
Ο	ΡΟΛΟΣ	ΤΟΥ	ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΥ

Λογοθεραπεία	ει�ναι	η	επιστη� μη	που	ασχολει�ται	με	την	προ� ληψη,	δια� γνωση,	
θεραπει�α	και	αποκατα� σταση	ο� λων	των	διαταραχω� ν	λο� γου-φωνη� ς-ομιλι�ας.	Οι	
διαταραχε�ς	λο� γου-φωνη� ς-ομιλι�ας-επικοινωνι�ας	παρουσια� ζονται	το� σο	σε	παιδια� 	
ο� σο	και	σε	ενη� λικες.	Οι	περισσο� τερες	διαταραχε�ς	οφει�λονται	στις	παρακα� τω	
αιτι�ες:

· Νευρολογικε�ς
· Μετατραυματικε�ς
· Εξελικτικε�ς
· Ανατομικε�ς
· Ψυχολογικε�ς/ψυχιατρικε�ς
· Περιβαλλοντολογικε�ς
· Μα� θησης

Οι	ηλικι�ες	με	τις	οποι�ες	ασχολει�ται	ο	λογοθεραπευτη� ς	ει�ναι	απο� 	0	ε�ως	90	
χρο� νων.	Απο� 	0,	σε	βρε�φη	που	ε�χουν	διαγνωστει�	με	συ� νδρομα	που	χρη� ζουν	
θεραπει�ας	ε�ως	ενη� λικες	με	νευρολογικε�ς	παθη� σεις.

Διαταραχε�ς	λο� γου-φωνη� ς-ομιλι�ας-επικοινωνι�ας	μπορει�	να	ει�ναι	εκ	γενετη� ς	η� 	
επι�κτητες	και	συνοψι�ζονται	στις	εξη� ς:

· Άρθρωση	η� χων	ελληνικη� ς	γλω� σσας
· Οργα� νωση	φωνολογικου� 	συστη� ματος
· Κατανο� ηση	προφορικου� 	και	γραπτου� 	λο� γου
· Έκφραση	προφορικου� 	και	γραπτου� 	λο� γου
· Ρυθμο� ς	ομιλι�ας	(τραυλισμο� ς-ταχυλαλι�α)
· Ειδικε�ς	μαθησιακε�ς	δυσκολι�ες	(δυσλεξι�α,	δυσορθογραφι�α,	
δυσαριθμησι�α)

· Διαταραχε�ς	φωνη� ς	(δυσφωνι�ες-αφωνι�ες)
· Διαταραχε�ς	επικοινωνι�ας	(φα� σμα	του	αυτισμου� )

Ο	ρόλος	του	λογοπεδικού/λογοπαθολόγου/λογοθεραπευτή	ει�ναι	να:
· Να	αξιοποιη� σει	και	να	διαγνω� σει	το	α� τομο
· Να	αποφασι�σει	για	την	αναγκαιο� τητα	η� 	ο� χι	της	θεραπει�ας
· Να	καθορι�σει	τον	χρο� νο/τρο� πο/συχνο� τητα	και	λη� ξη	θεραπει�ας
· Να	σχεδια� σει	την	θεραπει�α
· Να	αξιολογει�	συνεχω� ς	την	αποτελεσματικο� τητα	της
· Να	συνεργαστει�	με	την	οικογε�νεια,	τους	συγγενει�ς	και	την	επιστημονικη� 	
ομα� δα.	Ανα� λογα		με	τη	διαταραχη� ,	εμπλε�κονται	ειδικοι�	ο� πως:	νευρολο� γος,
φυσιοθεραπευτη� ς,	εργοθεραπευτη� ς,	ΩΡΛ,	παιδοψυχι�ατρος,	ψυχι�ατρος,	
παιδι�ατρος,	δα� σκαλος,	νηπιαγωγο� ς,	ειδικο� ς	παιδαγωγο� ς,	κοινωνικο� ς	
λειτουργο� ς,	ορθοδοντικο� ς,	γναθοχειρουργο� ς.

