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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το 14ο Πανελλήνιο – 1ο Διεθνές Συνέδριο Λογοθεραπείας «Χτίζοντας Γέφυρες» του ΠΣΛ
θα πραγματοποιηθεί στις 28, 29 και 30 Μαΐου 2021 διαδικτυακά με τη συμμετοχή του
Τουρκικού Συλλόγου Λογοθεραπευτών (DKTD) και με την παρουσία ομιλητών από Ελλάδα,
Τουρκία, Κύπρο, Βουλγαρία, Τσεχία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική, Ρουμανία, Λιθουανία,
Ισπανία, Ολλανδία και Εσθονία.

Στόχος του συνεδρίου είναι να κάνει μια επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
εστιάζοντας σε τομείς πρόληψης, θεραπείας, και αξιολόγησης αλλά και να εμβαθύνει
στις ελπιδοφόρες προοπτικές εφαρμογής των κατακτήσεων της τρέχουσας έρευνας και
των νέων τεχνολογικών εργαλείων. Επιπλέον, να αναδειχθεί ο διεπιστημονικός
χαρακτήρας της έρευνας και της συνεργασίας με άλλες ειδικότητες (ιατρούς,
ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, δασκάλους
κ.ά.) στην θεραπεία των παθολογιών λόγου και επικοινωνίας.
Το συνέδριο περιλαμβάνει διάφορες ενότητες αλλά εστίασε περισσότερο στις παρακάτω:
▪

νευροαναπτυξιακές διαταραχές στην παιδική ηλικία-κλινικά και ερευνητικά θέματα,

▪

δραστηριότητα και συμμετοχή – ποιότητα ζωής,

▪

πολυπολιτισμικότητα-γλωσσική εξέλιξη,

▪

το παιδί με κοχλιακό εμφύτευμα,

▪

στηρίζοντας την επικοινωνία στην ενήλικη ζωή.

Το συνέδριο φιλοξενεί 500 συμμετέχοντες από 12 διαφορετικές χώρες, σε 2 παράλληλες
αίθουσες και προσφέρει τα πλεονεκτήματα μιας ευρύτερης επιστημονικής διαδικτυακής
συνάντησης χάρη στη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων ομιλητών και διακεκριμένων
Ελλήνων επιστημόνων.
Το συνέδριο περιλαμβάνει προφορικές ανακοινώσεις, κεντρικές ομιλίες, ειδικά θέματα,
προσκεκλημένη ομιλία καθώς και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters). Παράλληλα με τις
παρουσιάσεις
των
προφορικών
ανακοινώσεων
θα
πραγματοποιηθούν
εξειδικευμένα εργαστήρια για όσους επιζητούν επιπλέον επιμόρφωση και εκπαίδευση.
Τέλος, η ψηφιακή διεξαγωγή του συνεδρίου αλλά και η μεγάλη θεματολογία του μας
έδωσαν τη δυνατότητα να προσθέσουμε στο πρόγραμμα δύο σεμινάρια σε μορφή webinar
με σχετικό επιστημονικό περιεχόμενο.
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PREFACE
The 14th – 1st Panhellenic International Congress of Speech and Language Therapy
“Building Bridges” which will be conducted at 28, 29 and 30 May 2021 in digital form with
the collaboration of the Turkish Association of Speech and Language Therapists and
speakers from Greece, Turkey, Cyprus, Bulgaria, Czech Republic, United Kingdom, USA,
Romania, Lithuania, Spain, Holland and Estonia.

The goal of the Congress is an overview of recent developments focusing on sectors of
therapy, early intervention, assessment and the promising application of the
accomplishments of current research and new technologies. Another objective of this
congress is to promote the interdisciplinary nature of research and the cooperation with
other related professionals (doctors, special education teachers, psychologists,
occupational therapists, physiotherapists, teachers etc.) in the intervention of speech,
language and communication difficulties.
The Congress includes many different scientific sections with a focus on the following areas:
▪

Neurodevelopmental disorders in childhood: Clinical and Research Topics

▪

Participation and Activity – Quality of life

▪

Multiculturalism – Language Development

▪

Children with Cochlear implant

▪

Promoting communication in adulthood

The congress hosts 500 participants from 12 different countries, in 2 parallel digital rooms
and offers the advantages of a broader scientific digital meeting due to participation of
internationally recognized speakers and highly distinguished Greek scientists.
The congress includes oral presentations, keynote speeches, specific sessions, invited
speech as well as posters. During the oral presentations, specialized workshops will take
place for those participants who are looking for more experiential education and scientific
experience. Furthermore, the participants of the Congress have the opportunity to attend
two webinars with related scientific content, before the main congress.
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years. ........................................................................................................................................ 297
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ΣΑΒΒΑΤΟ 03-04-2021 - 17:00-19:30
Webinar 1: Διεπιστημονική προσέγγιση στην αξιολόγηση και αποκατάσταση
παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα-Κλινικές πρακτικές και προβληματισμοί
Τα διεθνή κριτήρια, οι έρευνες, η πολυετής εμπειρία, οι καλές πρακτικές και η
αποτελεσματικότητά τους επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα και τη σημαντικότητα της
διεπιστημονικής προσέγγισης, απ΄ όλες τις ειδικότητες της επιστημονικής κοινότητας, στην
αξιολόγηση και στην αποκατάσταση παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα (ΚΕ). Η σφαιρική
αντιμετώπιση των παιδιών με ΚΕ και η συνεργασία με το οικογενειακό και εκπαιδευτικό
περιβάλλουν είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ικανοποιητικών τρόπων επικοινωνίας
του παιδιού με ΚΕ. Αναδεικνύοντας τους ρόλους και τους στόχους της κάθε ειδικότητας,
την καλή συνεργασία μεταξύ τους αλλά και κλινικές πρακτικές, νεότερα δεδομένα και
διάφορους προβληματισμούς που προκύπτουν διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα
για τα παιδιά με ΚΕ από επαγγελματίες επιστημονικώς καταρτισμένους.
Συντονίστριες:
Αναγνώστου Φλώρα, MSc, PGDip, MRCSLT, Λογοθεραπεύτρια, Φωνοπαθολογία, MScΑκοολογία,MSc
Γκούντα Σταματία, Λογοθεραπεύτρια
Πάνελ:
Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα:
Νικολόπουλος Θωμάς - MD, DM, PhD, FEBEORL-HNS, Καθηγητής ΩΡΛ Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β’ ΩΡΛ Κλινικής
Κιτσώνα Μαριάνα - MSc, MA, CCC-SLP, Λογοθεραπεύτρια

Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων της Α’ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής του “ΑΧΕΠΑ”,
Θεσσαλονίκη:
Κυριαφίνης Γιώργος, PhD, χειρουργός Ω.Ρ.Λ., Υπεύθυνος του Κέντρου
Aηδονά Σοφία, PhD, Ειδική παιδαγωγός-Λογοπαθολόγος
Σταγιόπουλος Πέτρος, PhD, Ειδικός Παιδαγωγός, Προϊστάμενος 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α’
Θεσσαλονίκης

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη:
Μάρκου Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής

Ιατρικής

Σχολής

Α.Π.Θ.,

Διευθυντής

Β’

Νικολαϊδης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
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SATURDAY 03-04-2021 - 17:00-19:30
Webinar 1: Interdisciplinary approach to the eva luation and rehabilitation of
children with cochlear implant-Clinical practices and reflections
All the internationals criteria, researches, many years of experience, good practices and
their effectiveness, confirm the necessity and importance of the interdisciplinary approach,
from all the specialties of the scientific community, in the process of the assessment and
rehabilitation of children with cochlear implant (CI).
The holistic intervention of children with CI and the cooperation with their family and
educational environment are necessary for the development of their communication.
Scientifically trained professionals, working with children with CI, will highlight the roles and
goals of each specialty, the good cooperation between them but also, they will present
clinical practices and new data, and discuss various concerns that may arise.
Moderators:
Anagnostou Flora, MSc, PGDip, MRCSLT, Speech & Language Therapist, Voice Pathology,
MSc – Audiological Science, MSc
Gouda Stamatia, Speech & Language Therapist

Panel:
Attica University Hospital, Athens:
Nikolopoulos Thomas, MD, DM, PhD, FEBEORL-HNS, Professor of ENT at the National and
Kapodistrian University of Athens, Director of B’ENT Clinic, Attica University Hospital, Athens
Kitsona Mariana, MSc, MA, CCC-SLP, Speech & Language Therapist

Cochlear Implantation Center of the A’ University ENT Clinic of “AHEPA”, Thessaloniki:
Kyriafinis Giorgos, PhD, ORL Surgeon, Head of the Cochlear Implantation Center
Aidona Sophia, PhD Special Education Teacher-Speech and Language Therapist
Stagiopoulos Petros, PhD, Special Education Teacher, Head of 1st KESY A’Thessaloniki

Papageorgiou Hospital, Thessaloniki:
Markou Konstantinos, Professor of Medical School, Aristotle University of Thessaloniki
Director of B’ University ENT Clinic, Papageorgiou Hospital, Thessaloniki
Nikolaidis Vassilios, Assistant Professor ENT Clinic, B’ University ENT Clinic, Aristotle
University of Thessaloniki
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ΣΑΒΒΑΤΟ 08-05-2021 – 17:00-19:00
Webinar 2: Tele-therapy in speech and language therapy in Turkey: Brave slts in
the new world
“The only thing that does not change is the change itself.” After Covid-19, the world needed
to change in every aspect to be able to maintain the daily needs. Speech and Language
Pathology discipline was one of them. It affected not only the people who needed the
service but also the therapists who provide the service and the education system which
trains SLTs to be. Thus, the aim of this webinar is to share the knowledge that was gained
from the experience of tele-practice after the pandemic in terms of those three
perspectives: clients, SLTs and the academia. However, the experience without a wellgrounded theoretical knowledge would be weak, thus the webinar will start with the
evidence-based roots of tele-practice and proceed with our experiences which were based
on this evidence. Subsequently, the session will continue with the technical issues
concerning the tele-practice process, and there will be given some useful tips on how to
manage the unexpected problems. Lastly, it will focus on the education extent of telepractice process which has a big role to accomplish to train SLTs to fulfill the practical needs
of the public. Essentially, the supervision stage of the intern SLTs, who have been practicing
tele-practice and getting tele-supervision, will be mentioned. As strong believers of ethical
approach in our practices, it is widely known that SLTs prioritize ethic to any issues. That is
the reason why all the three speeches will emphasize the importance of ethics and based on
ethical issues.

Chairman: Spyros Koutras, Panhellenic Association of Logopedists (PAL)
Moderator: Professor Ahmet KONROT -Üsküdar University
Speakers: Nazmiye Evra Günhan Şenol - Medipol University, İstanbul
Evidence based roots of tele-therapy: where it began and how it goes
Elif Meryem Ünsal Akkaya - İzmir Bakırçay University
Technical issues in tele-therapy
Seda Esersin - Anadolu University
Tele-supervision: Anadolu University sample, experience-based practice tips
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 09:30-11:30
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ : ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
1. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου στα παιδιά διευκολύνει τη μάθηση του
γραπτού λόγου: Θεωρητική τεκμηρίωση, προσαρμογή και περιγραφή δύο εμπειρικά
τεκμηριωμένων διδακτικών παρεμβάσεων για μαθητές προσχολικής ή πρώτης σχολικής,
με γλωσσικές διαταραχές, για υποστήριξη και πρόληψη της αναγνωστικής ικανότητας.
ΠΟΝΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Μεταπτυχιακή εργασία: Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Επιστήμες Της Αγωγής: Ειδική Αγωγή Και Εκπαίδευση Ατόμων Με Προβλήματα
Προφορικού Και Γραπτού Λόγου.
Θεματική Ενότητα: Γλωσσικές Διαταραχές, Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές, θεραπευτικά
προγράμματα .
Λέξεις Κλειδιά: δυσκολίες προφορικού και γραπτού λόγου, ΕΓΔ, Μαθησιακές Δυσκολίες,
διδακτικές παρεμβάσεις.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις ικανότητες του προφορικού λόγου και στην επίδραση
του στον γραπτό. Η μεταφορά του προφορικού λόγου στο γραπτό επηρεάζεται από την
μεταγλωσσική επίγνωση. Αρκετοί μελετητές έχουν ερευνήσει, το πώς ο προφορικός λόγος
επιδρά στον γραπτό. Δυσκολίες στο τομέα της φωνολογίας, του λεξιλογίου, της μνήμης ,
του κειμενικού είδους , της ακουστικής κατανόησης, της μορφολογίας έχουν συσχετιστεί
με δυσκολίες γραμματισμού. Στο πρώτη ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά σχετικά με την
συμβολή
μέσα
από
σύγχρονη
βιβλιογραφία
και
πρόσφατες
μελέτες.
Έπειτα, εστιάζει στα άτομα με ΕΓΔ και στις δυσκολίες που εμφανίζουν στο προφορικό λόγο.
Γίνεται αναφορά σε μελέτες που έχουν γίνει σε άτομα με ΕΓΔ και έχουν δείξει τον κίνδυνο
να αναπτύξουν δυσκολίες γραμματισμού. Στη συνέχεια, η εργασία εστιάζει σε
συγκεκριμένο προφίλ μαθητή με ΕΓΔ, όπου φοιτά στη Α ‘Δημοτικού, όπου αναλύονται οι
δυσκολίες στο λόγο και στη σχολική του επίδοση. Στο τέλος, γίνεται η παρουσίαση δυο
εμπειρικά τεκμηριωμένων διδακτικών παρεμβάσεων που έχουν δημιουργηθεί στο
«Ανάγνωση με έμφαση στη φωνολογία» και στη «Παρέμβαση με έμφαση στον προφορικό
λόγο». Συγκεκριμένα, αναλύονται τα προγράμματα αυτά και η αποτελεσματικότητα τους.
Έπειτα, τα δύο προγράμματα προσαρμόστηκαν στα χαρακτηριστικά και στις δυσκολίες του
μαθητή που έχει περιγράφει παραπάνω ορίζοντας μακροπρόθεσμους και
βραχυπρόθεσμους στόχους και σχεδιάζοντας το υλικό για να υλοποιηθούν οι στόχοι. Ο
σχεδιασμός των στόχων έγινε για τη πρόληψη και αντιμετώπιση των δυσκολιών. Ακόμα,
τονίζεται η σημασία της πρώιμης παρέμβασης σε διαταραχές προφορικού λόγου πριν την
είσοδο στο σχολείο με στόχο ίσων ευκαιριών για τη μάθηση.
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2. Mathematical profile test: Ένα διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης μαθηματικών
δεξιοτητων μαθητώνν δημοτικού τεστ μαθηματικού προφίλ & Δυσαριθμησίας: Ένα
διαδικτυακό αλληλεπιδραστικό εργαλείο αξιολόγησης των μαθηματικών δεξιοτήτων
μαθητών Δημοτικού.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝNΑΚΗΣ
Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
g.karagiannakis@primedu.uoa.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στον τομέα της γνωσιακής επιστήμης των μαθηματικών υπάρχει μια ξεκάθαρη έλλειψη
ενός θεωρητικά τεκμηριωμένου εργαλείου αξιολόγησης διευρυμένων μαθηματικών
δεξιοτήτων. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το Mathematical Profile Test (MathPro Test Karagiannakis & Nöel, 2020) με την παρούσα εργασία να παρουσιάζει την προσαρμογή και
τη στάθμιση του στην Ελληνική γλώσσα. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εργαλείο το οποίο
μπορεί να χορηγείται αυτόνομα σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο καθώς ο εξεταζόμενος
καθοδηγείται αλληλεπιδραστικά από το αντίστοιχο λογισμικό. Η πλήρης έκδοση του
MathPro Test περιλαμβάνει 18 υποκλίμακες οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε μαθηματικές
δεξιότητες που εδράζονται είτε σε ειδικά αριθμητικά γνωστικά συστήματα (επίγνωση
αριθμού) είτε σε γνωστικές δεξιότητες γενικού τομέα (μνήμη, οπτικο- χωρικό,
συλλογιστική) ενώ η σύντομη έκδοση (Mathpro-S Test) περιέχει τέσσερις υποκλίμακες για
την Α ́τάξη και πέντε για τις τάξεις Β ́-ΣΤ ́. Χορηγήθηκε σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό
δείγμα 2371 παιδιών Α ́ έως Στ ́ δημοτικού εφτά γεωγραφικών νομών της Ελλάδας. Το
MathPro Test φάνηκε πως διαθέτει ικανοποιητικό βαθμό εσωτερικής συνοχής και
αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων. Βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις με
τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά
ενώ τα παιδιά με δυσκολίες στα μαθηματικά σημείωσαν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση.
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με ευρήματα μελετών που έχουν λάβει χώρα σε
πληθυσμούς άλλων χωρών, δείχνουν πως το MathPro Test θεωρείται ένα αξιόπιστο και
έγκυρο εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προκαταρκτικό έλεγχο των
μαθηματικών δεξιοτήτων (σύντομη έκδοση) σε μεγάλες ομάδες μαθητών, όσο και για τη
λεπτομερή αξιολόγηση του μαθηματικού προφίλ (πλήρης έκδοση) παιδιών με (ή χωρίς)
μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά – Δυσαριθμησία προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
για διαγνωστικούς λόγους καθώς και στοχευμένη παρέμβαση με βάση τα δυνατά και
αδύναμα σημεία κάθε μαθητή στα μαθηματικά.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αξιολόγηση, Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, Μαθηματικές
Δεξιότητες, Δυσαριθμησία.
3. Όραση & μαθησιακές δυσκολίες – ιχνηλάτηση του οπτικού μονοπατιού ανάγνωσης
Ν. Κοζέης1, Μ. Τριανταφυλλά1, Χ. Τσενίκογλου1, Α. Κοζέη1, Σ. Τυραδέλλης1, Β.,
2
3
3
4
2,5
Ανδρεαδάκης , Ν. Μπουφαχρεντιν , Ε. Σέρβου , Δ. Μπαχούρου , Ι. Σμυρνάκης , Ι.
2,6
Ασλανίδης
1 Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος
2

Προηγμένες Οφθαλμικές Τεχνολογίες
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3
4
5
6

Ειδική παιδαγωγός - φιλόλογος
Ειδική παιδαγωγός
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Οφθαλμολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Εμμετρωπία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανάγνωση είναι μία σύνθετη γνωστική δραστηριότητα, που απαιτεί καλή όραση, καλή
ακοή, καλή νόηση, ικανότητα αποκωδικοποίησης και λεξιλογική κατανόηση. Ευκρινής
διόφθαλμη όραση, ικανοποιητικός μηχανισμός εστιασμού και σύγκλισης, ακριβής εκτέλεση
προσηλώσεων και σακκαδικών κινήσεων, καλή οπτικο-αντιληπτική ικανότητα και οπτική
μνήμη, είναι απαραίτητες οπτικές λειτουργίες για ευχερή ανάγνωση, σε συνδυασμό με
καλή συγκέντρωση.
Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε με σκοπό την ακριβή αποτύπωση του οπτικού αναγνωστικού
μονοπατιού (οπτικής στρατηγικής) σε πραγματικό χρόνο και κατά τη διάρκεια σιωπηλής
ανάγνωσης, με σκοπό την καταγραφή πιθανών διαφορών μεταξύ τυπικών και δυσλεξικών
αναγνωστών.
Μέθοδοι
Στην έρευνα συμμετείχαν έλληνες μαθητές, ηλικίας από 8,1 ετών έως 15,6 ετών, κορίτσια
και αγόρια, σε δύο ομάδες: των διαγνωσμένων δυσλεξικών και των τυπικών για την ηλικία
τους αναγνωστών. Η αποτύπωση του οπτικού αναγνωστικού μονοπατιού γινόταν σε
πραγματικό χρόνο με οφθαλμικό ιχνηλάτη (Tobii 4C eye- tracker).
Ολα τα παιδιά ελεγχόταν οφθαλμολογικά (λειτουργίες που αναφέρονται στην εισαγωγή)
και ακοολογικά. Εφόσον η όραση και η ακοή του συμμετέχοντος ήταν φυσιολογικές, τότε ο
εξεταζόμενος/η εισέρχονταν σε ένα ήσυχο δωμάτιο για να διαβάσει σιωπηλά δύο κείμενα
αυξανόμενης δυσκολίας, τα οποία είχαν γραφτεί από ειδικούς παιδαγωγού και ήταν
κατάλληλα για τις ηλικίες των συμμετεχόντων (αποτελούνταν από λέξεις χαμηλής και
υψηλής συχνότητας αντίστοιχα). Τα κείμενα εμφανιζόταν στην οθόνη ενός φορητού
υπολογιστή (Dell με επεξεργαστή Intel i7 και μέγεθος οθόνης 15.6’’, ανάλυση οθόνης 1366
× 768 pixels, ρυθμός ανανέωσης 60 Hz). Πρό της ανάγνωσης, προηγούνταν βαθμονόμηση
του συμμετέχοντος με τον ιχνηλάτη.
Αποτελέσματα
Αναλύθηκαν παράμετροι «μη-συσχετιζόμενοι-με-κείμενο» και παράμετροι «σχετιζόμενοιμε-κείμενο». Στους τυπικούς αναγνώστες η ταχύτητα ανάγνωσης αυξανόταν με την ηλικία
με μεγαλύτερη αύξηση στα παιδιά Δ’ και Ε’ δημοτικού, ενώ στους δυσλεξικούς
αναγνώστες, η ταχύτητα ανάγνωσης αυξανόταν αργά μετά την Δ’ Δημοτικού. Ο αριθμός
αλλά και η μέση διάρκεια προσήλωσης παρουσίαζαν μια σταδιακή μείωση στους τυπικούς
αναγνώστες, ενώ στους δυσλεξικούς παρουσίαζε μια αργή αλλά σταθερή μείωση στο
χρόνο. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων της μελέτης παρατηρήθηκε στα
παιδιά της Δ’ Δημοτικού. Το μήκος των σακκαδικών κινήσεων στους τυπικούς αναγνώστες
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αυξανόταν με την ηλικία, ενώ το αντίθετο συνέβαινε στους δυσλεξικούς ασθενείς. Ο
αριθμός των λέξεων χωρίς προσηλώσεις αυξανόταν σταδιακά από 14 λέξεις στη Γ’
Δημοτικού στις 35 λέξεις στο Γυμνάσιο, ενώ στους δυσλεξικούς αναγνώστες, σημειωνόταν
σταδιακή αύξηση. Στους τυπικούς αναγνώστες ο αριθμός των λέξεων με πολλαπλές
προσηλώσεις μειώνεται σταθερά από περίπου 100 λέξεις στη Γ’ Δημοτικού σε περίπου 60
στο Γυμνάσιο, ενώ στους δυσλεξικούς η πτωτική τάση αρχίζει από τη Δ’ Δημοτικού (120
λέξεις) και φτάνει μέχρι 100 περίπου λέξεις στο Γυμνάσιο. Στους τυπικούς αναγνώστες, ο
αριθμός των επαναπροσηλώσεων εντός λέξεως μειώνεται σταθερά και το ίδιο συμβαίνει
με τους δυσλεξικούς αναγνώστες, με τη διαφορά ότι ο αριθμός επαναπροσηλώσεων είναι
πολύ μεγαλύτερος στη δεύτερη ομάδα. Το ποσοστό επιτυχίας (προβλεπτικής εγκυρότητας)
έφτασε το 90% σωστής κατάταξης των παιδιών, 93% ειδικότητα (specificity) και 87%
ευαισθησία (sensitivity).
Συζήτηση – συμπεράσματα
Η όραση αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη ευχερούς ανάγνωσης, αλλά
και η ιχνηλάτηση της οπτικής στρατηγικής που ακολουθεί ο αναγνώστης κατά τη διάρκεια
του διαβάσματος είναι επίσης σημαντική. Στη μελέτη αυτή διαφάνηκαν οι διαφορετικές
οπτικές στρατηγικές ανάμεσα στις δύο υπό μελέτη ομάδες. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει
τη δυνατότητα αξιόπιστης και αντικειμενικής εντόπισης παιδιών με αυξημένα
χαρακτηριστικά δυσλεξίας, αναλύοντας με τη βοήθεια αλγορίθμων, απλών δεδομένων της
οπτικής στρατηγικής που ακολουθούν κατά τη σιωπηλή ανάγνωση. Η μέθοδος αυτή είναι
ανεξάρτητα από εθνική γλώσσα, είναι ολιγόλεπτη και μη παρεμβατική, που μπορεί να
εφαρμοστεί μαζικά σε μεγάλο δείγμα μαθητικού πληθυσμού.
4. Διερεύνηση της χρήσης συμβόλων Μάκατον για ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης
παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές.
Έλενα Αλωνεύτη, Έλενα Θεοδώρου, Ιωάννης Βογινδρούκας
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μελέτη διερεύνησε την αναγνωστική κατανόηση παιδιών με Αναπτυξιακές
Διαταραχές, όταν το γραπτό κείμενο συνοδευόταν από σύμβολα ΜΑΚΑΤΟΝ. Επιπρόσθετος
στόχος της μελέτης αυτής, ήταν να εντοπίσει ποιες πληροφορίες σε ένα κείμενο, όταν
συμβολιστούν, διαφοροποιούν την αναγνωστική κατανόηση.
Συνολικά συμμετείχαν 18 άτομα στη μελέτη αυτή, εκ των οποίων 6 ενήλικες, 6 παιδιά
τυπικής ανάπτυξης και 6 παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν
να διαβάσουν 2 κείμενα, τα οποία ήταν όμοια ως προς τα χαρακτηριστικά τους (π.χ.
αριθμός λέξεων, πολυπλοκότητα προτάσεων, αριθμός επεισοδίων, χαρακτήρες κ.α) και εκ
των οποίων το ένα συνοδευόταν από σύμβολα ΜΑΚΑΤΟΝ. Ακολούθως κλήθηκαν να
απαντήσουν προφορικά σε ερωτήσεις κατανόησης. Οι ερωτήσεις, διαμορφώθηκαν μετά
την πιλοτική εφαρμογή του πειράματος, στους ενήλικες συμμετέχοντες. Οι απαντήσεις
τους, καταγράφηκαν και στη συνέχεια αναλύθηκαν με 2 μεθόδους, τη μέθοδο Σωστού /
Λάθους και τη Μέθοδο Κλίμακας (1-5).
Τα αποτελέσματα έδειξαν, πως όταν το κείμενο συνοδευόταν από σύμβολα, η κατανόηση
των παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές ήταν καλύτερη ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφορά
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στην επίδοση των παιδιών με τυπική ανάπτυξη. Ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων
έδειξε πως ευνοήθηκαν συγκεκριμένα είδη πληροφοριών από τη χρήση των συμβόλων,
όπως οι κεντρικοί ήρωες και τα νοητικά ρήματα. Παρατηρήθηκε, επίσης, πως τα παιδιά
τυπικής ανάπτυξης, απαντούσαν σωστά σε ερωτήσεις για το συμβολισμένο κείμενο, που
είχαν συγκεκριμένη απάντηση, ενώ δεν βοηθήθηκαν στις ερωτήσεις που αφορούσαν
συνυπολογισμό πληροφοριών από το σύνολο του κειμένου.
Συμπερασματικά φαίνεται, πως η χρήση συμβόλων ΜΑΚΑΤΟΝ ενισχύει την αναγνωστική
κατανόηση παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές. Ως εκ τούτου τα σύμβολα ΜΑΚΑΤΟΝ
μπορούν να αξιοποιηθούν στην παρέμβαση για παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες.
Λέξεις κλειδιά: Αναγνωστική κατανόηση, ΜΑΚΑΤΟΝ, σύμβολα, αναπτυξιακές διαταραχές,
πληροφορίες
5. Εφαρμογή και αξιολόγηση του ψηφιακού εργαλείου εκμάθησης της ανάγνωσης iread σε
παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες και αρχάριους αναγνώστες.
Χρίστου Θεοφανώ, Μαστροπαύλου Μαρία, Ζακοπούλου Βικτωρία, Νεραντζίνη Μιχαέλα,
Λεκάκου Μαρίκα
Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της μελέτης είναι η αξιολόγηση της χρήσης της εκπαιδευτικής εφαρμογής iRead
στην εκμάθηση της ανάγνωσης από παιδιά που μαθαίνουν ανάγνωση, καθώς και παιδιά με
αναγνωστικές δυσκολίες. Η εφαρμογή iRead αποτελεί ένα υποστηρικτικό ψηφιακό
εργαλείο εκμάθησης της ανάγνωσης που αξιοποιεί μια εξαιρετικά πλούσια βάση
γλωσσικών φαινομένων ως διδακτικό υλικό, το οποίο παρουσιάζει μέσα από εκπαιδευτικά
παιχνίδια (mini-games), με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων φωνημικής,
γραφοφωνημικής, μορφολογικής ενημερότητας και συντακτικής ανάλυσης και
κατανόησης.
Η εφαρμογή διατέθηκε σε δύο ομάδες παιδιών: (α) 140 μαθητές β ́ και γ ́ τάξης που
φοιτούν σε δημοτικά σχολεία της περιφέρειας Αττικής (αρχάριοι αναγνώστες), και (β) 62
μαθητές δ’, ε’ και στ ́ τάξης με αναγνωστικές δυσκολίες που φοιτούν σε τμήματα ένταξης
δημοτικών σχολείων της περιφέρειας Ηπείρου. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν την εφαρμογή
1 φορά την εβδομάδα για μια περίοδο 8-9 μηνών συνολικά με την καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών. Οι επιδόσεις των παιδιών στα παιχνίδια καταγράφονται σε κεντρικό server
και οργανώνονται ανά παιχνίδι, ανά γλωσσικό επίπεδο και ανά γλωσσικό φαινόμενο.
Προκαταρκτικές αναλύσεις των δεδομένων φανέρωσαν εντονότερη βελτίωση στις
επιδόσεις των μαθητών στα επίπεδα της φωνολογίας και της γραφοφωνημικής
ενημερότητας, ενώ ηπιότερες αλλά εμφανείς διαφορές υπήρξαν και στα επίπεδα της
μορφολογικής επίγνωσης και συντακτικής ανάλυσης. Επίσης, τα παιδιά με αναγνωστικές
δυσκολίες φάνηκε ότι βοηθήθηκαν περισσότερο στα επίπεδα της φωνολογίας σε σύγκριση
με τους τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές, επίπεδα που προκαλούν έντονες δυσκολίες και
επηρεάζουν έντονα την αναγνωστική ικανότητα.
Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια, Μαθησιακές Δυσκολίες, Ανάγνωση,
Αρχάριοι Αναγνώστες
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6. Δοκιμασία αξιολόγησης δεξιοτήτων ανάγνωσης (ΔΑΔΑ).
Σουζάνα Παντελιάδου1, Φαίη Αντωνίου2 & Γεώργιος Σιδερίδης2
1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή της διαδικασίας στάθμισης (αξιοπιστία
και εγκυρότητα) της Δοκιμασίας Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης (ΔΑΔΑ). Η ΔΑΔΑ
στοχεύει στην αξιόπιστη και έγκυρη αξιολόγηση όλων των παραγόντων της αναγνωστικής
επίδοσης (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, και κατανόηση) μαθητών που φοιτούν στις τάξεις
Α’ δημοτικού έως και Γ’ γυμνασίου. Η Δοκιμασία αποτελείται από 6 υποδοκιμασίες οι
οποίες αφορούν στην αποκωδικοποίηση λέξεων και ψευδολέξεων, στη διάκριση λέξεων
και ψευδολέξεων, στην αναγνώριση λέξεων, στην ευχέρεια και στην κατανόηση.
Συμμετέχοντες στην κύρια στάθμιση της ΔΑΔΑ ήταν 1807 μαθητές. Η αντιπροσώπευση του
πληθυσμού έγινε χρησιμοποιώντας τη συστηματική διαστρωμάτωση με βάση το φύλο
(Ναγόρια=908 και Νκορίτσια=899) και την περιοχή (αγροτικές=34%, ημιαστικές=11% και
αστικές=55%). Προκειμένου να μετρηθεί η αξιοπιστία της Δοκιμασίας πραγματοποιήθηκε
επαναληπτική αξιολόγηση των ίδιων συμμετεχόντων (Ν=73), και αξιολογήθηκε η συνάφεια
των απαντήσεων, με τη χορήγηση του τεστ εντός 2 εβδομάδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι οι συνάφειες ήταν καλές. Επίσης ελέγχθηκε η εσωτερική συνέπεια κατά ηλικιακή ομάδα
και φύλο και οι δείκτες ήταν εξίσου καλοί και αποδεκτοί με τιμές >0.80 για όλους τους
παράγοντες. Τέλος, ελέγχθηκε ο βαθμός εγκυρότητας της Δοκιμασίας ώστε να αναδειχθεί η
ικανότητα του τεστ να υπολογίσει με ακρίβεια τη μεταβλητή που αξιολογείται. Ελέγχθηκαν
επιμέρους δείκτες, όπως είναι η Εγκυρότητα Περιεχομένου, η Δομική/Κατασκευαστική, η
Συγχρονική (Ν=1459), η Διακριτική Εγκυρότητα (Ν=251), αλλά και η Ανάλυση
Προκατάληψης (κατά φύλο και μητρική γλώσσα). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ΔΑΔΑ
μπορεί να αξιολογήσει με ακρίβεια τη συνολική αναγνωστική επίδοση των μαθητών
ηλικίας 6 έως 15 ετών αλλά και να αναδείξει την επίδοσή τους στις επιμέρους
αναγνωστικές δεξιότητες.
Λέξεις Κλειδιά: Ανάγνωση, Αξιολόγηση, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
7. Προβλεπτική αξία της αναγνωστικής ευχέρειας για τη διάγνωση της δυσλεξίας στην
ελληνική γλώσσα.
Σοφία Γιαζιτζίδου1, Σουζάνα Παντελιάδου1 & Φαίη Αντωνίου2
1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αναγνωστική αποκωδικοποίηση και η αναγνωστική ευχέρεια έχουν συνδεθεί ερευνητικά
διεθνώς με τη δυσλεξία, με την αναγνωστική ευχέρεια να παρουσιάζει αυξημένο
ενδιαφέρον ιδιαίτερα για διαφανείς φωνολογικά γλώσσες. Στόχος σε αυτή την έρευνα
ήταν να εξετάσουμε τη δυνατότητα εντοπισμού παιδιών με ειδικές αναγνωστικές
δυσκολίες με βάση συγκεκριμένες και διακριτές αναγνωστικές δεξιότητες. Ειδικότερα,
εξετάσθηκε ο ρόλος της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης λέξεων και ψευδολέξεων καθώς
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και της αναγνωστικής ευχέρειας λέξεων και κειμένου. Στην έρευνα συμμετείχαν
μαθητές/τριες της Β΄ τάξης δημοτικού (134 μαθητές χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες, 45
χαμηλοί αναγνώστες) και μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης δημοτικού (110 τυπικοί
αναγνώστες και 45 μαθητές με διάγνωση δυσλεξίας). Σε όλους τους συμμετέχοντες
χορηγήθηκαν δύο δοκιμασίες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και μία δοκιμασία
αναγνωστικής ευχέρειας, από την σταθμισμένη Δοκιμασία Αξιολόγησης Αναγνωστικών
Δεξιοτήτων (ΔΑΔΑ, Παντελιάδου, Αντωνίου & Σιδερίδης, 2019). Για τη σφαιρική αξιολόγηση
της αναγνωστικής ευχέρειας χορηγήθηκαν δύο επιπλέον δοκιμασίες. Για την ανάλυση των
δεδομένων αξιοποιήθηκε η ανάλυση καμπυλών ROC, η οποία μας επέτρεψε να βρούμε με
πόση ακρίβεια κάθε μία ανεξάρτητη μεταβλητή μπορεί να κατατάξει ορθά έναν μαθητή
στην κατηγορία της δυσλεξίας. Από την ερμηνεία των καμπυλών ROCαναδείχθηκαν
σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την τάξη φοίτησης. Για τους μαθητές της Β τάξης,
ο παράγοντας της αποκωδικοποίησης έδωσε το υψηλότερο ποσοστό ορθής
κατηγοριοποίησης (91%) ενώ για τους μεγαλύτερους μαθητές, η αναγνωστική ευχέρεια
(89% για την ευχέρεια σε κείμενο και 88% για την ευχέρεια σε ψευδολέξεις) κατέταξε
ορθότερα τους μαθητές στην ομάδα των δυσλεξικών. Συνολικά, από τα αποτελέσματα
επιβεβαιώθηκε ο ισχυρός προβλεπτικός ρόλος της αναγνωστικής ευχέρειας για τις ειδικές
αναγνωστικές δυσκολίες.
Λέξεις κλειδιά: Ειδικές Αναγνωστικές Δυσκολίες. Διάγνωση, αναγνωστική ευχέρεια
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ORAL PRESENTATIONS : LEARNING DIFFICULTIES
1. The development of oral speech skills in children facilitates the learning of written speech:
theoretical documentation, adaptation and description of two empirically documented
teaching interventions for preschool or elementary school students with language
disorders to support and prevent reading ability.
Pontiki I. Konstantina
ABSTRACT
This paper is referring to the skills of oral speech and its effect on writing skills. The transfer
of spoken to written language is influenced by metalanguage awareness. Several
researchers have investigated on how oral speech affects writing. Difficulties in phonology,
vocabulary, memory, textual type, auditory comprehension, morphology have been
associated with literacy difficulties.
The first section provides an extensive reference on the contribution of oral speech to
writing through updated bibliography and recent studies. Furthermore, the paper focuses
on people with Specific Language Impairment (SLI) with difficulties in speaking. Reference is
made to studies in people with SLI who have shown a risk of developing literacy difficulties.
Then, the work focuses on a specific profile of a student with SLI, where he studies in the
first grade of primary school, where the difficulties in speech and his school performance
are analyzed.
At the end, there is the presentation of two empirically documented didactic interventions
that have been created in "Reading with emphasis on phonology" and "Intervention with
emphasis on oral speech". Specifically, these programs and their effectiveness have been
analyzed. The two programs were then adapted to the characteristics and difficulties of the
student described above, setting long-term and short-term goals and designing the material
to achieve the goals. The goals were designed to prevent and address difficulties. The
importance of early intervention in speech disorders before entering school with the aim of
equal opportunities for learning is also emphasized.
2. Mathematical profile test: an online assessment tool of mathematical skills for primary
school students
Giannis Karagiannakis1
1Experimental Psychology Lab,
Natioanal & kapodistrian University of Athens. g.karagiannakis@primedu.uoa.gr

