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«Αναδρομική μελέηη περιζηαηικών με αίηημα ηην ανηιμεηώπιζη 

διαηαρατών λόγοσ – μαθηζιακών δσζκολιών, περίοδος 2000-2006» 
Αθαναζιάδη Υριζηίνα, Καλύβης Γιώργος, Φραγκούλη Αθηνά 

 

 

1. ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ 

Η αλζξψπηλε θνηλσλία ζπγθξνηήζεθε αξρηθά κε ηε ρξήζε ηεο νκηιίαο θαη 

αξθεηά αξγφηεξα ήξζε ν γξαπηφο ιφγνο. Τν θσλνινγηθφ ζχζηεκα είλαη ε βάζε ηεο 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Τν πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα αιιάμεη ζε 

κνξθνζπληαθηηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν αλάινγα κε ηηο θσλνινγηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ιέμεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ. 

Με ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο ην παηδί καζαίλεη έλα λέν ηξφπν 

επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ νπηηθνχ θαλαιηνχ. Αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα 

νπηηθήο αλάιπζεο θαη έηζη κέζα απφ ηα γξαθήκαηα (γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ), 

γίλεηαη ε απνζήθεπζε ζην λνεηηθφ ιεμηθφ ησλ ιέμεσλ θαη ησλ γξακκαηηθψλ 

κνξθεκάησλ (ζέκαηα θαη θαηαιήμεηο ησλ ιέμεσλ). Σηαδηαθά ην παηδί ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγεί νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ γξαθεκάησλ, ησλ ζπιιαβψλ θαη ησλ 

ιέμεσλ. Η γξαθή ηψξα είλαη ε αλαγσγή ηνπ ιφγνπ ζην ρψξν πνπ δηεπξχλεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο θαη αλαδηαξζξψλεη ηε ζθέςε. Δπίζεο είλαη κηα θηλεηηθή 

δεμηφηεηα, ε νπνία ρξήδεη απηνκαηνπνίεζεο.  

Τν παηδί γηα λα κπνξέζεη λα θαηαθηήζεη ζηε ζπλέρεηα ηνλ γξαπηφ ιφγν ζα 

πξέπεη λα έρεη νξγαλψζεη ζε έλα ιεηηνπξγηθφ θαη παξαγσγηθφ ζχλνιν κηα πιεζψξα 

δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ έθθξαζε ηνπ ιφγνπ. Σε 

γεληθέο γξακκέο ζε αξζξσηηθφ επίπεδν ην παηδί ζα πξέπεη λα αξζξψλεη ηνπο θζφγγνπο 

ηεο γιψζζαο. Σε θσλνινγηθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα έρεη θαηαιεπηή νκηιία θαη απηφ 

ην επηηπγράλεη ζπλδπάδνληαο ζσζηά ηα θσλήκαηα ζηνλ απζφξκεην ιφγν ζχκθσλα 

πάληα κε ηελ θσλνηαθηηθή δνκή ηεο γιψζζαο. Σε κνξθνζπληαθηηθφ επίπεδν νη 

πξνηάζεηο ηνπ παηδηνχ ζα πξέπεη λα παξάγνληαη νξζά. Σε ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ θαη ησλ θξάζεσλ. Με άιια ιφγηα λα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα απνθσδηθνπνηήζεη ην λφεκα ηνπο αιιά θαη λα κπνξεί λα ην 

θσδηθνπνηεί ζε γισζζηθά απνδεθηή κνξθή. Σε πξαγκαηνινγηθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ, επεξεάδνπλ, θαη θαζνξίδνπλ ηελ 

ιεθηηθή επηθνηλσλία. 

Δίλαη πιένλ απνδεθηφ φηη ηα ειιείκκαηα ζηνλ γξαπηφ ιφγν απνηεινχλ θπζηθή 

ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ειιεηκκάησλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (Gallagher A. et. al, 2000). 

Διιείκκαηα ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα (Swan & Goswami, 1997) θαη ζηε 

θσλνινγηθή επεμεξγαζία (Snowling, 1995) επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ θαηάθηεζε 

ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. Δίλαη δσηηθφο ν ξφινο ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ 

ζηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο (Goswami & Bryant, 1990; Brady & Shankweiler, 

1991;). 