· Συλλε�γοντας	τις	κατα� λληλες	πληροφορι�ες	απο� 	το	ιστορικο� 	του	ατο� μου	(+
απο� 	συγγενει�ς	και	ειδικου� ς)	ο	λογοπεδικο� ς	αξιολογει�	τη	διαταραχη� 	με�σω	
παρατη� ρησης	και	ειδικω� ν	τεστ	που	πραγματοποιει�	και	οριοθετει�	τις	
ανα� γκες-δυσκολι�ες.	Συ� μφωνα	με	αυτε�ς	προγραμματι�ζει	τους	
βραχυπρο� θεσμους	και	μακροπρο� θεσμους	στο� χους	της	θεραπει�ας.



· Ενημερω� νει	και	καθοδηγει�	τον	γονε�α	και	τους	ειδικου� ς	στην	αρχη� 	αλλα� 	
και	καθ’	ο� λη	τη	δια� ρκεια	της	θεραπευτικη� ς	διαδικασι�ας.

Ανα� λογα	με	την	ηλικι�α	και	την	ανα� πτυξη	του	παιδιου� ,	οι	δυνατο� τητες	που	
σχετι�ζονται	με	τον	λο� γο,	την	επικοινωνι�α,	την	ομιλι�α	διαφε�ρουν.

0-6	μηνών

Αναμενόμενες	ικανότητες	 	:		
ü Αντιδρα� 	στους	η� χους,	κοιτα� ζει,	η� 	στρε�φει	το	κεφα� λι	του	προς	την	πηγη� 	
τους	και	διακρι�νει	ε�ναν	η� χο	απο� 	ε�ναν	α� λλο.

ü Παρα� γει	η� χους	ποικι�λους	που	δει�χνουν	ευχαρι�στηση/δυσαρε�σκεια,	
εμπλε�κεται	σε	μοναχικο� 	φωνητικο� 	παιχνι�δι.

ü Κα� νει	βλεμματικη� 	επαφη� .
ü Χαμογελα� .
ü Φωνοποιει�	ο� ταν	του	μιλου� ν.

Τι	κάνουμε:
ü Μιλα� με	με	ζεστο� 	και	η� ρεμο	τρο� πο.
ü Τραγουδα� με	και	γελα� με	μαζι�.
ü Εξηγου� με	τους	η� χους	που	ακου� ει.
ü Ονομα� ζουμε	οικει�α	α� τομα	και	πρα� γματα	της	καθημερινη� ς	του	ζωη� ς.	
Σχολια� σουμε	αυτα� 	που	κα� νουμε,	εκει�νη	τη	στιγμη� .

Πότε		 	ανησυχούμε	 	:		
ü Αν	δεν	αντιδρα� 	σε	η� χους-θορυ� βους.	Να	ελεχθει�	η	ακοη� 	του	παιδιου� .
ü Αν	δεν	κα� νει	βλεμματικη� 	επαφη� 	στην	προσπα� θεια	του	να	επικοινωνη� σει	
μαζι�	μας.

ü Αν	δε	γελα� 	η� 	κλαι�ει	επι�μονα	και	μοια� ζει	να	μην	απολαμβα� νει	τα	χα� δια	και	
τις	αγκαλιε�ς	(ο� ταν	κλαι�ει).

ü Αν	ε�χει	δυσκολι�ες	στην	κατα� ποση	και	ε�χει	εκροη� 	υγρω� ν	απο� 	τη	μυ� τη.

6-12	μηνών

Αναμενόμενες	ικανότητες	 	:		
ü Καταλαβαι�νει	απλε�ς	οδηγι�ες.
ü Συνδυα� ζει	η� χους	για	να	σχηματι�σει	συλλαβε�ς	και	δοκιμα� ζει	η� χους	με	τη	
γλω� σσα	και	τα	χει�λη	του.	Λε�ει:	“μα”,	“μπα”	και	διπλε�ς	συλλαβε�ς	(συνη� θως
ε�ως	4	διαφορετικου� ς	η� χους,	που	ηχου� ν	σαν	συ� μφωνα).