ABSTRACT
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In the numerical cognition domain, there is a clear lack of a theoretically- driven assessment
tool which covers a wide range of mathematical skills. The Mathematical Profile Test
(MathPro Test - Karagiannakis & Nöel, 2020) was developed to meet this goal. The present
lecture presents the adaptation and standardization in Greek. It is an autonomous online
battery which can be administered individually or in groups since the examinee/s are
instructed interactively by the test’s software. The full version of the MathPro Test includes
18 tasks which assess numerical skills related either to specific cognitive domain (core
number), or to general cognitive domains (visual- spatial, memory, or reasoning) whereas
the short version (MathPro-S Test) includes four tasks for grade 1 and five for grades 2-6.
The test was administered to a sample of 2371 primary school children (Grades 1-6) which
was recruited from seven geographical prefectures of Greece.. The MathPro Test showed
satisfactory internal consistency as well as repeated measures reliability. Significant and
stable correlation with teachers’ evaluation on mathematical performance across all grades
were found with children with difficulties in mathematics to be performed significantly
lower. All this in combination with findings from studies conducted in other countries,
suggest that the MathPro test is a reliable and valid tool that can be used both as a
screening test (short version) of mathematical skills for large groups of students as well as
for assessing in detail the mathematical profile (full version) of children with or without
mathematical learning difficulties – dyscalculia for diagnosis purposes and focused
intervention based on the individuals strengths and weaknesses in mathematics.
Keywords: Assessment, mathematical difficulties, mathematical skills, dyscalculia.
3. Vision and learning difficulties - tracing the visual reading path
2
N. Kozeis1, M. Triantafylla1, C. Tsenikoglou1, A. Kozei1, S. Tyradellis1, V. Andreadakis , N.
3
3
4
2,5
2,6
Boufahredin , H. Servou , D. Bahourou , J. Smyrnakis , J. Aslanidis
1 Pediatric Eye Center of Greece
2
3
4
5

Advanced Visual Technologies
Special Educator at high school
Special Educator at primary school
6
Department of Informatics, Hellenic Mediterrenean University Eye Center, Emmetropia

ABSTRACT
Introduction
Reading is a complex cognitive activity, which requires good eyesight, good hearing, good
intellect, decoding ability and lexical comprehension. Clear binocular vision, satisfactory
focus and convergence mechanism, precise execution of fixations and saccadic movements,
good visual-perceptual ability and visual memory, are necessary optical functions for easy
reading, combined with good concentration.
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This study was designed to accurately capture the visual reading path (visual strategy) in
real time and during silent reading, in order to record possible differences between typical
and dyslexic readers.
Methods
The study involved Greek students, aged from 8.1 years to 15.6 years, girls and boys, in two
groups: diagnosed dyslexics and age-normal readers. Imaging the visual reading path was
done in real time with an eye tracker (Tobii 4C eye-tracker).
All children were examined ophthalmologically (functions mentioned in the introduction)
and audiologically. If the participant's vision and hearing were normal, then the examinee
would enter a quiet room to silently read two texts of increasing difficulty, which had been
written by educators and were appropriate for the participants' ages (consisting of words of
low and high frequency respectively). The text was displayed on a laptop screen (Dell with
Intel i7 processor and 15.6 ’οθό screen size, 1366 × 768 pixels screen resolution, 60 Hz
refresh rate). Prior to reading, the participant was calibrated with the tracker.
Results
"Non-text-related" and "text-related" parameters were analyzed. In the typical readers the
reading speed increased with age with a greater increase in the children of D 'and E'
elementary school, while in the dyslexic readers the reading speed increased slowly after
the D 'elementary school. The number and the average duration of attention showed a
gradual decrease in the typical readers, while in the dyslexics it showed a slow but steady
decrease in time. The biggest difference between the two groups of the study was observed
in the children of the 4th grade. The length of saccadic movements in typical readers
increased with age, while the opposite occurred in dyslexic patients. The number of words
without intentions gradually increased from 14 words in the third grade to 35 words in high
school, while in dyslexic readers, there was a gradual increase. For the typical readers the
number of words with multiple intentions is steadily decreasing from about 100 words in
the 3rd Elementary to about 60 in the High School, while in the dyslexics the downward
trend starts from the 4th Elementary (120 words) and reaches up to about 100 words in the
High School. In typical readers, the number of in-word refocuses is steadily declining, as is
the case with dyslexic readers, except that the number of refocuses is much higher in the
second group. The success rate (predictive validity) reached 90% of the correct ranking of
the children, 93% specialty-specificity and 87% sensitivity-sensitivity.
Discussion - conclusions
Vision is a very important factor in achieving easy reading, but tracking the visual strategy
followed by the reader during silent reading could capture some important dyslexic
characteristics. This study revealed the different visual strategies between the two groups
under study. This fact demonstrates the possibility of a reliable and objective detection of
dyslexic characteristics in children, by analyzing with algorithms, visual data. The method is
independent of the national language, quick and non-invasive, sensitive and specific, and
also easily applicable to large sample of students.
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4. Investigating the use of Makaton symbols to enhance reading comprehension in children
with developmental disαbilities
Elena Alonefti, Elena Theodorou and Ioannis Vogindroukas
Department of Rehabilitation Sciences, Cyprus University of Technology

ABSTRACT
The present study investigated the reading comprehension of children with Developmental
Disabilities when written text was simultaneously by MAKATON symbols. An additional aim
of this study was to identify which information that appears in the text can be benefited, in
terms of reading comprehension, by symbolic representations.
A total of 18 subjects participated in this study, including 6 adults, 6 typically developing
children and 6 children who prior had been diagnosed with developmental disorders.
Participants were asked to read 2 texts, which were similar in terms of their characteristics
(e.g. number of words, sentence complexity, number of episodes, characters, etc.). One of
the texts appeared only in written form, while the second one appeared in text and
MAKATON symbols. Participants were asked to answer comprehension questions orally. The
questions, were formulated after piloting the experiment, with the adult participants. Their
responses, were recorded and then analysed using 2 methods, the True/False method and
the Scale Method (1-5).
The results showed that when the text was accompanied by symbols, reading
comprehension abilities of children with Developmental Disabilities was better, while no
difference in the performance of children with typical development was observed.
Qualitative analysis of the results showed that certain types of information were benefited
by the use of symbols, such as central characters and mental verbs. It was also observed
that children of typical development answered correctly to questions about the symbolic
text that had a specific answer, while they were not helped neither in questions that
required drawing inferences nor in summarizing the information included in the whole text.
In conclusion, it appears that the use of MAKATON symbols enhances the reading
comprehension of children with Developmental Disabilities. Therefore, MAKATON symbols
can be utilized in the intervention procedures for children with reading difficulties.
Keywords: Reading comprehension, MAKATON symbols, developmental disabilities,
information
5. The implementation and evaluation of the iread personalized learning tool for children
with reading difficulties and novice readers.
Christou Theophano, Mastropavlou Maria, Zakopoulou Victoria, Nerantzini Michaela,
Lekakou Marika
Keywords: Educational digital games, Learning Disabilities, Reading, Beginner Readers
University of Ioannina
ABSTRACT
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The present study seeks to investigate the efficacy of the iRead software system, Navigo, a
digitalized assistive educational application for tablets, designed to enhance reading abilities
of novice readers and children with reading difficulties. Through a set of educational games
(mini-games), Navigo supports reading acquisition by covering a wide range of linguistic
phenomena, going beyond the skills of decoding, sound-letter correspondence (phonemic)
and word recognition (graphophonemic) to more complex reading skills, including
morphological awareness, and syntactic processing skills.
To examine the impact of distinctive linguistic features offered in the app on children’s
learning and progression, two groups of children were recruited: (a) 140 second and thirdgrade students from primary schools in the Attica region (novice readers), and (b) 62 fourth,
fifth, and sixth-grade struggling readers from public primary schools in the region of Epirus.
Children were identified as struggling readers by the special needs coordinator of their
school and at the time of the study they were receiving specialist literacy provision in small
groups outside of the mainstream classroom.
Students used Navigo Games once a week for a total of 8-9 months under their teachers’
guidance. Children's performance was collected by a central server and was organized by
game type, language level, and linguistic phenomenon.
Preliminary data showed that the app helped students improve their phonological and
grammatical skills, while less improvement was attested on morphological or syntactic skills.
Importantly, the use of Navigo Games supported children with reading difficulties to
enhance their abilities at the phonological level compared to novice readers; a finding of
great importance since less developed phonological skills can strongly affect children’s
reading abilities.
6. ΔΑΔΑ - Test of assesing reading skills
Susana Padeliadu1, Faye Antoniou2 & Georgios Sideridis2
1

Aristotle University of Thessaloniki

2National

and Kapodistrian University of Athens

ABSTRACT
The purpose in the present study was to examine the reliability and validity properties of
DADA, a measure assessing reading skills in the elementary and middle school. The
instrument assesses the various reading components, such as, decoding, fluency, and
comprehension, in grades 1 through 9. The assessment of the three components is covered
by 6 subtests related to word and pseudoword decoding, word identification(2), fluency and
reading comprehension. Participants in the normative sample were 1,807 students selected
using stratified random sampling and representative of the Greek population strata with
regard to gender (50:50), and region (rural=34%, suburban=11%, and urban = 55%). Testretest reliability was evaluated using a sample of 73 participants and within a two-week
time interval and all measurements were found significant. Internal consistency reliability
engaged Cronbach’s alpha and were in excess of .80. Construct validity analyses involved
the confirmatory factor analysis framework. Discriminant validity engaged a subsample of
251 participants. Item bias analyses involved using the Differential Item Functioning (DIF)
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procedure in Item Response models. Results supported the construct validity of DATA to
assess validly the reading skills and competencies included in DADA.
Keywords: Reading, Assessment, Special Educational Needs
7. The predictive role of reading fluency in dyslexia identification in greek-speaking children
Sophia Giazitzidou1, Susana Padeliadu1 & Faye Antoniou2
1

Aristotle University of Thessaloniki

2

National and Kapodistrian University of Athens

ABSTRACT
Extensive evidence has confirmed the strong association between reading decoding and
fluency with dyslexia. Specifically, in more transparent orthographies, such as the Greek
one, reading fluency appears to play a major role in dyslexia identification. The aim of this
study was to examine the ability of specific reading skills to accurately identify students with
dyslexia. We especially investigated the predictive role of words and pseudowords
decoding, as well as the role of words, pseudowords, and text reading fluency in dyslexia
identification. Participants of this study were 179 2nd Grade students (134 typically
developing students and 45 at risk students) and 154 5th Grade students (110 typically
developing students and 45 students with dyslexia). Two subtests of decoding skills and one
subtest of reading fluency from the standardized reading test ΔΑΔΑ (ΔΑΔΑ, Padeliadu,
Antoniou, & Sideridis, 2019) were administered to the participants. For the comprehensive
evaluation of reading fluency, two more reading fluency tasks were administered, as well.
Analysis of receiver operating characteristics (ROC) was used to investigate whether each
independent variable classified with accuracy a participant into the dyslexic group.
Interpretation of ROC curves revealed different classification rates depending on the Grade.
For 2nd Grade students, reading decoding discriminated with more accuracy and specificity
(91%) students with dyslexia, whereas reading fluency (89% text reading fluency and 88%
pseudowords reading fluency) classified with more accuracy 5 th Grade students into the
dyslexic group. In total, the findings of this study confirmed the strong predictive role of
reading fluency in dyslexia identification.
Key-words: Reading disabilities, Identification, Reading fluency
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 2: 09:30-11:30
Εργαστήριο : Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης επικοινωνιακών ικανοτήτων (scq)
Θέμης Καραμίνης, Γιώργος Σιδερίδης, Σταυρούλα Σταυρακάκη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έλλειψη σταθμισμένων διαγνωστικών δοκιμασιών και διερευνητικών εργαλείων για τις
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος σε ελληνόφωνους πληθυσμούς προκαλεί σημαντικές
δυσκολίες στην κοινότητα των λογοθεραπευτών, ιατρικού προσωπικού, και ερευνητών
στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό το εργαστήριο παρουσιάζει το Ερωτηματολόγιο
Αξιολόγησης Επικοινωνιακών Ικανοτήτων (Ε.Α.Ε.Ι.), την ελληνική εκδοχή του Social
Communication Questionnaire (SCQ, Rutter, Bailey, & Lord, 2 et al., 2003), η οποία
εκδόθηκε πρόσφατα (Εκδόσεις Γλαύκη). Το SCQ είναι ένα σύντομο και εύκολο ως προς τη
χορήγησή του διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο συμπληρώνεται από τους γονείς και
αξιολογεί επικοινωνιακές ικανότητες παιδιών που ενδεχομένως παρουσιάζουν διαταραχές
αυτιστικού φάσματος. Το SCQ βασίστηκε στην αναθεωρημένη έκδοση του αλγορίθμου της
αναθεωρημένης δομημένης συνέντευξης για τον αυτισμό (ΑΔΟΣΑΥ; Autism Diagnostic
Interview-R, ADI-R; Lord, Rutter, & Le Couteur, 1994), διατίθεται σε δύο μορφές (Δια Βιου
και Πρόσφατο), και χρησιμοποιείται διεθνώς καθώς έχει μεταφραστεί και εκδοθεί σε 16
γλώσσες. Σε αυτό το εργαστήριο, συζητάμε την ανάπτυξη και τη χρησιμότητα της ελληνικής
εκδοχής, επιδεικνύουμε τη χρήση της, και μελετάμε τη δομή της μέσω δύο
αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων (με χρήση smartphone).
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FRIDAY 28-05-2021, DIGITAL ROOM 2: 09:30-11:30
Workshop : Social communication questionnaire, greek version
Themis Karaminis, Georgios Sideridis, Stravroula Stavrakaki
A major challenge for speech and language therapists, clinicians, and researchers who work
with Greek-speaking individuals with Autism Spectrum Disorders is the lack of standardised
translation of diagnostic assessments and screening tools. In this workshop, we present the
recently published (Glafki) Greek version of the Social Communication Questionnaire (SCQ,
Rutter, Bailey, & Lord, 2 et al., 2003). The SCQ is a brief and easy-to-use parent-report
screening instrument which evaluates social communication abilities in children who may
present ASD. The SCQ is based on the Autism Diagnostic Interview- Revised (ADI-R; Rutter,
LeCouteur, & Lord, 2003), is available in two forms (Lifetime and Current), and is used
worldwide through 16 published translations. In this workshop, we discuss the development
and usefulness of the Greek version, demonstrate its application, and investigate its
structure through two interactive activities (smartphone-based).
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 11:30-13:00
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ
1. Διαταραχές επικοινωνίας σε υπερήλικες σε κοινωνικό-ιατρική φροντίδα στην Τσεχία
(Communication disorders of seniors in institutions of social-health care in the Czech
Republic).
Karel Neubauer123, Lenka Neubauerová45
Key words:
Disorders of communication; social and health care; senior; social worker; clinical speech
therapist.
Abstract:
The research project involves the implementation of a quantitatively oriented survey aimed
at analyzing the current state of care in the place of serious communication disorders in
seniors in social-health care institutions in the Czech Republic. The survey, conducted in
2018 in 14 social-health care facilities throughout the Czech Republic, includes the
processing of 298 questionnaire files and covers the area of neurogenic and perceptual
communication disorders among residents of these facilities from the point of view of social
workers, focusing on:
Causes and severity of present disordersof communication.
Influence of these disorders on life and social situation of these persons, quality of
their life.
- The attitude of social workers to the possible social isolation of these persons.
- Causes of limited access of these persons to qualified and efective speech therapy.
The working hypotheses of the survey were subjected to statistical analysis using the chisquare test. The subsequent analysis of the resulting data shows a serious discrepancy
between the declared and perceived threat of persons with communication disorders of
social isolation (with the need to address their life and communication situation) and to
implement a practical program in social-health care facilities.
Respondents of the curvey show a high (and statistically supported) level of uncertainty and
lack of insight into the issues of qualified clinical and counseling speech therapy for people
with communication disorders, and the vast majority of facilities do not have experts in the
field of diagnostics and therapeutic assistance to people with communication disorders.
The findings of the research point to the present threat to persons with serious
communication disorders who are residents of social - medical institutions, of social
isolation, limiting their social status and their right to a dignified and active life. This fact
-

1

Association of clinical speech therapists in the Czech Republic (AKL ČR)
Faculty of Medicine of Charles University Prague and Clinic of Phoniatrics of University Hospital Prague
3
Clinical speech and language therapy, Česká Lípa, Czech Republic
4
Faculty of Philosofic, Institute of Social Work, Univerzity of Hradec Králové
5
Clinical speech and language therapy, Česká Lípa, Czech Republic
2

40

represents a professional and ethical challenge for both social work and clinical speech
therapy.
Resources:
JOHNSON, A., JACOBSON, B. (Eds.) (2016) Medical Speech-Language Pathology. New York:
Thieme Medical Publishing, Inc
LAPOINTE, L., et all. (2011) Aphasia and Related Neurogenic Language Disorders. New York:
Thieme Medical Publishing, Inc.
NEUBAUER, K., NEUBAUEROVÁ, L. (2019) Neurodegenerativní onemocnění a poruchy
komunikace u dospělých a stárnoucích osob. Ružomberok: Verbum. Katolická univerzita
v Ružomberku.
NEUBAUEROVÁ, L. (2018) Komunikačné kompetencie v sociálnej práci so seniormi s vážnou
komunikačnou poruchou. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberku. Disertační práce.
NEUBAUER, K. (2017) Assessment and treatment of adult persons with acquired disorders of
communication and neurogenic dysphagia. Wien: Internationale Stiftung Schulung, Kunst,
Ausbildung.
NEUBAUER, K. (2016) Speech-Language Therapy and Neurogenic Disorders of
Communication. Červený Kostelec: Nakladatelství P. Mervart.
Authors:
Karel Neubauer, PhD
SLT, assoc. professor, 1. Faculty of Medicine, Charles University of Prague
Lenka Neubauerová, PhD.
Social worker, assist. professor, Institute of Social Work, Univerzity of Hradec Králové
2. Ακουστικές και αντιληπτικές αλλαγές σε αρσενικό-προς-θηλυκό διαφυλικό άτομο
(Acoustic and perceptual changes in a male-to-female transgender individual).
Muzeyyen Karaman, Muge Muzeyyen Ciyiltepe
Muzeyyen Karaman, Assoss. Prof. PhD CCC-SLP
Muge Muzeyyen Ciyiltepe, Istinye University, Speech and Language Pathology Department

