παραγει καμια λεξη, αν σταματησει ξαφνικα να μιλαει η αν ο λογος
του παραμενει στασιμος για πολυ καιρο, η παρουσιαζει ενδειξεις οτι
παλινδρομει.
ü Αν δεν καταλαβαινει απλες οδηγιες.

18-24 μηνών
Αναμενόμενες ικανότητες:
ü Καταλαβαινει πιο συνθετες οδηγιες (χωρις ενδειξεις).
ü Εντοπιζει εικονες, ρηματα, μερη του σωματος.
ü Λεει το ονομα του.
ü Χρησιμοποιει προτασεις με 2-3 λεξεις.
ü Ονομαζει αντικειμενα, χρησιμοποιει αντωνυμιες, εκφραζει αρνηση.

ü Παραγει ακολουθια μονολεκτικων εκφωνησεων.

Τι κάνουμε:
ü Εμπλουτιζουμε το λεξιλογιο.
ü Εξηγουμε τις λεξεις που δεν καταλαβαινει.
ü Επαναλαμβανουμε τη λεξη που δεν λεει σωστα αλλα δεν ζηταμε να την
επαναλαβει καθε φορα.

Ποτέ ανησυχούμε:
ü Αν δεν κανει προτασουλες μια-δυο λεξεων.
ü Αν η ομιλια του ειναι δυσκαταληπτη.
ü Αν το λεξιλογιο περιοριζεται σε δυο μονον λεξεις π.χ. “μαμα”, “μπαμπα”.
ü Αν επαναλαμβανει συλλαβες η λεξεις (στις προτασεις του).
ü Αν εχει δυσκολιες στη μασηση.
ü Αν σταματησει την προσπαθεια για ομιλια/επικοινωνια.

Έως 3 ετών
Αναμενόμενες ικανότητες:
ü Ονομαζει εικονες.
ü Χρησιμοποιει προτασεις στην αυθορμητη ομιλια (3-4 λεξεις).
ü Κανει ερωτηση “ναι-οχι” και να απαντα σε ερωτησεις που εισαγονται με
το “τι/που”.
ü Χρησιμοποιει πληθυντικους, ρηματα, γενικη κτητικη.
ü Κατανοει αρκετες αντωνυμιες, ποσοτικες εννοιες, σχεσεις μερους/ολου,
χωρικες και ποσοτικες εννοιες.
ü Κατανοει τη χρηση αντικειμενων.
ü Κατανοει δραστηριοτητες σε εικονες.
ü Το φωνολογικο του συστημα περιεχει τους «ηχους»: μ, π, μπ, τ, δ, κ, χ, γ, λ,
φ.
Τι κάνουμε:
ü Ενθαρυνουμε να εγκαταλειψει μπιμπερο και πιπιλα.
ü Προτρεπουμε να λεει ιστοριες και βοηθαμε να ξεκαθαρισει σκεψεις και
συναισθηματα.
ü Παιζουμε φανταστικα/συμβολικα παιχνιδια και «μπαινουμε» σε ρολους
συνθετους.
Πότε ανησυχούμε:
ü Αν η ομιλια ειναι δυσκαταληπτη.
ü Δεν χρησιμοποιει πληθυντικο η/και ρηματα η/και αρθρα η/και επιθετα.
ü Δεν σχηματιζει απλες προτασεις.
ü Αν επαναλαμβανει συλλαβες η λεξεις (στις προτασεις).

Έως 4 χρονών
Αναμενόμενες ικανότητες:
Ο λογος του πλησιαζει περισσοτερο σε αυτον των ενηλικων (απο 300 εως 1000
λεξεις και προτασεις).
Πιο συγκεκριμενα:
ü Μιλαει με προτασεις 5-6 λεξεων.
ü Περιγραφει τη χρηση ενος αντικειμενου.
ü Δινει λογικες απαντησεις σε ερωτηματα.
ü Χρησιμοποιει αρκετες αντωνυμιες αυθορμητα.
ü Μιλαει για συμβαντα του παροντος και για παλαιοτερα.
ü Ομαδοποιει αντικειμενα.
ü Κατανοει αρνησεις.
ü Εντοπιζει χρωματα.
ü Συγκρινει αντικειμενα.
ü Βγαζει συμπερασματα.
ü Δειχνει περισσοτερα μερη του σωματος του.
ü Παραγει και τους ηχους: θ, δ, σ, ζ, τς, τζ.

Τι κάνουμε:
ü Διαβαζουμε μαζι ιστοριες και τις διηγουμαστε ο ενας στον αλλο. Έτσι
ενθαρρυνουμε μια θετικη σταση ως προς την αναγνωση και το λογο
(προφορικο και γραπτο).
ü Δινουμε το καλο παραδειγμα: διαβαζουμε βιβλια αντι να βλεπουμε
τηλεοραση/οθονη/κινητο/υπολογιστη.
ü Χρησιμοποιουμε ευκαιριες για παιχνιδι, μαθηση. Π.χ. Θεατρο, μουσεια,
βολτες, σινεμα, εκδηλωσεις, επιτραπεζια, ομαδικα παιχνιδια,
δραματοποιηση παιχνιδιου.
Ποτέ ανησυχούμε:
ü Αν ακομη χρησιμοποιει πιπιλα-μπιμπερο η αλλες μωρουδιστικες
συνηθειες
ü Αν δυσκολευεται να αρχισει μια προταση η επαναλαμβανει συλλαβες η
λεξεις.
ü Αν δεν μπορει να αναγνωριζει γραμματα απο μουτζουρες.
ü Αν δεν ξερει πως να να κρατησει το βιβλιο.

