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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι μέχρι σήμερα μελέτε και έρευνε που αναφέρονται στην ανάπτυξη 
και την εξέλιξη του λόγου και τη ομιλία, καθώ και εκείνε που ασχολούνται 
με το «διαταραγμένο» λόγο και ομιλία, συγκλίνουν στην διαπίστωση ότι η 
γλωσσική ανάπτυξη και εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα βιογενετικών και κοινωνι-
κοπολιτιστικών προϋποθέσεων. 
Το κύριο βάρο τη αποκατάσταση των γλωσσικών προβλημάτων - δυσλει-
τουργιών - διαταραχών που παρουσιάζονται στην πορεία τη εξέλιξη του ατό
μου αναλαμβάνει η Ειδική Παιδαγωγική του λόγου και τη ομιλία. 

Με τον όρο Γλωσσικό πρόβλημα, αναφερόμαστε για να δηλώσουμε το 
ευρεία κλίμακα βαρύ και μακροπρόθεσμη διάρκεια γλωσσικό «έλλειμμα», 
χωρί να αναφερόμαστε στην αιτιολογία αλλά στο σύμπτωμα. Το γλωσσικό πρό
βλημα συντελεί στην περιορισμένη ικανότητα του ανθρώπου για κοινωνική προ
σαρμογή, ενώ επιδρά δυσμενώ σε κάθε ψυχοδιανοητική και μαθησιακή διαδι-
κασία. 

α Γλωσσική δυσλειτουργία, εννοούμε τη συγκεκριμένη γλωσσική κα-
τάσταση ενό ατόμου, με συγκεκριμένη αιτιολογία, κατά κύριο λόγο οργανική, 
που έχει ω αποτέλεσμα να επιβραδύνεται σημαντικά η όλη ψυχοδιανοητική και 
μαθησιακή εξέλιξη του ατόμου. Είναι δυνατόν, αφού την εντοπίσουμε να βελτι-
ώσουμε τη γλωσσική κατάσταση. 

Με τον όρο Γλωσσική Διαταραχή, εννοούμε τη μερική, λιγότερο βαριά 
και περιορισμένη χρονική διάρκεια γλωσσική κατάσταση ενό ατόμου με ε-
λαφρέ επιδράσει στην ψυχοδιανοητική και κοινωνική του εξέλιξη, που μπορεί 
να εξαλειφθεί με κατάλληλου παιδοψυχολογικού χειρισμού. Εάν όμω δεν 
ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα ψυχοπαιδαγωγικά μέτρα και μέσα, μπορεί να ε-
ξελιχθεί σε γενικευμένη γλωσσική διαταραχή. 
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Τα γλωσσικά προβλήματα, οι γλωσσικέ δυσλειτουργίε και 
γλωσσικέ διαταραχέ εμφανίζονται συχνά σε άτομα με φυσιολογικέ 
γενετικέ προϋποθέσει και οφείλονται: 

> Σε μια αναπτυξιακή ανωριμότητα: το παιδί δεν επικοινωνεί 
όπως θα περίμενε κανεί με βάση την ηλικία του, αλλά σαν 
παιδί μικρότερη ηλικία 

> Σε οργανικά, γενετικά ή μετε-γενετικά προβλήματα: βαρη
κοΐα, σχιστία, οδοντικέ ανωμαλίε, εγκεφαλική παράλυση, 
νοητική καθυστέρηση, κ.α. 

> Σε άλλου παράγοντε: ψυχολογικά προβλήματα, αντίξοε 
περιβαλλοντικέ συνθήκε, κ.α. 

Ένα παιδί με προβλήματα στην ομιλία μπορεί να: 

> Μπερδεύει του ήχου σε μια λέξη 
> Αδυνατεί να μιμηθεί συγκεκριμένου ήχου ή ομάδε ήχων 
> Παραλείπει ήχου ή και συλλαβέ από τι λέξει 

Ένα παιδί με προβλήματα στο λόγο μπορεί να δυσκολεύεται να: 

> Καταλάβει αυτά που του λένε 
> Βάζει λέξει μαζί και να σχηματίζει προτάσει 
> Βρίσκει τι κατάλληλε λέξει που χρειάζεται για να εκ

φραστεί και να συντάξει σωστά τι προτάσει του 
> Παίρνει μέρο σε μια συζήτηση 
> Εκφράζεται με ευκολία και ανάλογα με τι περιστάσει 

Οι συνέπειε των προβλημάτων λόγου και ομιλία έχουν αντίκτυπο 
τόσο στη συμπεριφορά και την εκπαίδευση του παιδιού, όσο και στην οικογένεια 
του. 