Introduction/Purpose: Transgender is an umbrella term used to describe those whose
gender identity differs from their biological sex assigned at birth. Especially transgender
women look for speech-language pathologists to voice and communication therapy because
hormonal therapy does not diretly influence the feminization of voice and they may still
perceived male by naive listeners. This study attempts to examine male to female
transgenders' voice in the transition process perceptually and acoustically. Further,
listeners’ ratings of voice femininity is elicited.
Subjects/Method: 15 male to female transgender person participated to this study. Their
voices recorded for acoustic measures including jitter, shimmer, fundamental frequency
(F0), noise to harmonics ratio (NHR), pitch perturbation quotient (PPQ), amplitude
perturbation quotient (APQ) and acoustic voice quality index (AVQI). Next, they filled out
Transsexual Voice Questionnaire (Male-to-Female). Subsequently, 30 naive blindfolded
listeners identified the gender of the recorded voices, with the intention of evaluating which
voices are perceived as either male or female. Descriptive statistics were applied to acoustic
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features and the Spearman’s correlation coefficient was applied to self- and listener ratings
of voice femininity and listener perceptions of gender.
Results: Mean F0: 160.330 Hz, Jitter: %1.521, Shimmer: %5.780, PPQ: 1.045; APQ: 5.047;
NHR: 0.183 and AVQI: 3.84. A positive significant correlation was found in voices considered
as males, and strongly significant and negative in voices considered as females.
Conclusions: Male to female transgender community’s self-perception is directly related to
naive listeners’ perception of their voice gender.
Keywords: acoustic analysis, transgender, voice
conference topics: voice disorders
3. Δυσφαγία και δυσφωνία έπειτα από επέμβαση αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
(ΑΜΣΣ) με πρόσθια προσπέλαση.
Παπαδοπούλου Σουλτάνα1, Ράδη Αικατερίνη - Παναγιώτα2, Σκουλέλη Ασημίνα2, Ζιάβρα
Ναυσικά3
1 Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήματος Λογοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2 Τμήμα Λογοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
3 Καθηγήτρια ΩΡΛ, Πρόεδρος Τμήματος Λογοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σκοπός. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της δυσφαγίας και της
δυσφωνίας ως επιπλοκές χειρουργικών επεμβάσεων στην αυχενικής μοίρα της
σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ), με πρόσθια προσπέλαση και οι επιπτώσεις τους στην
ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών.
Μέθοδος. Επιλέχθηκαν δημοσιευμένα άρθρα μεταξύ 1990 και 2020 από ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων που το πεδίο μελέτης τους αφορούσε στην πρόσθια αυχενική
δισκεκτομή, ( Anterior cervical discectomy and fusion, ACDF) και στις μετεγχειρητικές
επιπλοκές της. Ένα πλήθος δημογραφικών στοιχείων αξιολογήθηκαν, κυρίως
ενδοεγχειρητικοί παράγοντες όπως: η ηλικία, το φύλο, η διάρκεια της επέμβασης, ο
αριθμός των χειρουργικών επιπέδων, ο τύπος και η πλευρά της προσπέλασης. Σύμφωνα με
αυτά τα κριτήρια από ένα σύνολο103 ερευνών, συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη 61 άρθρα.
Αποτελέσματα. Η συχνότητα εμφάνισης δυσφαγίας μετά από τη διενέργεια χειρουργικών
επεμβάσεων στην ΑΜΣΣ κυμαίνεται από 1% έως 79%, ενώ η δυσφωνία μεταξύ <1% και
51%. Διερευνήθηκαν παράγοντες κινδύνου όπως η διάρκεια της επέμβασης, ο αριθμός των
εμπλεκόμενων επιπέδων, τα αυχενικά επίπεδα και το είδος της επέμβασης (πρόσθια /
οπίσθια). Δεν εντοπίστηκαν προγνωστικοί παράγοντες για την αποφυγή των επιπλοκών.
Συμπεράσματα. Σημαντική είναι η υλοποίηση περαιτέρω ερευνών για την αποσαφήνιση
της αιτιολογίας των μετεγχειρητικών επιπλοκών στις επεμβάσεις (ΑΜΣΣ).
Λέξεις Κλειδιά: Δυσφαγία, Δυσφωνία, Επέμβαση της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής
Στήλης (ΑΜΣΣ) με Πρόσθια Προσπέλαση
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3. Dysphagia, dysphonia and quality of life impact following anterior cervical discectomy and
fusion
Papadopoulou Soultana, Radi Aikaterini Panagiota, Skouleli Asimina, Ziavra Nausica
University of Ioannina Department of Speech & Language Therapy

ABSTRACT
The aim of this systematic review is to draw a conclusion after research study that has taken
place in recent decades in an effort to clarify whether dysphagia and dysphonia are
complications of cervical spine surgery with anterior approach. The factors that could affect
the operation and lead to the appearance of dysphagia and / or dysphonia and, finally, the
impact these complications may have on their quality of life. The majority of patients, who
were included in our research, mostly suffered from cervical spine stenosis due to the
presence of a hernia, osteophyte or normal degeneration of the intervertebral discs.
Key Words: Dysphagia, Dysphonia, Anterior Cervical Discectomy and Fusion (ACDF) surgery
Introduction
Anterior cervical discectomy and fusion (ACDF) is widely used to treat patients with cervical
spondylosis, osteophyte and disc herniation. Despite the fact that the procedure is generally
safe and effective, postoperative dysphagia is a common complication. The incidence of
dysphagia following ACDF varies, ranging from 1% to 79%. Moreover, hoarseness following
anterior cervical spine surgery due to strong retraction of the Recurrent Laryngeal Nerve
(RLN) has been observed to persist, causing a prolonged dysphonia between 4% and 11%. A
better understanding of their etiology and the factors that increase their risk of occurrence
could help minimize this postoperative complication. This is why many attempts have been
made to determine the risk factors associated with the development of postoperative
dysphagia and dysphonia.
Methods
Our inclusion criteria were: the year of publication, the type of surgery, the nosological
entities and the postoperative complications. All the articles that we collected were studied
at the title and abstract level. Based on these criteria, we excluded articles published prior
to 1990, studies that concerned a different approach, different nosological entities, such as
"dysphagia and dysphonia after treatment of head and neck cancer" and studies that
presented other complications such as "limb paralysis after ACDF". The number of articles
that were not rejected was 55 and their full text was studied in order to collect the
necessary data. Furthermore, a wide array of patients and intraoperative factors such as
age, sex, operative time, number of surgical levels, type and side of approach have been
studied as possible risk factors with inconsistent findings across multiple studies. Finally, a
thorough analysis and categorization of the above data was performed.
Results
The goal of this review was to identify the incidence of dysphagia and dysphonia after ACDF
and the associated risk factors. Specifically:
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Anterior / Posterior Approach
The effect of postoperative dysphagia was significantly greater than that of preoperative in
anterior approach. In contrast, this difference was not observed in posterior .
Left / Right-sided approach
There is a conflict between the authors about this risk factor, because many studies support
the left - sided approach to avoid Recurrent Laryngeal Nerve (RLN) injury, while others did
not find any correlation between side – RLN paralysis.
Our data showed that dysphagia was more common among patients undergoing 3 – level
ACDF surgery. This difference was statistically significant and could be explained by the fact
that greater incision and soft tissue retraction are required in these cases.
Temporary / Permanent occurrence of complications
Dysphagia and dysphonia usually begin in the immediate postoperative period. Overall the
prevalence of dysphagia / dysphonia is higher in the first month after surgery with more
severe symptoms, which gradually resolve over time.
Age and Sex
Although the authors of many studies over the years have not found an association
between age and dysphagia / dysphonia, in this study there were also supporters of the
opposite view. As for the sex, only a few studies placed women in the high - risk group. Most
recent research suggests that sex is not a statistically significant risk factor for both
dysphagia and dysphonia.
Duration of surgery & Tobacco use
Variables such as smoking and duration of surgery did not appear to be associated with
postoperative swallowing and voice status. However, for the duration of surgery, many
studies showed that as the time increased, the rates of dysphagia and dysphonia increased,
respectively.
Graft type
The design and type of cervical plate were also evaluated as potential risk factors and it was
found that plate design can affect postoperative dysphagia rates, with an increased risk
associated with the use of a larger and less smooth plate.
Conclusion
Completing our review we concluded that:
• the duration of surgery • the number of levels
• the cervical levels involved and
• the type of procedure (anterior / posterior)
are risk factors for postoperative dysphagia and dysphonia.
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In terms of quality of life, dysphonia is described as a disorder that negatively affects a
person’s communication. This reduction in functionality may be reflected in his personal
relationships. Similar, patients with dysphagia after ACDF complain about having much
greater difficulty in functioning and poor physical health than those without.
4. Λειτουργική ενδοσκοπική αξιολόγηση VS Evan’s blue dye test για την αξιολόγηση της
κατάποσης σε ασθενή με τραχειοτομία (Functional endoscopic evaluation VS Evan’s blue dye
test for swallowing assessment of tracheostomised patients).
Daskalaki Evg, Stefanidis A, Kynigou M, Breim W, Daskalaki Evd
1 ENT Dpt, ‘Theagenion’ Anti-cancer Hospital, Thessaloniki

INTODUCTION-PURPOSE
The Evans blue dye test is performed by placing drops of blue dye on the patient’s tongue.
In the MEBDT, the patient is given blue dyed food and liquids.
Since its introduction, the blue dye test accuracy has been questioned. A new procedure has
been recently introduced, using flexible endoscopy for assessing swallowing function:
Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES).
The purpose of our project is to correlate FEES with Evan’s blue dye test used for clinical
detection of aspiration in patients with tracheotomy.
PATIENTS-METHOD
41 individuals participated in this prospective study. Tracheotomised patients in the ICU.1-3
days before being discharged were checked with EBDT, MEBDT and FEES. All procedures
were conducted from the same otorinolaryngologist, with clinical and instrumental
swallowing diagnostic experience.
In EBDT, drops of blue dye were placed on the patient’s tongue and the trachea was
suctioned at set intervals for coloured secretions. In MEBDT, different consistencies and
different amounts of coloured food were given to the patients. The finding of coloured
suctioned secretion suggested aspiration,
Within 24 hours the fiberoptic examination of swallowing (FEES) was administrated. in order
of assessing and treating swallowing function.
RESULTS
Purpose of this study was to correlate FEES with the classic and modified Evans blue dye
test.
Aspiration was present 90,2% at FEES and 73,2% at MEBDT
With FEES as the objective test of presence of aspiration, Evans blue dye test sensitivity and
specificity identifying aspiration was 78% and 75% respectively.
Positive prognostic value was 96, 6% and negative prognostic value was 27, 3%.
DISCUSSION-CONCLUSIONS
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The limitations in swallowing function created by tracheostomy necessitate a high index of
suspicion for aspiration to be maintained in all tracheotomised individuals.
The EBDT and MEBDT are low cost bedside methods, easy to administrate, with no need for
special expertise in endoscopy or expensive endoscopic equipment. The presence of
nasogastric tube, was the only cause of false positive results. FEES is slightly invasive, easy to
perform bedside procedure that can be easily repeated.
5. Ευαισθητοποίηση του κοινού για την αφασία την εποχή της παγκοσμιοποίησης.
Μπάρδης Παναγιώτης, Πρώιου Χαρίκλεια
Συγγραφέας: Μπάρδης Παναγιώτης, Bsc, MSc, SLP
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Πρώιου Χαρίκλεια, Phd, CCC-SLP
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας,
Διπλωματική Εργασία

Λέξεις κλειδιά: Αφασία, Ενημέρωση κοινού, ΑΕΕ, Youtube, Αποκατάσταση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Όσο περνούν τα χρόνια και εξελίσσονται τα κοινωνικά δίκτυα και τα ΜΜΕ η γνώση για την
αφασία αναμέναμε να έχει αυξηθεί. Παρόλα αυτά, τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι η
γνώση για την αφασία παραμένει μειωμένη σε σχέση με άλλες διαταραχές.
Σε αυτή την έρευνα απεστάλησαν 100 ερωτηματολόγια σε πληθυσμό (n=100) στην Ελλάδα
εξετάζοντας δημογραφικά δεδομένα όπως το φύλο, η ηλικία και η εκπαίδευση. Επίσης
έγιναν ερωτήσεις για το εάν οι συμμετέχοντες έχουν ακούσει για την αφασία ή αν
γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της και εξετάστηκε η βασική τους γνώση για αυτήν την
διαταραχή. Επιπλέον, δημιουργήθηκε βίντεο με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την
αφασία το οποίο αναρτήθηκε στο YouTube (Τι είναι η αφασία; , What is Aphasia? ). Οι
συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν αυτό το βίντεο μπορεί να συνεισφέρει στην ενημέρωση
του κοινού για την αφασία και τους ζητήθηκε να προτείνουν άλλους πιθανούς τρόπους
ενημέρωσης. Στην συνέχεια προβλήθηκε το βίντεο σε 6 ασθενείς με αφασία και τους
ζητήθηκε να το βαθμολογήσουν.
Τα αποτελέσματα όσον αφορά τη γνώση του κοινού για την αφασία έδειξαν ότι το 46% του
κοινού δηλώνει πως γνωρίζει την αφασία αλλά από αυτό μόλις το 7% φάνηκε να έχει
βασική γνώση για την διαταραχή. Το 35% έχει ακούσει για αυτήν την κατάσταση αλλά δεν
έχει γνώση των χαρακτηριστικών της. Τέλος το 19% απάντησε πως δεν ξέρει τι είναι η
αφασία. Επιπλέον το 87% θεώρησε το βίντεο ικανό να ενημερώσει το κοινό για την αφασία
και μεγάλο ποσοστό θεώρησε πως η καμπάνια στο διαδίκτυο (31%) οι εκπομπές στην
τηλεόραση (26%) και τα ενημερωτικά βίντεο (21%) είναι κατάλληλα μέσα για την
ενημέρωση για την αφασία.
Η γνώση του κοινού λοιπόν είναι αρκετά μειωμένη και παράγοντες όπως φύλο, ηλικία και
εκπαίδευση δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στην γνώση για την αφασία. Η αύξηση της γνώσης
του κοινού για αυτήν την κατάσταση είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Η κοινωνική ζωή
και η ποιότητα ζωής των ασθενών πρόκειται να γίνει καλύτερη εάν γίνει γνωστή η αφασία
στο ευρύ κοινό είτε με βίντεο ενημέρωσης είτε με διάφορες άλλες δράσεις.
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«Public Awareness of Aphasia in the Age of Globalization»

5. Public awareness of aphasia in the age of globalization
Bardis Panagiotis, Proiou Chariklia
Bardis Panagiotis, Bsc, MSc, SLP
Proiou Chariklia ,Phd, CCC-SLP

ABSTRACT
As the social network and generally the mass media are evolving, we expect that the
knowledge for aphasia will be increased. Nevertheless, during the recent researches the
knowledge of aphasia remains reduced in comparison to other disorders.
In this particular research was given 100 questionnaires (n=100) to population of Greece
considering demographic features such as gender, age and education. Furthermore, there
were also questions on whether the participants had heard about aphasia or whether they
knew the features of this disorder and also their basic knowledge of aphasia. In addition, a
video was created in order to inform the public about aphasia, which was posted on
YouTube (Title: What is Aphasia?). After watching this video, the participants were asked
whether it could contribute to further information about aphasia and they were asked to
suggest other possible ways of information. Finally, this video was watched by 6 aphasic
patients, who had to rate it.
After this procedure, the results were brought together and were analyzed. The results
concerning about the knowledge of aphasia showed that 46% of public claims that knows
about aphasia but only 7% of them seemed to have basic knowledge of this disorder. The
35% had heard about this condition but they were unaware of its features. Finally, the 19%
of public answered that they did not know what aphasia is. Furthermore, the 87% of
participants regarded the video as informative about aphasia and a great percentage of
them considered that the internet campaign (31%), television programs (26%) and more
informative videos (21%) could be appropriate ways in order to inform or educate the public
about aphasia.
To sum up, the knowledge of aphasia remains reduced and factors such as gender, age and
education do not play a significant role in the awareness about this disorder. It is essential
that the information of aphasia must be increased for many reasons. The social and the
quality life of patients who suffer from aphasia are going to become better if this disorder
become familiar to the public either through a video or other informative action.
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6. Αξιοπιστία-εγκυρότητα και πολιτισμική τροποποίηση του La trobe ερωτηματολογίου στα
τουρκικά (LCQ-TR): πρόδρομα ευρήματα (Reliability – validity and cultural adaptation of the
La trobe communication questionnaire in turkish (LCQ-TR): preliminary findings).
Mariam Kavakci1, Halil Tayyip Uysal1, Aysen Kose2, Özkan Saatcioglu3
Purpose: The purpose of this research is to do a preliminary evaluation of the reliability and
validity of the La Trobe Communication Questionnaire in Turkish (LCQ-TR). We aim to
investigate 1) the translation and adaptation of the LCQ into Turkish and 2) the reliability
and validity of the LCQ-TR in a small sample of Turkish patients.
Methods: The LCQ which consists of 30 items was translated to Turkish according to World
Health Organization (WHO) standards. At the end of the process, the translation was
reviewed by an expert panel and finalized with high agreement among reviewers. The LCQTR was then administered to a sample of 10 Turkish adults (age 18+) with Traumatic Brain
Injury (TBI). The forms were administered again two weeks later to a subsample for testretest reliability analysis. Cronbach’s alpha was calculated to determine internal
consistency. To determine the validity of the questionnaire, item-total correlations were
calculated for all items. The distribution of LCQ scores among patients (LCQ-S) and their
relatives (LCQ-O) was also examined.
Results: The translation and adaptation process of the scale was completed with a total of 9
experts. Item 2 and Item 6 were revised considering the compatibility of the pilot
application and expert opinions with the linguistic construct of Turkish. As a result of the
analyses performed for the test-retest reliability of the scale, high and significant scores
were obtained (LCQ-S, 0.86 - LCQ-O, 0.79). The sub-scales and total score of the item total
correlation scores for the Validity Analysis were found to between 0.325 - 0.784 (LCQ-S) and
0.727 - 0.812 (LCQ-O).
Conclusion: The preliminary findings obtained showed that the LCQ-TR scale appears to be
linguistically appropriate for use with Turkish speaking adults with TBI. The results of this
pilot application support that the LCQ-TR scale may be valid and reliable.
Keywords: communication, traumatic brain injury, questionnaire, self-report
1

Department of Speech and Language Therapy, Faculty of Health Sciences, Ankara Yildirim
Beyazit University, Ankara, Turkey.
2

Department of Speech and Language Therapy, Faculty of Health Sciences, Hacettepe
University, Ankara, Turkey.
3

Department of Assessment and Evaluation, Faculty of Education, Muş Alparslan University,
Muş, Turkey.
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7. Τουρκική μετάφραση και πολιτισμική τροποποίηση του Modified mann swallowing ability
test σε ασθενείς με οξύ εγκεφαλικό. Μελέτη εγκυρότητας και αξιοπιστίας (Turkish
translation and cultural adaptation of Modified mann swallowing ability test in patients with
acute stroke: A validity and reliability study).
Hilal BERBER ÇİFTCİ1,*, Prof. Dr. Seyhun TOPBAŞ,2
1Department of Speech and Language Therapy, University of Health Sciences İstanbul
Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Speech and Language Therapy, Faculty of Health Sciences, İstanbul Medipol
University, İstanbul, Turkey
Background/aim: Clinical evaluation of the swallowing function is very important in order to
take necessary measures in the early period. In our country, the standardization of
swallowing dysfunction is a necessity and screening tests are lacking. For this purpose, the
Turkish validity and reliability of the MMASA test were examined.
Materials and methods: The test was translated into Turkish, and its Content Validity Index
was calculated. Then, the test was re-translated to English and its compliance with the
original version was evaluated. The generated TR-MMASA test was applied to 90 patients
with acute stroke, who were hospitalized in the neurology department, for the purpose of
swallowing evaluation. Similar scale validity was evaluated by checking its compliance with
the T-MASA test. The test-retest and interrater reliability methods were used for reliability
analysis. In addition, internal consistency and item-total correlation were examined.
Results: In both methods, reliability was calculated according to intraclass correlation
coefficients (ICC = 0.92 ICC = 0.97). Internal consistency and item-total correlation
coefficients were examined (Cronbach's alpha = 0.91). For convergent and discriminant
validity, the test was applied and the Spearman rho correlation coefficient was examined (r
= 0.88). As a result of the ROC analysis, the sensitivity (87%), specificity (88%), PPV (0.77),
NPV (0.93), PLR (7.14) and NLR (0.14) percentages of the test were found to be sufficient.
Conclusions: TR-MMASA test was found to be a valid and reliable screening test for bedside
clinical evaluation in patients with acute stroke.
Keywords: Dysphagia, stroke, bedside screening test, Modified Mann Assessment
Swallowing Ability. MMASA
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 2: 11:30-13:00
Εργαστήριο : Οικοδομώντας γέφυρες: Διευκολύνοντας τη μετάβαση του παιδιού
και της οικογένειας προς την κατεύθυνση των προσδοκιών τους.
Γιώργος Φούρλας
M.Ed., MSc.SLT, MRCSLT, HCPC, EFS.
Λογοθεραπευτής, Εξειδικευμένος Θεραπευτής Διαταραχών Ροής Ομιλίας.
Κέντρο Έρευνας & Θεραπείας Τραυλισμού, ECSF.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μετάβαση από το ιατροκεντικό στο ψυχοκοινωνικό μοντέλο θεραπείας, από το
σύμπτωμα στη λειτουργικότητα, από τον ειδήμονα θεραπευτή στον ειδήμονα πελάτη,
συνεπάγεται αλλαγές στον τρόπο που σαν κλινικοί τοποθετούμαστε απέναντι (;) στις
διαταραχές και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον θεραπευτικό μας ρόλο. Πώς η
θεραπεία γίνεται μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος; Πώς οι προσδοκίες των
γονιών και του παιδιού γίνονται πλοηγός στη θεραπεία; Πώς γονείς και παιδί
διευκολύνονται οι ίδιοι να γίνουν φορείς της αλλαγής; Ποιοι είναι οι παράγοντες που
καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας; Ποιος είναι τελικά ο ρόλος του
λογοθεραπευτή; Ποιες προϋποθέσεις ετοιμότητας τίθενται από την πλευρά των γονιών,
του παιδιού αλλά και του κλινικού; Τα παραπάνω ερωτήματα, μεταξύ άλλων, θα
συζητηθούν στο εργαστήριο μέσα από το παράδειγμα των Διαταραχών Ροής της Ομιλίας.

50

FRIDAY 28-05-2021, DIGITAL ROOM 2: 11:30-13:00
Workshop : Building bridges: Facilitating the child and his family to move
towards their preferred future.
Georgios Fourlas
M.Ed., MSc.SLT, MRCSLT, HCPC, EFS.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 13:00-14:30
Κεντρική ομιλία : Νευροαναπτυξιακές διαταραχές: Υπάρχουν διακριτά γλωσσικά
προφίλ; (Neurodevelopmental conditions: Are there distinct language profiles? ).

Courtenay Norbury, PhD
Professor, University College London Psychology and Language Sciences Director of the
Literacy, Language and Communication Lab
Fellow of the Royal College of Speech and Language Therapists
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Many neurodevelopmental conditions affect language and there is considerable interest in
whether particular children with the same diagnosis will have a coherent pattern of
language strengths and weaknesses. There is also a common assumption that different
clinical conditions will require a different approach to language intervention, often manifest
in different ‘care pathways.’ In this lecture I will map the common features of language
strength and deficit in disorders of known genetic origin and multifactorial disorders, using
Down syndrome and autism as examples of each. I will emphasize that there is often as
much variation within a diagnostic category as there is between different diagnoses. I will
share findings from meta-analyses highlighting promising avenues for intervention. In sum,
my take on the literature is that language intervention should focus on individual language
traits as opposed to diagnosis and that factors that support language acquisition generally
are very likely to be effective in many different conditions. Adaptations to elements of
delivery (frequency and duration of sessions, explicit teaching and practice) may be required
to accommodate co-occurring challenges in attention, memory or cognitive capacity. I will
end by highlighting gaps in our understanding and future directions for research and
practice.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 15:00-16:00
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Σχολική ετοιμότητα: Γιατί είναι επίκαιρη ακόμη;
Μαρία Βλασσοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Περίληψη
Σχολική ετοιμότητα: Γιατί είναι ακόμα επίκαιρη;
Μαρία Βλασσοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας Λόγου και Επικοινωνίας, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Η σχολική ετοιμότητα είναι μια αμφιλεγόμενη έννοια που προσδιορίζεται διαφορετικά
ανάλογα με τις συνθήκες και οπτικές των διαφόρων ατόμων, ειδικών ή μη, που
εμπλέκονται. Ενώ παραδοσιακά, όταν αναφερόμαστε στον όρο, εστιαζόμαστε στο παιδί και
στην ικανότητα του να προσαρμοσθεί στο σχολικό πλαίσιο και να εκπληρώσει με επιτυχία
τις ακαδημαϊκέςαπαιτήσεις, στην εισήγηση θα φωτισθούν και άλλες εξίσου σημαντικές
πτυχές της έννοιας, που περιπλέκουν τις αποφάσεις που καλούνται να πάρουν οι γονείς, οι
εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί.
Συνεπώς, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τον προβληματισμό των ειδικών, των
εκπαιδευτικών, των οικογενειών για την έννοια και την πρακτική εφαρμογή της σχολικής
ετοιμότητας.Προσεγγίζεται η έννοια της σχολικής ετοιμότητας από όλες αυτές τις σκοπιές,
και δίνεται έμφαση στα συναισθήματα που βιώνουν τα παιδιά και οι γονείς τους όταν
προτείνουν οι ειδικοί επανάληψη του Νηπιαγωγείου.
Πράγματι, υπάρχει ένα σύνολο δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχει το παιδί για να πάει στο
σχολείο και να μην βιώσει την αποτυχία; Η ‘αποτυχία’ οφείλεται μόνο στο παιδί ή θα
μπορούσαμε να βάλουμε και το σχολείο μέσα στην εξίσωση, που δεν αντιμετωπίζει το
παιδί ανάλογα με τα ατομικά του χαρακτηριστικά; Μήπως και το περιβάλλον του σπιτιού,
οι γονείς, με την στάση τους απέναντι στο σχολείο, κι αυτοί συνεισφέρουν στην σχολική
επίδοση του παιδιού τους;Θα αναλυθούν αυτά τα ερωτήματα και, τέλος, θα συζητηθεί η
στάση των ειδικών, που μέσα από την επιθυμία τους να ‘προστατεύσουν’ το παιδί να μην
παρουσιάσει μαθησιακή δυσκολία στο μέλλον, σπεύδουν να προτείνουν επανάληψη του
Νηπιαγωγείου, που είναι μια πολύ ριζική και πρόσκαιρη λύση στο πρόβλημα.
Προτείνονται άλλες δράσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στα πλαίσια της
πρόληψης των μαθησιακών δυσκολίων, μεταξύ των οποίων είναι η έγκαιρη ανίχνευση και
παρέμβαση με αξιόπιστα εργαλεία, η ενημέρωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και
δασκάλων πάνω στο θέμα της σχολικής ετοιμότητας, και τέλος η ευαισθητοποίηση και
στήριξη των γονέων.

