Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας
Οη Εηδηθέο Αλαπηπμηαθέο Δηαηαξαρέο ηνπ ιόγνπ θαη ηεο νκηιίαο αθνξνύλ ηελ θαζπζηέξεζε
ηεο αλάπηπμεο ηνπ ιόγνπ θαη ηεο νκηιίαο ηνπ παηδηνύ ζύκθσλα κε ηελ ρξνλνινγηθή ηνπ
ειηθία. Εκθαλίδνληαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ θαη
εληάζζνληαη ζηελ επξύηεξε θαηεγνξία ησλ λεπξναλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ. Αθνξνύλ ην 710% ηνπ παηδηθνύ πιεζπζκνύ, ελώ παξνπζηάδνληαη κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζηα αγόξηα
έλαληη ησλ θνξηηζηώλ (3-4:1).
Αλαιπηηθόηεξα νη εηδηθέο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ρσξίδνληαη ζε:


Ειδική διαηαρατή ηης άρθρωζης. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ν πξνθνξηθόο ιόγνο
ησλ παηδηώλ παξνπζηάδεη αξζξσηηθέο ή/θαη θσλνινγηθέο δηαηαξαρέο, κε απνηέιεζκα
λα επεξεάδεηαη ε θαηαλόεζε ηεο νκηιίαο ηνπ παηδηνύ από ηνλ εθάζηνηε ζπλνκηιεηή.
Σπγθεθξηκέλα νη αξζξσηηθέο δηαηαξαρέο αθνξνύλ δπζθνιίεο θαηά ηελ παξαγσγή
θάπνησλ ήρσλ ηεο γιώζζαο (θσλεκάησλ), ιόγσ λεπξνκπηθήο αδπλακίαο ησλ
νξγάλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή ηεο νκηιίαο (αξζξσηέο). Παξαδείγκαηνο
ράξηλ έλα παηδί κε δηαηαξαρή άξζξσζεο ζηνλ θώλεκα (ήρν) /ρ/ κπνξεί ζηνλ
πξνθνξηθό ιόγν λα αληηθαζηζηά απηό ηνλ ήρν κε ην θώλεκα /γ/ (/γολόι/ αληί
/ρολόι/).
Αληίζεηα νη θσλνινγηθέο δηαηαξαρέο ζρεηίδνληαη κε ιάζε ζε ήρνπο ηεο γιώζζαο,
ηνπο νπνίνπο ην παηδί ζπγρέεη, ιόγσ δπζθνιίαο ζηελ αλαγλώξηζε ή ζηε
δηαθνξνπνίεζή ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην παηδί αληηθαζηζηά ηνλ ήρν /δ/ κε ηνλ
ήρν /β/ (/δέμα/ αληί /βέμα/).
Η δηάθξηζε κεηαμύ ησλ αξζξσηηθώλ θαη θσλνινγηθώλ δηαηαξαρώλ ρξεηάδεηαη
προζοτή. Ο ινγνζεξαπεπηήο είλαη ν εηδηθόο πνπ ζε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα
αμηνινγήζεη ηηο δπζθνιίεο, λα πξνηείλεη θαη λα εθαξκόζεη θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθέο
ηερληθέο.



Διαηαρατές ζηην έκθραζη ηοσ λόγοσ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε νη δπζθνιίεο πνπ
κπνξεί λα πξνθύςνπλ αθνξνύλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ιόγνπ νη νπνίεο, είλαη η μορθή, ηο
περιετόμενο και η τρήζη.

Οη δηαηαξαρέο ζηε μορθή ηνπ ιόγνπ πεξηιακβάλνπλ δπζθνιίεο ζην ζύζηεκα ησλ
ήρσλ πνπ απνηεινύλ κηα γιώζζα (υωνολογία), ζηε ζρέζε ησλ ιέμεσλ ζηα πιαίζηα
ηεο πξόηαζεο (σύνταξη) θαη ζηνπο γξακκαηηθνύο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ εθάζηνηε
γιώζζα (μοπυολογία). Οη δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ είλαη θσλνινγηθά
ιάζε (π.ρ αληηθαηάζηαζε /δ/ κε /β/ ζην ιόγν ησλ παηδηώλ), ζπληαθηηθά ιάζε ( π.ρ
/μαμά πήγε θέρει γάλα/) θαη γξακκαηηθά ιάζε (κε ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ ρξόλσλ
ή/θαη ησλ θαηαιήμεσλ ησλ ιέμεσλ όπσο /εγώ πάει βόληα/).
Τν περιετόμενο ηνπ ιόγνπ αθνξά ζηελ σημασιολογία, δειαδή ηε «ζεκαζία» ηνπ
κελύκαηνο. Σηνλ ηνκέα απηό κπνξεί έλα παηδί λα δπζθνιεύεηαη λα βξεη ηηο
θαηάιιειεο ιέμεηο ή λα έρεη πεξηνξηζκέλν ιεμηιόγην (π.ρ ην παηδί ιέεη /ασηό ποσ
πίνοσμε/ αληί γηα /ποηήρι/).
Τέινο ε τρήζη ηνπ ιόγνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ππαγματολογία δειαδή κε ηνλ ηξόπν κε
ηνλ νπνίν κεηαθέξεηαη ην κήλπκα. Αθνξά ηελ ρξήζε εθθξάζεσλ επγέλεηαο (πρ /Γεηα
ζας θπξία Τνύια/), ηελ ηθαλόηεηα έλαξμεο θαη δηαηήξεζεο κηαο ζπδήηεζεο, ηελ
επηινγή θαηάιιεισλ ιέμεσλ αλάινγα κε ηνλ ζπλνκηιεηή, ηελ θαηαλόεζε
κεηαθνξηθώλ εθθξάζεσλ (πρ /έξηρλε θαξεθινπόδαξα/) θαη γεληθόηεξα ηνλ ηξόπν κε
ηνλ νπνίν ην άηνκα επηιέγεη λα επηθνηλσλήζεη.