Το παιδί νοιώθει μειονεκτικά και απομονωμένο, ενώ μπορεί να εκδη
λώνει παράλληλα κρίσει επιθετικότητα και θυμού. 
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Επίση, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον και 
σε δεξιότητε όπω η γραφή και η ανάγνωση,αντιμετωπίζει σοβαρά μαθησιακά 
προβλήματα. 

Από την πλευρά των γονέων, ορισμένοι τέτοια προβλήματα τα αντιμε
τωπίζουν με ενοχή, καθώ νοιώθουν υπεύθυνοι για το πρόβλημα του παιδιού 
τ ο υ . 

Ακόμη, μερικοί γονεί αντιδρούν με απόρριψη του προβλήματο: δεν 
δέχονται δηλάδη ότι το παιδί του έχει πρόβλημα, ώστε να το αναγνωρίσουν και 
να προσαρμοστούν. Και μερικοί άλλοι απορρίπτουν το ίδιο το παιδί του και 
συνεπώ η σχέση γονέων - παιδιού γίνεται προβληματική. 

Καταλήγοντα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν ένα παιδί αντιμετωπί-
ζει κάποιο πρόβλημα λόγου και ομιλία είναι απαραίτητη η συνεργασία με κά-
ποιον ειδικό. Μόνο με τη βοήθεια του θα μπορέσει να αξιολογηθεί ακριβώ το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί και να του χορηγηθεί το κατάλληλο πρό
γραμμα παρέμβαση, ενώ παράλληλα θα έχει οικοδομηθεί ένα περιβάλλον α-
σφαλέ και δεκτικό για αυτό. 

Επίση, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι κάθε προσπάθεια σκόπι-
μη παρέμβαση θα πρέπει να διέπεται από μια βασική αρχή: την αρχή τη επι-
τυχία. Οι απαιτήσει όλων των εμπλκόμενων θα πρέπει να προσαρμόζονται στο 
επίπεδο των δυνατοτήτων του παιδιού. Ο βαθμό δυσκολία των στόχων πρέπει 
να αυξάνεται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο του παιδιού. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται μια εργασία - μελέτη περίπτωση ενό νη
πίου 5,5 ετών με δυσκολία στην άρθρωση, η οποία οφείλεται σε σχιστία τη υπε
ρώα (λυκόστομα) και του άνω χείλου (λαγόχειλο). 
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ΣΧΙΣΤΙΕΣ ΧΕΙΛΙΩΝ - ΥΠΕΡΩΑΣ 

Οι σχιστίε αποτελούν συχνέ μορφέ δυσπλασία (1 παιδί κάθε 650 
γεννήσει) που εκδηλώνονται στα χείλη, την υπερώα (λυκόστομα) ή 
και στα δύο και οφείλονται στην ελλιπή ανάπτυξη και συνένωση του 
κατά την εμβρυϊκή περίοδο. 
Οι σχιστίε έχουν άμεσο αντίκτυπο: 

> Στην άρθρωση, με σοβαρέ επιπτώσει στη γλωσσική εξέλιξη 
των παιδιών. 

> Στη χροιά τη φωνή, με έντονη ρινολαλία (μιλάει με τη μύτη 
λόγω μη λειτουργία του υπεριοφαρυγγικού σφιγκτήρα). 

> Στην ακοή, με επαναλαμβανόμενε ωτίτιδε. Μερικά παιδιά δυ
σκολεύονται να κατανοήσουν την ομιλία, όταν η ακουστική α-
πώλεια είναι χρόνια ή εμφανίζεται σκιά στα δύο αυτιά. 

