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Αναςκόπηςη

Μζτρηςη 
θεραπευτικοφ 
αποτελζςματοσ

Λήψη 
αποφάςεων

Φάςη Ανάπτυξησ Φάςη Εδραίωςησ

Σρςμόηηηα Παοακξλξύθηζηπ: 1x/εβδξμάδα

Μέζη διάοκεια ζρμεδοίαπ: 1 ώοα

Στρατηγικζσ 
Αλληλεπίδραςησ

Στρατηγικζσ
Γλωςςικήσ Διζγερςησ

Στρατηγικζσ Οικογζνειασ τρατηγικζσ  Οικογζνειασ

τρατηγικζσ Αλληλεπίδραςησ

τρατηγικζσ Γλωςςικήσ Διζγερςησ

Επαναπροςδιοριςμόσ - Λήψη αποφάςεων
 Οδηγίεσ & επανεκτίμηςη ςε: 3μηνο, 6μηνο, ζτοσ
 Περαιτζρω ζμμεςη παρζμβαςη (Π.Εξ..Ε)
 υνζχιςη θεραπείασ με άμεςη παρζμβαςη
 Εξειδικευμζνη ςυμβουλευτική ςε τομείσ ανάγκησ

θεραπεσηική παρέμβαζη 12 εβδομάδων

Μελέηη ΠερίπηωζηςΓ. Λαηζάξα dimitralatsara@gmail .com

Γ. Μαξνύζνο marousos@eulegein.net

Κ. Μαξνύζνπ kerasia@eulegein.net

Σϊμα & Λειτουργίεσ Αντίκτυπο ςτην  Καθημερινότητα
Δραςτηριότητα & υμμετοχή

Περιβαλλοντικοί Παράγοντεσ Ατομικοί  Παράγοντεσ

Συνιςτϊςεσ Επικοινωνιακοφ Πλαιςίου

Ε β δ ο μ ά δ ε σ

Διερεσνηηικά 

Εργαλεία

Υακειή αθνπζηηθή πξνζνρή (δελ δίλεη ζεκαζία ζε απηά πνπ αθνύεη) 

Καιό ιεμηιόγην:  Πξόζιεςε επηπέδνπ Νεπίσλ (Οπζ.:7/10, Δπ.:11/14, Ρ.:7/10)

Αλάθιεζε Γ.Δ.Λ.:  Α.Β.=33, Αλη. Υ.Η.=7,1 , (%)=91%

Δπαξθήο Μ/: Πξόζιεςε CELF-Γ.Π.: Σ.Σ.= 95%, (%)=37

Παξαγσγή Δηθόλεο δξάζεο: (%) Π.Ε.=70%  Γ.Ε.=80%  .Ε.=70%
Αλώξηκε Φσλνινγία: αθνκνηώζεηο, απινπζηεύζεηο ζπκπιεγκάησλ, εκπξνζζνπνηήζεηο ππεξστθώλ)

Οξόζεκα σο αλακέλεηαη. Τπεξηξνθηθά αδελνεηδή, άπλνηεο, ξνραιίδεη, ερεξή αλάζα

Ακθηπιεπξηθόηεηα

Μεγάιε δπζθνιία ζπλεξγαζίαο ζην ζπίηη, ζηηο θαζεκεξηλέο ξνπηίλεο

Αξλεηηθόο λα δσγξαθίζεη, λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηόηεηεο ζην ζπίηη

πκκεηέρεη ζην παηρλίδη κε άιια παηδηά - αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο

Υακειή επίδνζε ζην ζρνιείν. Σν ηξέρνλ δηάζηεκα δείρλεη λα βαξηέηαη λα ζπκκεηέρεη 

ζηηο δξαζηεξηόηεηεο. Υξεηάδεηαη ππνζηήξημε

Οκηιία δπζθαηάιεπηε, δέρεηαη εξσηήζεηο <<γηαηί κηιάο έηζη;>>

Δθπαηδεπηηθνί: Αλεζπρνύλ γηα ηελ εμέιημε ηεο νκηιίαο θαη ην εθπαηδεπηηθό αληίθηππν