Η θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, πνπ είλαη κία επίθηεηε δεμηφηεηα, έρεη λα θάλεη 

κε ηε ζπλεηδεηή δηάθξηζε θαη αλάιπζε ηεο νκηιίαο ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο, 

δειαδή ησλ ιέμεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο πξνηάζεηο, ησλ ζπιιαβψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο 

ιέμεηο θαη ησλ θσλεκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ζπιιαβή. Φσλνινγηθή ελεκεξφηεηα 

είλαη φρη κφλν ε δηάθξηζε ησλ θσλεκάησλ ζηε ιέμε, αιιά θαη ε αληίιεςε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο, ε αληίιεςε ηεο νκνηνθαηαιεμίαο, ν ζπλεηδεηφο ρεηξηζκφο ηνπο 

ζηε ιέμε κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία λέσλ ιέμεσλ. 

 Η θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ επαξθή αληηπξνζψπεπζε ηεο 

ιέμεο ζηε θσλνινγηθή κλήκε (Elbro et al., 1998; Snowling & Hulme, 1989;  Swan & 

Goswami, 1997; Gillon, 2004) θαη ηελ νκαιή επεμεξγαζία ησλ θσλνινγηθψλ 
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πιεξνθνξηψλ. Τα ειιείκκαηα ζηηο ιεηηνπξγίεο απηέο, πνπ παξαηεξνχληαη ζε παηδηά 

κε θσλνινγηθέο δηαηαξαρέο, απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα δπζθνιίεο ζηε θσλνινγηθή 

ελεκεξφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ δπζθνιία θαηάθηεζεο ηεο αλάγλσζεο, γξαθήο 

θαη νξζνγξαθίαο (Stackhouse & Snowling, 1992). 

Λάζε πνπ παξαηεξνχληαη ζην γξαπηφ ιφγν θαη νθείινληαη ζε πξνβιήκαηα 

ζην επίπεδν θσλνινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ είλαη ηα αθφινπζα: Σηελ αλάγλσζε, γηα 

λα κπνξεί ην παηδί λα δηαβάδεη ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ππάξρεη γξαθνθσλεκηθή 

αληηζηνηρία , αλάιπζε θαη ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο θαη ζηα επηκέξνπο 

θσλήκαηά ηνπο. Σηελ γξαπηή έθθξαζε ηα ιάζε ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο ζηα 

ζπζηεκηθά θαη ζηα δνκηθά. Σπζηεκηθά είλαη ηα ιάζε πνπ γίλνληαη αλάκεζα ζε 

δεπγάξηα θσλεκάησλ, ηα νπνία δηαθέξνπλ σο πξνο έλα δηαθνξνπνηεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ (ερεξφηεηα, ηφπνο άξζξσζεο, ηξφπνο άξζξσζεο). Τα δνκηθά ιάζε 

έρνπλ ζρέζε κε ηε θσλνηαθηηθή δνκή ηεο ιέμεο. Σπρλά παξαηεξνχληαη πέξα απφ 

ζπζηεκηθά θαη δνκηθά ιάζε, ιάζε ζηνλ ηνληζκφ ησλ ιέμεσλ. 

Λάζε πνπ νθείινληαη ζε έιιεηςε κνξθνζπληαθηηθήο, ζεκαζηνινγηθήο θαη 

πξαγκαηνινγηθήο επίγλσζεο είλαη ηα παξαθάησ. Σηελ αλάγλσζε ην παηδί πνπ 

δπζθνιεχεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, είλαη ην παηδί πνπ δπζθνιεχεηαη 

θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη είλαη θνηλέο νη 

ππνθεηκεληθέο γλσζηηθέο, γισζζνινγηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο. Σηε γξαπηή 