> Στη ρόφηση των βρεφών (κίνηση θηλασμού). 
> Στη μάσηση και κατάποση. 
> Στην οδοντοφυΐα. 
> Στην αισθητική του προσώπου. 

Ψυγολοηκές επιπτώσεις 

Πολλέ φορέ εξαιτία τη δυσμορφία του προσώπου αναπτύσονται 
αισθήματα μειονεξία, απομόνωση και φόβου που μπορεί να εξελι-
χθούν σε προβλήματα μάθηση και εν γένει σχολική αποτυχία. 
Η έγκαιρη παρέμβαση διασφαλίζει την ψυχική ηρεμία του παιδιού και 
απαλύνει τον πανικό και την αβεβαιότητα των γονιών του με: 
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> Την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση των οργάνων, 
> Του κατάλληλου υποστηρικτικού χειρισμού σε συνεργασία 

με τον/την ψυχολόγο, 
> Τη διασφάλιση ενό φυσιολογικού μηχανισμού, όσο αυτό είναι 

δυνατό, για την ανάπτυξη του λόγου και τη ομιλία. 

Χειρουργικές επειιβάσεκ 

Άμεση προτεραιότητα δίνεται στη λειτουργική αποκατάσταση τη υ-
περώα ή και του χείλου όσο το δυνατό νωρίτερα. Η πρώτη πλαστική 
χειρουργική επέμβαση του χείλου γίνεται συνήθω μεταξύ 2 και 3 
μηνών, ενώ τη υπερώα μεταξύ 12 και 18 μηνών. 
Αργότερα, μπορεί να χρειαστούν και άλλε δευτερεύουσε διορθωτι-
κέ επεμβάσει: 

> Στην υπερώα, συνήθω μεταξύ 4-6 ετών, 
> Στο άνω χείλο, συνήθω κατά την εφηβική ή μετεφηβική ηλι-

κία. 

Εξίσου σημαντική και απαραίτητη είναι η συμβολή λογοθεραπευτή στην 
αξιολόγηση-διάγνωση και θεραπεία του παιδιού με σχιστίε. Η συμβου
λευτική γονέων και η συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα είναι ανα-
πόσπαστο μέρο του ρόλου του. 
Συγκεκριμένα, οι γονεί χρειάζονται βοήθεια για να κατανοήσουν τη λύση 
του προβλήματο, τι να περιμένουν από πλευρά γλωσσική ανάπτυξη 
και πω να περιορίσουν τα προβλήματα του παιδιού τ ο υ . 
Επίση, ο λογοθεραπευτή θα προτείνει συστηματική παρακολούθηση του 
παιδιού και θα το εντάξει σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΗ 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 
Ο Λάζαρο είναι 5,5 ετών γεννήθηκε στην Ελλάδα με φυσιολογικό τοκετό 
και είναι Αλβανική καταγωγή. Είναι το τρίτο παιδί σε σειρά στην οικογέ-
νεια και έχει ακόμη έναν αδερφό 17 ετών μα μια αδερφή 15. Περπάτησε 
κανονικά και στα 2 του χρόνια περίπου άρχισε να μιλάει. Έχει πρόβλημα 
στην άρθρωση και ο λόγο του είναι τι περισσότερε φορέ δυσκατάλη-
πτο λόγω τη σχιστία που παρουσιάζει. 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Σύμφωνα με το βιβλιάριο Υγεία του παιδιού, όπω αυτό συμπληρώθηκε 
κατά τη γέννηση του, παρουσιάζει λυκόστομα, λαγώχειλο. Από πληροφορί-
ε που πήρα κυρίω από τον μεγάλο αδερφό και τη μητέρα( δεν μιλά καλά 
τα ελληνικά), έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργικέ επεμβάσει και έχει προ
γραμματιστεί άλλη μια γιά τον προσεχή Σεπτέμβρη στο Νοσοκομείο Παί-
δων από όπου και παρακολουθείται. Αν και οι γιατροί έχουν συμβουλέψει 
την οικογένεια να επισκέπτεται το παιδί και κάποιον λογοθεραπευτή, αυτό 
δε γίνεται γιά οικονομικούς λόγου. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Ο Λάζαρο προέρχεται από μια οικογένεια που του προσφέρει ασφάλεια 
και δείχνουν ενδιαφέρον γιά τη μαθησιακή του εξέλιξη και την κοινωνική 
του ένταξη. Διαμένουν σε ένα δυάρι διαμέρισμα και εργάζονται μόνο ο πα-
τέρα και ο μεγάλο του αδερφό. 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Φοίτησε από την αρχή σε κανονικό Νηπιαγωγείο στο ολοήμερο τμήμα και 
φέτο είναι η 2η χρονιά του στο σχολείο μ α . Είχε από την αρχή κανονική 
προσαρμογή και έγινε αποδεκτό την πρώτη χρονιά τη φοίτηση του μέσα 
στο α'τρίμηνο από όλα σχεδόν τα παιδιά. Τη φετινή χρονιά έχει αναπτύξει 
ιδιαίτερε φίλιε με συνομήλικα παιδιά. 