Μεηέξα (ινγνζεξαπεύηξηα, άλεξγε, βαζηθή θξνληίδα) παηέξαο (2 δνπιεηέο, ειάρηζηεο ώξεο ζπίηη)

Αδεξθή Μπξηώ (21 κελώλ) 

Παηέξαο από Βνζλία, κηιά θαιά Διιεληθά. Καη νη 2 γνλείο κηινύλ Διιεληθά ζην παηδί

Οκνθσλία γνλέσλ  ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα παηδηά

Μεηέξα ειαζηηθή / παηέξαο ζηαζεξόο 

Πνιιέο ώξεο ζηελ νζόλε θαζεκεξηλά

Πξνζπάζεηα γνλέσλ κε εμεγήζεηο, παηρλίδη, επαλάιεςε ιέμεσλ, ηξαγνύδηα, ζπιιαβηζηή νκηιία

Πνιύ πςειή αλεζπρία κεηέξαο (γηα ηελ επηθνηλσλία/ζπλεξγαζία θαη ηνλ ιόγν)

Μέηξηα πξνο θαιή γνλετθή γλώζε ζηε δηαρείξηζε ηεο δπζθνιίαο

Σεζζάξσλ εηώλ. Παξαθνινπζεί πιαίζην πξνζρνιηθήο  αγσγήο (2ε ρξνληά)

Αληηδξά ζηα όξηα, δελ ηα δέρεηαη. Γηεθδηθεί θαη πεηπραίλεη απηό πνπ ζέιεη

Υακειή απηνλόκεζε:  Πξνζθόιιεζε ζηε κεηέξα. Κνηκάηαη κε γνλείο ηειεπηαία, 

δέρεηαη βνήζεηα θάπνηεο θνξέο ζην θαγεηό.

Απηνπεπνίζεζε: Αλαθέξεη ζπρλά «θνβάκαη», «δελ κπνξώ»

Ιδηνζπγθξαζία 

Δπγεληθόο, θνηλσληθόο, ζπλαηζζεκαηηθόο, ηζρπξνγλώκσλ, επίκνλνο, θνιιάεη ζε 

πξάγκαηα όηαλ ηζαηηζηεί

Δλδηαθέξνληα: Παηρλίδη κε αδεξθή, θαηαζθεπέο, πνδόζθαηξν, κνπζηθά όξγαλα

Σππηθέο/ ηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο

•Καηαγξαθή απζόξκεηεο ιεθηηθήο παξαγσγήο

•Αιιειεπηδξαζηηθό παηρλίδη γνλέσλ- παηδηνύ

Κιηληθό

Ιζηνξηθό

πλέληεπμε Γνλέσλ κε

Δζηίαζε ζηε Λύζε

Κιίκαθεο  γνλετθήο εθηίκεζεο

ύληνκν Αληρλεπηηθό

Δξγαιείν ηδηνζπγθξαζίαο

Επικοινωνιακή Λειτουργικότητα

Προςδοκία γονζων
Καζαξή νκηιία, επηθνηλσλία- ζπλεξγαζία 

εληόο θαη εθηόο ζπηηηνύ

Αιτιολογία
Μη προςδιορίςιμη 4,1 ετϊν

Aναθορά μελέηης:

Λατςάρα Δ., Μαροφςοσ
Δ. & Μαροφςου Κ. 
(2017). Π.Εξ..Ε. –
Λογοθεραπευτική
παρζμβαςη 12 
εβδομάδων. Μελζτη 
περίπτωςησ, 1ο 
Επιςτθμονικό Συνζδριο 
Λογοκεραπείασ. 
Ιωάννινα 10-12 
Νοεμβρίου

Έκκεζεο πξώηκεο παξεκβάζεηο: 