έθθξαζε ηα πην ζπρλά ιάζε είλαη ε κε ζεκαηνδφηεζε ησλ νξίσλ αλάκεζα ζηηο ιέμεηο 

θαη ζηηο πξνηάζεηο, ε ειεχζεξε ελαιιαγή αλάκεζα ζηα θεθαιαία θαη ηα κηθξά 

γξάκκαηα, ε δπζθνιία κε ην ρξφλν ησλ ξεκάησλ θαη ην πνηφλ ελέξγεηαο, ε δπζθνιία 

λα δψζεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία, ε κε ή ε ιάζνο 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπλδέζκσλ, αλησλπκηψλ θαη επηξξεκάησλ, ε δπζθνιία ζηε 

ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θεηκέλνπ κε ζηαζεξφηεηα θαη ε έιιεηςε 

ζπλεθηηθφηεηαο.  

Ο ιφγνο θαη ε γιψζζα ζπλδένληαη ζηελά κε άιινπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο 

φπσο ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη, νη ζρέζεηο κε ηνπο νκήιηθνπο θαη ε ζρνιηθή επίδνζε. 

Έξεπλεο δείρλνπλ ηε ζπζρέηηζε καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ κε αξλεηηθή απηνεηθφλα θαη 

ρακειή απηνεθηίκεζε  ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

(Hinshaw, 1992) θπξίσο Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Υπεξθηλεηηθφηεηα 

(ΓΔΠ/Υ) (Willcutt & Pennington, 2003), άγρνο θαη θαηάζιηςε (Maughan et al., 2003; 

Arnold et al., 2005). Τα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα είλαη ζηαζεξά θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα θνίηεζεο ζηελ ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε (Prior et al., 1999). Οη θνηλσληθέο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά πξν-ζρνιηθήο ειηθίαο έρνπλ ζρέζε κε ηηο 

πεξηνξηζκέλεο γισζζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 

Η έγθαηξε παξέκβαζε είλαη απνιχησο απαξαίηεηε απφ άπνςε πξφιεςεο ηεο 

αθαδεκατθήο απνηπρίαο θαη επηζπζψξεπζεο ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απηή 

ζπλεπάγεηαη. Μέζνδνη πξψηκεο παξέκβαζεο πνπ εζηηάδνπλ ζηα γλσζηαθά 

ειιείκκαηα ηνπ παηδηνχ έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα (Coste-Zeitoun, 2005; Veluttino 

et al., 2006). 

 

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Τν Ιλζηηηνχην Χπρηθήο Υγείαο Παηδηψλ θαη Δλειίθσλ (Ι.Χ.Υ.Π.Δ.), είλαη 

Υπεξεζία Χπρηθήο Υγείαο γηα παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο πνπ ιεηηνπξγεί απν  ην 

1993 , έλα κε θεξδνζθνπηθφ επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ 

ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο. 

Λεηηνπξγεί κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Κνηλσληθήο –Κνηλνηηθήο Χπρηαηξηθήο. Οη 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Πξφιεςεο είλαη ε αμηνιφγεζε, δηάγλσζε, ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε θαη 
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απνθαηάζηαζε. Η Γηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ηκήκαηνο απαξηίδεηαη απφ 

Παηδνςπρίαηξνπο,  Χπρνιφγνπο, Λνγνπεδηθνχο, Δηδηθνχο Παηδαγσγνχο, Κνηλσληθνχο 

Λεηηνπξγνχο, Δξγνζεξαπεπηέο, Γξακαηνζεξαπεπηέο, Μνπζηθνζεξαπεπηέο, 

Παηγληνζεξαπεπηέο, Φνξνζεξαπεπηέο θαη φπνηα άιιε εηδηθφηεηα ρξεηάδεηαη ην παηδί 

θαη ε νηθνγέλεηα. 

Σην Ι.Χ.Υ.Π.Δ. παξαηεξήζακε φηη πνιιέο θνξέο ε αμηνιφγεζε ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ απφ ηελ δηεπηζηεκνληθή νκάδα, κεηά απφ αίηεκα ησλ 

γνλέσλ, δείρλεη θελά ζηε δνκή ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο. Μειεηήζακε ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ ήξζαλ κε αίηεκα ηε καζεζηαθή αληηκεηψπηζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηε 

ζεξαπεία θαη ηε ζρνιηθή πνξεία ηνπο. Δπίζεο κειεηήζακε ηα πεξηζηαηηθά πνπ ήξζαλ 

κε αίηεκα ηε ινγνζεξαπεία ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζην 

ζρνιείν.  