ü Παρα� γει	συνη� θως	τις	πρω� τες	λε�ξεις:	“μαμα� ”,	“μπαμπα� ”.
ü Ανταποκρι�νεται	ο� ταν	ακου� ει	το	ο� νομα� 	του
ü Επικοινωνει�	μη	λεκτικα� .
ü Ανταποκρι�νεται	στο	“ο� χι”	και	συνη� θως	και	σε	μερικε�ς	ακο� μα	λε�ξεις	η� 	
φρα� σεις.

ü Διατηρει�	την	προσοχη� 	του	για	2	λεπτα� .	
ü Προσεγγι�ζει	η� χους	που	παρα� γει	ε�να	τρι�το	α� τομο.



Τι	κάνουμε:
ü Ενθαρρυ� νουμε	κα� θε	ει�δος	αμοιβαι�ας	αλληλεπι�δρασης	(γε�λιο,	χαμο� γελο,	
κοι�ταγμα,	εκφρα� σεις	προσω� που-σω� ματος)

ü Παι�ζουμε	με	τη	φωνη� 	μας.	Η	μελωδι�α	της	ομιλι�ας,	βοηθα� 	το	παιδι�	να	
καταλα� βει	και	να	χρησιμοποιη� σει	την	γλω� σσα	αποτελεσματικα� .

ü Δεν	επιτρε�πουμε	την	τηλεο� ραση.	Προσφε�ρει	ελα� χιστα	ερεθι�σματα	και	δεν
προα� γει	την	επικοινωνι�α.	

Πότε		 	ανησυχούμε	 	:		
ü Αν	δεν	αντιδρα� 	στους	η� χους.	Ελε�γξτε	την	ακοη� .
ü Αν	δεν	κα� νει	ακο� μα	βλεμματικη� 	επαφη� .
ü Αν	δεν	παρα� γει	καθο� λου	η� χους.
ü Αν		ε�χει	δυσκολι�ες	στην	κατα� ποση	και	παρουσια� ζει	εκροη� 	υγρω� ν	απο� 	τη	
μυ� τη.

ü Αν	“μπαμπα� λιζε”	και	ξαφνικα� 	σταμα� τησε	(ειδικα� 	μετα� 	απο� 	ωτι�τιδα).

12-18	μηνών

Αναμενόμενες	ικανότητες	 	:		
ü Καταλαβαι�νει	απλε�ς	οδηγι�ες	(με	ενδει�ξεις)
ü Ονομα� ζει	οικει�α	αντικει�μενα	και	αυξα� νεται	σταδιακα� 	το	λεξιλο� γιο	του	
(τουλα� χιστον	μια	λε�ξη).

ü Εντοπι�ζει	οικει�α	αντικει�μενα	και	εικο� νες.
ü Αρχι�ζει	με	δικη� 	του	πρωτοβουλι�α	ε�να	παιχνι�δι	η� 	μια	κοινωνικη� 	ρουτι�να.
ü Διαφοροποιει�	η� χους	που	παρα� γει	σε	διαδοχε�ς	συλλαβω� ν.
ü Μιμει�ται	μια	λε�ξη.

Τι	κάνουμε:
ü Μιλα�ω	κανονικα� ,	χρησιμοποιω� ντας	σωστε�ς	γραμματικα� 	και	συντακτικα� 	
προτα� σεις	και	απλε�ς	λε�ξεις	(αλλα� 	ο� χι	“μωρουδι�στικα”).

ü Χρησιμοποιου� με	βιβλι�α,	τραγου� δια,	παιχνι�δια,	υλικα� 	κατα� λληλα	για	την	
ηλικι�α	του	και	παι�ζουμε	με	ο� ποιο	απο� 	αυτα� 	τραβα� ει	το	ενδιαφε�ρον	του.