Ακολουθεί του κανόνε τη καθημερινή σχολική ζωή χωρί δυσκολία 
και συμμετέχει ενεργά στι δραστηριότητε του ημερήσιου προγράμματο. 
Δε διστάζει να ζητήσει βοήθεια όπου χρειάζεται, καθώ επίση εκφράζει 
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άμεσα τι ανάγκε και τι επιθυμίε του (π.χ. να πάει τουαλέτα, να πιεί νε
ρό κ.α.). Έχει πολύ καλό νοητικό επίπεδο, ακολουθεί πάντα τι οδηγίε που 
του δίνονται και ολοκληρώνει τι εργασίε. 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Γλώσα: Ο λόγο του είναι δομημένο αλλά γίνεται με δυσκολία αντιλη
πτό λόγω τη δυσκολία του στην άρθρωση. Απαντά με μικρέ προτάσει 
(3-5 λέξεων), αλλά και όπου χρειάζεται γίνεται πιο αναλυτικό και επεξη
γηματικό. Λέει το όνομα του όταν του το ζητούν και ονομάζει τα μέρη του 
σώματο του. Λέει τα χρώματα και ονομάζει καθημερινά αντικείμενα τη 
τάξη. 

Χρησιμοποιεί το «και» σε μια πρόταση και ακούει προσεκτικά μια ιστορία 
στην τάξη την οποία μπορεί να αναπαραγάγει μετά. Είναι σε θέση να περι-
γράψει κάτι που βλέπει, αλλά και κάτι που δεν βλέπει αλλά θυμάται ή να 
περιγράψει κάποιο γεγονό που έλαβε χώρα στο παρελθόν. 

Γράφει το μικρό του όνομα και μπορεί να το αναγνωρίζει μεταξύ άλλων. 
Μπορεί και αναγνωρίζει τα ονόματα άλλων παιδιών στι καρτέλε του, τα 
συρτάρια του ή όταν είναι γραμμένα στι εργασίε του.Μπορεί και αντι-
γράφει λέξει από βιβλία στη γωνιά τη βιβλιοθήκη ή από κάρτε που εί-
ναι αναρτημένε. 

Προαναγνωτικές δεξιότητες: Γυρίζει τι σελίδε του βιβλίου από δεξιά 
προ τα αριστερά. Κάνει διάκριση μεταξύ γράμματο και λέξη. Δείχνει να 
καταλαβαίνει τον ήχο του φωνήματο. Συνδυάζει γράμματα και λέξει με
ταξύ του (π.χ. κότα γιά το «κ» , αλλά καιΈρικα όπου το «κ» βρίσκεται). 

Γραφο-κινητικές δεξιότητες: Κρατά το μολύβι βάζοντα το δείκτη και το 
μεσαίο δάκτυλο μπροστά. Χρησιμοποιεί συνδυασμού χρωμάτων. Κόβει 
καλά με το ψαλίδι και κολλά χαρτόνια χωρί δυσκολία. 