Τν πξψην βήκα πνπ θάλακε ήηαλ λα ζπιιέμνπκε ηα ζηαηηζηηθά ησλ εηψλ 

2000 έσο 2006 θαη λα ηα θαηαηάμνπκε βάζε ηεο αμηνιφγεζεο. Πήξακε εθείλα πνπ 

είραλ άκεζε ζρέζε κε δηαηαξαρή ζην ιφγν θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σηε ζπλέρεηα 

ηα ζηνηρεία πνπ πήξακε ηα θαηεγνξηνπνηήζακε αλάινγα κε ηελ ειηθία. Δίδακε πφζα 

παηδηά ήηαλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, φηαλ ηνπο πξνζθέξζεθε ινγνζεξαπεία, θαη πφζα 

ζρνιηθήο ειηθίαο. Μειεηήζακε επίζεο  πφζα απφ απηά είλαη αγφξηα θαη πφζα 

θνξίηζηα, ηελ ειηθία έλαξμεο ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, ην ζεξαπεπηηθφ ζρήκα 

πνπ αθνινχζεζαλ θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο πνπ ηνπο παξαζρέζεθε. Τα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 

Η κεζνδνινγία είρε 3 ζηάδηα. Τν 1
ν 

 είλαη πφζα παηδηά ήξζαλ κε αίηεκα ηε 

ινγνζεξαπεία, 2
ν
 πφζα ήξζαλ κε αίηεκα ην καζεζηαθφ θαη 3

ν
 ε επηινγή ελφο ηπραίνπ 

δείγκαηνο γηα λα δνχκε ηε ζρνιηθή ηνπο πξφνδν κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο. Γηα λα βξνχκε ην ηπραίν δείγκα θαηαγξάςακε κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα 

παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Απφ θάζε 

θαηεγνξία πήξακε δείγκα 10 παηδηψλ. Γηα λα δνχκε πνηα παηδηά έπξεπε λα 

κειεηήζνπκε δηαηξέζακε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ θάζε θαηεγνξίαο κε ην 10 θαη καο 

έδεημε αλά πφζα παηδηά ζα επηιέμνπκε ην δείγκα. Έπεηηα ηειεθσληθψο 

επηθνηλσλήζακε κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ππνβάιινληάο ηνπο ηηο εξσηήζεηο πνπ 

θαίλνληαη παξαθάησ ζηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα.  

3. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

ΔΡΧΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΘΗΚΔ 

ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

1. Πνηα είλαη ε απφδνζή ηνπ ζην ζρνιείν; 

            α) Καιή                                          100% 

            β) Μέηξηα                                           0% 

            γ) Καθή                                              0% 

2. Σε πνηα καζήκαηα έρεη θαιή απφδνζε; 

α) Γιψζζα                                         35% 

β) Μαζεκαηηθά                                  30% 

γ) Υπφινηπα Μαζήκαηα                    35% 

δ) Καλέλα                                            0% 

3. Σε πνηα καζήκαηα δελ έρεη θαιή απφδνζε; 

α) Γιψζζα                                            0% 

β) Μαζεκαηηθά                              27.27% 

γ) Υπφινηπα Μαζήκαηα                    9.1% 

δ) Καλέλα                                      63.63% 

4. Αλ δηαβάδεη κφλν ηνπ ή ρξεηάδεηαη βνήζεηα; 

α) Μφλνο                                             40% 
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β) Λίγε βνήζεηα                                   60% 

γ) Μφλν κε βνήζεηα                               0% 

5. Πνηα είλαη ε εηθφλα πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε δαζθάια; 