Πότε	ανησυχούμε:
ü Αν	δεν	παρα� γει	καμια� 	λε�ξη,	αν	σταματη� σει	ξαφνικα� 	να	μιλα� ει	η� 	αν	ο	λο� γος
του	παραμε�νει	στα� σιμος	για	πολυ� 	καιρο� ,	η� 	παρουσια� ζει	ενδει�ξεις	ο� τι	
παλινδρομει�.

ü Αν	δεν	καταλαβαι�νει	απλε�ς	οδηγι�ες.

18-24	μηνών

Αναμενόμενες	ικανότητες	 	:		
ü Καταλαβαι�νει	πιο	συ� νθετες	οδηγι�ες	(χωρι�ς	ενδει�ξεις).
ü Εντοπι�ζει	εικο� νες,	ρη� ματα,	με�ρη	του	σω� ματος.
ü Λε�ει	το	ο� νομα	του.
ü Χρησιμοποιει�	προτα� σεις	με	2-3	λε�ξεις.
ü Ονομα� ζει	αντικει�μενα,	χρησιμοποιει�	αντωνυμι�ες,	εκφρα� ζει	α� ρνηση.



ü Παρα� γει	ακολουθι�α	μονολεκτικω� ν	εκφωνη� σεων.

Τι	κάνουμε:
ü Εμπλουτι�ζουμε	το	λεξιλο� γιο.
ü Εξηγου� με	τις	λε�ξεις	που	δεν	καταλαβαι�νει.
ü Επαναλαμβα� νουμε	τη	λε�ξη	που	δεν	λε�ει	σωστα� 	αλλα� 	δεν	ζητα� με	να	την	
επαναλα� βει	κα� θε	φορα� .

Ποτέ	ανησυχούμε:
ü Αν	δεν	κα� νει	προτασου� λες	μι�α-δυ� ο	λε�ξεων.
ü Αν	η	ομιλι�α	του	ει�ναι	δυσκατα� ληπτη.
ü Αν	το	λεξιλο� γιο	περιορι�ζεται	σε	δυ� ο	μο� νον	λε�ξεις	π.χ.	“μαμα� ”,	“μπαμπα� ”.
ü Αν	επαναλαμβα� νει	συλλαβε�ς	η� 	λε�ξεις	(στις	προτα� σεις	του).
ü Αν	ε�χει	δυσκολι�ες	στη	μα� σηση.
ü Αν	σταματη� σει	την	προσπα� θεια	για	ομιλι�α/επικοινωνι�α.

Έως	3	ετών

Αναμενόμενες	ικανότητες	 	:		
ü Ονομα� ζει	εικο� νες.
ü Χρησιμοποιει�	προτα� σεις	στην	αυθο� ρμητη	ομιλι�α	(3-4	λε�ξεις).
ü Κα� νει	ερω� τηση	“ναι-ο� χι”	και	να	απαντα� 	σε	ερωτη�σεις	που	εισα� γονται	με	
το	“τι/που”.

ü Χρησιμοποιει�	πληθυντικου� ς,	ρη� ματα,	γενικη� 	κτητικη� .
ü Κατανοει�	αρκετε�ς	αντωνυμι�ες,	ποσοτικε�ς	ε�ννοιες,	σχε�σεις	με�ρους/ο� λου,	
χωρικε�ς	και	ποσοτικε�ς	ε�ννοιες.

ü Κατανοει�	τη	χρη� ση	αντικειμε�νων.
ü Κατανοει�	δραστηριο� τητες	σε	εικο� νες.
ü Το	φωνολογικο� 	του	συ� στημα	περιε�χει	τους	«η� χους»:	μ,	π,	μπ,	τ,	δ,	κ,	χ,	γ,	λ,
φ.