Ανηιληπηική διαηαρατή ηοσ λόγοσ. Πξόθεηηαη γηα ηελ πην ζνβαξή κνξθή
αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο, ε νπνία εκθαλίδεηαη κε δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε ηνπ
πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Τν παηδί δπζθνιεύεηαη λα θαηαλνήζεη ηνλ πξνθνξηθό ή γξαπηό
ιόγν, λα αθνινπζήζεη εληνιέο θαη λα εκπινπηίζεη ην ιεμηιόγηό ηνπ. Δελ είλαη ζπάλην
λα ζπλππάξρνπλ δηαηαξαρέο ζηελ επεμεξγαζία αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ (θπξίσο
αθνπζηηθώλ), γλσζηηθά ειιείκκαηα (πξνβιήκαηα κλήκεο) θαη δπζθνιίεο κάζεζεο.

Σπλνπηηθά έλα παηδί πνπ παξνπζηάδεη Εηδηθέο Αλαπηπμηαθέο Δηαηαξαρέο ηνπ ιόγνπ θαη ηεο
νκηιίαο κπνξεί λα έρεη ηελ εηθόλα ελόο παηδηνύ πνπ:


έρεη αξγήζεη λα πεη ιέμεηο ή κηθξέο πξνηάζεηο



ρξεζηκνπνηεί πεξηνξηζκέλν ιεμηιόγην



αληηθαζηζηά θσλήκαηα (ήρνπο) ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζηελ νκηιία ηνπ ή



δελ ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηηο γξακκαηηθέο θαηαιήμεηο θαη ηηο ζπληαθηηθέο δνκέο.

Επίζεο, νη γνλείο πξέπεη λα παξαηεξνύλ εάλ ν ιόγνο ηνπ παηδηνύ ηνπο είλαη θαηαλνεηόο από
ζπλνκήιηθα παηδηά ή άιινπο ελήιηθεο. Έλα αθόκε ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ

παηδηνύ λα εθηειεί εληνιέο θαη λα θαηαλνεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ κηαο
αθήγεζεο ή κηαο ζπδήηεζεο.

Είλαη ρξήζηκν νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί λα αλαγλσξίδνληαη έγθαηξα από ηνπο
γνλείο ή ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ πνπ ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη άκεζα ζε έλα
ινγνζεξαπεπηή, θαζώο έλαο κεγάινο αξηζκόο παηδηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δηαηαξαρέο ιόγνπ
θαη νκηιίαο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, βξίζθνληαη ζε πςειό θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ αξγόηεξα
δπζθνιίεο κάζεζεο. Ο ινγνζεξαπεπηήο είλαη ν εηδηθόο γηα λα αλαγλσξίζεη αλ ην παηδί έρεη ή
όρη θάπνηα δηαηαξαρή ιόγνπ θαη νκηιίαο, γηα πνηα δηαηαξαρή πξόθεηηαη θαη κπνξεί λα
δηαρσξίζεη ηε δηαηαξαρή από άιιεο ζπλαθείο δηαηαξαρέο. Έπεηηα ν ινγνζεξαπεπηήο
πξνζδηνξίδεη ηνπο επηκέξνπο ηνκείο πνπ ρξήδνπλ παξέκβαζεο θαη ζέηεη ηνπο αλάινγνπο
ζηόρνπο ηνπ ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο.
Οξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ ινγνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε
θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνύ κε Εηδηθέο Αλαπηπμηαθέο Δηαηαξαρέο, είλαη,
πξσηίζησο, ε έγθαηξε αλαγλώξηζε ησλ δπζθνιηώλ θαη ε έγθαηξε έλαξμε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ
πξνγξάκκαηνο. Όζνλ αθνξά ην παηδί, ε δηάζεζε πνπ έρεη γηα επηθνηλσλία, νη θνηλσληθέο θαη
επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηόηεηεο θαη ην λνεηηθό ηνπ ππόβαζξν, είλαη ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ
έκκεζα λα επεξεάζνπλ ηελ εμέιημε ηνπ. Επηπξόζζεηα έλαο αθόκε παξάγνληαο ηδηαίηεξεο
ζεκαζίαο είλαη ε ζπλερήο ζπλεξγαζία ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, δειαδή ησλ εηδηθνηήησλ
πνπ εκπιέθνληαη κε ην παηδί, ηόζν κεηαμύ ηνπο, όζν θαη κε ην νηθνγελεηαθό θαη ζρνιηθό
πεξηβάιινλ. Με ηνλ ηξόπν απηό ε παξέκβαζε απνθηά ζθαηξηθό ραξαθηήξα θαη
αληηκεησπίδεηαη ην ζύλνιν ησλ δπζθνιηώλ θαη όρη κόλν ηα πξνβιήκαηα ηνπ ιόγνπ θαη ηεο
νκηιίαο.
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