            α) Καιή                                               100% 

            β) Μέηξηα                                                0% 

            γ) Καθή                                                   0% 

6. Αλ πηζηεχεηε φηη ε ινγνζεξαπεία βνήζεζε ην παηδί ζηε καζεζηαθή ηνπ 

απφδνζε; 

α) Πνιχ                                                   80% 

β) Λίγν                                                      0% 

γ) Καζφινπ                                              10% 

      δ) Γελ Ξέξσ                                             10% 

7. Πνηα ε άπνςε ηνπ παηδηνχ γηα ην ζρνιείν; 

α) Καιή                                                    80% 

β) Μέηξηα                                                 20% 

γ) Άζρεκε                                                  0% 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΘΗΚΔ 

ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

1. Πνηα είλαη ε απφδνζή ηνπ ζην ζρνιείν; 

            α) Καιή                                                   60% 

            β) Μέηξηα                                                20% 

            γ) Καθή                                                   20% 

2. Σε πνηα καζήκαηα έρεη θαιή απφδνζε; 

α) Γιψζζα                                            27.3% 

β) Μαζεκαηηθά                                    45.4% 

γ) Υπφινηπα Μαζήκαηα                      27.3% 

δ) Καλέλα                                                 0% 

3. Σε πνηα καζήκαηα δελ έρεη θαιή απφδνζε; 

α) Γιψζζα                                          42.86% 

β) Μαζεκαηηθά                                  28.58% 

γ) Υπφινηπα Μαζήκαηα                    14.28% 

δ) Καλέλα                                          14.28% 

4. Αλ δηαβάδεη κφλν ηνπ ή ρξεηάδεηαη βνήζεηα; 

α) Μφλνο                                               20% 

β) Λίγε βνήζεηα                                    50% 

γ) Μφλν κε βνήζεηα                              30% 

5. Πνηα είλαη ε εηθφλα πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε δαζθάια; 

            α) Καιή                                                  40% 

            β) Μέηξηα                                               60% 

            γ) Καθή                                                    0% 

6. Αλ πηζηεχεηε φηη ε ινγνζεξαπεία βνήζεζε ην παηδί ζηε καζεζηαθή ηνπ 

απφδνζε; 

α) Πνιχ                                                    50%    

β) Λίγν                                                     30%        

γ) Καζφινπ                                                0%         

δ) Γελ Ξέξσ                                             20%      

7. Πνηα ε άπνςε ηνπ παηδηνχ γηα ην ζρνιείν; 

α) Καιή                                                    70%                                                     
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β) Μέηξηα                                                 10%    

γ) Άζρεκε                                                20%   

Α. ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

29%

71%

Αγόπια            

Κοπίηζια         

 
 

 
6%

6%

20%

37%

31%

2 εηών

3 εηών

4 εηών

5 εηών

6 εηών

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

> 5 έηη

4-5 έηη

3-4 έηη

2-3 έηη

18-24 μήνερ

12-18 μήνερ

6-12 μήνερ

1-6 μήνερ

 
ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ 
ΥΗΜΑ            

Λογοθεπαπεία + + + + + + + + + + + 

Επγοθεπαπεία    + + +    +  

ςμβοςλεςηική Γονέων + + + + + + + + + + + 

Μαθηζιακό        + +  + 

Φςσολογική Τποζηήπιξη        + +       + + 

Δπαμαηοθεπαπεία      + +   +  

Ειδική Αγωγή    + +   +     +       

Εικαζηική Θεπαπεία            

Μοςζικό Σμήμα         +             
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Παιγνιοθεπαπεία          +  

ΤΝΟΛΑ 12 2 1 5 2 1 1 1 1 1 1 

Β. ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

32%

68%

Αγόπια            

Κοπίηζια         

 
 

74%

11%

5%

5%
5%

7 εηών

8 εηών

9 εηών

10 εηών

11 εηών

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

> 5 έηη

4-5 έηη

3-4 έηη

2-3 έηη

18-24 μήνερ

12-18 μήνερ

6-12 μήνερ

1-6 μήνερ

 

 

ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΥΗΜΑ          

Λογοθεπαπεία +   + +   + + + + 

Επγοθεπαπεία +         

ςμβοςλεςηική Γονέων + + + + + + + + + 

Μαθηζιακό  + +  + +   + 

Φςσολογική Τποζηήπιξη      +   +       + 

Δπαμαηοθεπαπεία    +    +  

Ειδική Αγωγή            +       

Εικαζηική Θεπαπεία    +  +    

          

ΤΝΟΛΑ 1 5 1 1 2 1 6 1 1 
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Αλαιχνληαο ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

παηδηψλ πνπ έθαλαλ ινγνζεξαπεία ηφζν ζρνιηθά φζν θαη πξνζρνιηθά είλαη αγφξηα. 

Μεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζην Ι.Χ.Υ.Π.Δ. ζηε πξνζρνιηθή 

ειηθία ( Π.Η.) είλαη 4 – 6 εηψλ ελψ ζηελ αληίζηνηρε ζρνιηθή ειηθία ( Σ.Η.) είλαη 7 – 8 

εηψλ. Σηελ Π.Η. ε πιεηνςεθία ησλ ζεξαπεηψλ δηήξθεζαλ 1 ρξφλν. Υπήξμαλ θαη 

πεξηζηαηηθά πνπ ε ζεξαπεία ηνπο δηήξθεζε πάλσ απφ 5 έηε. Σηε Σ.Η. ε πιεηνςεθία 

ησλ ζεξαπεηψλ είρε δηάξθεηα απφ 1 ρξφλν. Κακία ζεξαπεία δελ δηάξθεζε πάλσ απφ 5 

έηε. 

 Σηελ Π.Η. ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ε ζεξαπεία πνπ παξαζρέζεθε ήηαλ κφλν 

ινγνζεξαπεία θαη ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ. Σηε Σ.Η. ηα είδε ησλ ζεξαπεηψλ πνπ είραλ 

ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ήηαλ 1
νλ

 ινγνζεξαπεία θαη ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ θαη 2
νλ

 

καζεζηαθά θαη ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ. Τα παηδηά Π.Η. θαη Σ.Η. δέρηεθαλ επηπιένλ 

ζεξαπείεο φπσο εξγνζεξαπεία ή εηδηθή αγσγή ή δξακαηνζεξαπεία ή θαη ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε. Όια ηα πεξηζηαηηθά θαη ζηε Σ.Η. θαη ζηε Π.Η. έθαλαλ ζπκβνπιεπηηθή 

γνλέσλ. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε ζε αληίζηνηρν αξηζκφ παηδηψλ, ηα 

νπνία δέρηεθαλ παξέκβαζε γηα ινγνζεξαπεία ζην πξψην δείγκα ζηε Π.Η. θαη ζην 

δεχηεξν ζηε Σ.Η. είλαη ηα εμήο : Η παξέκβαζε ζηε Π.Η. έδεημε θαιχηεξε καζεζηαθή 

εμέιημε θαη εηθφλα ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ δέρηεθαλ παξέκβαζε ζηε Σ.Η.. 

Σπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά Π.Η. είραλ ζηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπο θαιή απφδνζε 

ζην ζρνιείν (100%)  ηνπο ζε αληίζεζε κε απηά ηεο Σ.Η. πνπ είραλ παξάιιεια κε ηελ 

θαιή απφδνζε(60%) θαη ζεκαληηθφ πνζνζηφ θαθήο (20%) θαη κέηξηαο (20%) 

απφδνζεο. 

 Αλαθνξηθά κε ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ε πξψηε νκάδα ( Π.Η.) θαη ε 

δεχηεξε ( Σ.Η.) παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξή δηαθνξά ζην πνζνζηφ θαιήο απφδνζεο ζην 

κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ελψ ε δηαθνξά ζηα καζήκαηα ηεο γιψζζαο θαη ηα 

ππφινηπα καζήκαηα μεπεξλά ην 50%. Η νκάδα Π.Η. είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεη 

θαιχηεξε απφδνζε. Δπίζεο ε νκάδα Π.Η., ζ’ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ, δελ 

αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ζε θαλέλα κάζεκα(63,63%). Σε αληίζεζε κε ηελ νκάδα Σ.Η. 