2. Αξιολόγηση γλωσσικής ανάπτυξης και σχολικής ετοιμότητας σε παιδιά ομιλούντα
κυπριακή διαλεκτό.
Μαρία Χριστοπούλου Ph.D., MOP, SLP, CSS
Email: m.christopoulou@euc.ac.cy
Φορέας: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η σχολική ετοιμότητα αποτελεί επίκεντρο αναπτυξιακής και εκπαιδευτικής
έρευνας καθώς η κατανόηση των διαφορετικών δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην
ακαδημαϊκή επιτυχία και αποτυχία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών
δεξιοτήτων τους στο γραπτό και τον προφορικό λόγο και θα λειτουργήσει ως παράγοντας
πρώιμης ανίχνευσης και έγκαιρης παρέμβασης στη μάθηση και το λόγο (Πόρποδας, 2003;
Χριστοπούλου, 2017).
Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον προφορικό και γραπτό
λόγο στα παιδιά προσχολικής ηλικίας ως δείκτης σχολικής ετοιμότητας εξετάζοντας τομείς
όπως η ακουστική κατανόηση, η μορφοσύνταξη, το λεξιλόγιο, η φωνολογική ενημερότητα,
οι μαθηματικές δεξιότητες και η κατανόηση του γραπτού λόγου.
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Δείγμα και μέθοδος: Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 αξιολογήθηκε η σχολική ετοιμότητα
181 παιδιών τυπικής ανάπτυξης που φοιτούν σε νηπιαγωγεία της Κύπρου (86 παιδιά) και
της Ελλάδας (95 παιδιά) μέσω της χορήγησης του τεστ Αφροδίτη (Χριστοπούλου, 2017).
Αποτελέσματα-Συζήτηση: Μέσω της στατιστικής ανάλυσης συσχέτισης spearman έγινε
ανάλυση της συνολικής βαθμολογίας προφορικού και γραπτού λόγου και σύγκριση των
δύο ομάδων. Καταγράφεται θετική συσχέτιση στο σύνολο των αποτελεσμάτων p<.0005,
για τον προφορικό λόγο p<.0005 και για την κατανόηση του γραπτού λόγου p=.001. Τα
δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι εάν ένα παιδί παρουσιάζει αδυναμίες στην πρόσληψη
και επεξεργασία του προφορικού λόγου ακολούθως θα αντιμετωπίσει δυσκολίες και στο
γραπτό και πιθανά μη ομαλή σχολική ένταξη.
Λέξεις Ευρετηριασμού: Σχολική Ετοιμότητα, Γλωσσική Ανάπτυξη, Προφορικός και Γραπτός
Λόγος, Αφροδίτη Τεστ
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FRIDAY 28-05-2021, DIGITAL ROOM 1: 15:00-16:00
SPECIAL SESSION
1. Why is the term “school readiness” still relevant?
Maria Vlassopoulos, Assistant Professor of National and Kapodistrian University of Athens
2. Assessment of language development and school readiness in preschool children
speaking the cyprus dialect
Maria Christopoulou, Ph.D., MOP, SLP, CSS
Email: m.christopoulou@euc.ac.cy
Institution: European University Cyprus

ABSTRACT
Introduction: School readiness is the main focus of developmental and educational research
as the understanding of the different skills that contribute to children's academic success
and failure, including their written and spoken language skills, will serve as a factor in early
detection and early intervention in learning and language (Porpodas, 2003; Christopoulou
2017).
Aim - Objectives: Exploring the relationship of the development between spoken and
written speech in preschoolers as an indicator of school readiness by examining areas such
as auditory comprehension, grammar, vocabulary, mathematical skills and written
comprehension.
Methodology: During the school year 2018-2019, 181 typically developed preschool
children (86 Greek & 95 Cypriot) were assessed for school readiness in Cyprus and in Greece
using the diagnostic tool “Afroditi” (Christopoulou, 2007).
Results and Discussion: Through the spearman correlation statistical analysis, the total score
of oral and written language was analyzed and a comparison of the two groups was made. A
positive correlation was recorded in all the results p <.0005, for the oral language p <.0005
and for the comprehension of the written speech p = .001. These data indicate that if a child
has weaknesses in the reception and processing of oral language he will face difficulties also
in written language and probable difficulties to integrate in the primary school setting.
Keywords: School Readiness, Language Development, Oral and Written Language, AFRODITI
TEST.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 16:00-17:30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ– ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ
1. Το ICF ως πλαίσιο αναφοράς στη λογοθεραπεία με έμφαση στην κοινωνική συμμετοχή
Αρσενοπούλου Βάια, Καραβαγγέλη Ιωάννα, Κοτρέτσου Χρυσή, Μεράβογλου Παρασκευή
Φορέας: Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», Ίλιον, Αθήνα
Θεματική ενότητα: Δραστηριότητα και συμμετοχή – Ποιότητα ζωής

Στο Ίδρυμα Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων με Νοητικές Αναπτυξιακές
Διαταραχές «Θεοτόκος» χρησιμοποιείται το International Classification of Functioning,
Disability and Health (ICF) ως κλινικό εργαλείο τα τελευταία 6 χρόνια. Μας εισήγαγε την
έννοια της λειτουργικότητας και, ως λογοπεδικοί, κληθήκαμε να σκεφτούμε πως ένα άτομο
χρησιμοποιεί τις δεξιότητες ομιλίας, λόγου, επικοινωνίας και σίτισης για να συμμετέχει
πραγματικά στην ένταξη του στη σχολική, εργασιακή και κοινωνική ζωή. Θα παρουσιαστεί
το Προφίλ Λειτουργικότητας βάσει ICF με εστίαση στους τομείς της λογοθεραπείας όπως
αποτυπώνονται για τα άτομα με Νοητικές Αναπτυξιακές Διαταραχές και Διαταραχές
Αυτιστικού Φάσματος. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και ο
διεπιστημονικός σχεδιασμός της παρέμβασης βάσει του Προφίλ Λειτουργικότητας επέφερε
αλλαγές στη διεπιστημονική συνεργασία και στους στόχους που θέτονται. Η συμμετοχή σε
καταστάσεις ζωής και το πώς επηρεάζεται η συμμετοχή από την αμφίδρομη
αλληλεπίδραση ενός ατόμου με το περιβάλλον του, ήρθαν να πάρουν σημαντική θέση στην
ολιστική παρέμβαση. Ως αποτέλεσμα ενισχύθηκε η εμπλοκή των εξυπηρετούμενων και η
συνεργασία των οικογενειών τους στη θεραπευτική διαδικασία. Ο απώτερος στόχος της
λογοπεδικής παρέμβασης είναι η γενίκευση και η διατήρηση των κατεκτημένων
δεξιοτήτων. Επομένως, αναδύεται η ανάγκη για πιο στενή συνεργασία με τα άτομα της
καθημερινότητας και η αξιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του λόγου, διότι
οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική συμμετοχή και
πραγματική εμπλοκή σε καταστάσεις ζωής.
Λέξεις κλειδιά: ICF, συμμετοχή, επικοινωνία, Νοητικές Αναπτυξιακές Διαταραχές,
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
2. Βελτίωση της δραστηριότητας και της συμμετοχής (κατα ICF-CY) μαθητών ΣΜΕΑΕ με την
εφαρμογή του γλωσσικού προγράμματος Μάκατον

Σοφία Κουκουβίνου BSc, Μ.Sc
Σχολική Ψυχολόγος, Εκπαιδεύτρια ΜΑΚΑΤΟΝ
ΛΕΞΕΙΣ
ΚΛΕΙΔΙΑ:
Υποστηρικτική/εναλλακτική
Δραστηριότητα, Συμμετοχή, Εκπαίδευση

επικοινωνία,

Λειτουργικότητα,
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόγραμμα MAKATON είναι ένα ευέλικτο γλωσσικό πρόγραμμα, Υποστηρικτικής/
Εναλλακτικής Επικοινωνίας, που υποστηρίζει συνολικά τις δεξιότητες επικοινωνίας, λόγου
και ομιλίας, με ομιλία, νοήματα και σύμβολα. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλες
τις διαγνωστικές ομάδες που παρουσιάζουν δυσκολίες επικοινωνίας, κατανόησης,
καθυστέρηση λόγου και ομιλίας ( όπως Νοητική Αναπηρία, Διαταραχές στο Αυτιστικό
Φάσμα, κλπ). Η εφαρμογή του σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες και μπορεί να
υποστηρίξει μαθητές με δυσκολίες μάθησης, κοινωνικοποίησης και συμπεριφοράς. Η
υποστήριξη αναφέρεται σε ένα αριθμό τομέων Δραστηριότητας και Συμμετοχής έτσι όπως
περιγράφονται από την Διεθνή Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της
Υγείας ICF-CY (International Classification of Functioning, Disability and Health- Children and
Youth) που ανήκει στην οικογένεια ταξινομήσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και
χρησιμοποιείται για να περιγράψει με πληρότητα και ακρίβεια οποιαδήποτε κατάσταση
υγείας και Λειτουργικότητας. Συγκεκριμένα, περιγράφεται η βελτίωση της ικανότητας και
της απόδοσης τόσο σε Δραστηριότητες όσο και στη Συμμετοχή σε μια σειρά από
κατηγορίες και πεδία που περιγράφονται από το συγκεκριμένο μοντέλο και
περιλαμβάνουν τόσο την Μάθηση και Εφαρμογή Γνώσεων, την Επικοινωνία, την Ατομική
Φροντίδα αλλά αναφέρονται και σε Σημαντικούς Τομείς Ζωής όπως Η Σχολική εκπαίδευση
και το Παιχνίδι. Ο τρόπος που η αύξηση των Δραστηριοτήτων όσο και της Συμμετοχής
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο μιας Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής περιγράφεται
αναλυτικά με στιγμιότυπα και παραδείγματα από την λειτουργία των σχολικών ομάδων.
3. Το ICF ως πλαίσιο κλινικήςσ σκέψης – Προσαρμογές στην κλινική πράξη
Δημήτρης Mαρούσος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης, International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO, 2001) συνιστά ένα βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο θεώρησης της κατάστασης υγείας ενός ατόμου και ταξινομεί τις
σχετιζόμενες με την υγεία παραμέτρους λαμβάνοντας υπόψη βιολογικούς, ψυχολογικούς
και κοινωνικούς παράγοντες. Το εύρος και η αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει
ολιστική και με έμφαση στη λειτουργικότητα θεώρηση των επικοινωνιακών ή γλωσσικών
δυσκολιών.
Το ICF διευρύνει το έργο του λογοθεραπευτή, μετακινώντας το φακό της θεραπευτικής του
εστίασης από τη δυσκολία, στην εμπειρία της δυσκολίας και στην ποιότητα ζωής. Υπό
προσαρμογές, μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο κλινικής διερεύνησης,
προσδιορισμού στόχευσης και περιεχομένου θεραπείας και αποτίμησης της θεραπευτικής
αλλαγής.
Παρουσιάζονται συγκεκριμένες προσαρμογές του ICF στην κλινική πράξη και η
συνακόλουθη κλινική στροφή από το ιατροκεντρικό προς το ψυχοκοινωνικό μοντέλο.
Συζητώνται δοκιμασίες λογοθεραπευτικής αξιολόγησης στη βάση του ICF. Δίνονται
παραδείγματα προγραμμάτων λογοθεραπείας που σχεδιάστηκαν στη βάση του ICF
παρέχοντας υποστήριξη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με επικοινωνιακές, γλωσσικές
δυσκολίες (Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας Π.Εξ.Σ.Ε., Μαρούσος & Μαρούσου,
57

2016) και παιδιά σχολικής ηλικίας με τραυλισμό (Λεξιπόντιξ, Φούρλας & Μαρούσος 2018,
2019). Γίνεται αναφορά σε πτυχές της εμπειρίας από την εφαρμογή του Διεθνούς
Συστήματος ταξινόμησης ICF στην καθημερινή κλινική πρακτική του Έλληνα
Λογοθεραπευτή.
Το μαθησιακό αποτέλεσμα που προσδοκά η παρουσίαση είναι η μετακίνηση της
λογοθεραπευτικής σκέψης και δράσης σε κλινικές πρακτικές περισσότερο συμβατές με το
εννοιολογικό και φιλοσοφικό πλαίσιο που προτείνεται από την Διεθνή Ταξινόμηση ICF, ένα
θεωρητικό πρίσμα με διεθνές κύρος και διεπιστημονική αποδοχή.
4. Λειτουργικότητα, αναπηρία και υγειάα σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση του Π.Ο.Υ., ICF:
Μία κοινή γλώσσα αλλά και μια διαφορετική φιλοσοφία
Στάθης Τριανταφύλλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το ICF είναι μια "κοινή γλώσσα" για την περιγραφή της υγείας και της αναπηρίας. Δίνει
λεπτομερείς ορισμούς των διαφόρων λειτουργιών που συνιστούν την υγεία. Από
λειτουργίες του σώματος όπως η όραση, η ακοή, ως τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής
και την συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, η ICF έφερε διεθνή συναίνεση στην ορολογία,
παρέχοντας ένα πλαίσιο για την περιγραφή της υγείας και της αναπηρίας. Μέχρι πρόσφατα
η «υγεία» αντιμετωπίστηκε μόνο ως ο αντίποδας του θανάτου ή της ασθένειας. Οι
παραδοσιακοί δείκτες υγείας επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο στη θνησιμότητα και τη
νοσηρότητα. Από την άλλη πλευρά, η «αναπηρία» θεωρείται ως μια αυτόνομη οντότητα,
είτε ως ιατρικό ζήτημα με τη μορφή σωματικών βλαβών όπως η τύφλωση και κώφωση ή ως
περιορισμός που επιβάλλεται στο άτομο και εμποδίζει τη συμμετοχή του σε καθημερινές
δραστηριότητες. Το ICF τοποθετεί αυτές τις έννοιες σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο, που
εμπεριέχει τις πολλαπλές διαστάσεις της ανθρώπινης λειτουργικότητας και συνθέτει
βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Έτσι, η ICF παρουσιάζει
την υγεία και την αναπηρία στο ίδιο, ένα και μόνο, φάσμα. Στο παρελθόν, αυτές οι έννοιες
έχουν μελετηθεί ξεχωριστά και μερικές φορές βρίσκονται σε πόλωση. Ωστόσο, μια
λεπτομερής ανάλυση των τομέων που συνθέτουν την υγεία και την αναπηρία δείχνει ότι
αυτές οι δύο βασικές έννοιες είναι στην πραγματικότητα διαφορετικές εκφάνσεις των
ίδιων τομέων λειτουργικότητας , όπως η όραση, η ακοή και άλλων. Η θεώρηση της
ανθρώπινης λειτουργικότητας σε πολλαπλές διαστάσεις είναι όχι μόνο λογική όσο και
χρήσιμη. Αυτή η σύνθεση αντιπροσωπεύει μια μεταβολή της προσέγγισης στην κατανόηση
και μέτρηση της υγείας και της αναπηρίας. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το ICF είναι
απλώς ένα σύστημα ταξινόμησης, οπότε για οποιαδήποτε εφαρμογή του ICF στην
αποκατάσταση, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση αναπηρίας, την αξιολόγηση της
ικανότητας για εργασία και για οποιαδήποτε άλλη μεθοδολογία, θα πρέπει να
αναπτυχθούν τα ανάλογα εργαλεία και μηχανισμοί.
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FRIDAY 28-05-2021, DIGITAL ROOM 1: 16:00-17:30
ROUND TABLE : ACTIVITY AND PARTICIPATION – LIFE QUALITY
1. The ICF as a reference framework in speech therapy with an emphasis on social
participation
Arsenopoulou Vaia, Karavaggeli Ioanna, Kotretsou Chrysi, Meravoglou Paraskevi
Organisation: I.P.AP. "THEOTOKOS", Ilion, Athens

ABSTRACT
The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) has been used as a
clinical tool for the last 6 years at Theotokos Foundation, a rehabilitation centre for children
and young adults with Intellectual Developmental Disorders and Autism Spectrum
Disorders. This tool introduced the concept of functionality and, as speech therapists, we
were called upon to think about how a person uses their speech, language, communication
and feeding skills to truly participate in their school, work and social life. The ICF-based
Functionality Profile will be presented, with a focus on the field of speech therapy, as
portrayed for the Foundation’s service users. The use of the ICF-based Functionality Profile
to document assessment results and to plan interdisciplinary intervention brought about
changes in interdisciplinary cooperation and in the goals that are set. Participation in life
situations and how participation is affected by the two-way interaction of the person with
their environment, have come to play an important role in our approach to holistic
intervention. As a result, the involvement of the individual and the cooperation of their
family in the intervention process was strengthened. The ultimate goal of speech therapy
intervention is to generalize and maintain acquired skills. Therefore, the need arises for
closer cooperation with the individual’s environment and the utilisation of information
about the use of speech and language because communication skills are necessary for
effective participation and real involvement in life situations.
Keywords: ICF, participation, communication, developmental intellectual disorder, autism
spectrum disorders
2. Improving the activity and participation of special education school pupils (according to
the ICF-CY) by applying the Makaton language programme
Sofia Koukouvinou, BSc, ΜSc
ABSTRACT
Makaton is a flexible language programme that uses symbols, signs and speech to enable
people to communicate using the alternative/augmentative communication approach. . It
supports the development of essential communication skills such as attention and listening,
comprehension, memory, recall and organisation of language and expression. It is used by
children and adults with communication and learning difficulties, such as cognitive
deficiencies, autistic spectrum problems, language and communication problems, as well as
the community around them. The use of Makaton language programme at different
educational levels can support students with difficulties in learning, socialization and
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conduct problems. This support refers to various domains of Activities and Participation as
defined by the International Classification of Functioning, Disability and Health- Children and
Youth that belongs to the World Health Organisation family of International classifications
and is used to describe accurately and in detail any state of Health and Functionality of an
individual. More specifically, the improvement in performance and capacity are described in
both Activities and Participation are described using the particular model including Learning
and Applying knowledge, Communication, Self Care but also in Major Life Areas such as
Education and Play. The way this improvement is achieved is describes using examples from
the daily operation of a special school unit.
3. The ICF as a framework for clinical thinking - Adaptations to clinical practice
Dimitris Marousos
ABSTRACT
The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (WHO, 2001),
brinks forward a bio-psychosocial perspective of a person's health status and classifies
health-related parameters taking into account biological, psychological and social factors.
The wideness in the architecture of the system provides a viewpoint on communication
and/or language difficulties, which is holistic and emphasizes on functionality.
The ICF broadens the scope of the work of the speech therapist, moving the lens of its
therapeutic focus from difficulty to the experience of difficulty and quality of life. Under
adjustments, it can also act as a clinical tool for initial assessment, identification of therapy
goals and content and evaluation of therapeutic change.
Specific adaptations of the ICF to clinical practice and the consequent clinical shift from the
medical to the psychosocial model are presented. Speech therapy assessment tests based
on ICF are discussed. Examples are given of speech therapy programs designed on the basis
of the ICF, providing support to preschool children with communication and language
difficulties (P.EX.S.E, Marousos & Marousou, 2016) and school-age children with stuttering
(Lexipontix, Fourlas & Marousos 2018, 2019). The application of the International
Classification System ICF in the daily clinical practice of the Greek Speech Therapist is
discussed.
The learning outcome that the presentation hopes to achieve is the movement of speech
therapy thinking and action into clinical practices more compatible with the conceptual and
philosophical framework proposed by the ICF International Classification, a theoretical prism
of international prestige and interdisciplinary acceptance.

4. Functioning, disability and health according to the who international classification. The
ICF: a common language yet a different philosophy
Stathis Triantafyllou
ABSTRACT
The ICF is a “common language” to describe health and disability. It gives detailed
operational definitions of different functions that constitute health. From body functions
such as vision, hearing, to activities of daily living and participation in societal life, ICF haw
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brought international consensus on definition provided a framework to describe health and
disability. Until recently “health” has only been seen as an opposite of death or disease.
Traditional health indicators have mostly focused on mortality and morbidity. On the other
hand “disability” has been seen as an unrelated entity, either as a medical issue of bodily
impairments such as blindness, deafness or as an imposed restriction on the individual that
hinders taking part in daily life activities. ICF has brought these concepts into a
comprehensive whole of multiple dimensions of human functioning synthesizing biological,
psychological, social and environmental aspects. ICF, thus, presents health and disability in a
single spectrum. Traditionally these areas have been thought separately and at times put
into polarization. However a detailed analysis of domains that makes up health and
disability shows that these two basic constructs are in fact different manifestations of same
domains of functioning such as seeing, hearing and many others. Formulating human
functioning in such multiple dimensions is both rational and useful. This synthesis
represents a paradigm shift in the way health and disability is understand and measured.
We should keep in mind that ICF it is just a classification system, for any implementation of
ICF in rehabilitation, education, disability assessment, workability assessment and in any
other area methodologies, tools and mechanisms should be developed in order to operate
the system.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 29-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 09:30-11:00
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ : ΚΛΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ
1. Προκλήσεις κατά την λογοπεδική αξιολόγηση ανήλικου πρόσφυγα με συμπτωματολογία
διαταραχής λόγου – ομιλίας.
Θεολόγος Σεϊτανίδης1, Ευαγγελινή Αθανασοπούλου2, Θεοδώρα Βασιλειάδου3, Νίκη
Ρέντζιου4, Ιωάννα Χατζηλία5, Στέλλα Τσιρανίδου6, Χρυσάνθη Βασίλαρου7, Μαγδαληνή
Καραγιάννη8, Αναστασία Μπέκα
1 Λογοθεραπευτής, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων, Ψυχιατρικό Τμήμα
Παιδιών-Εφήβων Γ.Ν. Γ. Παπανικολάου
2 Ψυχίατρος Παιδιών-Εφήβων, Διευθύντρια ΕΣΥ, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας ΠαιδιώνΕφήβων, Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών-Εφήβων Γ.Ν. Γ. Παπανικολάου
3Ψυχίατρος Παιδιών-Εφήβων, Διευθύντρια ΕΣΥ, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων,
Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών-Εφήβων Γ.Ν. Γ. Παπανικολάου
4Κοινωνική Λειτουργός, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων, Ψυχιατρικό Τμήμα
Παιδιών-Εφήβων Γ.Ν. Γ. Παπανικολάου
5Νοσηλεύτρια, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων, Ψυχιατρικό Τμήμα ΠαιδιώνΕφήβων Γ.Ν. Γ. Παπανικολάου
6Ασκούμενη Λογοθεραπεύτρια, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων, Ψυχιατρικό
Τμήμα Παιδιών-Εφήβων Γ.Ν. Γ. Παπανικολάου
7Ασκούμενη Λογοθεραπεύτρια, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων, Ψυχιατρικό
Τμήμα Π8αιδιών-Εφήβων Γ.Ν. Γ. Παπανικολάου
8 Ψυχίατρος Παιδιών-Εφήβων, Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών-Εφήβων, Γ.Ν. Γ. Παπανικολάου
Ψυχίατρος Παιδιών-Εφήβων,
Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών-Εφήβων, Γ.Ν. Γ. Παπανικολάου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία αναφέρεται το πλαίσιο της αξιολόγησης του ανήλικου πρόσφυγα,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διεπιστημονική προσέγγιση της περίπτωσης. Η
παραπομπή έγινε από δομή φιλοξενίας μέσω Μ.Κ.Ο στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
του Γ.Ν. Παπανικολάου. Σκοπός της παραπομπής είναι να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες
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που προκύπτουν στην διαγνωστική και θεραπευτική εργασία από την διεπιστημονική
ομάδα και ιδιαίτερα από τον ειδικό λογοθεραπευτή.
Η διαφορετική πολιτισμική καταβολή αμφότερων πλευρών, η νοηματοδότηση των
δυσκολιών του παιδιού και πώς αυτή απαντάται στο κοινωνικό υπόβαθρο της χώρας
προέλευσης της οικογένειας, όπως και αντικειμενικές παράμετροι της προκειμένης
εργασίας, θα αναλυθούν με κύριο στόχο την διαμόρφωση κατάλληλου θεραπευτικού
πλαισίου παρέμβασης.
Για ένα αποτελεσματικό σχέδιο παρέμβασης, ολιστικού τύπου που προπαντός βασίζεται σε
ανθρωπιστικές αρχές, κομβικό σημείο αποτελεί η σύνθεση των πληροφοριών της ιστορίας,
ζωής της οικογένειας μέσα σε συνθήκες που προϋπήρχαν και δραματικά άλλαξαν και
προβλέπεται να διαφοροποιηθούν και στο μέλλον. Η πολυπλοκότητα της περίπτωσης
συνιστά επιστημονική πρόκληση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, προτάσσοντας την
αναγκαιότητα σύμπραξης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Λέξεις Κλειδιά: ανήλικος
λογοθεραπεία, αξιολόγηση

πρόσφυγας,

διεπιστημονικότητα,

διαπολιτισμικότητα,

2. Γλωσσική εξέλιξη παιδιού με σύνδρομο Down μέσω του γλωσσικού προγράμματος
Makaton (μελέτη περίπτωσης).
Τζουμαϊλής Άγγελος, Λογοθεραπευτής.
Φορέας: Κέντρο Παρέμβασης και Θεραπείας «ΕπιΚοινωνώ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας μελέτης περίπτωσης είναι η διερεύνηση της επίδρασης του
γλωσσικού προγράμματος Makaton σε παιδί με σύνδρομο Down στον τομέα της γλωσσικής
ανάπτυξης.
Μεθοδολογία: αρχικά αξιολογήθηκαν οι γλωσσικές δεξιότητες του παιδιού με την χρήση
της Δοκιμασίας Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης (ΔΓΑΕ). Από την αξιολόγηση προέκυψε
ότι το παιδί βρίσκεται στο πρώιμο γλωσσικό στάδιο. Κατά την παρέμβαση
χρησιμοποιήθηκε το Makaton τόσο σε ελεύθερο πλαίσιο αλληλεπίδρασης όσο και σε
δομημένες δραστηριότητες. Υπήρχε καταγραφή των συνεδριών μια φορά την εβδομάδα
μέσω βιντεοσκόπησης και δημιουργήθηκαν δυο φόρμες καταγραφής για τις συνεδρίες (μια
φόρμα καταγραφής για το ελεύθερο παιχνίδι και μια για την δομημένη δραστηριότητα).
Αποτελέσματα: Με το πέρας των 40 συνεδριών πραγματοποιήθηκε επαναξιολόγηση της
γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού. Από την επαναξιολόγηση προέκυψε ότι το παιδί
ωφελήθηκε από την χρήση του Makaton τόσο στο τομέα της κατανόησης της γλώσσας όσο
και στο τομέα της έκφρασης. Πλέον το παιδί βρίσκεται στο Γλωσσικό Στάδιο ΙΙ, το οποίο
περιλαμβάνει την κατανόηση εντολών, πλήθος αντικειμένων, χαρακτηρισμό αντικειμένων,
καθώς και ενέργειες .
Συμπεράσματα: Σε ποιοτική ανάλυση με την χρήση των νοημάτων του Makaton μπορεί να
εκφράσει ευκολότερα τις επιθυμίες και τις ανάγκες του, αλλά και να κατανοήσει καλύτερα
τις πληροφορίες που του επικοινωνούνται λεκτικά.
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Λέξεις κλειδιά: Makaton, σύνδρομο Down, γλωσσική ανάπτυξη, κατανόηση, επικοινωνία.
3. Θεραπευτικές παρεμβάσεις για τη λεξιλογική ανάκληση σε περιπτώσεις παιδιών με
γλωσσική διαταραχή. Σύγκριση σημασιολογικών και φωνολογικών προσεγγίσεων.
Δεσύλλα Βασιλική, Μουζάκη Αγγελική, Βλασσοπούλου Μαρία, Ράλλη Ασημίνα
Φορέας προέλευσης: Παιδαγωγική Τμήμα Δημοτική Εκπαίδευσης Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Συγγραφείς: Δεσύλλα Βασιλική (Υποψήφια Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. ΠΚ) Μουζάκη Αγγελική (Επίκουρη
Καθηγήτρια ΠΚ)
Βλασσοπούλου Μαρία (Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ) Ράλλη Ασημίνα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΕΚΠΑ)

Σκοπός: Η μελέτη της αποτελεσματικότητας της φωνολογικής ενημερότητας ως
θεραπευτικής παρέμβασης, για την βελτίωση της ανάκλησης λεξιλογίου σε παιδιά με
Γλωσσική Διαταραχή και η σύγκρισή της με σημασιολογικές παρεμβάσεις.
Μεθοδολογία: Στην έρευνα πήραν μέρος 24 παιδιά με Γλωσσική Διαταραχή και δυσκολίες
στην ανάκληση λεξιλογίου (ηλικιών 4,1-5,10) που φοιτούσαν σε δημόσια νηπιαγωγεία του
Ρεθύμνου. Όλα τα παιδιά αξιολογήθηκαν για την μη λεκτική τους αντίληψη (RAVEN), την
γλωσσική τους επάρκεια (ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ), Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου, expressiveone-word-picture-vocabulary test και την φωνολογική τους ανάπτυξη (Δοκιμασία
Φωνολογικής και Φωνημικής Εξέλιξης – ΠΣΛ). Το δείγμα διανεμήθηκε τυχαία σε δύο
ομάδες, παρόμοιες ως προς το φύλο, την ηλικία και την μη λεκτική αντίληψη. Η ομάδα Α
δέχτηκε ένα πρόγραμμα σημασιολογικής παρέμβασης και η ομάδα Β δέχτηκε παρέμβαση
φωνολογικής επίγνωσης. Το θεραπευτικό σχέδιο περιελάμβανε δύο φάσεις και το δείγμα
αξιολογήθηκε πριν, ενδιάμεσα, στο τέλος της παρέμβασης, καθώς και έξι μήνες μετά την
λήξη του. Για τη σύγκριση ποσοτικών μεταβλητών μεταξύ των δυο ομάδων της μελέτης
χρησιμοποιήθηκαν Student's t-test και Mann-Whitney tests. Η ανάλυση διασποράς για
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (ANOVA) χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθούν
χρονικές διαφορές.
Αποτελέσματα: Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν συγκρίθηκαν μεταξύ των ομάδων.
Καταγράφεται σημαντική αύξηση στo score Λεξιλογικής γνώσης, Μορφολογικής επίγνωσης
και Γλωσσικής επάρκειας από την 1η στην 3η επίσκεψη και από 1η στην 4η επίσκεψη και
στις δυο ομάδες της μελέτης. Τα αποτελέσματα συζητώνται με στόχο να αναδειχθούν
συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της κάθε παρέμβασης και την μεταξύ τους
σχέση.
Λέξεις κλειδιά: γλωσσική διαταραχή, λεξιλογική ανάκληση, σημασιολογική παρέμβαση,
φωνολογική παρέμβαση, αποτελεσματικότητα.
4. Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στην κοινότητα.
Ιωάννα Καραβαγγέλη, Μιρέλλα Γιαννακοπούλου Μarie-Ange Widdrshoven
Λέξεις κλειδιά: πρώιμη παρέμβαση, πρόληψη, ανίχνευση, έρευνα
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Φορέας: Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», Ίλιον, Αθήνα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης ξεκίνησε το 2016 και συνεχίζεται έως και σήμερα.
Εφαρμόστηκε σε 12 παιδικούς σταθμούς για παιδιά ηλικίας 2 ως 5 ετών στο δήμο όπου
ανήκει το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος». Η δομή του προγράμματος αποτελείται από 4 φάσεις:
Ανίχνευση, Εντοπισμός, Διάγνωση και Υποστήριξη των παιδιών και οικογενειών τους. Η
δράση εντάσσεται στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών προς όφελος της ευρύτερης
κοινότητας, στον τομέα της ψυχικής υγείας. Οι στόχοι του προγράμματος είναι η πρώιμη
ανίχνευση και παρέμβαση σε ζητήματα ψυχικής υγείας, ώστε να υπάρξει πρόληψη για
αναπτυξιακές και συναισθηματικές δυσκολίες σε μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους. Για
την επίτευξη αυτών των στόχων χρησιμοποιήσαμε σταθμισμένα ερωτηματολόγια, τεστ
ανίχνευσης, παρατήρηση στη σχολική τάξη και αναπτυξιακά διαγνωστικά εργαλεία. Τα
αποτελέσματα που συγκεντρώσαμε από 1500 ερωτηματολόγια από παιδιά προσχολικής
ηλικίας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έδειξαν ότι περίπου το 15% του συνόλου των
παιδιών φάνηκε να ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για δυσκολίες στη συναισθηματική
και γνωστική ανάπτυξη ή/και στην ανάπτυξη του λόγου. Έπειτα από περαιτέρω διάγνωση
από αναπτυξιολόγο, παραπέμφθηκαν για πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση, όπως σε
προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία ή/και οικογενειακή
θεραπεία, που εφαρμόζονται στο Ι.Π.Α.Π «Η Θεοτόκος».