α) θαζηζηνύλ ηνπο γνλείο δηαρεηξηζηέο ηεο

θαηάζηαζεο, 

β) εμππεξεηνύλ απνηειεζκαηηθά αλάγθεο

πξώηκεο παξέκβαζεο,

γ) είλαη βξαρππξόζεζκεο

Η αμηνπνίεζε ςπρνζεξαπεπηηθώλ θιηληθώλ 

πξαθηηθώλ ζε ινγνζεξαπεπηηθά

πξνγξάκκαηα, όπσο ην Π.Δμ..Δ.  εληζρύεη 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο έκκεζεο 

παξέκβαζεο

Η ελίζρπζε ηεο γνλετθήο δηαρεηξηζηηθήο 

γλώζεο  κεηώλεη ηελ γνλετθή αλεζπρία θαη 

ελδπλακώλεη  ηελ νηθνγέλεηα πξνο όθεινο 

ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ

Παιδί

Δοκιμαςία Αρχική Αξιολόγηςη

Χ.Η.=4.1

12η εβδομάδα

Χ.Η.=4.4

3μηνοσ ζλεγχοσ

X.H.=4.8

Δ.Ε.Λ. Αρχικόσ Βαθμόσ=33

Εκατοςτημόριο:

95%

Αρχικόσ Βαθμόσ=25

Εκατοςτημόριο: 

80%

Αρχικόσ Βαθμόσ=37

Εκατοςτημόριο: 

90%

Λεξιλογική 

Κατανόηςη

(Δοκιμαςία)

Ουςιαςτικά=7/10

Επίθετα=7/10

Ρήματα= 7/10 

Ουςιαςτικά=4/10

Επίθετα= 4/10

Ρήματα= 5/10

Ουςιαςτικά= 8/10

Επίθετα= 7/10

Ρήματα= 9/10

Εικόνεσ 

Δράςησ

Εκατοςτημόριο % :

Π.Ε.=70%

Γ.Ε.=80%

.Ε.=70%

Εκατοςτημόριο % :

Π.Ε.=90%

Γ.Ε.=80%

.Ε.=80%

Εκατοςτημόριο % :

Π.Ε.=80%

Γ.Ε.=90%

.Ε.=90%

CELF (Δομή

Πρόταςησ)

Αρχικόσ Βαθμόσ=13

ταθμιςμζνη 

Σιμή=95

Εκατοςτημόριο=37

Αρχικόσ Βαθμόσ=18

ταθμιςμζνη 

Σιμή=115

Εκατοςτημόριο= 84

Αρχικόσ Βαθμόσ=21

ταθμιςμζνη 

Σιμή=125

Εκατοςτημόριο=95

Γονείσ

Σι 
άλλαξε;

• Μάκαμε να ζχουμε επαφι με το παιδί

• Αντιμετωπίηουμε ιρεμα τισ καταςτάςεισ

• Πλζον νιϊκουμε πιο δυνατοί, χωρίσ
αμφιβολίεσ και τφψεισ για τουσ
χειριςμοφσ μασ

• Το παιδί είναι πιο χαροφμενο, πιο 
ςυνεργάςιμο και εκφράηει τα
ςυναιςκιματα του

• Το παιδί πλζον προςπακεί για
κακαρότερθ άρκρωςθ

Σι βοήθηςε 
ςτην 

αλλαγή;

www.eulegein.net

• Ακοφμε τι κζλει να πει το παιδί

• Εφαρμόηουμε τα 5λεπτα
αποκλειςτικοφ χρόνου και τισ
Στρατθγικζσ μασ

• Του δίνουμε πρωτοβουλία

• Επιβραβεφοντασ ενιςχφςαμε τθν
αυτοπεποίκθςθ του

Αξρηθή δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία

Οξγαλόγξακκα  Θεξαπείαο

Απνηειέζκαηα

πκπεξάζκαηα

mailto:dimitralatsara@gmail.com
mailto:marousos@eulegein.net
mailto:marousos@eulegein.net