Τι	κάνουμε:
ü Ενθαρυ� νουμε	να	εγκαταλει�ψει	μπιμπερο� 	και	πιπι�λα.
ü Προτρε�πουμε	να	λε�ει	ιστορι�ες	και	βοηθα� με	να	ξεκαθαρι�σει	σκε�ψεις	και	
συναισθη� ματα.

ü Παι�ζουμε	φανταστικα� /συμβολικα� 	παιχνι�δια	και	«μπαι�νουμε»	σε	ρο� λους	
συ� νθετους.

Πότε	ανησυχούμε:
ü Αν	η	ομιλι�α	ει�ναι	δυσκατα� ληπτη.
ü Δεν	χρησιμοποιει�	πληθυντικο� 	η� /και	ρη� ματα	η� /και	α� ρθρα	η� /και	επι�θετα.
ü Δεν	σχηματι�ζει	απλε�ς	προτα� σεις.
ü Αν	επαναλαμβα� νει	συλλαβε�ς	η� 	λε�ξεις	(στις	προτα� σεις).



Έως	4	χρονών

Αναμενόμενες	ικανότητες	 	:		
Ο	λο� γος	του	πλησια� ζει	περισσο� τερο	σε	αυτο� ν	των	ενηλι�κων	(απο� 	300	ε�ως	1000	
λε�ξεις	και	προτα� σεις).	
Πιο	συγκεκριμε�να:

ü Μιλα� ει	με	προτα� σεις	5-6	λε�ξεων.
ü Περιγρα� φει	τη	χρη� ση	ενο� ς	αντικειμε�νου.
ü Δι�νει	λογικε�ς	απαντη� σεις	σε	ερωτη� ματα.
ü Χρησιμοποιει�	αρκετε�ς	αντωνυμι�ες	αυθο� ρμητα.
ü Μιλα� ει	για	συμβα� ντα	του	παρο� ντος	και	για	παλαιο� τερα.
ü Ομαδοποιει�	αντικει�μενα.
ü Κατανοει�	αρνη� σεις.
ü Εντοπι�ζει	χρω� ματα.
ü Συγκρι�νει	αντικει�μενα.
ü Βγα� ζει	συμπερα� σματα.
ü Δει�χνει	περισσο� τερα	με�ρη	του	σω� ματος	του.
ü Παρα� γει	και	τους	η� χους:	θ,	δ,	σ,	ζ,	τς,	τζ.

Τι	κάνουμε:
ü Διαβα� ζουμε	μαζι�	ιστορι�ες	και	τις	διηγου� μαστε	ο	ε�νας	στον	α� λλο.	Έτσι	
ενθαρρυ� νουμε	μια	θετικη� 	στα� ση	ως	προς	την	ανα� γνωση	και	το	λο� γο	
(προφορικο� 	και	γραπτο� ).

ü Δι�νουμε	το	καλο� 	παρα� δειγμα:	διαβα� ζουμε	βιβλι�α	αντι�	να	βλε�πουμε	
τηλεο� ραση/οθο� νη/κινητο� /υπολογιστη� .

ü Χρησιμοποιου� με	ευκαιρι�ες	για	παιχνι�δι,	μα� θηση.	Π.χ.	Θε�ατρο,	μουσει�α,	
βο� λτες,	σινεμα� ,	εκδηλω� σεις,	επιτραπε�ζια,	ομαδικα� 	παιχνι�δια,	
δραματοποιη� ση	παιχνιδιου� .

Ποτέ	ανησυχούμε:
ü Αν	ακο� μη	χρησιμοποιει�	πιπι�λα-μπιμπερο� 	η� 	α� λλες	μωρουδι�στικες	
συνη� θειες

ü Αν	δυσκολευ� εται	να	αρχι�σει	μια	προ� ταση	η� 	επαναλαμβα� νει	συλλαβε�ς	η� 	
λε�ξεις.

ü Αν	δεν	μπορει�	να	αναγνωρι�ζει	γρα� μματα	απο� 	μουτζου� ρες.
ü Αν	δεν	ξε�ρει	πως	να	να	κρατη� σει	το	βιβλι�ο.