5.

Δυσκολίες συμπεριφοράς σε παιδιά νηπιακής ηλικίας με διαταραχές λόγου και ομιλίας.

Α. Πατσιαλού , Π. Γεωργίου, Α. Κωτσοπούλου, Ε. Κουμανιώτη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση δυσκολιών συμπεριφοράς σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας με προβλήματα λόγου και ομιλίας, το είδος των δυσκολιών της κάθε
ομάδας με διαφορετική διάγνωση διαταραχής λόγου και ομιλίας. και η σύγκριση τους με
παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η έκβαση των δυσκολιών θα μελετηθεί μετά την περάτωση της
λογοθεραπείας.
Μέθοδος
Το δείγμα αποτελείτο από 74 παιδιά προσχολικής ηλικίας, μέσος όρος ηλικίας 4,2 χρόνων.
Τα 37 παραπέμφθηκαν για λογοθεραπεία στο Κέντρο Ημέρας της ΕΨΥΠΕΑ στο Μεσολόγγι
και τα 37 ήταν τυπικής ανάπτυξης από παιδικό σταθμό. Σε κάθε παιδί με προβλήματα
λόγου και ομιλίας δόθηκαν 5 δοκιμασίες αξιολόγησης λόγου και ομιλίας για την διάγνωση
και την κατηγοριοποίηση των προβλημάτων. Οι γονείς όλων των παιδιών συμπλήρωσαν το
“Strengths and Difficulties questionnaire’ για παιδιά 4 -16 ετών. Το ερωτηματολόγιο
περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις που αξιολογούν το συναίσθημα, τη συμπεριφορά
/παραβατικότητα, τις δυσκολίες προσοχής / υπερκινητικότητα, την αλληλεπίδραση με
φίλους / κοινωνικότητα, και προβλήματα με συνομήλικους. Στα παιδιά με διαταραχή λόγου
και ομιλίας το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε και από τους θεραπευτές των παιδιών για
περισσότερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
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Αποτελέσματα
Δεκατέσσερα (14) παιδιά παρουσίαζαν Φωνολογική Διαταραχή, Δεκαέξι (16) Απουσία
λόγου – Δυσπραξία, και επτά (7) Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή. Σύμφωνα με τους
γονείς τα παιδιά με διαταραχή λόγου και ομιλίας είχαν το διπλάσιο σχεδόν αριθμό (179)
αρνητικών απαντήσεων από αυτά της τυπικής εξέλιξης (88). Σε όλα τα παιδιά ο
μεγαλύτερος αριθμός αρνητικών απαντήσεων αφορούσε την διαταραχή ελλειμματικής
προσοχής. Τα παιδιά με διαταραχή είχαν επίσης υψηλό
σκορ και σε προβλήματα με συνομήλικους. Όσον αφορά τις αρνητικές απαντήσεις κατά
διαταραχή, τις περισσότερες αρνητικές απαντήσεις έδωσαν τα παιδιά με Απουσία λόγου
/δυσπραξία , ακολουθούσαν τα παιδιά με Αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή και τελευταία
τα παιδιά με Φωνολογική διαταραχή. Μόνο το 2,70 % των παιδιών τυπικής ανάπτυξης
είχαν πάνω από 7 αρνητικές απαντήσεις, ενώ των παιδιών με διαταραχή το 45,95% είχαν
σύμφωνα με τους γονείς πάνω από 7 αρνητικές απαντήσεις και το 64, 86 %. σύμφωνα με
τους θεραπευτές.
6. Διαφορές σε γλωσσικά χαρακτηριστικά μεταξύ παιδιών που διαβιούν σε δυο
διαφορετικών τύπων ιδρύματα μακράς φιλοξενίας, σε σχέση με παιδιά που μεγαλώνουν σε
τυπικές οικογένειες.
Ντουμάνης Χρήστος, Λογοθεραπευτής BSc, MSc, MRCSLT, HCPC Registered
Περίληψη
Εισαγωγή: Τα ιδρύματα φιλοξενίας είναι συνήθως ο πιο κοινός φορέας παροχής φροντίδας
για τα ευάλωτα παιδιά διεθνώς. Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ότι λόγω
προβληματικού ιστορικού αλλά και μη υποστηρικτικού ιδρυματικού περιβάλλοντος, τα
παιδιά που διαμένουν σε ιδρύματα είναι πιθανό να παρουσιάσουν κοινωνικές,
αναπτυξιακές και επικοινωνιακές δυσκολίες. Έχει επίσης μελετηθεί ότι ο τύπος και η
ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία και την
ανάπτυξη των παιδιών, η οποία μπορεί να ενισχυθεί με τη βελτίωση του επιπέδου
περίθαλψης. Το οικογενειακό περιβάλλον έχει αναφερθεί ως το βέλτιστο για την ανάπτυξη
των παιδιών, ενώ πρόσφατες μελέτες έχουν προτείνει τη δομή των ιδρυμάτων τύπου SOS
ως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση σε σχέση με τα παραδοσιακά ιδρύματα μεγάλης
κλίμακας.
Στόχοι: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχουν
σημαντικές διαφορές στις γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών που φιλοξενούνται σε δύο
διαφορετικούς τύπους ιδρυμάτων: σε κλασσικού τύπου ιδρύματα (N = 10) και σε ιδρύματα
τύπου SOS (N = 10), σε σύγκριση με παιδιά που ζουν με τις φυσικές τους οικογένειες (N =
10).
Μέθοδοι & Διαδικασίες: Οι γλωσσικές δεξιότητες 30 παιδιών προσχολικής ηλικίας (4-6
ετών) αξιολογήθηκαν με τη χρήση τριών σταθμισμένων στον ελληνικό πληθυσμό
εργαλείων αξιολόγησης. Τα δεδομένα κατόπιν αναλύθηκαν στατιστικά προκειμένου να
απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν.

66

Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η επίδοση των παιδιών σε τυπικό
οικογενειακό περιβάλλον έτεινε να ξεπεράσει τις επιδόσεις των παιδιών που διαβιούν σε
ιδρύματα και ότι τα παιδιά σε ιδρύματα τύπου SOS δεν βρέθηκε να έχουν σημαντικές
διαφορές σε σχέση με τα παιδιά από τα συμβατικά ιδρύματα.
Συμπέρασματα: Τα ευρήματα τείνουν να συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες που
αναφέρουν το οικογενειακό περιβάλλον ως το πιο κατάλληλο για τη βέλτιστη ανάπτυξη του
παιδιού, όπως επίσης οτι, υπό συνθήκες, τα ιδρύματα φιλοξενίας έχουν αρνητικό
αντίκτυπο στην ανάπτυξη της επικοινωνίας του παιδιού. Παρά τις πρόσφατες αλλαγές στο
νομικό καθεστώς των αναδοχών/υιοθεσιών, τα ιδρύματα παιδικής προστασίας είναι
πιθανό να συνεχίσουν να υφίστανται για πολλές δεκαετίες και φαίνεται σημαντικό για τους
ερευνητές και τους κλινικούς θεραπευτές να διασφαλίσουν ότι η βέλτιστη πρακτική και η
έγκαιρη, ποιοτική φροντίδα θα πλαισιώσει τα ευάλωτα παιδιά με έναν σύγχρονο και
υποστηρικτικό τρόπο ως προς την ανεμπόδιστη ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους
δεξιοτήτων.
Λέξεις – Κλειδιά: Γλωσσική ανάπτυξη, ιδρύματα φιλοξενίας, παιδική προστασία, επίπεδο
περίθαλψης, αναγκαιότητα παρέμβασης
*Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc
Speech Difficulties του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ, κι αγγίζει τις θεματικές τόσο της
δραστηριότητας και συμμετοχής σε σχέση με τη γλωσσική ανάπτυξη όσο και την
πολυπολιτισμικότητα.
7. Ο προσωπικός αφηγηματικός λόγος σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 10 ετών.
Βογινδρούκας Ι.1, Τάλλη Ι.2, Τσούτη Λ.3
Λογοπεδικός PhD, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ioannisvogindroukas@gmail.com Ειδική παιδαγωγόςΛογοθεραπεύτρια PhD, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, tallijoan@yahoo.com
Λογοθεραπεύτρια MCs, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, tsouti.lamprini@windowslive.com

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος διεθνούς προγράμματος της Child Language Committee
τoυ International Association of Logopedics and Phoniatrics, το οποίο σχεδιάστηκε για να
συγκρίνει τις αυτοβιογραφικές αφηγήσεις παιδιών ηλικίας 10 ετών, από 10 διαφορετικές
χώρες ή πολιτισμούς. Η εφαρμογή του γίνεται στα πλαίσια της εκπόνησης Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες των
Διαταραχών της Επικοινωνίας» του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου της Μακεδονίας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη των προσωπικών αφηγήσεων των
Ελληνοπούλων. Εξετάσθηκε η μικροδομή, η μακροδομή και η λειτουργία της Αξιολόγησης.
Επίσης, διερευνήθηκε η επιρροή των δημογραφικών στοιχείων σε αυτά. Μεθοδολογία:
Στην έρευνα συμμετείχαν 20 παιδιά, 10 αγόρια και 10 κορίτσια, τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας
10 ετών. Τα παιδιά κλήθηκαν να αφηγηθούν 6 γεγονότα από τη ζωή τους και ο εκάστοτε
γονέας να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να καθοριστούν τα δημογραφικά
στοιχεία και τα στοιχεία οικογενειακού και εκπαιδευτικού/μαθησιακού ιστορικού, που
αφορούν το παιδί και την οικογένεια. Χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο Global TALES το
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οποίο δημιουργήθηκε από το CLC της IALP για ερευνητικούς σκοπούς. Αποτελέσματα: Τα
αποτελέσματα περιγράφουν τις επιδόσεις των παιδιών στις κλίμακες που
χρησιμοποιήθηκαν. Σημαντικό εύρημα αποτελεί ότι μεταξύ των δύο φύλων δεν
εντοπίστηκαν διαφορές. Σημειώθηκε, όμως, σημαντική θετική συσχέτιση των επιδόσεων με
το επίπεδο μόρφωσης του πατέρα σε πλήθος μεταβλητών και με το οικονομικό επίπεδο
της οικογένειας στη χρήση Αξιολογήσεων. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα φανερώνουν μια
τάση των χαρακτηριστικών της προσωπικής αφήγησης των παιδιών αυτής της ηλικίας.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Προσωπική αφήγηση, σχολική ηλικία, γλωσσικές δεξιότητες, κοινωνικοπολιτισμική
επιρροή, συζήτηση παρελθόντων γεγονότων.
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SATURDAY 29-05-2021, DIGITAL ROOM 1: 09:30-11:00
ORAL PRESENTATIONS: CLINICAL ISSUES IN CHILDHOOD
1. Challenges during speech therapy evaluation of a minor refugee with symptoms of
speech-language disorder
Theologos Seitanidis1, Evangelini Athanasopoulou2, Theodora Vassiliadou3, Niki
Rentziou4, Ioanna Hatzilia5, Stella Tsiranidou6, Chrysanthi Vassilarou7, Magdalini
Karagianni8, Anastasia Beka.
1Speech Therapist, Community Center for Mental Health of Children-Adolescents, Child- Adolescent
Psychiatric Department G.N. G. Papanikolaou
2 Child-Adolescent Psychiatrist, Director of the National Health Service, Community Center for
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G.H. G. Papanikolaou

ABSTRACT
In this paper, the context of the evaluation of the minor refugee will be presented, in order
to carry out an interdisciplinary approach of the case. The referral was made by an
accommodation facility, through NGOs, to the Community Mental Health Center of the
General Hospital Papanikolaou. The purpose of the referral is to highlight the peculiarities
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that arise in the diagnostic and therapeutic work by the interdisciplinary team and especially
by the specialist speech therapist.
The different cultural backgrounds, the significance of the child's difficulties and its traces to
the social background of the family's country of origin, as well as objective parameters of
this study, will be analyzed. The main goal is to develop an appropriate therapeutic
intervention framework.
For an effective intervention plan, of the holistic type, which is primarily based on
humanitarian principles, the key point is the synthesis of information of the family history
and lifestyle, in pre-existing conditions, which changed dramatically and are expected to be
further differentiated in the future. The complexity of the case is a scientific challenge at
both the individual and collective level, proposing the need for a partnership of the services
involved.
Keywords: refugee minor, interdisciplinarity, interculturalism, speech therapy, evaluation
Subject: Multiculturalism - Linguistic Evolution
2. The language development of Down syndrome child through language programme
Makaton (case study).
Tzoumailis Aggelos, Speech and Language Therapist
ABSTRACT
Aim: The aim of the present case study is to investigate the effect of language programme
Makaton to sector of language development of Down syndrome child.
Methodology: Initially, language abilities were assessed through the use of Δοκιμασία
Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης (Dokimasia Glossikis Antilipsis kai Ekfrasis). Assessment
findings demonstrated that the child was located to early linguistic stage. During therapy
Makaton was used so to unstructured frame interaction, as to structured activities. Record
was occurred once a week by video recording. Two therapy recording forms were created (a
recording form for unstructured play and a recording form for structured activities).
Results: After 40 therapies re-assessment was occurred to language development of the
child. Based on re-assessment findings, the child improved so to comprehension sector, as
to expression sector through the use of Makaton. Now the child is located to Linguistic
Stage II, which include order comprehension, object quantity, characterization of object as
well actions.
Conclusion: Qualitative analysis demonstrated that the child could express his desires and
needs easier with the use of Makaton signs, and also he could comprehend even better
verbal information.
Key words: Makaton, Down syndrome, language development, comprehension,
communication.
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3. Comparing the effectiveness of semantic and phonological interventions in children with
developmental language disorder.
Desylla, Vasiliki (Doctoral Candidate, University of Crete), Mouzaki, Angeliki (Associate
Professor, University of Crete), Vlassopoulos, Maria (Assistant Professor, University of
Athens), Ralli, Asimina (Associate Professor, University of Athens)
Objective: Evaluation of the comparative effectiveness of two therapy methods
(Phonological awareness vs Semantic intervention) for improving word finding difficulties
(WFDs) in children with Developmental Language Disorder (DLD).
Method: 24 children with identified Word Finding Difficulties (aged 4,1-5,10) were assessed
for non-verbal intelligence and completed a set of standardized language measures
concerning all components of language development (listening comprehension,
receptive/expressive vocabulary, phonological awareness, morphological awareness and
narrative skills). Participants were randomly assigned into two therapy groups. Group A
received a semantic intervention while Group B received an intervention for phonological
awareness. Study participants were assessed before, between and after the end of the two
intervention periods as well as six months post-therapy. Analysis of variance (Anova) was
deployed to examine differences within and between groups in all language modalities over
time.
Results: Both therapy methods led to significant gains in language competence, especially in
expressive vocabulary and morphological awareness. Findings indicated improvement after
both intervention periods as well as at the follow up assessment. Study findings are
discussed in terms of differential effectiveness of the two intervention methods and their
interrelation.
Key Words: Developmental Language Disorder, Word Finding, semantic intervention,
phonological intervention, program effectiveness.
4. Early community intervention program.
Ioanna Karavangeli, Mirella Giannakopoulou, Μarie-Ange Widdrshoven
5. Behavioral difficulties in pre-school children with speech and language disorders
A. Patsialou, P. Georgiou, A. Kotsopoulou, E. Koumanioti
Objectives
The purpose of the present study was the investigation of behavioral difficulties of preschool children with speech and language disorders, the type of difficulties for each group
with a different diagnosis of speech and language disorder and comparison with the
behavioral difficulties of children with typical development. The outcome of the behavioral
difficulties will be studied at the completion of speech therapy.
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Method
The sample consisted of 74 preschool children (mean age 4.2 yrs). Thirty seven children
attending speech therapy at a Day Centre for Children with Developmental Disorders in
Messolonghi, and thirty seven (37) children of typical development attending kindergarten
in the same town. Each child with speech and language difficulties was tested with 5 Speech
language Tests to diagnose and categorize their problems. All parents completed the
"Strengths and Difficulties Questionnaire" for children of 4 to 16 years. The questionnaire
includes 25 questions that evaluate emotion, behavior/conduct, hyperactivity/inattention,
prosocial/sociability, and problems with peers. The questionnaire was also completed by
the children's speech- language therapists for reliability of the results.
Results
Fourteen (14) children were diagnosed with phonological disorder, sixteen (16) with
absence of speech and language/ dyspraxia, and seven (7) with Developmental Language
Disorder. According to parents the children with speech and language
difficulties had double the number of negative answers (179) to those of typical
development (88). For all children the highest number of negative answers was on
inattention/ hyperactivity. The children with speech and language disorders scored high on
problems with peers too. Regarding the number of negative answers according to different
types of speech and language problems, the children with absence of speech/ dyspraxia had
the highest scores, followed those with developmental language disorder and last by the
children with phonological disorder. Only 2, 70 % of children with typical development had
higher than 7 negative answers while the children with speech and language disorder had
45, 95% above the 7 negative answers, according to parents and 64, 86 % according to
therapists.
6. Differences in language characteristics of children resident in two types of long-term
institutions compared to children in family settings
Ntoumanis Christos, Speech & Language Therapist BSc, MSc, MRCSLT, HCPC Registered
ABSTRACT
Background: Residential institutions have typically been the most common care provider for
vulnerable children internationally. It has been suggested in the literature that because of
troubled background and depriving institutional environment, children residing in
institutions are likely to present with social, developmental and communication difficulties.
There has also been evidence that the type and quality of residential care may impact
children’s communication and development, which can be enhanced by improving
standards of care. The family environment has been reported to be optimal for children’s
development, whereas recent studies have proposed the structure of SOS villages as a
viable alternative of the traditional, large-scale institutions.
Aims: The purpose of this study was to investigate whether there are marked differences in
the language skills of children raised in two different types of institutions; conventional
insitutions (N=10) and SOS village-type institutions (N=10), compared to children living with
their natural families (N=10).
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Methods & Procedures: Language skills of 30 preschool children, aged 4-6 years old, were
assessed using a battery of three standardised assessment; RWFVT, RAPT and Metaphon
Test. The data were analysed statistically in order to answer the research questions posed.
Outcomes & Results: Statistical analysis showed that children from the family group tended
to outperform children from residential institutions, and that children from SOS village-type
institutions did not have significant differences to the children from conventional
institutions.
Conclusion & Implications: The findings agree with previous studies suggesting that family
environment is more appropriate for the child’s optimal development, and that institutional
environments have an adverse impact on the child’s communication development. Despite
recent legal changes, residential institutions are likely to continue to exist for many decades
and it appears important for researchers and clinicians to ensure that best practice and
quality care reaches these vulnerable children in a modern and supportive manner.
Keywords:
Language development, residential institutions, child protection, SLT service provision, SLT
importance
*This study was conducted under the MSc Speech Difficulties postgraduate program of the
University of Sheffield, and relates to the topics of both activity and participation in relation to
language development and multiculturalism.

7. Personal narrative skills of greek children of typical development in the age of 10 years
Vogindroukas, I., Talli, I., Tsouti, L.
This study is part of the international program by the Child Language Committee of the
International Association of Logopedics and Phoniatrics with aim to compare the
autobiographical narrations of ten-year-old children from 10 different countries or cultures.
The use of this program takes place with in the elaboration of a Thesis of the Postgraduate
Program "Communication Disorders and Sciences" of the Department of Educational and
Social Policy of the University of Macedonia.
ABSTRACT
Objective: The purpose of this research was to study Greek children’s personal narratives.
Both microstructure, macrostructure, and evaluation were studied. The influence of
demographics on them was also investigated. Method: Participants of this survey were 20
ten-year-old children, including 10 boys and 10 girls of typical development, where each one
of them was asked to narrate 6 of their life events. Each of there parent filled out a
questionnaire in order to determine the demographics and family and educational history of
both child and family. We used the Global TALES protocol which was created by the IALP
CLC for research purposes. Results: The outcome numbers describe the children’s
performances in the scales used. An important finding of this research was the absence of
differences between the two genders. Nevertheless, there was a significant positive
correlation between performance and the father's level of education in several variables
and the family's financial level in use. The goal of data collection and analysis was to study
the microstructure and macrostructure, as well as to evaluate the potential results and
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investigate the impact of gender on them. Conclusion: In conclusion, the results reveal a
tendency of that age children’s personal narrative characteristics.
Keywords
Personal Narrative, School-Age, Linguistic Competency, Socio-Cultural Influence, Past Event
Discussion
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ΣΑΒΒΑΤΟ 29-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 2: 09:30 -11:00
Εργαστήριο : Φωνολογική επίγνωση και ανάγνωση: Μια δυνατή σχέση
Σουζάνα Παντελιάδου

SATURDAY 29-05-2021, DIGITAL ROOM 2: 09:30-11:00
Workshop : phonological awareness and reading: a feasible relation
Susana Padeliadou
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ΣΑΒΒΑΤΟ 29-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 11:00-12:30
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ : ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. Διάγνωση των στοματοκινητικών δεξιοτήτων στην σίτιση και ομιλία: Παρουσίαση του
Test battery for oral motor skills (TOMS) - (Diagnostics of oral motor skills for feeding
and speech: Presenting test battery for oral motor skills (TOMS).
Elena Boyadzhieva-Deleva
assist. prof. Elena Boyadzhieva-Deleva, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Department of Special Education and Logopedics

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
The Test for Oral Motor Skills (TOMS) is an author’s battery intended for diagnosis of 5-7years old children with articulation disorders, dysarthria and suspected childhood apraxia of
speech. Oral motor skills are analyzed at all levels of realization – from feeding mechanism
to speech praxis in connected speech. The battery is designed into three parts (subtests),
arranged in a hierarchical sequence of step-by-step tasks. The first subtest includes a
protocol for evaluation of the state of orofacial complex and the oral cavity at rest and
during the implementation of elementary movements and tasks for oral praxis. In the
second subtest are included two protocols (both for parents and specialists) which gather
information about oral sensory and oral motor difficulties connected with feeding and
eating. Through the third subtest the articulation is being analyzed in detail in three levels of
performance complexity (repeated, provoked and spontaneous speech) and into four levels
of contextual complexity (single sound, words, sentences and connected speech
production). The third subtest includes also an evaluation of speech breathing, phonation
and prosody. The battery is accompanied of two pretests – the one gathers anamnestic
information in search of factors, related to disordered oral motor performance, and the
other assesses the current level of development of phonemic perception and phonological
ability. The pilot approbation of the test examined 200 Bulgarian children, unevenly
distributed in 4 main groups: typical development of articulation and speech, specific
articulation disorders, dysarthria and suspected childhood apraxia of speech.
Key words: dysarthria, articulation disorders, suspected childhood apraxia of speech,
diagnosis
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2. Αποτελεσματικότητα των Oral apereys στην καταληπτότητα της ομιλίας: Παιδιά με
στοματοπροσωπική μυϊκή δυσλειτουργία (Effectiveness of Oral apereys on speech
intelligibility: Children with orofacial muscle disfunction).
Müge M Çiyiltepe1, Can Gürbüz2, Burak Karacan2 & Samet Taşdemir2
Istinye University, Health Sciences Faculty, Dept. of Speech Language Pathology

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Introduction: Children like to express themselves verbally as well as being able to
understood by others in social and academic content. Unfortunately, children with Cerebral
Palsy diagnosis have abnormal facial appearance in addition to poor speech production,
nourishment, tongue-tooth coordination, uncontrolled saliva/drooling flow, swallow and
mastication problems.
Aim: The objective of the present study was to determine the efficacy of oral aperey in
speech intelligibility and resonance in children.
Method: Upon completion of 1 year oral aperey use, pre and post measures were
compared. The measures were ganiometric lip closure, lip pressure, speech acoustic values
and articulation test resuts. Tongue position and lips positioning evaluate by respectively
Fischer-Brandies scala and Jackson’s lips classification. Speech development evaluation
determined by a Ankara Articulation Test (AAT). Datas analysed by the SPSS computer based
program. Mann Whitney U test was conducted for statistical significance measures.
Results: There were 50 children, 27 males 13 females ages between 7-11. Lip clousure
sufficiency changed from %20 to %55, tounge positioning changed from %25 to %60,
drooling controlled improved from %35 to %70. The AAT scores improved to %65 from %35
that shows an improvement for age appropriate speech production. Acouistic features pre,
post and with aperey were also calculated and sown improvement.
Limited References:
1. Gönül, DN & Arun T (2011). Ortodontik Anomaliler ve Konuşma Bozukluğu İlişkisi The
Relationship between Speech Disorders and Orthodontic Abnormalities. Turkish
Journal of Orthodontics; 24, 74-80.
2. Subtelny, JD & Subtelny, JD (1962). Malocclusion, speech, and deglutition. American
Journal of Orthodontics; 48(9), 685-697.
3. Ergin, M. (1962). Türk dil bilgisi (No. 785).
4. Gerek, M & Çiyiltepe, M (2005). Dysphagia Management of Pediatric Patients with
Cerebral Palsy, British Journal of Developmental Disabilities;51(1):57-72
3. Γλωσσική άρθρωση στο σύνδρομο Down: Μια μελέτη περίπτωσης με την τεχνική του
ηλεκτροπαλατογράφου.