Μαθηματικά: Ταξινομεί ένα σετ αντικειμένων ανάλογα με το χρώμα και 
το μέγεθο.Απαγγέλει και απαριθμεί έω το 10. Γράφει και δίνει σύνολα 
έω το 10. Μπορεί να συνδυάζει δυο σύνολα και να τα αθροίζει μέχρι το 
10. 
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Χρησιμοποιεί χωρί δυσκολία χωροχρονικέ έννοιε: πάνω, κάτω, ανάμε-
σα, χτε, πριν, κ.α. Επίση, έχει αντίληψη τη διαδοχή γεγονότων: μέρα-
νύχτα, αύριο-χτε., τι ημέρε τη εβδομάδα. 

Κοινωνικές - υναιθηματικές δεξιότητες: Αυτοεξυπηρετείται στην 
τουαλέτα και στην ατομική του υγιεινή. Συνεργάζεται με την ομάδα, επι-
κοινωνεί κα παίζει χωρί ιδιαίτερα προβλήματα. Ανταποκρίνεται στου κα-
νόνε και θέλει να του επιβάλλει στου άλλου. Του αρέσει να έχει ηγετικό 
ρόλο. Είναι τακτικό με τα προσωπικά του αντικείμενα, στο συρτάρι του 
και στο φαγητό του. 
Βοηθάει κάποιο παιδί όταν δεν τα καταφέρνει κάπου. Είναι ενεργητικό και 
ώριμο για την ηλικία του. Έχει παρατηρητικότητα και καλή μνήμη. Δεν 
του αρέσει να του επιβάλλονται οι άλλοι χωρί λόγο και είναι ευαίσθητο. 
Γενικά, είναι από τα «καλόβολα» και ήσυχα παιδιά. 

Γλωσσικό προφίλ: 
Όπω έχει αναφερθεί και παραπάνω, ο λόγο του είναι τι περισσότερε 
φορέ δυσνόητο λόγω τη δυσκολία του στην άρθρωση. Συγκεκριμένα, 
χαρακτηρίζεται από αλλοίωση και αντικατάσταση σχεδόν όλων γενικά των 
φθόγγων. Λέει καλά, αλλά όχι πάντα (ανάλογα με τη θέση του μέσα στη 
λέξη) κάποιου εκρηκτικού φθόγγου: «κ» και «γκ». 

Δεν έχει καθαρότητα στην ομιλία του και είναι έντονη η ρινολαλία στη 
χροιά τη φωνή του. 
Οι φθόγγοι που αντικαθιστά είναι οι έξη : 

- «τ» με «κ», τόπι = κόπι 
- «δ» με «χ», δίνω = χίνω 
- «ρ» με «γ», ρόδα = γόδα 
- «ξ» με «χ», ξύλο = χσύλο 
- «γκ» με «κ», γκάζι = κάζι 
- «τσ» με «σ», τσάντα = σάντα 

Οι φθόγγοι που αλλοιώνει είναι: «π», «β», «φ», «λ», «ζ», «θ». «σ, », «ψ». 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ -
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Με βάση τα παραπάνω και την προσωπική επικοινωνία μα με το παιδί 
θα μπορούσαμε να θέσουμε τόχους μέσα στα πλαίσια του Αναλυτικού 
Προγράμματο του νηπιαγωγείου για την αντιμετώπιση των αρθρωτικών 
του δυσκολιών. 

Στον τομέα τη γ λ ώ σ α ς θέτουμε ω μακροπρόθεσμους στόχου: 

> Να είναι η ομιλία του αντιληπτή. 

> Η αποκατάσταση τη σωστή προφορά των φθόγγων. 

Για την επίτευξη του θέτουμε του παρακάτω βραχυπρόθεσμους στόχου 
και τι αντίστοιχε δραστηριότητε - ασκήσει: 

> Να μειωθεί η ρινικότητα στη χροιά τη φωνή του. 

> Να αποκτήσουν πλαστικότητα οι μύε του προσώπου του. 

> Να αποκτήσει ευκαμψία και μεγαλύτερη κινητικότητα η γλώσσα του. 

Προτεινόμενες δραστηριότητες: 

• Ασκήσεις νια τα γείλη: 

Το παιδί να προσπαθήσει να σφυρίξει. 

Να σουφρώσει τα χείλη και μετά να χαμογελάσει. 