πνπ έρεη πάξα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ απάληεζεο ζε απηφ ην εξψηεκα(14,28%). Δπίζεο, 

ε νκάδα Σ.Η. παξνπζίαζε ζε κεγάιν πνζνζηφ πξφβιεκα ζηε γιψζζα(42,86%) ελψ ε 

νκάδα Π.Η. είρε κεδεληθφ πνζνζηφ.  

Καη ζηηο δχν νκάδεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαβάδεη κε ιίγε βνήζεηα αιιά 

ζηελ νκάδα Π.Η. δελ ππάξρεη παηδί πνπ λα δηαβάδεη κφλν κε βνήζεηα ελψ ζηε Σ.Η. 

ππάξρεη έλα αμηνζεκείσην πνζνζηφ (30%)πνπ δηαβάδεη κφλν κε βνήζεηα. Η εηθφλα 

ηεο δαζθάιαο ησλ παηδηψλ ζηελ νκάδα Π.Η. είλαη θαζ’ φια θαιή ελψ ζηε Σ.Η. ε 

πιεηνςεθία (60%) παξνπζηάδεη κέηξηα εηθφλα. Οη γνλείο ηεο νκάδαο Π.Η. πηζηεχνπλ 

ζηε πιεηνςεθία ηνπο(80%) φηη ηα παηδηά βνεζήζεθαλ απφ ηε ινγνζεξαπεία ελψ κφλν 

νη κηζνί απφ απηνχο(50%) ηεο νκάδαο Σ.Η. πηζηεχνπλ ην ίδην. Καη ζηηο δχν νκάδεο ε 

πιεηνςεθία έρεη θαιή άπνςε γηα ην ζρνιείν  

 (80%) ε Π.Η. θαη (70%) ε Σ.Η. σζηφζν ζηελ νκάδα Σ.Η. ππάξρεη κηθξφ πνζνζηφ 

(20%) πνπ έρεη άζρεκε άπνςε γη’ απηφ. Σηελ νκάδα Π.Η. ην πξναλαθεξζέλ πνζνζηφ 

είλαη κεδεληθφ.  

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηνλ Coste-Zeitoun, 2005 Veluttinoet 

al.2006 θαη δείρλνπλ ηελ απφιπηε αλάγθε γηα έγθαηξε  ινγνπεδηθή παξέκβαζε 

πιαηζησκέλε απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα, φηαλ ηα παηδηά βξίζθνληαη ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία ,γηα ηελ πξφιεςε κηαο πηζαλήο ζρνιηθήο απνηπρίαο. 
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Κιείλνληαο, ζα ζέιακε λα εζηηάζνπκε ζηελ εξψηεζε Νν 6 : «Αλ πηζηεχεηε φηη ε 

ινγνζεξαπεία βνήζεζε ην παηδί ζηε καζεζηαθή ηνπ απφδνζε» Οη γνλείο ηεο Π.Η. 

απαληνχλ κε 80% πνιχ, ελψ νη γνλείο ηεο Σ.Η. απαληνχλ κε 50% πνιχ, ελψ ην 

ππφινηπν πνζνζηφ κνηξάδεηαη ζε 30% ιίγν θαη ζε 20% δελ μέξσ.  

Πηζαλφλ νη ινγνπεδηθνί είλαη πην μεθάζαξνη ζην ξφιν ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, 

νπφηε νη γνλείο μέξνπλ ηη ηνπο πξνζθέξεηαη. Πηζαλφλ, λα πξέπεη λα 

επαηζζεηνπνηήζνπκε ή «εθπαηδεχζνπκε» ηνπο γνλείο, ζην ηη πξνζθέξεη ε 

ινγνζεξαπεία ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, πηζαλφλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη πσο 

ν ιφγνο θαη ε νκηιία ζπλδένληαη κε ηε κάζεζε – ζρνιηθή επίδνζε. Γεγνλφο, πνπ ην 

παξφλ ζπλέδξην δείρλεη ηελ αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο ελεκέξσζεο. 
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