Λογοθεραπεία
Λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την διάγνωση και την
θεραπεία των διαταραχών της φωνής της ομιλίας και του λόγου.
Ο ανθρώπινος λόγος μπορεί να χωριστεί σε:
1. Προφορικός λόγος : Αυθόρμητος λόγος, επανάληψη ομιλίας η μίμηση της ομιλίας άλλου.
2. Εσωτερικός λόγος : εσωτερικός μονόλογος, κατανόηση ομιλίας άλλου.
3. Ανάγνωση : μεγαλόφωνη ανάγνωση, νοερή ανάγνωση, κατανόηση κειμένου.
4. Γραπτός λόγος ( γραφή ) : αυθόρμητη γραφή, καθ' υπαγόρευση γραφή, αντιγραφή.

Ο λογοπεδικός ανάλογα με την ηλικία του παιδιού αξιολογεί με ενδελέχεια την λεκτική
επικοινωνία τα παιδιά εξετάζοντας τα υποσυστήματα της γλώσσας όπως: φωνολογία,
σημασιολογία, μορφολογία, σύνταξη και πραγματολογία. Επιπλέον εξετάζει τα όργανα
αντίληψης και παραγωγής της ομιλίας, τις ικανότητες μάθησης, την μνήμη, την προσοχή, τις
γνωστικές ικανότητες, την κοινωνική συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας. Οι αποκλίσεις σε κάποια από τα προαναφερθέντα πεδία αποτελούν
συμπτώματα συγκεκριμένης παθολογίας που πιθανόν συνθέτουν τη κλινική εικόνα μιας
διαταραχής λόγου, φωνής, ομιλίας, επικοινωνίας.
Στόχοι της λογοθεραπείας είναι η αποτροπή των γλωσσικών προβλημάτων στην εξέλιξη του
ατόμου πριν επηρεάσουν την κοινωνική του συμπεριφορά, την μάθηση και την επίδοση
του.
Επίσης στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος για να
επιτευχθεί ομαλή γλωσσική εξέλιξη και σε περίπτωση γλωσσικής διαταραχής στοχεύει στην
ομαλότερη αποκατάσταση της.
Η λογοθεραπεία για να ολοκληρώσει το σύνθετο της έργο χρειάζεται την συνδρομή και την
κατάρτιση άλλων επιστημονικών χώρων όπως της ιατρικής, της ψυχολογίας, της
παιδαγωγικής, της φυσικοθεραπείας και της εργοθεραπείας.
Συμβουλευτείτε τον λογοθεραπευτή αν:
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Το παιδί σας δεν έχει αναπτύξει την ομιλία του ακόμη ενώ θα έπρεπε.
Αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε το παιδί σας όταν μιλάει.
Δεν ακούγονται καθαρά στην ομιλία του όλοι οι φθόγγοι.
Νιώθετε ότι δεν μπορεί να εκφραστεί.
Δεν ολοκληρώνει ένα παιχνίδι ή μία δραστηριότητα που παίζει.
Δε σας προσέχει.
Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί.
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Έχει δυσκολίες στην οργάνωση και διατύπωση των σκέψεων του.
Διαβάζει ακόμα συλλαβιστά
Το γράψιμο του είναι δυσανάγνωστο.
Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη.
Όταν μιλάει από την μύτη.
Μιλάει γρήγορα, μπερδεμένα με διακοπτόμενη ροή, (τραυλισμός).
Η φωνή του ακούγεται μόνιμα βραχνή.