Να δαγκώσει το κάτω χείλο με τα δόντια. 
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• Ασκήσεις για το σαγόνι: 

Το παιδί να κάνει πω μασάει με υπερβολικό τρόπο, (δαγκώνει ένα μεγάλο 
κομμάτι ψωμί). 

Σπρώχνει το χέρι μα προ τα κάτω ανοίγοντα το στόμα του όσο μπορεί 
περισσότερο ενώ του κρατάμε το σαγόνι. 

• Ασκήσεις αναπνοής: 

Το παιδί φυσά φτερά, φούσκε, χάρτινε βαρκούλε στο νερό. 

Σβήνει κεράκια πραγματικά ή μιμούμενο υποθετικά φυσώντα δυνατά. 

Μιμείται διάφορου ήχου: τρένων, πλοίων, κ.α. Μιμείται φωνέ ζώων. 

Φουσκώνει και ξεφουσκώνει χάρτινε σακούλε. 

• Ασκήσεις νια τη νλώσσα - νλωσσονυμναστική: 

Μιμείται τη γάτα που πίνει γάλα. 

Να σκουπίσει με τη γλώσσα του τον ουρανίσκο. 

Να φουσκώσει με τη γλώσσα του τα μάγουλα του. 

Να μπαινοβγαίνει η γλώσσα του γρήγορα στο στόμα σαν ελατήριο. 

Αυτέ οι ασκήσει καθώ και οι προηγούμενε αποτελούν κάποιε από 
τι λεγόμενε στοματοπροσωπικέ ασκήσει, οι οποίε εκτό από ατομικά 
μπορούν να γίνουν και ομαδικά στην τάξη και όταν γίνονται από όλα τα 
παιδιά είναι διασκεδαστικέ και ευχάριστε. 
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Στο νηπιαγωγείο τέτοιε δραστηριότητε είναι ιδιαίτερα ελκυστικέ 
στα νήπια, καθώ προσφέρονται μέσα στα πλαίσια μιμητικών παιχνιδιών, 
θεατρικού παιχνιδιού και τη δραματοποίηση - δραστηριότητε μέσω των 
οποίων εκφράζονται ελευθέρα και δημιουργικά, ενώ παράλληλα ψυχαγω
γούνται. 

Οι δραστηριότητε που προτείνονται παρακάτω, έχουν αφετηρία του, 
του φθόγγου που λέει ο Λάζαρο πιο καλά και του φθόγγου του λιγό
τερο αλλοιωμένου για να προχωρήσουμε σταδιακά σε εκείνου του φθόγ
γου που δεν προφέρει. 

• Παιγνίδια με μουσική και στίγους . 

Α. παιχνίδια φθόγγων (μίμιση ήχων αρχικά για του φθόγγου μ, κ, γκ) 

- Μιμείται τον ήχο που κάνουμε αν δοκιμάσουμε μια ωραία σοκολάτα: 
«μμμμ!!» ή ενό μωρού που πεινά: «μαμ». 

- Τη φωνή ενό γαϊδάρου που γκαρίζει: «γκααά, γκααά,....» 
- Τη φωνή τη κότα που κακαρίζει: «κοκοκοκοκοκο!». 

Οι παραπάνω φθόγγοι μπορούν να εξασκηθούν και μέσα από τραγούδια γνω
στά μα που τα προσαρμόζουμε ανάλογα με τι ανάγκε μα ή τραγουδάκια 
που αυτοσχεδιάζουμε. (π.χ. το γνωστό μα τραγούδι «όταν κυρά μου θα πάω 
στο παζάρι....», όπου επιλέγουμε τα ζώα ανάλογα με του φθόγγου που δου
λεύουμε - κότα = κοκό, αγελάδα = μουμού.... κ.λ.π.). 