Έως 5 ετών
Αναμενόμενες ικανότητες:
ü Κατανοεί: χωρικες εννοιες, συνθετες οδηγιες, περιγραφικες συνθετες
εννοιες, επιπλεον χρονικες/ποσοτικες/εννοιες, προτασεις παθητικης
φωνης.
ü Λεει ιστοριες.
ü Εκφράζει: προθεσεις, ομαλους και ανωμαλους αοριστους. Απανταει σε
ερωτησεις που εισαγονται με: “γιατι” σωστα, χρησιμοποιει αντιθετα,
περιγραφει ανθρωπους/αντικειμενα, ονομαζει κατηγοριες,

ü
ü
ü
ü
ü

επαναλαμβανει συνθετες λεξεις, περιγραφει μια διαδικασια, δινει
ορισμους λεξεων.
Διηγειται: ιστοριες/παραμυθια.
Παραγει “τσ”, “τζ” και ξεκιναει η παραγωγη του “ρ”.
Μπορει να αναγνωριζει καποια γραμματα.
Κατανοει οτι οι λεξεις διαβαζονται.
Ξεκινουν οι πρωτες προσπαθειες γραφης.

Τι κάνουμε:
ü Διαβαζουμε βιβλια.
ü Γραφουμε και διαβαζουμε μαζι λιστες/σημειωσεις π.χ. λιστα για το
σουπερ-μαρκετ
ü Δεν δινουμε γραπτες ασκησεις.
ü Μαθαινουμε τραγουδακια με ομοιοκαταληξια.
Πότε ανησυχούμε:
ü Αν ως την ηλικια των 5 ετων δεν εχει πλουσιο λεξιλογιο και δεν δειχνει να
κατανοει και να απαντα σωστα σε ολες τις ερωτησεις που του
απευθυνονται.
ü Αν δεν μπορει να αναγνωρισει καποια γραμματα.
ü Αν ειναι δυσκαταληπτη η ομιλια του.
ü Αν τραυλιζει.

Έως 6-6,5 ετών
Αναμενόμενες ικανότητες:
Κατανοεί: Ουσιαστικα και τουλαχιστον δυο επιθετικους προσδιορισμους
Ουσιαστικα που δειχνουν οτι καποιος επιτελει μια πραξη (π.χ. γραψιμο,
μελετη)
Χρονικες και διαδοχικες εννοιες
Προσθετει και αφαιρει αριθμους ως το 5
Έκφραση: Ονομαζει επιπλεον κατηγοριες
Χρησιμοποιει επιθετα για να περιγραψει ανθρωπους και αντικειμενα
Δινει σωστους ορισμους και πιο συνθετους
Χρησιμοποιησει συγκρικτικο και υπερθετικο βαθμο
Ξαναλεει ιστορια με οπτικη υποστηριξη η και χωρις
Κατασκευαζει ουσιαστικα απο ρηματα
Χρησιμοποιει ανωμαλους πληθυντικους
Χρησιμοποιει ομοιοκαταληξια
Μπορει να κανει τον ηχο-φωνημα λεξη π.χ. φ+ως φως
Μπορει να σχηματιζει συλλαβες (κ+α=κα)
Αρχιζει να διαβαζει απλες λεξεις και να μετρα τις συλλαβες τους

Πότε ανησυχούμε:
ü
ü
ü
ü

Αν δεν προφερει σωστα ολους τους φθογγους της μητρικης του γλωσσας
Αν εχει δυσκολια να βρει ονοματα αντικειμενων
Αν δεν ξεχωριζει «φωνηματα» μιας λεξης. Δηλαδη γ-α-τ-α=γατα
Αρνειται η δυσκολευεται πολυ να διαβασει

Λοιπές διαταραχές που ενδέχεται να συνυπάρχουν με διαταραχές λόγου/
επικοινωνίας:
ü Αν εχει φωνη αδυναμη η και κατα την ομιλια βγαινει αερας απο τη μυτη.
ü Αν εχει νυχτερινη ενουρηση/εγκοπριση/εκρηξεις θυμου/κοινωνικη απομονωση
ü Αν μετα απο αρρωστια, σε ηλικια που εχει αναπτυξει το λογο, διακοπτεται η
εξελιξη του.
ü Αν μετα απο πτωση η ατυχημα διακοπτεται η χειροτερευει η εξελιξη της ομιλιας
η του λογου του.
ü Αν παρουσιαζει προβληματα στη φωνη οπως: παρατεταμενη/αδικαιολογητη
βραχναδα/κουραση η ξαφνικη απωλεια φωνης (που κραταει).
ü Αν τραυλιζει .
ü Αν δεν κοινωνικοποιειται ευκολα, δεν κανει βλεμματικη επαφη και η η
επικοινωνια του ειναι δυσκολη.

Αξίζει να τονιστεί ότι:
ü Απο παιδι σε παιδι, υπαρχει διακυμανση στην ηλικια που κατακτα μια δεξιοτητα
ü Εαν υπαρχει δυσκολια στο λογο/φωνη/ομιλια/επικοινωνια, οσο συντομοτερα
το εντοπισουμε και ζητησουμε βοηθεια, τοσο καλυτερο. Το 60% των παιδιων με
δυσκολιες στην προσχολικη ηλικια (λογου/ομιλιας και επικοινωνιας), στην
ηλικια 7εως 10 ενδεχεται να παρουσιασει δυσκολιες στην αναγνωση και στη
γραφη.