Έως	5	ετών

Αναμενόμενες	ικανότητες	 	:		
ü Κατανοεί:	χωρικε�ς	ε�ννοιες,	συ� νθετες	οδηγι�ες,	περιγραφικε�ς	συ� νθετες	
ε�ννοιες,	επιπλε�ον	χρονικε�ς/ποσοτικε�ς/ε�ννοιες,	προτα� σεις	παθητικη� ς	
φωνη� ς.

ü Λε�ει	ιστορι�ες.
ü Εκφράζει:	προθε�σεις,	ομαλου� ς	και	ανω� μαλους	αορι�στους.	Απαντα� ει	σε	
ερωτη� σεις	που	εισα� γονται	με:	“γιατι�”	σωστα� ,	χρησιμοποιει�	αντι�θετα,		
περιγρα�φει	ανθρω� πους/αντικει�μενα,	ονομα� ζει	κατηγορι�ες,	



επαναλαμβα� νει	συ� νθετες	λε�ξεις,	περιγρα� φει	μια	διαδικασι�α,	δι�νει	
ορισμου� ς	λε�ξεων.	

ü Διηγει�ται:	ιστορι�ες/παραμυ� θια.
ü Παρα� γει	“τσ”,	“τζ”	και	ξεκινα� ει	η	παραγωγη� 	του	“ρ”.	
ü Μπορει�	να	αναγνωρι�ζει	κα� ποια	γρα� μματα.
ü Κατανοει�	ο� τι	οι	λε�ξεις	διαβα� ζονται.
ü Ξεκινου� ν	οι	πρω� τες	προσπα� θειες	γραφη� ς.

Τι	κάνουμε:
ü Διαβα� ζουμε	βιβλι�α.
ü Γρα�φουμε	και	διαβα� ζουμε	μαζι�	λι�στες/σημειω� σεις	π.χ.	λι�στα	για	το	
σου� περ-μα� ρκετ

ü Δεν	δι�νουμε	γραπτε�ς	ασκη� σεις.
ü Μαθαι�νουμε	τραγουδα� κια	με	ομοιοκαταληξι�α.

Πότε		 	ανησυχούμε:	 	
ü Αν	ως	την	ηλικι�α	των	5	ετω� ν	δεν	ε�χει	πλου� σιο	λεξιλο� γιο	και	δεν	δει�χνει	να
κατανοει�	και	να	απαντα� 	σωστα� 	σε	ο� λες	τις	ερωτη� σεις	που	του	
απευθυ� νονται.

ü Αν	δεν	μπορει�	να	αναγνωρι�σει	κα� ποια	γρα� μματα.
ü Αν	ει�ναι	δυσκατα� ληπτη	η	ομιλι�α	του.
ü Αν	τραυλι�ζει.

Έως	6-6,5	ετών

Αναμενόμενες	ικανότητες	 	:		
Κατανοεί:	 Ουσιαστικα� 	και	τουλα� χιστον	δυ� ο	επιθετικου� ς	προσδιορισμου� ς

Ουσιαστικα� 	που	δει�χνουν	ο� τι	κα� ποιος	επιτελει�	μια	πρα� ξη	(π.χ.	γρα�ψιμο,	
μελε�τη)
Χρονικε�ς	και	διαδοχικε�ς	ε�ννοιες
Προσθε�τει	και	αφαιρει�	αριθμου� ς	ως	το	5