Β. Παιχνίδια με φθόγγου που αλλοιώνει λιγότερο (π, τ) 
- Μιμείται τον ήχο που κάνει η πάπια : «πα, πα, πα ή πι,πι, πι» 
- Μιμείται τον ήχο που κάνει το ρολόϊ: «τικ, τακ» 

Γ. Δείχνουμε του φθόγγου στο παιδί κιναισθητικά. Βάζουμε το χέρι του 
παιδιού στα χείλη για να αισθανθεί τον αέρα σε φθόγγου όπω το π, κ, σ. 
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Στον τομέα τη ψυχικής υγείας θέτουμε μακροπρόθεμο στόχο μα : 

> Τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντο στην τάξη που θα βοηθήσει το 
παιδί να ξεπεράσει το πρόβλημα τη ομιλία του . 

Ως βραχυπρόθεμους στόχου : 

> Δημιουργία κλίματο αποδοχή και σεβασμού. 
> Τόνωση τη αυτοπεποίθηση του. 

Και οι δυο παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται ω εξή: 

Α. Να του δίνουμε ευκαιρίε να μιλήσει με όσο το δυνατό περισσότερα άτομα 
μέσα και έξω από την τάξη και κυρίω να είναι άμεση η ανταπόκριση μα ό
ταν το παιδί έχει διάθεση για επικοινωνία. . 
Β. Να του δίνονται ευκαιρίε να καταλαβαίνει εύκολε συνομιλίε, να εκτελεί 
εύκολε εντολέ, να ζητά διάφορα πράγματα και να τα χρησιμοποιεί για τον 
εαυτό του. 
Γ. Να μην παρεμβαίνουμε άμεσα και διορθώνουμε τα λάθη που κάνει ή αυτά 
που δεν μπορεί να αρθρώσει. 
Δ. Να προσαρμόζουμε το γλωσσικό μα επίπεδο, στο επίπεδο των δυνατοτή
των του παιδιού. Απλέ, μικρέ και κατανοητέ προτάσει, ειπωμένε αργά 
και καθαρά και αλλαγή του τόνου τη φωνή μα όπου χρειάζεται. 

Ο Λάζαρο ανταποκρίθηκε με επιτυχία στι περισσότερε δραστηριό
τητε, όπω αυτέ περιγράφονται παραπάνω. Σε αυτό βοήθησε το γεγονό ότι 
ο Λάζαρο φοιτά για δεύτερη χρονιά στο σχολείο μα και έχει αναπτύξει πολύ 
καλέ σχέσει και επικοινωνία, τόσο με τα άλλα παιδιά, όσο και με τι δα
σκάλε. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα αποδοχή από τα παιδιά τη τάξη του, 
αλλά και από τα παιδιά του άλλου τμήματο. 
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Και οι δύο δασκάλε χαιρόμαστε για το Λάζαρο, γιατί έχει αναπτύξει 
δυνατό χαρακτήρα και βρίσκεται σε πολύ καλό νοητικό επίπεδο. 

Δεν έναι το φοβισμένο και ευαίσθητο παιδί που ήρθε πέρυσι στο σχο
λείο μ α . Σε αυτό έχουν συμβάλλει πολύ και τα μέλη τη οικογένεια του, 
που όπω φαίνεται έχουν αποδεχθεί το πρόβλημα του και τον ενθαρρύνουν 
αρκετά. Δε διστάζει να παίρνει πρωτοβουλίε και να βοηθά τα άλλα παιδιά 
όταν χρειάζεται. 

Το παραπάνω πρόγραμμα παρέμβαση, αποτελεί στην ουσία μια πρό
ταση στην οποία καταλήξαμε έχοντα λάβει υπόψιν δυο βασικού παράγο
ντε : το χρονικό διάστημα που μα απομένει μέχρι τη λήξη του σχολικού έ-
του (Μάϊο- Ιούνιο) και την ανάγκη συνεργασίας με λογοθεραπευτή, ο ο
ποίο και θα δώσει τι κατάλληλε οδηγίε και θα εντάξει το Λάζαρο σ'ένα 
ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα. 

Επίση, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι η πρόοδο οποιουδήποτε 
προγράμματο παρέμβαση εξαρτάται άμεσα από τι διορθωτικέ επεμβάσει 
που πρόκειται να γίνουν στο παιδί ανάλογα και με την ηλικία του. (τον προ
σεχή Σεπτέμβρη πρόκειται να υποβληθεί σε ακόμα μια επέμβαση). 
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