Κατερίνα Νικολαΐδου
Εργαστήριο Φωνητικής, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ knicol@enl.auth.gr

77

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Είναι γνωστό ότι τα άτομα με σύνδρομο Down παρουσιάζουν προβλήματα στην κινητική
λειτουργία. Όσον αφορά την παραγωγή ομιλίας, ο έλεγχος των αθρωτικών κινήσεων
επηρεάζεται με αποτέλεσμα τη μειωμένη λειτουργικότητα στις κινήσεις των χειλιών, της
γλώσσας, της μαλακής υπερώας, του λάρυγγα αλλά και του συντονισμού των κινήσεων
μεταξύ διαφορετικών υποσυστημάτων (Barnes et al 2006). Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της
παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της γλωσσικής άρθρωσης κατά την παραγωγή
συμφώνων από ένα Έλληνα ενήλικα άνδρα με σύνδρομο Down (ΣΝτ) και η σύγκριση της
παραγωγής του με τυπικά δεδομένα (πρβλ. Hamilton, 1993, για την Αγγλική). Η ανάλυση
γίνεται με την τεχνική του ηλεκτροπαλατογράφου, η οποία καταγράφει την επαφή της
γλώσσας με τον ουρανίσκο σε πραγματικό χρόνο στον ρέοντα λόγο και δίνει τη δυνατότητα
ανάλυσης αντικειμενικών και αξιόπιστων δεδομένων γλωσσικής άρθρωσης.
Παρουσιάζονται δεδομένα για τα γλωσσικά σύμφωνα [t, d, k, g, c, ɟ, n, l, ɲ, ʎ], τα οποία
καταγραφήκαν σε αληθινές λέξεις τύπου ΣΦ1ΣΦ2 με Φ1=/i, a/. Αναλύονται ποιοτικά και
ποσοτικά χαρακτηριστικά της άρθρωσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν μεγάλες διαφορές
στην άρθρωση μεταξύ του ατόμου με ΣΝτ και των τυπικών δεδομένων, με μεγάλη
μεταβλητότητα στην παραγωγή των φθόγγων, διαφορετική θέση άρθρωσης, π.χ. συχνά
πολύ εμπρόσθια για τα [t, d], οπίσθια για [ɲ, ʎ], και παρουσία μη συμμετρικής κατανομής
της γλωσσικής επαφής με την υπερώα από το άτομο με ΣΝτ. Η συζήτηση εστιάζεται στη
σημασία των αποτελεσμάτων για την κατανόηση των προβλημάτων του μηχανισμού
παραγωγής ομιλίας των ατόμων με ΣΝτ αλλά και για τη λογοθεραπευτική παρέμβαση.
Βιβλιογραφικές Αναφορές
Barnes, E. Roberts, J., Mirret, P., Sideris, J. & Misenheimer, J. (2006) A comparison of oral
structure and oral motor function in young males with fragile X syndrome and Down
syndrome. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 49, 903-917.
Hamilton, C. (1993). Investigation of the articulatory patterns of young adults with Down's
Syndrome using electropalatography. Down Syndrome Research and Practice, 1(1), 15-28.

78

3.

An epg analysis of lingual articulation in Down syndrome: a case study

Katerina Nicolaidis
Phonetics Laboratory, School of English, Aristotle University of Thessaloniki knicol@enl.auth.gr

People with Down syndrome have been reported to display general motor deficits. With
reference to speech production, the control of articulatory gestures can be affected
resulting in dysfunction in the movement and coordination of the lips, tongue, soft palate,
and larynx (Barnes et al 2006). Along these lines, the aim of the present study is to analyze
lingual articulation during the production of consonants by a Greek male adult with Down
syndrome (DS) and to compare his production to normative data (cf. Hamilton, 1993, for
English). The analysis is carried out with the technique of electropalatography, which
records linguopalatal contact in real time in continuous speech. Data for the lingual
consonants [t, d, k, g, c, ɟ, n, l, ɲ, ʎ] in real CV1CV words (V1 = /i, a/) were analysed. Both
qualitative and quantitative characteristics of lingual articulation were examined. The
results showed major differences in lingual articulation between the individual with DS and
normative data. Sound production by the individual with DS was highly variable displaying
differences in place of articulation, e.g. frequently very anterior lingual constriction for [t, d]
and posterior for [ɲ, ʎ], and presence of increased asymmetry in lingual contact. Results are
discussed within the framework of speech production deficits in DS and in relation to
implications for clinical intervention.
References
Barnes, E. Roberts, J., Mirret, P., Sideris, J. & Misenheimer, J. (2006) A comparison of oral
structure and oral motor function in young males with fragile X syndrome and Down
syndrome. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 49, 903-917.
Hamilton, C. (1993). Investigation of the articulatory patterns of young adults with Down's
Syndrome using electropalatography. Down Syndrome Research and Practice, 1(1), 15-28.
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4. Διερεύνηση της επικοινωνίας, ομιλίας και κατάποσης με τη χρήση των λειτουργικώνν
συστημάτων ταξινόμησης. Communication function classification system (CFCS), eating
and drinking ability classification system (EDACS) και viking scale (VVS) σε παιδιά και
ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση στην Εταιρείαα Προστασίας Σπαστικώνν/ Πόρτα
ανοιχτή.
Ψαλλίδα Ειρήνη1, Κουτσίκου Μ2, Μαρκοπούλου Γ3, Στάθης Π4.
1.Λογθεραπεύτρια, ΜSc, Υπεύθυνη Τμήματος Λογοθεραπείας στην Εταιρεία Προστασίας
Σπαστικών/ Πόρτα Ανοικτή
2.. Λογοθεραπεύτρια στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοικτή 3. Λογοθεραπεύτρια
στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοικτή
4..Νευρολόγος, Διδάκτωρ Παν. Αθηνών, Επιστημονικός Διευθυντής Εταιρείας Προστασίας
Σπαστικών/ Πόρτα Ανοικτή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός. Η διερεύνηση του λειτουργικού προφίλ των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
(cerebral palsy), ως προς την επικοινωνία Communication Function Classification System
(CFCS), την κατάποση Eating and Drinking Ability Classification System (EDACS) και την
ομιλία VIKING SCALE (VVS). Η ανάδειξη πιθανών αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των
λειτουργικών συστημάτων ταξινόμησης και η διερεύνηση της σχέσης τους με τον τύπο της
εγκεφαλικής παράλυσης. Επίσης εξετάστηκε η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων
των λειτουργικών συστημάτων ταξινόμησης των ικανοτήτων
ΜΕΘΟΔΟΙ. Εξήντα πέντε παιδιά (ηλικίας 4-18 ετών) , και 155 ενήλικες (18-55τών) με
εγκεφαλική παράλυση αξιολογήθηκαν από τις λογοθεραπεύτριες . χρησιμοποιώντας το
σύστημα ταξινόμησης λειτουργιών επικοινωνίας (CFCS), το σύστημα ταξινόμησης (EDACS),
και την κλίμακα ομιλίας Viking (VSS). Επιπλέον στοιχεία σχετικά με τον τύπο της
εγκεφαλικής παράλυσης και την λειτουργικότητα στην κίνηση σύμφωνα με το Gross Motor
Functional Classification System (GMFCS) χρησιμοποιήθηκαν από τον ιατρικό φάκελο και
την αξιολόγηση φυσιάτρου και φυσιοθεραπευτών
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Στην παρούσα μελέτη, αξιολογήθηκαν 65 παιδιά και 155 ενήλικες με
εγκεφαλική παράλυση ως προς την επικοινωνία, την ομιλία, την κατάποση και την
κινητικότητα. Η πλειοψηφία των παιδιών (58,5%) αλλά και των ενηλίκων (65%) πάσχουν
από σπαστική τετραπληγία. Στατιστικώς σημαντική συσχέτιση αναδείχτηκε μεταξύ του
τύπου της εγκεφαλικής παράλυσης με την επικοινωνία και την κινητικότητα. Τα παιδιά με
σπαστική τετραπληγία παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό
δυσλειτουργίας (Επίπεδο 3&4&5) στην κινητικότητα (94,7% ,p=0,009) και επικοινωνία
συγκριτικά με τα παιδιά που πάσχουν από άλλο τύπο εγκεφαλικής παράλυσης. Στατιστικά
σημαντικές συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ α)της κατάποσης με την επικοινωνία, (rho=0,501,
p<0,001). β)της ομιλίας με την επικοινωνία, (rho=0,781, p<0,001) γ) της ομιλίας με την
κατάποση (rho=0,478, p<0,001) και την κινητικότητα (rho=0,336, p=0,007) επίσης βρέθηκε
στατιστικά σημαντική συσχέτιση δ) της κατάποσης με την κινητικότητα (rho=0,781,
p<0,001).. Για τη διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων των
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λειτουργικών συστημάτων ταξινόμησης των ικανοτήτων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής
συσχέτισης του Spearman
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παιδιά με σπαστική τετραπληγία έχουν σοβαρότερες δυσκολίες στην
λειτουργική κινητικότητα, και στην επικοινωνία, την ομιλία, την κατάποση. Επίσης
σημαντικές συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ των λειτουργικών ικανοτήτων. Αποτελεσματικές
Πρακτικές σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση στοχεύουν στην βελτίωση όλων των
λειτουργικών ικανοτήτων τους και απορρέουν από την διεπιστημονική συνεργασία, την
άμεση και την έμμεση θεραπεία
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MARY JO COOLEY HIDECKER1 | NIGEL PANETH et.al. Developing and validating the
Communication Function Classification System for individuals with cerebral palsy.
Developmental medicine and child neurology, June 2011.
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palsy: Correlations between the gross motor function classification system (GMFCS), the
manual ability classification system (MACS) and the communication function classification
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in cerebral palsy: Analyzing gross motor function, manual ability, and communication
function classification systems in children. Developmental Medicine and Child
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4. Investigation of communication, speech and dysphagia using the functional classification
systems, in children and adults with cerebral palsy at the open door
Psallida Eirini1, Κoutsikou Μ2, Μarkopoulou G3, Stathi P4.
1.Speech and Language Therapist, ΜSc, Head of speech Language Department in Porta Anoixti
2. Speech and Language Therapist, in Porta Anoixti
3. Speech and Language Therapist, Porta Anoixti

4.Neurologist, MD, PHD, . Διδάκτωρ Παν. Αθηνών

PURPOSE: To investigate the functional profile of people with cerebral palsy, using the
functional classification systems, Communication Function Classification System (CFCS) used
for communication, Eating and Drinking Ability Classification System (EDACS) used for
swallowing ability VIKING SCALE (VVS) for speech. To highlight possible interdependencies
between functional classification systems and to investigate their relationship with the type
of cerebral palsy. Also, we examined the existence of correlation between the levels of
functional classification systems
METHODS: Sixty-five children (4-18 years old) and 145 adults (15-55) with cerebral palsy
were evaluated by speech therapists using the functional classification systems (CFCS),
(EDACS) and the Viking Speech Scale (VSS). In addition, data on the type of cerebral palsy
and motor function, according to the Gross Motor Functional Classification System (GMFCS),
were used from the medical records.
RESULTS: The majority of children (58.5%) and adults having spastic quadriplegia show a
statistically significantly higher rate of dysfunction (Level 3 & 4 & 5) in mobility (94.7%, p =
0.009) and communication compared to children having another type cerebral palsy.
Statistically significant correlations were found between a) swallowing and communication
(rho = 0.501, p <0.001). b) speech with communication, (rho = 0.781, p <0.001) c) speech
with swallowing (rho = 0.478, p <0.001) and mobility (rho = 0.336, p = 0.007). Also, a
statistically significant correlation was found d) of ingestion with motility (rho = 0.781, p
<0.001. The correlation coefficient of Spearman was used.
CONCLUSIONS: Children with spastic quadriplegia have more serious difficulties in
functional mobility and in communication, speech, swallowing. Also, improvement in one
function has a positive interaction in another. Effective practices in children with cerebral
palsy are targeted to improve all their functional abilities
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5. Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στην δημιουργία του πρωτοκόλλου μελέτης FMRI στο
νοσοκομείο παίδων TALLINN από το 2017 μέχρι το 2020) - (The role of speech and
language therapist in developing FMRI study protocol in TALLINN children`s hospital
from 2017 to 2020).
Helen Saareoja, Valentin Sander
Authors: Helen Saareoja (speech and language therapist, MSc, doctoral student, Tallinn University);
Valentin Sander (MD, paediatric neurologist)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Epilepsy is a common neurological disease in children. In most patients, epileptic activity can
be controlled with treatment, but approximately a third of the patients are resistant to
medication. In some patients, epilepsy surgery is the only option to reduce the frequency of
seizures or control epileptic activity. One of the important goals of the surgical procedure is
the preservation of language and speech-related regions of the brain. Hence, in addition to
other investigations, potential candidates for surgical treatment of epilepsy are subjected to
a functional MRI (fMRI) investigation. Functional MRI is used to determine cerebral activity
during verbal tasks and allows non-invasive localization of speech-related regions in the
brain. Although, the use of fMRI to determine the reorganization of speech centres in
children with spastic cerebral palsy has been described in Estonia, so far, the exact protocol
to be used in potential epilepsy surgery patients, has not been specified. From 2017 to
2020, progress has been made to develop fMRI protocol for children with epilepsy under
the direction of the speech and language therapist of the Neurological Department of
Tallinn Children`s Hospital. During that period, seven children (aged 5 to 14) with epilepsy
have been studied with fMRI, both with success and failure. Selection of suitable language
paradigms amongst different language paradigms used in the world, varied cognitive
abilities of patients, their adherence to instructions, children`s anxiety and fear of MRI as
well as staying still during the investigation, have been greatest challenges we`ve faced
during protocol development. Currently, Tallinn Children`s Hospital predominantly uses two
fMRI paradigms: verb generation and semantic decision. Experience has also resulted in
significantly more productive pre-study patient guidance. Presentation would cover our
latest version of fMRI protocol, recommendations for patient preparation from speech and
language therapist`s perspective, and the specifics of speech centre localization in children
with epilepsy, based on acquired fMRI results.
Keywords: speech and language therapist, epilepsy, fMRI paradigm design, epilepsy surgery

6. Προσαρμογή της αξιολόγησης Schedule for oral motor assessment στα τουρκικά και η
εγκυρότητα και αξιοπιστία του (Adaptation of Schedule for oral motor assessment to turkish
and its validity and reliability).
Ayşegül YILMAZ1, Seyhun TOPBAŞ1
1

Department of Speech and Language Therapy, Faculty of Health Sciences, İstanbul Medipol
University, İstanbul, Turkey
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Aim: Feeding and swallowing disorders may be occurred in pediatric population. It is
important to assess swallowing in a practical way in clinical setting, and to refer the patient
as required. Our country needs an assessment tool to be used in the clinical evaluation of
swallowing during feeding. For this purpose, the Turkish validity and reliability of the SOMA
were examined.
Materials and methods: Adaptation to Turkish was made by translation and backtranslation method, and the Content Validity Index (CVI) was calculated. Translated into
Turkish, meaning “Yutmada Oral Motor Değerlendirme Ölçeği (YOMDÖ)”, the tool was used
to assess 50 children with diagnosis of cerebral palsy, Down syndrome, developmental
delay, and normal development. For the validity, item difficulty and discrimination indices
were calculated. Karaduman Chewing Performance Scale was used for criterion validity. For
the reliability, test-retest and interrater reliability methods were used. Internal consistency
was calculated and ROC analysis was performed.
Results: CVI was >0.80. Spearman correlation coefficient was calculated for the equivalent
criterion (r=0.989, p=0.000). Percentage of agreement and Kappa coefficient were >75% and
>0.61 in test-retest, and >79% and >0.63 in interrater reliability. Internal consistency was
0.971 for the total score and between 0.803-0.913 for the subcategories. Sensitivity (88%),
specificity (90%), PPD (84%), and NPD (93%) for the total score of the test were satisfactory,
the sensitivity percentages of some of the subcategories were low.
Conclusion: YOMDÖ is a valid and reliable tool for use in the clinical evaluation of pediatric
dysphagia.
Keywords: Validity, Reliability, SOMA, Pediatric swallowing, Swallowing disorder
7. Μελέτη σχετικά με την φωνητική κόπωση σε διάφορους επαγγελματίες χρήστες φωνής
(An investigation of vocal fatigue in different professional voice users)
İlayda KINCAL1, Furkan Ali IRKLI2
1

Department of Speech and Language Therapy, School of Health Sciences, Istanbul Kent University,
Istanbul, Turkey
2

Speech and Language Therapy Clinic, Bursa City Hospital, Bursa, Turkey

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Introduction: Vocal fatigue (VF) is one of the common voice problems among individuals
such as professional voice users (PVU) to be complaining about (Boominathan ve ark. 2008).
Hypothetically, VF can be considered to cause by poor vocal hygiene (Yiu & Chan, 2003) or
voice overuse. However, conducted studies have inadequate understanding and conclusion
in terms of finding causes or the related factors of VF among different professionals who are
considered as PVU.
Aim: Therefore, this study aims to investigate the related factors of VF in PVU.
Method: 303 PVU from 6 different professions (teachers and lecturers, speech and language
therapists, imams, call center workers, singers, lawyers) have completed an online
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questionairre of vocal hygiene, voice use, vocational factors and Turkish version of Vocal
Fatigue Index (VFI) (Şirin et al., 2020).
Results: Spearman correlation analysis have been used for hypothesised related factors and
3 different section scores of VFI. Voice use duration have been found to be significantly
related to Section 2 of VFI (p<.01) and total scores of VFI (p<.05). Voice rest has been found
to be significantly related to Section 2 (p<.01) and 3 (p<.05). Kruskall-Wallis Test have been
used for different professions in terms of VFI scores. Significant difference among
professions has been found.
Conclusion: Voice use duration and voice rest may have reduce VF. Professions such as
speech and language therapists and singers have low VF which may due to their vocal use
and vocal hygiene education.
Key words: Professional voice users, vocal fatigue, voice use duration, voice rest, vocal
hygiene.
8. Γνώση, στάσεις και συμπεριφορές των νοσηλευτών για τις γνωστικές και κοινωνικές
επικοινωνιακές δεξιότητες ασθενών με μετατραυματική εγκεφαλική βλάβη και οι
επιπτώσεις του covid-19.) - (Nurses' knowledge, attitudes and behaviors on cognitive
and social communication skills of patients with traumatic brain injury and effects of
covid-19).
Mariam Kavakci1, Halil Tayyip Uysal1, Rojda Özalp2, Seher Merve Ay2, Melike Tanrıverdi2,
Evren Yasar3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Purpose: In this study, we aimed to determine the knowledge, attitude and behaviors of
nurses towards patients with TBI accompanied by cognitive and social communication
impairments. In addition, our study aimed to investigate the effect of COVID-19 on nurses'
attitudes and behaviors and the applicability of interdisciplinary studies.
Methods: Eighty-two nurses working in a physical therapy and rehabilitation hospital were
included in the study. Nurses completed a 28-item questionnaire designed based on current
research in the literature. The knowledge, attitude and behavior sub-dimensions of the
questionnaire were prepared in accordance with a Visual Analog Scale. After the
questionnaire was created by the researchers, two speech and language therapists (SLTs)
experienced with TBI were consulted for expert opinion. The questionnaire form was sent to
the nurses electronically via "Google forms".
Results: It was observed that the knowledge levels of the participants about cognitive and
social communication varied (28% - 59%). A high percentage (79.3%) of nurses stated that
they participate in interdisciplinary work with other specialists. It was determined that the
nurses are likely to participate in interdisciplinary work and they are willing to participate in
educational trainings (65.9%). There was no meaningful consensus on the view that
infectious diseases will affect communication. It has been determined that nurses generally
use some of the cognitive and social communication strategies (using visual-written cues)
frequently. It has been observed that after COVID-19, physical proximity of nurses with
patients during communication is affected.
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Conclusion: The results of this study are in concordance with the literature showing that the
knowledge levels of nurses about cognitive and social communication skills in patients with
TBI are varied. The applicability of interdisciplinary work among nurses and SLTs is also
among the results of the study. Furthermore, COVID-19 appears to affect nurses’
communication with TBI patients, but it does not affect all attitudes and behaviors.
Keywords: cognitive communication, social communication, traumatic brain injury,
questionnaire
1

Department of Speech and Language Therapy, Faculty of Health Sciences, Ankara Yildirim
Beyazit University, Ankara, Turkey.
2 Ankara

City Hospital, Ankara, Turkey.

3

Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, University of
Health Sciences, Ankara, Turkey.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 2: 11:00 -12:30
Εργαστήριο : Η εργαζόμενη μνήμη, η συμβολή της στην ανάπτυξη της γλώσσας
και η αντιμετώπιση των ελλειμμάτων της
Ελβίρα Μασούρα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Εργαζόμενη Μνήμη είναι ένα γνωστικός μηχανισμός που παίζει σημαντικό ρόλο στην
απόκτηση της γλώσσας, στη διαδικασία της μάθησης γενικά και στις σχολικές επιδόσεις
των μαθητών ειδικότερα. Ελλείματα στην εργαζόμενή μνήμη μπορούν να οδηγήσουν σε
δυσκολίες στη μάθηση και στη γλώσσα.
Στο εργαστήριο αυτό θα εξηγήσουμε τη λειτουργία και τη χωρητικότητα της εργαζόμενης
μνήμης. Επίσης, τον τρόπο που αναπτύσσεται και τις επιπτώσεις των ελλειμμάτων της.
Στο εργαστήριο κυρίως θα εκπαιδεύσουμε τους συμμετέχοντες να εντοπίζουν τις
συμπεριφορές που είναι χαρακτηριστικές σε μαθητές με χαμηλή εργαζόμενη μνήμη και να
τις διαχωρίσουν από συμπεριφορές που αφορούν άλλα προβλήματα. Επίσης, θα τους
προετοιμάσουμε στο να αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης των ελλειμμάτων της και θα
τους προτείνουμε τεχνικές ενδυνάμωσης της εργαζόμενης μνήμης. Θα περιγράψουμε τη
δομή και τη χρήση της «Κλίμακας Αξιολόγησης Εργαζόμενης Μνήμης» (ΚΑΕΜ).
Το εργαστήριο θα είναι δια-δραστικό και θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να
μελετήσουν υλικό που αφορά την αξιολόγηση της εργαζόμενης μνήμης και να
ενημερωθούν για τα προγράμματα ενδυνάμωσης της εργαζόμενες μνήμης. Θα
συζητήσουμε επίσης κάποιες κριτικές που έχουν ασκηθεί στα πρόγραμμα ενδυνάμωσης.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε ψυχολόγους, σε λογοπεδικούς και σε
οποιονδήποτε εμπλέκεται στις διαδικασίες μάθησης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
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SATURDAY 29-05-2021, DIGITAL ROOM 2: 11:00-12:30
Workshop : Identifying working memory’s contribution to language development
and dealing with its impairments.
E. Masoura
ABSTRACT
Working Memory is a cognitive mechanism that plays a crucial role in language acquisition
and in learning process, especially in school environments and it is closely linked with
academic achievements. Working memory impairments may result in learning difficulties
and language deficiencies.
In this workshop we will clarify the function and capacity of working memory. Also, the way
working memory develops and the consequences of its impairments.
During the workshop we will mainly train participants to identify behaviors that are typical
of students with low working memory capacity and to be able to distinguish these
observations from behaviors that relate to other learning problems. We will also prepare
them to identify techniques that cope with working memory impairments and suggest
methods for strengthening working memory function. We will also describe the structure
and administration of the "Working Memory Assessment Scale".
The workshop will be an interactive one, and participants will have the opportunity to study
material related to evaluation of working memory and to be informed about programs
appropriate for working memory training. We will also discuss some of the criticizing on the
working memory training programs
The workshop is appropriate for teachers, psychologists, speech therapists and anyone
involved in learning the processes that takes place in educational settings.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 29-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 13:00 -14:00
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Λειτουργική μαγνητική τομογραφία στη μελέτη των δικτυών λόγου σε υγιείς και σε
ασθενείς με φαρμακοανθεκτική επιληψία
Κυριάκος Γαργάνης, Νευρολόγος 1
Κώστας Γκιάτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υπολογιστών 1,2
1. Τμήμα Επιληψίας, Κλινική “Άγιος Λουκάς”, Θεσσαλονίκη
2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η απεικόνιση των δικτύων λόγου στον ανθρώπινο εγκέφαλο, με τη χρήση της Λειτουργικής
Μαγνητικής Τομογραφίας (FMRI), έχει ενσωματωθεί στα πρωτόκολλα προεγχειρητικής
έκτίμησης ασθενών με χρόνιες φαρμακανθεκτικές επιληψίες και νεοπλασματικές
εξεργασίες εγκεφάλου που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση για την
αντιμετώπιση του προβλήματός τους. Πρόκειται για μια αναίμακτη και ασφαλή
απεικονιστική μέθοδο, που πρακτικά έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την
παλαιότερα χρησιμοποιούμενη για την εκτίμηση του “κυρίαρχου για το λόγο” εγκεφαλικού
ημισφαιρίου, δοκιμασία Νατριούχου Αμυτάλης (Wada test). H FMRI λόγου αναδεικνύει
δίκτυα αλληλοσυνδεόμενων μεταξύ τους περιοχών (κόμβων), η συλλογική δραστηριότητα
των οποίων υποστηρίζει συνολικά τη λειτουργία του λόγου. Οι κόμβοι αυτοί
περιλαμβάνουν και περιοχές πέραν των κλασσικών Broca & Wernicke, και ειδικότερα τη
περιοχή Exner και τη Συμπληρωματική Κινητική Περιοχή, στο μετωπιαίο λοβό, τη Γωνιώδη
Έλικα, στο Βρεγματικό, και τη Βασική Κροταφική Μοίρα, Ο πρόσθιος και πλάγιος
κροταφικός νεοφλοιός συμμετέχουν επίσης στη σημασιολογική μνήμη και τη
κατονομαστική λειτουργία. Βλάβες των δικτύων λόγου, στους κόμβους και τις μεταξύ τους
συνδέσεις, συνοδεύονται από χαρακτηριστικούς φαινότυπους και άλλοτε άλλης βαρύτητας
διαταραχές της λειτουργίας του, που δεν ερμηνεύονταν ικανοποιητικά με το παραδοσιακό
μοντέλλο των δύο κύριων περιοχών, Broca και Wernicke. Η αξιόπιστη και λεπτομερειακή
απεικόνιση των δικτύων λόγου συμβάλλει καθοριστικά τόσο στη πρόγνωση πιθανών
μετεγχειρητικών διαταραχών λόγου, όσο και στο σχεδιασμό της χειρουργικής επέμβασης
ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν.
2.Λειτουργική μαγνητική τομογραφία και ανάλυση σήματος: Βασικά στοιχεία & διαδικασίες
εξέτασης λόγου
Κωνσταντίνος Γκιάτης
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SATURDAY 29-05-2021, DIGITAL ROOM 1: 13:00-14:00
SPECIAL SESSION
1. Functional magnetic resonance imaging in language function and its disorders
Kyriakos Garganis, Neurologist 1
Kostas Gkiatis, Electrical & Computer Engineer 1,2
1. Epilepsy Monitoring Unit, “St. Luke’s” Hospital, Thessaloniki
2. Electrical & Computer Engineering Dept, National Technical University of Athens
ABSTRACT
Language mapping with Functional Magnetic Resonance Imaging (FMRI) is currently widely
utilized in the presurgical evaluation of patients with chronic, drug-resistant epilepsy, as
well as in cases with brain tumors. This method, performed noninvasively and safely, has
largely replaced Sodium Amytal Test (Wada test), the traditional method for lateralizing
language dominance. Language FMRI reveals a network of interconnected brain areas
(nodes) whose collective action supports and organizes language function. Language
networks, as revealed by FMRI, include areas beyond the “traditional two” (Broca and
Wernicke), the most critical and reliably identified among them being the Exner’s Area and
the Supplementary Motor Area in the Frontal Lobe, the Angular Gyrus in the Parietal Lobe
and the Basal Temporal Language Area. Anterior and lateral temporal neocortex also
contributes to semantic memory and naming ability. Lesions of the language network nodes
and their connections lead to characteristic clinical-aphasic phenotypes, of variable severity,
that are not always adequately interpreted on the basis of the traditional two language
areas (Broca & Wernicke) model. Detailed and reliable language network topography is
critical for predicting post-operative language deficits, as well for appropriate surgical
tailoring, in order to minimize their occurrence.
2.Functional magnetic resonance imaging (FMRI) and signal processing: Basic data and
speech-language assessment procedures.
Κωνσταντίνος Γκιάτης

89

ΣΑΒΒΑΤΟ 29-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 15:00-16:30
Κεντρική ομιλία : Πραγματολογία: Εκεί που η επικοινωνία και τα πολιτισμικά
χαρακτηριστικά συναντιούνται (Pragmatics: Where communication & culture
intersect)
Ομιλήτρια: Yvette D. Hyter, Ph.D., CCC-SLP
Professor Emerita and Graduate Coordinator, Western Michigan University, Speech,
Language and Hearing Sciences ASHA Fellow
Abstract:
Social pragmatic communication is influenced by culture, and it is through culture that one
learns how to interpret and engage in diverse and varied communicative contexts. In this
presentation a language variation typically found in the United States called African
American English (AAE) will be used as the context to discuss the intersections between
pragmatics and culture within several domains of social pragmatic communication - theory
of mind, speech acts, prosody, voice, and discourse. The value of an emic approach to social
pragmatic communication assessment and intervention is discussed.
Biographical Sketch:
Yvette D. Hyter, Ph.D., is Professor Emeritus of Speech, Language, and Hearing Sciences at
Western Michigan University and a Fellow of the American Speech Language and Hearing
Association. Dr. Hyter has expertise in culturally responsive and globally sustainable
practices. Her research focuses on the influences of culture on communication development
with particular emphasis in social pragmatic communication in children who speak African
American English and children with histories of maltreatment. She developed a social
pragmatic communication assessment battery for young children and is collaborating on the
Greek version of this battery with colleagues in Thessaloniki, Greece and Cyprus. Dr. Hyter,
has published articles underscoring the need for new conceptual frameworks to guide
practice, and has co-authored a textbook on culturally responsive practices through Plural
Publishing.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 17:00 -18:30
Προσκεκλημένη συνεδρία : Αποκατάσταση λόγου σε ελληνόφωνα παιδιά με
κοχλιακό εμφύτευμα: Εμπειρικά δεδομένα και τεχνολογικές εφαρμογές
Προεδρείο: Γεώργιος Κυριαφίνης
Συντονίστρια: Αρετή Οκαλίδου

SATURDAY 29-05-2021, DIGITAL ROOM 1: 17:00-18:30
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Invited session : Empirical data and technological applications for the
speech/language development of greek-speaking children with cochlear implants
Chair: Giorgos Kiriafinis
Moderator: Areti Okalidou
Εισαγωγή: Εμπειρικά δεδομένα και τεχνολογικές εφαρμογές για την ανάπτυξη λόγου σε
ελληνόφωνα παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα
Αρετή Οκαλίδου
Introduction: Empirical data and technological applications for the speech/language
development of Greek-speaking children with cochlear implants
Areti Okalidou
“Lexical stress effects on word learning and word production in Greek-speaking
children with cochlear implants”
1Christina

Adamidou, 2Areti Okalidou, 3Marios Fourakis, 4Athanasia Printza, 5George

Kyriafinis
1,2University

of Macedonia, 3University of Maryland ,4,5Aristotle University of Thessaloniki

ABSTRACT
The purpose of this research is to study the relation of lexical stress pattern to both learning
and production of new words in Greek-speaking children with CIs. A word learning
paradigm, consisting of a word production and a word identification task, was used. Hence,
16 disyllabic nonwords with identical phonological composition (8 trochaic and 8 iambic)
and their referent pictured objects were constructed and administered to 22 Greek-speaking
children with cochlear implants (ages 4;6- 12;4) with normal nonverbal IQ and to 22 age- and
gender -matched controls with normal hearing (NH) and no other difficulties. Children with
cochlear implants (CIs) exhibited lower performance on these lexical tasks as compared to
their controls. Specifically, children with cochlear implants identified fewer words and
exhibited lower accuracy in word production as compared to their controls. In word
production task, iambic words and especially the vowels of iambic words were produced
more accurately than the ones of trochaic words in children with CIs. On the other hand,
children with CIs had difficulty producing stress in iambic stress words. The conflicting
results of better production mainly of vowels in iambic words and the difficulty of producing
the iambic stress raise the need for further study.
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1.