Έκφραση:	 Ονομα� ζει	επιπλε�ον	κατηγορι�ες
Χρησιμοποιει�	επι�θετα	για	να	περιγρα�ψει	ανθρω� πους	και	αντικει�μενα
Δι�νει	σωστου� ς	ορισμου� ς	και	πιο	συ� νθετους
Χρησιμοποιη�σει	συγκρικτικο� 	και	υπερθετικο� 	βαθμο�
Ξαναλε�ει	ιστορι�α	με	οπτικη� 	υποστη� ριξη	η� 	και	χωρι�ς
Κατασκευα� ζει	ουσιαστικα� 	απο� 	ρη� ματα
Χρησιμοποιει�	ανω� μαλους	πληθυντικου� ς
Χρησιμοποιει�	ομοιοκαταληξι�α	
Μπορει�	να	κα� νει	τον	η� χο-φω� νημα	λε�ξη	π.χ.	φ+ως	φως
Μπορει�	να	σχηματι�ζει	συλλαβε�ς	(κ+α=κα)
Αρχι�ζει	να	διαβα� ζει	α� πλες	λε�ξεις	και	να	μετρα� 	τις	συλλαβε�ς	τους

Πότε	ανησυχούμε:
ü Αν	δεν	προφε�ρει	σωστα� 	ο� λους	τους	φθο� γγους	της	μητρικη� ς	του	γλω� σσας
ü Αν	ε�χει	δυσκολι�α	να	βρει	ονο� ματα	αντικειμε�νων
ü Αν	δεν	ξεχωρι�ζει	«φωνη� ματα»	μιας	λε�ξης.	Δηλαδη� 	γ-α-τ-α=γατα	
ü Αρνει�ται	η� 	δυσκολευ� εται	πολυ� 	να	διαβα� σει



Λοιπές	διαταραχές	που	ενδέχεται	να	συνυπάρχουν		 	με	διαταραχές	λόγου/	 	
επικοινωνίας	 	:		

ü Αν	ε�χει	φωνη� 	αδυ� ναμη	η� 	και	κατα� 	την	ομιλι�α	βγαι�νει	αε�ρας	απο� 	τη	μυ� τη.
ü Αν	ε�χει	νυχτερινη� 	ενου� ρηση/εγκο� πριση/εκρη� ξεις	θυμου� /κοινωνικη� 	απομο� νωση
ü Αν	μετα� 	απο� 	αρρω� στια,	σε	ηλικι�α	που	ε�χει	αναπτυ� ξει	το	λο� γο,	διακο� πτεται	η	
εξε�λιξη	του.

ü Αν	μετα� 	απο� 	πτω� ση	η� 	ατυ� χημα	διακο� πτεται	η� 	χειροτερευ� ει	η	εξε�λιξη	της	ομιλι�ας	
η� 	του	λο� γου	του.

ü Αν	παρουσια� ζει	προβλη� ματα	στη	φωνη� 	ο�πως:	παρατεταμε�νη/αδικαιολο� γητη	
βραχνα� δα/κου� ραση	η� 	ξαφνικη� 	απω� λεια	φωνη� ς	(που	κρατα� ει).

ü Αν	τραυλι�ζει	.
ü Αν	δεν	κοινωνικοποιει�ται	ευ� κολα,	δεν	κα� νει	βλεμματικη� 	επαφη� 	και	η	η	
επικοινωνι�α	του	ει�ναι	δυ� σκολη.

Αξίζει	να	τονιστεί	 		ότι:	 	
ü Απο� 	παιδι�	σε	παιδι�,	υπα� ρχει	διακυ� μανση	στην	ηλικι�α	που	κατακτα� 	μια	δεξιο� τητα
ü Εα� ν	υπα� ρχει	δυσκολι�α	στο	λο� γο/φωνη� /ομιλι�α/επικοινωνι�α,	ο� σο	συντομο� τερα	
το	εντοπι�σουμε	και	ζητη�σουμε	βοη� θεια,	το�σο	καλυ� τερο.	Το	60%	των	παιδιω� ν	με
δυσκολι�ες	στην	προσχολικη� 	ηλικι�α	(λο� γου/ομιλι�ας	και	επικοινωνι�ας),	στην	
ηλικι�α	7ε�ως	10	ενδε�χεται	να	παρουσια� σει	δυσκολι�ες	στην	ανα� γνωση	και	στη	
γραφη� .


