
Περιγραφή περιστατικού: ο συμμετέχων 
στην παρούσα μελέτη είναι αγόρι (Κ.Χ.) 4 
ετών όπου προσήλθε για 
λογοθεραπευτική αξιολόγηση και 
παρέμβαση με αίτημα της διερεύνησης 
της καθυστέρησης στην ομιλία. Για τη 
λογοθεραπευτική αξιολόγηση 
χρησιμοποιήθηκε η Δοκιμασία Γλωσσικής 
Αντίληψης & Έκφρασης 
(ΔΓΑΕ)(Βογινδρούκας & Γρηγοριάδου,  
2008). Από την αξιολόγηση προέκυψαν τα 
κάτωθι:

Παιχνίδι λειτουργικό, αναδύεται 
συμβολική σκέψη (απέδωσε ψευδή 
ιδιότητα) 

Μάθηση μέσα από μοντέλο 

Γλωσσικό Στάδιο Ι: επίπεδο συνδυασμού 2 
λέξεων 

Αντίληψη: εκτελεί απλές εντολές, 
κατανοεί προτάσεις 2 λέξεων, 
χαρακτηρισμούς αντικειμένων βάση 
χρώματος & μεγέθους, κατανοεί την 
άρνηση 

Έκφραση: αναδύεται η ικανότητα 
δημιουργίας φράσεων με συνδυασμό 2 
λέξεων, για χρήση επιθετικών 
προσδιορισμών (μέγεθος), όπως και για 
έκφραση της άρνησης 

Αρχική καταμέτρηση MLUw:1,42

Εισαγωγή: 
Η αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) 

αναφέρεται σε πρωτογενείς γλωσσικές δυσκολίες 
και αφορά την απόκλιση της γλωσσικής ανάπτυξης 
των παιδιών από την τυπική αναπτυξιακή πορεία. 

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να 
επηρεάσει και να βοηθήσει στη βελτίωση των 
γλωσσικών δεξιοτήτων του ατόμου. Η χρήση 

νοημάτων σε συνδυασμό με την ομιλία συμβάλλει 
στην επιτυχή κατανόηση, διευκολύνει στην 
αναπαράσταση της λέξης, ενεργοποιεί και 

διευκολύνει την πρόσβαση στη λέξη.
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Συμπεράσματα -συζήτηση:
Η χρήση του γλωσσικού προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ στη θεραπευτική διαδικασία ενισχύει το αίσθημα αυτοπεποίθησης και τη διάθεση για επικοινωνία
Ο ρυθμός της ομιλίας μειώνεται δίνεται χρόνος για το σχεδιασμό των κινητικών πράξεων και αυξάνεται η εκφραστική ικανότητα  και έτσι παρατηρούνται 
περισσότερες εκφορές και σχολιασμοί. Παράλληλα κατανοούνται καλύτερα οι κανόνες της γλώσσας κατά τη σύνθεση προτάσεων και βελτιώνεται η ευκρίνεια 
στην ομιλία. 

Περιορισμοί:
τρόπο συλλογής των πληροφοριών 
τον αριθμό των παραγόμενων φράσεων που θα συλλεχθεί και θα αναλυθεί
απουσίες λόγω ασθένειας
εναλλαγές στη διάθεση
δεν υπήρχε αξιολόγηση του νοητικού δυναμικού που μπορεί να επηρεάσει το MLUw (Pruthi, 2012)

Στόχος:
Η χρήση του γλωσσικού προγράμματος 
ΜΑΚΑΤΟΝ από τον ειδικό ως μέσο για 

την ενθάρρυνση της επικοινωνίας και την 
προώθηση της ανάπτυξης γλωσσικών 

δεξιοτήτων σε παιδί με ΑΓΔ

Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης

Η χρήση του γλωσσικού προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ σε παιδί με αναπτυξιακή 
Γλωσσική Διαταραχή

Μεθοδολογία & Υλικά:
Μεθοδολογία:
• Σημασιολογικά δίκτυα, παιχνίδι δόμηση πρότασης
• Σχολιασμός δραστηριοτήτων και σηματοδότηση  λέξεων-

κλειδιά βασικού λεξιλογίου
• Συνδυασμό 2 νοημάτων
• Επιλογές παιδιού, χωρίς απαιτήσεις να μιμηθεί νοήματα, 

επιβράβευση
Υλικά:
• καθημερινά αντικείμενα δραστηριότητες συνδυασμένες 

με λειτουργική χρήση 
• παιχνίδια που ενισχύουν συμβολική σκέψη
• παιχνίδια εκπαιδευτικά για βασικές έννοιες
• βιβλία με εικόνες  

Αποτελέσματα επαναξιολόγησης:
Χρησιμοποιήθηκαν τα ΔΓΑΕ & Δοκιμασία Εκφραστικού
Λεξιλογίου (Βογινδρούκας κα. 2009) (ΔΕΛ)
ΔΓΑΕ: Γλωσσικό Στάδιο ΙΙ : Επίπεδο συνδυασμού 3 λέξεων
 Αντίληψη: κατανόηση προτάσεων τριών λέξεων, 

υφίστανται δεξιότητες αντίληψης που αφορούν πλήθος 
& χαρακτηρισμό αντικειμένων (χρώμα), αναδύεται η 
κατανόηση τοπικών προσδιορισμών, ενώ δεν υφίστανται 
δεξιότητες κατηγοριοποίησης 

 Έκφραση: μπορούσε να αποδώσει το πλήθος και το 
χρώμα αντικειμένων, ενώ αναδύεται η ικανότητα 
έκφρασης με προτάσεις τριών λέξεων

ΔΕΛ: εκφραστικό λεξιλόγιο στο 10ο εκατοστημόριο, 
(παρατηρήθηκαν σημασιολογικές παραφασίες)
Τελική καταμέτρηση MLUw:2,6

Μεθοδολογία: προκειμένου να διερευνηθεί 
η επίδραση του ΜΑΚΑΤΟΝ στο περιστατικό 
με ΑΓΔ χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης το 
MLU-word (MLUw).
Το MLU αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο για τον 
προσδιορισμό του επιπέδου της γλωσσικής 
ανάπτυξης (Brown, 1973), το MLUw
ενδείκνυται για γλώσσες πολύπλοκες 
μορφολογικά και συντακτικά όπως η 
ελληνική και αναδεικνύει εξίσου καλά το 
επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης για μικρής 
ηλικίας παιδιά έως 5 ετών (Ezeizabarrena & 
Fernadez, 2018).
•Η λογοθεραπευτική παρέμβαση διεξήχθη 
με συχνότητα 2 ατομικών επισκέψεων 
εβδομαδιαίως των 45 λεπτών
•Αξιολόγηση χρησιμοποιώντας τη 
Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και 
Έκφρασης (ΔΓΑΕ)
•Ηχογράφηση 20 λεπτης συνεδρίας ώστε να 
καταμετρηθεί το MLUw και να συγκριθεί με 
το αποτέλεσμα μετά από την ολοκλήρωση 
40 συνεδριών 
•Μηνιαίες καταγραφές με βίντεο ώστε να 
παρακολουθείται η πορεία εξέλιξης του 
περιστατικού
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