Ευρήματα ανάλυσης ομιλίας νήπιων με κοχλιακό εμφύτευμα
Speech analysis outcomes of infants with cochlear implants

Paris Binos1, Areti Okalidou2, George Kyriafinis3, George Psillas3, Victor Vital3
1Department of Rehabilitation Sciences, Cyprus University of Technology 2Department of
Educational & Social Policy, University of Macedonia 3A ENT Clinic, AHEPA Thessaloniki

General Aim: The aim of the present longitudinal study was to analyze the prelinguistic
vocalization of infants wearing cochlear implants (CI) and to compare with normal hearing
infants
(NH)
matched
for
listening
experience.
Goals: The present study had specific goals: 1) to classify the phonotactic structure of
prelinguistic vocal productions, 2) to analyze specific prosodic features during the same
time, 3) to compare the performance of the CI1 group (implanted <20 months of age) to the
CI2 (implanted >20 months of age) in all parameters, and 4) to compare CI’s performance to
NH group.
Method: The classification of vocal productions followed the infraphonological and
developmental stage model proposed by Oller (2000) while performed by using acoustical
and auditory analyses. Spontaneous productions by seven congenitally hearing-impaired
Greek infants fitted with multichannel CIs (chronological age ranged from 1;10-4;0 years old,
post-implant age 0;0-1;3 years and the average PTA was 95-110 dB HL) were sampled for 6
months and, following transcription, classification of protophones was made. The speech
analysis outcome of CIs compared to NH group, since both groups were listening-matched.
Suprasegmental analyses were based on inspection of spectrographic records using Praat
analysis software for Windows (4.110). The study analyzed productions from the canonical
stage (CV forms) onwards. Many vegetative or reflexive sounds were excluded.
Results: 1) The study classified the early vocal repertoire of CIs during the first postimplantation year, 2) CIs did not differ from NHs to the overall number of vocalizations, 3)
dissyllable structures were the dominant production in all groups, 4) CV structures were
recorded during the first post-implant year, and 5) there were no recorded differences for
most of the prosodic measurements.
Discussion: The findings do have potentially important clinical implications, since they were
recorded for the first time in Greek and shed more light to the prelinguistic vocal stage of
early fitted infants.
Keywords: cochlear implants, prosody, protophones, canonical babbling
2. Ο ρόλος της βραχύχρονης μνήμης στην κατάκτηση του λεξιλογίου σε παιδιά με κοχλιακό
εμφύτευμα και η σημασία του χρόνου εμπειρίας με το εμφύτευμα
Ιωάννα Τάλλη, Αρετή Οκαλίδου και Μιλτιάδης Τσαλιγόπουλος
University of Macedonia & Aristotle University of Thessaloniki

Τα παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα (ΚΕ) έχουν μικρότερο εύρος λεξιλογίου (Luckner & Cook,
2010) και παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση σε έργα βραχύχρονης μνήμης (AuBuchon et al.,
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2015; Pisoni et al., 2011). Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ
της βραχύχρονης μνήμης με το λεξιλόγιο. Χορηγήθηκαν έργα δεκτικού λεξιλογίου,
φωνολογικής και λεκτικής βραχύχρονης μνήμης (επανάληψη ψευδολέξεων και ψηφίων)
και ταχείας κατονομασίας σε 15 παιδιά με ΚΕ (4;6-8;6 ετών), 15 ακούοντα παιδιά ίδιας
χρονολογικής ηλικίας και 15 ακούοντα παιδιά μικρότερης ηλικίας (ίδιας ακουστικής
εμπειρίας). Τα παιδιά με ΚΕ είχαν χαμηλότερη επίδοση σε όλα τα έργα σε σύγκριση με τα
συνομήλικα ακούοντα παιδιά, ενώ σε σύγκριση με τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, τα παιδιά
με ΚΕ είχαν χαμηλότερη επίδοση μόνο στo έργο φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης
(επανάληψη ψευδολέξεων). Για τα παιδιά με ΚΕ το λεξιλόγιο είχε υψηλή συσχέτιση με τη
φωνολογική βραχύχρονη μνήμη, ενώ για τα μικρότερα παιδιά είχε υψηλή συσχέτιση με
όλα τα έργα. Συνοπτικά, τα παιδιά με ΚΕ παρουσίασαν φυσιολογικές δεξιότητες ταχείας
κατονομασίας, έναν πιο αργό ρυθμό κατάκτησης λεξιλογίου και ελλείμματα στις δεξιότητες
φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης, το οποίο υποδηλώνει πιθανόν ότι η μη τυπική
ανάπτυξη των φωνολογικών δομών και αντίστοιχα των φωνολογικών δεξιοτήτων μνήμης
επηρεάζει την κατάκτηση του λεξιλογίου στα παιδιά με ΚΕ όπως και σε άλλους κλινικούς
πληθυσμούς.
Λέξεις κλειδιά: κοχλιακό εμφύτευμα, δεκτικό λεξιλόγιο, φωνολογική και λεκτική
βραχύχρονη μνήμη
Βιβλιογραφία
AuBuchon, A. M., Pisoni, D. B., & Kronenberger, W. G. (2015). Short-term and working
memory impairments in early-implanted, long-term cochlear implant users are independent
of audibility and speech production. Ear and hearing, 36(6), 733-737.
Pisoni, D., Kronenberger, W., Roman, A., & Geers, A. (2011). Article 7: Measures of digit
span and verbal rehearsal speed in deaf children following more than 10 years of cochlear
implantation. Ear and hearing, 32(1), 60s-74s.
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2.
The role of short-term memory in lexical
implants and the significance of post-implant age

acquisition of children with cochlear

Talli Ioanna, Okalidou Areti & Miltiadis Tsalighopoulos
University of Macedonia & Aristotle University of Thessaloniki

ABSTRACT
Children with cochlear implants (CI) have shorter vocabulary range (Luckner & Cook, 2010)
and perform poorly on short-term memory tasks (AuBuchon et al., 2015; Pisoni et al., 2011).
The purpose of the present study is to investigate the relationship between short-term
memory and vocabulary. Receptive vocabulary, phonological and verbal short memory
(non-word repetition and digit span) and rapid naming tasks were administered to 15
children with CI (4;6 - 8;6 years), 15 children of the same chronological age (CA) and 15
younger children (of the same post-implant age) (PIA). Children with CI had lower
performance in all tasks compared to CA group, whereas compared to younger PIA group,
children with CI had lower performance only in the phonological short-term memory task
(non-word repetition). For children with CI, vocabulary was highly correlated with
phonological short-term memory, whereas for PIA children it was highly correlated with all
tasks. In summary, children with CI showed normal rapid naming skills, a slower vocabulary
acquisition rate and deficits in phonological short-term memory skills, which may indicate
that the atypical development of phonological structures and their phonological short-term
memory skills affect lexical acquisition in children with CI, same as in other clinical
populations.
BIBLIOGRAPHY
AuBuchon, A. M., Pisoni, D. B., & Kronenberger, W. G. (2015). Short-term and working
memory impairments in early-implanted, long-term cochlear implant users are independent
of audibility and speech production. Ear and hearing, 36(6), 733-737.
Pisoni, D., Kronenberger, W., Roman, A., & Geers, A. (2011). Article 7: Measures of digit
span and verbal rehearsal speed in deaf children following more than 10 years of cochlear
implantation. Ear and hearing, 32(1), 60s-74s.

3. Η επίδραση του μοτίβου τονισμού των λέξεων στην εκμάθηση και παραγωγή λεξιλογίου σε
ελληνόφωνα παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα
Χριστίνα Αδαμίδου, Αρετή Οκαλίδου, Marios Fourakis, Aθανασία Πρίντζα και Γεώργιος
Κυριαφίνης
ΑδαμίδουΧριστίνα, Λογοθεραπεύτρια, Δρ. Τμήματος ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ
Οκαλίδου Αρετή,Καθηγήτρια Τμήματος ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ
Πρίντζα Αθανασία, Επίκ. Καθηγήτρια, 1η ΩΡΛ Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Κυριαφίνης Γεώργιος, Επιμελητής Α’, 1η ΩΡΛ Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ
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Marios Fourakis, University of Maryland
Λέξεις κλειδιά : κοχλιακό εμφύτευμα, εκμάθηση λέξεων, παραγωγή λέξεων, τροχαϊκό
μοτίβο τονισμού των λέξεων, ιαμβικό μοτίβο τονισμού των λέξεων
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι να μελετήσει την επίδραση του
μοτίβουτονισμού των λέξεων στην εκμάθηση και παραγωγή νέων λέξεων σε κωφά παιδιά
με κοχλιακό εμφύτευμα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 44 παιδιά, 22 παιδιά με
κοχλιακό εμφύτευμα (ΚΕ) και 22 παιδιά τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ), τα οποία αποτέλεσαν την
ομάδα ελέγχου. Η πειραματική διαδικασία αποτελούνταν από μία δοκιμασία παραγωγής
και εκμάθησης 16 δισύλλαβων ψευδολέξεων δομής ΣΦΣΦ που κατασκευάστηκαν για
αυτόν τον σκοπό από μία λίστα συχνότητας εμφάνισης συλλαβών της ελληνικής γλώσσας
(Adamidou, Koenig, Edwards, Hamza, &Okalidou, 2013). Τα παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα
έμαθαν στατιστικά σημαντικά λιγότερες λέξεις από ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Στα
παιδιά με ΚΕ, οι λέξεις ιαμβικού τονισμού παρήχθησαν καλύτερα από τις λέξεις τροχαϊκού
τονισμού. Επίσης, τα φωνήεντα των λέξεωνιαμβικού τονισμού παρήχθησαν με μεγαλύτερη
ακρίβεια από αυτά των λέξεων τροχαϊκού τονισμού. Παρόλο όμως την καλύτερη
φωνολογική/τεμαχιακή παραγωγή των λέξεωνιαμβικού τονισμού, τα παιδιά με ΚΕ
παρουσίασαν δυσκολίες στην παραγωγή του τονισμού στις λέξεις ιαμβικού τονισμού. Τα
αντικρουόμενα αποτελέσματα της καλύτερης παραγωγής κυρίως των φωνηέντων στις
λέξεις ιαμβικού τονισμού και της δυσκολίας παραγωγής του ιαμβικού μοτίβου τονισμού
των λέξεων, θέτουν την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της επίδρασης του
μοτίβουτονισμού των λέξεων στην εκμάθηση και παραγωγή νέων λέξεων στα παιδιά με ΚΕ.
3. Lexical stress effects on word learning and word production in greek-speaking children with
cochlear implants
1Christina

Adamidou, 2Areti Okalidou, 3Marios Fourakis, 4Athanasia Printza,5George

Kyriafinis
1,2University

of Macedonia, 3University of Maryland ,4,5Aristotle University of Thessaloniki

ABSTRACT
The purpose of this research is to study the relation of lexical stress pattern to both learning
and production of new words in Greek-speaking children with CIs.A word learning paradigm,
consisting of a word production and a word identification task, was used. Hence, 16
disyllabic nonwords with identical phonological composition (8 trochaic and 8 iambic) and
their referent pictured objects were constructed and administered to 22 Greek-speaking
children with cochlear implants (ages 4;6- 12;4) with normal nonverbal IQ and to 22 ageand gender -matched controls with normal hearing (NH) and no other difficulties. Children
with cochlear implants (CIs) exhibited lower performance on these lexical tasks as compared
to their controls. Specifically, children with cochlear implants identified fewer words and
exhibited lower accuracy in word production as compared to their controls. In word
production task, iambic words andespecially the vowels of iambic words were produced
more accurately than the ones of trochaic words in children with CIs. On the other hand,
children with CIs had difficulty producing stress in iambic stress words. The conflicting
results of better production mainly of vowels in iambic words and the difficulty of producing
the iambic stress raise the need for further study.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ
ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
1. Η παραγωγή των αντιθέσεων ηχηρότητας σε παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα
Κούπκα Γεωργία, Υπ. Διδ. Παν. Μακεδονίας Οκαλίδου Αρετή, Παν. Μακεδονίας
Νικολαΐδου Αικατερίνη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κυριαφίνης Γεώργιος, 1η Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, Noσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντινίδης Ιωάννης, 1η Πανεπιστημιακή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΩΡΛ Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ,

Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, η αντίληψη και η παραγωγή της ομιλίας των παιδιών
με κώφωση βελτιώνεται μετά από την κοχλιακή εμφύτευση (π.χ. Calmels et al., 2004; Lane
et al., 1995). Ωστόσο, παρατηρείται μεγάλο εύρος όσον αφορά τις επιδόσεις τους στην
ομιλία, για τις οποίες ευθύνονται πολλοί παράγοντες (Dunn et al., 2014; Geers et al., 2003).
Όσον αφορά την παραγωγή των στιγμικών συμφώνων, ο Χρόνος Έναρξης της Φώνησης
(ΧΕΦ), που ορίζεται ως το διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή της έκρηξης του
στιγμικού συμφώνου έως και την έναρξη της φώνησης, έχει παρατηρηθεί πως διαφέρει σε
παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα (ΚΕ) σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ) σε
διάφορες γλώσσες (Scarbel et al., 2013; Aksoy et al., 2017). Η ελληνική γλώσσα αποτελείται
από άηχα χωρίς δασύτητα και από ηχηρά σύμφωνα που παράγονται κυρίως με
προφώνηση. Σε αυτή την έρευνα εξετάζεται η παραγωγή των στιγμικών συμφώνων.
Συμμετέχουν 24 παιδιά με ΚΕ που μιλούν ελληνικά και 24 παιδιά με ΤΑ με αντίστοιχη
ηλικία και φύλο. Τα γλωσσικά ερεθίσματα που χρησιμοποιούνται είναι ψευδολέξεις, μέσω
της διαδικασίας της γρήγορης χαρτογράφησης. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων το
δείγμα χωρίστηκε σε 2 ηλικιακές ομάδες. Παρατηρούνται διαφορές στις επιδόσεις, μεταξύ
των παιδιών με ΚΕ και ΤΑ.
Λέξεις κλειδιά: φωνητικές αντιθέσεις, ΧΕΦ, κοχλιακό εμφύτευμα, κώφωση, ελληνική
γλώσσα
1. Production of voicing contrasts in children with cochlear implants
Koupka Georgia, PhD student, University of Macedonia
Okalidou Areti, University of Macedonia
Nicolaidis Katerina, Aristotle University of Thessaloniki
Kyriafinis Georgios, 1st University Otorhinolaryngology Clinic, AHEPA Hospital, Aristotle University of
Thessaloniki
Constantinidis Jannis, 1st University Otorhinolaryngology Clinic, AHEPA Hospital, Aristotle University
of Thessaloniki
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Previous research has indicated better performance in the perception and production of
speech by deaf children following cochlear implantation (Calmels et al., 2004; Lane et al.,
1995). However, many factors contribute to the large variation observed in their speech
production (Dunn et al., 2014; Geers et al., 2003). Regarding the production of consonants,
Voice Onset Time (VOT), defined as the temporal interval between the burst of a stop
consonant and the onset of voicing, has been found to differ in children with cochlear
implants in comparison to normally hearing controls across different languages (Scarbel et
al., 2013; Aksoy et al., 2017). The Greek language consists of voiceless consonants without
aspiration and voiced consonants. In this study, the production of stop consonants is
examined. Participants were 24 Greek-speaking children with CI and 24 children with NH,
age and gender matched. Non words were used as speech stimuli, which were elicited
through the fast mapping procedure. The participants were separated into two age subgroups. Differences were observed between the children with CI and NH.
2. Τρισδιάστατα λογισμικά ακουομετρίας και παρέμβασης για παιδιά με απώλεια ακοής
Παύλος Χατζηγιαννάκογλου, ΕΔΙΠ και Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Aρετή Οκαλίδου, Καθηγήτρια Λογοπαθολογίας κ Αγωγής του Λόγου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τα παιχνίδια ‘σοβαρού σκοπού’ (serious games) χρησιμοποιούν εκτενώς νέες τεχνολογίες
όπως η Εικονική Πραγματικότητα (VR) και η Επαυξημένη πραγματικότητα (AR). Οι
παραπάνω τεχνολογίες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε εφαρμογές που
σχετίζονται με τον τομέα της υγείας καθώς είναι πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες και
ιδιαίτερα δημοφιλείς στα παιδιά.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε δύο λογισμικά. Το πρώτο εμπίπτει στην κατηγορία
της Εικονικής Πραγματικότητας και λειτουργεί ως ακοόγραμμα ανοικτού πεδίου ενώ το
δεύτερο συνδυάζει τις δυο παραπάνω τεχνολογίες και λειτουργεί ως βοηθητικό εργαλείο
αποκατάστασης για παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα. Το πρώτο βασίζεται στις αρχές της
Conditioned Play Audiometry (CPA). Σχεδιάστηκε για χρήση εκτός θαλάμου ακουομετρίας.
Κατά την φάση σχεδιασμού, υιοθετήσαμε τεχνικές που χρησιμοποιούν οι ακουολόγοι κατά
τη διάρκεια του ακοογράμματος σε παιδιά ηλικίας άνω των 2,5 ετών. Οι παραπάνω
τεχνικές έχουν σκοπό να ξεπεράσουν δυσκολίες όπως η πλήξη, η άρνηση συμμετοχής και
περιπτώσεις όπου το παιδί δεν μπορεί να φορέσει ακουστικά. Σκοπός της εφαρμογής είναι
να προσφέρει ένα προπαρασκευαστικό εργαλείο για την προετοιμασία των παιδιών για
μια ακοομετρία καθαρού τόνου.
Το δεύτερο λογισμικό δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να βελτιώσουν τις
δεξιότητές τους στην ακρόαση. Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ακρόασης
απαιτεί εκπαίδευση και συνεχή πρακτική άσκηση. Το λογισμικό υιοθετεί την παρεμβατική
προσέγγιση του Erber (1982) για τα στάδια της ακρόασης, δηλαδή: ανίχνευση του ήχου,
ακουστική διάκριση , ακουστική αναγνώριση και ακουστική κατανόηση. Τα παραπάνω
στάδια έχουν ενθυλακωθεί στο λογισμικό.
Και τα δυο λογισμικά καταγράφουν δεδομένα, έτσι ώστε ο λογοθεραπευτής να μπορεί να
αξιολογήσει την πρόοδο του χρήστη.
Λέξεις κλειδιά: λογισμικά ακουστικής αποκατάστασης, τρισδιάσταση εικονική
πραγματικότητα, επαυξημένη πραγματικότητα, ακοομετρία, κοχλιακά εμφυτεύματα
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2. 3D audiometry and intervention software for hearing-impaired children
Paul D Hatzigiannakoglou, Areti Okalidou
University of Macedonia, Thessaloniki, Greece
pxatzi@uom.gr

Serious games make extensive use of new technologies such as Virtual Reality (VR) and
Augmented Reality (AR). The above technologies are increasingly used in applications
related to health as they are up-and-coming technologies and especially popular among
children. In the present work, we present two software. The first software falls into the
category of Virtual Reality and functions as afree-field audiogram. In contrast, the second
software combines both of the above technologies and functions as an
auditoryrehabilitation tool for children with a cochlear implant. The first software is based
on Conditioned Play Audiometry (CPA) principles and is designed as a screening and a
training tool that can be used in other quite areas beside theaudiometry boothWe adopted
techniques that are used by audiologists to testchildren over 2.5 years of age. The above
techniques are intended to overcome difficulties such as boredom, refusal to participate,
and cases where the child cannotwear headphones. The purpose of the application is to
offer a primary tool to prepare children for pure tone audiometry. The second software was
created to help children improve their listening skills. It is well known that developing
listening skills requires training and continuous practice. The software adopts Erber's (1982)
intervention approach for the stages of listening, namely: sound detection, auditory
discrimination, auditory recognition, and auditory comprehension. The above steps have
been encapsulated in the software. Both software record data so that the speech therapist
can evaluate the user's progress.

Keywords: acoustic rehabilitation software, 3D virtual reality, augmented reality,
audiometry, cochlear implants
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Εργαστήριο : Voice disorders with case presentation: From assessment to
therapy
Prof. Dr. Esra Özcebe, Assistant Dr. Fatma Esen Aydınlı
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Healthy voice production entails coordination between respiration, phonation and
resonance. Voice disorders may have an organic and functional origin. Voice disorders bring
functional, emotional and physical problems that may reduce the quality of life.
Comprehensive voice assesment is the key of an optimum intervention approach.
Assesment includes case history, perceptual evaluation and instrumental methods. The
basic instrumental voice evaluation should consist of the laryngoscopic examination,
acoustic analysis and aerodynamic evaluation. The widely used auditory-perceptual
evaluation protocols are CAPE-V and GRBAS; which are done by rating the voice quality by
professions whereas patient-reported outcome measures are completed by the patients.
Assesment results are discussed by the voice team consists of at least speech language
therapist (SLT) and otolaryngologist and optimum intervention method is decided. Voice
therapy is one of the intervention methods that can be used either as the main intervention
method or combined with the medical and /or surgical treatment. Voice therapy can be
classified as indirect and direct approaches. Indirect voice therapy aims to teach patient
optimal vocal hygiene and decrease the phonotrauma behaviours. This therapy may use
either as the main intervention method or frequently embedded in the direct voice therapy
programmes. Direct voice therapy focuses on the physiology aspects of voice disorder and
aims to change the vocal production via vocal exercises. Many voice therapy exercises, and
structured voice therapy programmes are available in literature. SLTs should know many of
the approaches and should be capable at composing optimal holistic/eclectic voice therapy
programmes appropriate for the patient.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 30-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 09:30-11:00
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ : ΑΥΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
1. Η αυτοεκτίμηση κι η αντίληψη εαυτού ως βάση ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων στο
φάσμα του αυτισμού και στις διαταραχές επικοινωνίας: Μεθοδολογία και παρέμβαση
με το εργαλείο ‘Μιλώντας για παιδιά’.
Βασιλική Σκαρλοπούλου
Λέξεις κλειδιά: ΔΑΦ, άσπεργκερ, κοινωνικές δεξιότητες, αυτοεκτίμηση, ομαδική
παρέμβαση
Φορέας:
Κέντρο
Νευροεξελικτικής
αγωγής
παιδιού
(ΚΝΑΠ)
Θεματική: Αυτισμός, θεραπευτικά προγράμματα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατά καιρούς έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για τις κοινωνικές δεξιότητες (Schumaker-Hazel,
1984, Schlundt-McFall, 1985, Hargie, 2017). Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός είναι ο εξής: το
άτομο με κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνεί με τους άλλους λεκτικά και μη λεκτικά με
τρόπο κατάλληλο κι αποδεκτό για να πετύχει το στόχο του την κατάλληλη στιγμή στο
κατάλληλο περιβάλλον.
Aυτοεκτίμηση είναι το αίσθημα αξίας που έχουμε για τον εαυτό μας, η αντίληψη ότι
είμαστε ικανοί, μοναδικοί κι άξιοι αγάπης (Kelly, 2019).
Πολλές μελέτες καταδεικνύουν τη σύνδεση μεταξύ κοινωνικών δεξιοτήτων και
αυτοεκτίμησης καταλήγοντας ότι ένα άτομο που έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση δυσκολεύεται
περισσότερο κοινωνικά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι
προαπαιτούμενο για τη δημιουργία φιλίας, η Kelly (2000) κατέληξε σ’ένα μοντέλο
συσχέτισης αυτοεκτίμησης-κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων φιλίας. Βασιζόμενη
σ’αυτό δημιούργησε μία ιεραρχία κοινωνικών δεξιότητων με πρωταρχική δεξιότητα την
αυτοεκτίμηση και την αντίληψη εαυτού.
Με βάση το παραπάνω μοντέλο κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση των κοινωνικών
δεξιοτήτων πριν τη θεραπεία προκειμένου να διαπιστώνεται το επίπεδο στην ιεραρχία των
δεξιοτήτων που βρίσκεται κάθε παιδί. Για παράδειγμα αν δουλεύονται δεξιότητες φιλίας
ενω το παιδί έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση τότε τ’αποτελέσματα δε θα ναι τα αναμενώμενα.
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για παρέμβαση στις κοινωνικές δεξιότητες όπως
εξατομικευμένες συνεδρίες, ομαδικά προγράμματα, δράμα και τεχνολογικές παρεμβάσεις.
Το εργαλείο ‘μιλώντας για παιδιά’ βασίζεται στο μοντέλου της κοινωνικής μάθησης μέσω
της ομάδας.
Τα στοιχεία που συλλέχθησαν απο 435 σχολεία και 661 μαθητές αναδυκνύουν τη
θεραπευτική αξία του εργαλείου ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία στην
απόκτηση αυτοεκτίμησης-κοινωνικών δεξιοτήτων-δεξιοτήτων φιλίας.
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2. Η επίδραση της εντατικής αλληλεπίδρασης στην λεκτική ανάπτυξη παιδιών με ΔΑΦ που
παρουσιάζουν χαμηλό λεκτικό προφίλ.
Σταύρος Πατσαούρας, Ιωάννης Βογινδρούκας
Συγγραφείς: 1) Σταύρος Πατσαούρας, Λογοθεραπευτής MSc in Audiology – Neurotology, Μέλος
ΠΣΛ. 2) Δρ Ιωάννης Βογινδρούκας, Λογοπεδικός, Διδάκτορας του τομέα Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μέλος ΠΣΛ, IALP, MC Member του COST ACTION για τις γλωσσικές
διαταραχές στην Ευρώπη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Συχνά τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζουν ελλείμματα στην λεκτική τους ανάπτυξη. Η
συγκεκριμένη εργασία έχει ως σκοπό να αναδείξει την επίδραση της Εντατικής
Αλληλεπίδρασης (Intensive Interaction) στην λεκτική ανάπτυξη παιδιού με ΔΑΦ, το οποίο
παρουσιάζει χαμηλό λεκτικό προφίλ.
Μεθοδολογία: Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης ενός παιδιού 3
ετών και 2 μηνών, με ΔΑΦ. Μέσω ανάλυσης πεντάλεπτου δείγματος Προφορικού Λόγου
του παιδιού (discourse analysis), εντός της θεραπευτικής συνεδρίας, κατά την οποία
εφαρμόζονταν οι τεχνικές Εντατικής Αλληλεπίδρασης για Λεκτικά παιδιά (“Intensive
Interaction with people who are verbal”), πραγματοποιήθηκε βιντεοσκόπηση και ανάλυση
των παραγωγών του παιδιού.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση του δείγματος
Προφορικού Λόγου του παιδιού έδειξαν ότι μέσω της εφαρμογής των τεχνικών Εντατικής
Αλληλεπίδρασης για Λεκτικά παιδιά (“Intensive Interaction with people who are verbal”),
το παιδί παρήγαγε με συνέπεια φράσεις έως 8 λέξεων, αριθμητικά, αντωνυμίες,
επιρρήματα, συνδέσμους, χρησιμοποιούσε κατάλληλο εκφραστικό λεξιλόγιο και
κατάλληλες μορφοσυντακτικές δομές, συσχέτιζε προφορικώς αντικείμενα, παράλληλα
επιδείκνυε δεξιότητες συμβολικού και προβολικού παιχνιδιού, ακριβείς εναλλαγές σειράς
και ακριβείς αποκρίσεις κατά την συζήτηση. Τέλος εισήγαγε νέα θέματα συζήτησης, τα
διατηρούσε και τα ολοκλήρωνε με λειτουργικό τρόπο.
Συμπεράσματα: Μέσω της εφαρμογής των τεχνικών Εντατικής Αλληλεπίδρασης για Λεκτικά
παιδιά (“Intensive Interaction with people who are verbal”), το παιδί φάνηκε να
ανταποκρίνεται ιδιαιέρως θετικά και να επιδεικνύει σημαντικές δεξιότητες τόσο ως προς
τον Εκφραστικό τομέα, όσο και ως προς αυτόν της Πραγματολογίας.
Λέξεις και Φράσεις – Κλειδιά: ΔΑΦ, Χαμηλό Λεκτικό Προφίλ, Intensive Interaction (Εντατική
Αλληλεπίδραση), Εκφραστικός Λόγος, Πραγματολογία
3. Έμμεση παρέμβαση για την ανάπτυξη επικοινωνίας και παιχνιδιού παιδιών προσχολικής
ηλικίας με ΔΑΦ: πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος γονέων Hanen more than
words.
Μεράβογλου Παρασκευή, Καραβαγγέλη Ιωάννα, Αρσενοπούλου Βάια
Φορέας: Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», Ίλιον, Αθήνα
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Παρουσιάζεται ένα δομημένο ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε γονείς
παιδιών προσχολικής ηλικίας με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή κοινωνική διαταραχή
της επικοινωνίας. Πρόκειται για το πρόγραμμα More Τhan Words - The Hanen Programme
το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά στην ομάδα Πρώιμης Παρέμβασης στο ΙΠΑΠ ΘΕΟΤΟΚΟΣ,
ένα κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό κέντρο.
Σκοπός: Μέσα σε ένα παιδοκεντρικό και προληπτικό πλαίσιο, οι γονείς κατανοούν
καλύτερα τους παράγοντες και τα στάδια της επικοινωνίας και μαθαίνουν να εφαρμόζουν
στρατηγικές που προωθούν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία σε καθημερινές
καταστάσεις (νατουραλιστική προσέγγιση). Επιπλέον η ομαδική διεργασία συμβάλλει
σημαντικά στην ενδυνάμωση του γονεικού ρόλου.
Υλικό και Μέθοδοι: Η ομάδα συντονίζεται από δύο Λογοπεδικούς. Πραγματοποιούνται
εννέα συναντήσεις διάρκειας δυόμιση ωρών και τρεις βιντεοσκοπήσεις. Παρουσιάζονται τα
κριτήρια συμμετοχής στην ομάδα, το θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος καθώς και ο
σχεδιασμός και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του προγράμματος.
Αποτελέσματα: Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής και ποσοτικής
αξιολόγησης. Για την ποσοτική αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε το κλινικό εργαλείο Focus on
the Outcomes of Communication Under Six (Thomas-Stonell, 2012) ένα ερωτηματολογιο για
γονείς το οποίο μετρά την κοινωνική συμμετοχή και τα αποτελέσματα της λογοπεδικής
παρέμβασης
Συμπεράσματα: H ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του προγράμματος από τους
συμμετέχοντες γονείς αναδεικνύει τη βελτίωση του επικοινωνιακού κλίματος της
οικογένειας και κατά συνέπεια τη θετική επίδραση στις επικοινωνιακές δεξιότητες των
παιδιών. Είναι δε σύστοιχη με τα ερευνητικά δεδομένα καθώς και την κλινική εμπειρία που
υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της έμμεσης παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας με διαταραχές στην επικοινωνία.
Λέξεις κλειδιά: ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα γονέων, διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος,
προσχολική ηλικία, πρώιμη παρέμβαση
4. Σχέση της εργαζόμενης μνήμης και των λεξικών αναπαραστάσεων σε παιδιά με ΔΑΦ
υψηλής λειτουργικότητας-Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μιας μελέτης.
Βασιλική Ζαροκανέλλου1 2, Μαρία Βλασσοπούλου1 , Γεράσιμος Κολαΐτης1, Κατερίνα
Παπανικολάου1
1 Ιατρική Αθήνας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Τμήμα Λογοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Φορέας Υλοποίησης: Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών “Η Αγία Σοφία”,
Ιατρική ΕΚΠΑ

Λέξεις-Κλειδιά: Αυτισμός υψηλής
αναπαραστάσεις, λεξιλόγιο, ΔΕΠ-Υ

λειτουργικότητας,

εργαζόμενη

μνήμη,

λεξικές
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Η σύγχρονη έρευνα έχει αποδείξει πως η εργαζόμενη μνήμη διαδραματίζει καίριο ρόλο
στην ανάπτυξη της γλώσσας και του λεξιλογίου, σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ) και
παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Τα παιδιά με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας
(ΥΛΑ) εμφανίζουν σε υψηλά ποσοστά ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη και δυσκολίες
στην γλωσσική ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει ταυτόχρονα
την μνήμη και τις λεξικές αναπαραστάσεις σε παιδιά με ΥΛΑ και να διερευνήσει τις μεταξύ
τους σχέσεις. Τους συμμετέχοντες της μελέτης αποτέλεσαν 20 παιδιά με ΥΛΑ και 14 παιδιά
ΤΑ. Οι δύο ομάδες ήταν παρόμοιες ως προς το φύλο, την ηλικία και τον δείκτη πρακτικής
νοημοσύνης. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν δείκτη λεκτικής νοημοσύνης άνω του 70. Οι
συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν με μια σειρά σταθμισμένων και άτυπων δομημένων
δοκιμασιών στις ακόλουθες μεταβλητές: οπτική / ακουστική εργαζόμενη μνήμη, στοιχεία
ΔΕΠ/Υ, παραγωγή ορισμών, κατονομασία, συνειρμική κατονομασία, ικανότητα
επανάληψης ψευδολέξεων, αριθμός φωνολογικών λαθών. Οι προκαταρκτικές συγκρίσεις
των δύο ομάδων έδειξαν πως τα παιδιά με ΥΛΑ παρουσίαζαν σημαντικά υψηλότερη
βαθμολογία στην Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ(Καλαντζή-Αζίζη και λοιποί,
2012) και στον αριθμό των φωνολογικών λαθών, ενώ είχαν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση
στην παραγωγή ορισμών, στην επανάληψη ψευδολέξεων και στην καθυστερημένη
ανάκληση πληροφοριών στο Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών Μνήμης
(Μπεζεβέγκης, Οικονόμου & Μυλωνάς, 2007). Η ικανότητα κατονομασίας ήταν παρόμοια
για τις δύο ομάδες. Τα προκαταρκτικά αυτά αποτελέσματα συμφωνούν με ευρήματα από
μελέτες στην Αγγλική, ενώ υπογραμμίζουν τον ρόλο της προσοχής στην λεξική ανάπτυξη.
5. Σύγκριση των γλωσσικών προφίλ παιδιών με διαταραχή κοινωνικής επικοινωνίας και
αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας.
Νικόλαος Κόνδρας, Ειρήνη Καραγιαννοπούλου, Φλώρα Χειλαδάκη, Νικολέττα Κετσιτζή,
Πολυξένη Κουραστή, Σταυρούλα Θεοδωρόπουλου, Αντωνιάννα Σπανού, Ιωάννης
Βογινδρούκας
Φορέας: Διεπιστημονική Ομάδα Α. Σπανού Θεματική Ενότητα: Αυτισμός
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των γλωσσικών δυσκολιών που
παρουσιάζουν παιδιά σχολικής ηλικίας με διαταραχή κοινωνικής επικοινωνίας (ΔΚΕ) και η
σύγκριση τους με εκείνες που παρουσιάζουν παιδιά σχολικής ηλικίας με διάγνωση
αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας (ΥΛΑ).
Πληθυσμός
Στην έρευνα συμμετείχαν 10 παιδιά με διαταραχή κοινωνικής επικοινωνίας με μέσο όρο
ηλικίας Μ.Ο.= 10.50 έτη. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε με δευτερεύοντα δεδομένα για το
γλωσσικό προφίλ 10 παιδιών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας με μέσο όρο ηλικίας
Μ.Ο.= 10.40 έτη, που συμμετείχαν σε παλαιότερη μελέτη (Βογινδρούκας κ. α., 2009).
Εργαλεία
Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε το ατομικά χορηγούμενο Πρωτόκολλο Λογοπεδικής
Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ) (Βογινδρούκας, 2014). Το εργαλείο ΠΛΑΣΗ εξετάζει
τις γλωσσικές, ακαδημαϊκές και μεταγλωσσικές ικανότητες παιδιών σχολικής ηλικίας.
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Επίσης χρησιμοποιήθηκαν τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-5 (APA 2013) και το Raven’ s
Progressive Matrices (J. C. Raven et al, 2008, ψυχομετρικό τεστ για τη μέτρηση της
νοημοσύνης.
Ανάλυση
Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος SPSS v.
26.0. Μη παραμετρική περιγραφική στατιστική και μη παραμετρικά τεστ
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των χαρακτηριστικών του δείγματος, καθώς και για τη
διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών. Εκτός από τη στατιστική ανάλυση,
πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση των δύο πληθυσμών που βασίστηκε στην κλινική
παρατήρηση των εξεταστών.
Αποτελέσματα
Σύμφωνα με την επίδοση των παιδιών με ΔΚΕ, οι επικρατέστερες δυσκολίες
παρουσιάστηκαν στις εξής δοκιμασίες: σειροθέτηση ιστορίας εικόνων, διήγηση ιστορίας
εικόνων, τίτλο ιστορίας εικόνων, ορισμό λέξεων, κατηγοριοποίηση εννοιών και αυθόρμητη
γραφή. Λιγότερο υπαρκτές ήταν οι δυσκολίες στις εξής δοκιμασίες: διήγηση ιστορίας που
άκουσαν, χωρικό και χρονικό προσανατολισμό, ανάγνωση, γραφή καθ’ υπαγόρευση,
προπαίδεια και επίλυση αριθμητικού προβλήματος. Όλοι οι συμμετέχοντες σημείωσαν
καλή επίδοση στις παρακάτω δοκιμασίες: κατανόηση γραπτού κειμένου, εύρεση
ομοιοτήτων μεταξύ εννοιών, επανάληψη πολυσύλλαβων λέξεων, γραφή αριθμών, γραφή
ψευδολέξεων και φωνολογική ενημερότητα.
Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και στους δύο πληθυσμούς οι επικρατέστερες γλωσσικές
δυσκολίες σχετίζονται με το πραγματολογικό επίπεδο της γλώσσας και την αφηρημένη
σκέψη. Ωστόσο, φαίνεται πως οι γλωσσικές δυσκολίες των παιδιών με ΔΚΕ δεν είναι τόσο
διάχυτες όσο εκείνες των παιδιών με ΥΛΑ, αφού δεν αφορούσαν όλους τους τομείς του
ΠΛΑΣΗ, και η ένταση των επικοινωνιακών δυσκολιών ήταν ηπιότερη.
Λέξεις-κλειδιά : Γλωσσικό προφίλ, γλωσσικές δεξιότητες, πραγματολογία, αυτισμός υψηλής
λειτουργικότητας, διαταραχή κοινωνικής επικοινωνίας.
6. Διάρκεια ανάγνωσης, αριθμός και τύποι λαθών σε ΔΑΦ σε σύγκριση με τυπική
ανάπτυξη. (Reading duration and errors’ number and types in autism spectrum disorder
in comparison to typical development).
Katerina Shtereva1, Miroslava Stefanova2, Nadejda Bocheva2, Milena Mihaylova2,
Tsvetalin Totev2, Svetla Staykova3, Stoyan Lilov4
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Sofia University
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Institute of Neurobiology, BAS
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Clinic of Child Psychiatry “St. Nikolas”
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
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Introduction: Nowadays all children, including children with Autism Spectrum Disorder
(ASD), are trained to read in a standard manner. Results from many studies suggest that
children with ASD have different access to reading words and pseudowords and atypical
processing of low-level sensory information, including visual. The present study examines
whether visual noise affects differently the reading performance of words and pseudowords
in ASD compared to Typical Development (TD).
Methodology: Twenty children and adolescents (8 - 16 years old) with ASD and twenty
aged-matched controls with TD participated in the study. Stimuli were 3 or 7 letter words
and pseudowords, positioned in the middle line of the monitor screen among other lines
with words or pseudowords. In the half of the trials stimuli were distorted by visual noise
produced through a random replacement of black and white pixels. An audio file was
recorded during reading, and the reading duration and the number and types of errors were
taken for subsequent analysis.
Results: In the noiseless condition the reading duration was longer and number of errors
was higher in group with ASD than with TD. However, the external visual noise had larger
effect on reading performance of a group with TD. As a result, in the high noise condition
group with ASD showed shorter reading duration for both words and pseudowords and
similar number of errors compared to the group with TD. We further analyzed and
compared error types in both groups to better understand the causes for these differences.
Keywords: Autism Spectrum Disorder; Visual Noise; Phonological and Orthographic access
to reading; Words and Pseudo-words.
This work was supported by the National Science Fund of Bulgaria, Grant DN15/6 from
11.12.2017.
7. Αφηγηματική ικανότητα και γλωσσικές ικανότητες σε παιδιά με διαταραχή αυτιστικού
φάσματος.
Χ. Σιάρκου1 , Μ.Βλασσοπούλου 2 , Σ. Σταυρακάκη3
1

Ψυχολόγος- Λογοπεδικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2

Επιίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας Λόγου και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

3

Καθηγήρια Γλωσσολογίας/Νευρογλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός
Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση της αφηγηματικής ικανότητας παιδιών με
ΔΑΦ σχολικής ηλικίας και τη διερεύνηση της συσχέτισης της με άλλες γλωσσικές
ικανότητες.
Στόχοι
α) η αξιολόγηση της αφηγηματικής ικανότητας παιδιών με ΔΑΦ σε σύγκριση με την
επίδοση παιδιών τυπικής ανάπτυξης και β) η διερεύνηση της συσχέτισης της αφηγηματικής
ικανότητας με τη λεκτική βραχυχρονη μνήμη και τις συντακτικές ικανότητες.
Μεθοδολογία
Το δείγμα της μελέτης αποτελούν 24 ελληνόφωνα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6 -9
ετών (N = 24) και 18 παιδιά με ΔΑΦ (Ν=18) αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας. Χορηγήθηκαν
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οι δοκιμασίες: 1) Δοκιμασία αφηγηματικών ικανοτήτων (ΔΑΦΙ) ‘Πού είσαι, βατραχάκι;’.
Πρόκειται για την ελληνική εκδοχή του εργαλείου ‘“Frog, Where Are You” (Mercer Mayer,
1969) που αξιολογεί την αφηγηματική ικανότητα των παιδιών, 2) Δοκιμασία επανάληψης
ψευδολέξεων και δοκιμασία ανάκλησης προτάσεων και 3) Δοκιμασία παραγωγής
αναφορικών προτάσεων.
Στατιστική Ανάλυση
Σε επίπεδο μακροδομής ο μέσος όρος της επίδοσης της ομάδας τυπικής ανάπτυξης
είναι 14,0 και της ομάδας ΔΑΦ είναι 11,7. Ο μέσος όρος της επίδοσης της ομάδας τυπικής
ανάπτυξης στην επανάληψη ψευδολέξεων είναι 97,4 και της ομάδας ΔΑΦ είναι 82,4.Ο
μέσος όρος της επίδοσης της ομάδας τυπικής ανάπτυξης στην ανάκληση προτάσεων είναι
44,2 και της ομάδας ΔΑΦ είναι 43,5. Ως προς την παραγωγή αναφορικών προτάσεων ο
μέσος όρος επίδοσης της ομάδας τυπικής ανάπτυξης είναι 16,0 και της ομάδας ΔΑΦ είναι
10,5.
Αποτελέσματα
Η ομάδα τυπικής ανάπτυξης επέδειξε υψηλότερη επίδοση σε όλα τα γλωσσικά έργα σε
σύγκριση με την ομάδα ΔΑΦ. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλή θετική συνάφεια μεταξύ της
δοκιμασίας ανάκλησης προτάσεων και παραγωγής αναφορικών προτάσεων με την
αφηγηματική ικανότητα σε επίπεδο μακροδομής στην ομάδα με ΔΑΦ.
Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν σύνδεση της αφηγηματικής ικανότητας με τη λεκτική
βραχύχρονη μνήμη και τις γλωσσικές ικανότητες σε επίπεδο σύνταξης.
Λέξεις – Κλειδιά: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Αφήγηση, Μνήμη
8. Διυποκειμενικές γέφυρες στη λογοθεραπευτική πράξη.
Ρεσίτη Αγγελική, Χατζηχρήστου Στέλλα, Αβράμπου Αγγελική- Μαρία
Φορέας: Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Λέξις και Σκέψις»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συσχέτιση θεραπευτικής συμμαχίας (θεραπευτής -θεραπευόμενος- φροντιστές) και
αμοιβαίας ευχαρίστησης (Εγχειρίδιο της Εντατικής Αλληλεπίδρασης) κατά τη θεραπευτική
πράξη είναι πλέον δεδομένη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη
σημασία της διυποκειμενικότητας στην εξέλιξη της θεραπείας. Η αναγνώριση της
υποκειμενικότητας του θεραπευόμενου έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία αισθήματος
αποδοχής και ασφάλειας, αυξάνοντας την προθυμία και την ικανότητά του για κοινωνική
αλληλεπίδραση. Επιπλέον ενισχύεται και η εμπλοκή του σε δραστηριότητες που για τον
ίδιο (τον θεραπευόμενο) δεν έχουν νόημα και τον δυσκολεύουν.
Ο θεραπευτής επιτρέπει στον θεραπευόμενο να αναπτύξει την υποκειμενικότητα του μέσα
στο δωμάτιο χωρίς να προβάλλει αρχικά τις δικές του απαιτήσεις – θεραπευτικούς
στόχους. Με τον τρόπο αυτό αποδέχεται τον θεραπευόμενο και εκείνος με το αίσθημα ότι
ο θεραπευτής του σέβεται την ιδιοσυγκρασία του και τον αποδέχεται αρχίζει να
αναγνωρίζει και να δέχεται την υποκειμενικότητα του θεραπευτή του, φτάνοντας στην
αμοιβαία κατανόηση και στην συνακόλουθη ευχαρίστηση της διαδικασίας, κατακτώντας
αυτό που αποκαλούμε διυποκειμενικότητα στη μεταξύ τους επικοινωνία. Με τον όρο
Διυποκειμενικότητα εννοούμε μια σχέση αμοιβαίας αναγνώρισης, μια σχέση στην οποία
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κάθε άτομο βιώνει το άλλο σαν υποκείμενο, ένα άλλο μυαλό που μπορεί να συναισθανθεί,
με διαφορετικές σκέψεις, συναισθήματα και αντιλήψεις. (Benjamin, 2004) (πηγή:
http://psychoanalyticmuse.blogspot.com/2012/11/jessica-benjamin-intersubjectiveviews.html).
Συνακόλουθα, οι φροντιστές του θεραπευόμενου είναι απαραίτητο να παρακολουθούν
συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης. Τους παρέχουν την δυνατότητα έκφρασης
ανησυχιών και δυσκολιών του μέλους που παρακολουθείται. Ταυτόχρονα υποστηρίζονται
για την κατανόηση της θεραπευτικής διαδικασίας και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε
αυτήν με τη δική τους υποκειμενικότητα. Ακόλουθώντας την ίδια διαδικασία αμοιβαίας
αποδοχής και κατανόησης τόσο του εαυτού τους, του μέλους αλλά και του θεραπευτή –
ψυχολόγου, μέσω της διυποκειμενικότητας συνδημιουργούν την επανορθωτική εμπειρία.
Ως άμεσα εμπλεκόμενοι στην θεραπεία, συνεχίζουν την ίδια διαδικασία και έξω από το
θεραπευτικό πλαίσιο.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διυποκειμενικότητα, αμοιβαία κατανόηση, εξέλιξη λογοθεραπευτικής
πράξης, συμβουλευτική υποστήριξη.
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ORAL PRESENTATIONS : AUTISM SPECTRUM DISORDER
1. Self-esteem and self-awareness: The essential basis for developing social skills in the
spectrum of autism and in communication disorders: Methodology and intervention
using the tool 'Talk about children'.
Vili Skarlopoulou, SLT,Bsc MA, RCSLT, HCPC reg
Keywords: ASD, asperger's, social skills, self-esteem, group intervention Co-ordinator: Argo,
special intervention clinic for autism
ABSTRACT
Difficulties in social skills might be caused by multiple factors such as social environment,
family life, diagnosis of autism, ADHD or communication disorder (Maag, 2006). In autism
spectrum disorder the individual experiences pervasive difficulty in social communication
and social interaction (DSM-5). Many studies demonstrate the link between social skills and
self-esteem, concluding that a person with low self-esteem is at greater risk of developing
difficulties in social skills (Haney et al, 1998; Jordan et al, 2013). Considering that social skills
are a prerequisite for making friends (Wetherby, 2006), Kelly (2000) came up with a model
linking self- esteem-social skills and friendship skills. Based on this, she created a hierarchy
of social skills putting skill of self-esteem and self-perception at the basis. Based on the
above model, when we talk about children with high functionality in the autism /
Asperger's, it is necessary to assess social skills before jumping into intervention in order to
determine the level of each child in the social skill hierarchy. For example, if the intervention
is around friendship skills while the child has still low self-esteem and self-awareness, the
results of the intervention will not be the expected. There are many intervention methods in
teaching social skills such as individual sessions, group sessions, drama and technological
interventions. The 'talk about children' tool is based on the above model of hierarchy using
social learning either through the group or individually.

2. The effect of intensive interaction on the language development of children with ASD,
who have low language profile
Stavros I. Patsaouras, Speechtherapist – MSc in Audiology-Neurotology, PSL Member. Dr
Ioannis Vogindroukas, Logopedist, University of Ioannina, PSL Member, IALP Member, MC
Member of COST ACTION.
ABSTRACT
Introduction: Children with ASD often have deficits in their Language Development. The aim
of this study is to highlight the effect of Intensive Interaction on the Language Development
of a child with ASD, who has low Language profile.
Methodology: This study, is a case study of a child (age: 3 years, 2 months), with ASD.
Through analysis of a five-minute sample of the child’s Expressive Language (discourse
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analysis), during the therapeutic session, in which the Intensive Interaction techniques for
verbal children were applied (“Intensive Interaction with people who are verbal”), a video
recording and analysis of the child’s productions, was performed.
Results: The results obtained from the analysis of the sample of child’s Expressive Language,
showed that through the use of Intensive Interaction techniques for verbal children
(“Intensive Interaction with people who are verbal”), the child consistently produced
phrases up to 8 words, pronouns, verbs and links. In addition, the child used appropriate
expressive vocabulary, appropriate syntactic structures and produced verbally semantic
connections. Furthermore, demonstrate symbolic and projective playing skills, alternations
and accurate responses during discussion. Finally, the child introduced new topics of
discussion, maintained them and completed them in a functional way.
Conclusions: Through the use of Intensive Interaction techniques for verbal children
(“Intensive Interaction with people who are verbal”), the child seemed to respond positively
and show important skills in both the Expressive domain and that of Pragmatic skills.
Keywords: ASD, Low Language Profile, Intensive Interaction, Expressive Language, Pragmatic
Skills
3. Parent program for the communication and play development of preschool children
with ASD-A pilot implementation of hanen program “more than words”
Paraskevi Meravoglou, Speech and Language Therapist
Ioanna Karavaggeli, Speech and Language Therapist
Vaia Arsenopoulou, Speech and Language Therapist
ABSTRACT
A structured psychoeducational program, which addresses parents of preschool children
with ASD, is presented. It is a pilot implementation of Hanen Program “More than Words”
conducted at Theotokos Foundation, in Athens, a non-profit welfare organisation.
Background and Aims:

Within a child centered and preventive framework, the main goal of the program is to
provide parents support, education, and practical skills for enhancing communication in
children with ASD in everyday situations.

Method
The programme is conducted by two Speech and Language Therapists. It consists of eight
weekly group sessions and three individual family sessions. The selection criteria, the
theoretical background and program structure are presented.

Results:
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Qualitative results are discussed. Quantitative results are recorded using the clinical tool
Focus on the Outcomes of Communication Under Six (Thomas-Stonell, 2012), a parent
questionnaire which evaluates communicative participation and treatment change.
Furthermore, there are positive outcomes reported in parental empowerment. Conclusion:
Qualitative and quantitative evaluation of this program was consistent with international
research in the field of indirect intervention.
Keywords: parent psychoeducational program, ADS, preschool children, prevention
Organisation: Theotokos Foundation, Ilion Greece
4. The relationship between working memory and lexical representation in children with
high-functioning ASD: The preliminary results of a greek study.
12
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Vasiliki Zarokanellou , Maria Vlassopoulos , Gerasimos Kolaitis1, Katerina Papanikolaou
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1 Medical School of Athens, National and Kapodistrian University of Athens
2 Department of Speech-therapy, University of Ioannina
Research Clinic: The Child-psychiatry Clinic in “Agia Sophia” Children’s Hospital, Athens, Greece

Keywords: high-functioning ASD, working memory, lexical representations, vocabulary,
ADHD
Research supports that working memory plays a crucial role in the development of
vocabulary and language in typically developing children and children with
neurodevelopmental disorders. The children with high-functioning ASD show deficits in
working memory capacity and language development. The current study aimed to evaluate
concurrently the memory skills and the lexical representations in school-aged children with
high-functioning ASD and to explore their relationship. In the study participated 20 children
with high-functioning ASD and 14 typically developing peers. The two groups of participants
were similar in gender, age, and non-verbal IQ. All participants had verbal and non-verbal IQ
scores over 80. The assessment battery included standardized and non-standardized
measurements and all participants were evaluated in the following variables: visual/ verbal
working memory, ADHD symptomatology, production of definitions, naming, verbal fluency,
nonword repetition, number of phonological/articulation errors. The results of the study
revealed that the ASD group had significantly higher scores on the Greek ADHD rating scale
(Kalandzi-Azizi et al., 2012) and made significantly more phonological/articulation errors in
comparison to typically developing peers. Furthermore, the ASD group showed significantly
lower performance on the repetition of nonwords, the production of definition and the
delayed recall of information according to the Memory Assessment Battery for preschool
and school- aged children (Bezevegis, Ikonomou & Milonas, 2007) in relationship with
typically developing peers. Both groups had equal naming skills. These preliminary results
highlight the role of attention in lexical development and are in line with similar findings
from English.
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5. Comparing language profiles: School-aged children with social communication disorder
and high-functional autism.
Nikolaos Kondras, Irini Karayanopoulou, Flora Cheiladaki, Nikoletta Ketsitzi, Stavroula
Theodosopoulou, Antonianna Spanou, Ioannis Vogindroukas
Affiliation: Interdisciplinary team of A. Spanou
ABSTRACT
Purpose of study
The aim of this study was to investigate the language profile of school-aged children with
Social Communication Disorder (SCD) and High-Functioning Autism (HFA) by comparing
the language strengths and weaknesses of them.
Sample
The sample consisted of 10 school-aged children with a mean age of 10.50 years. All of
them were considered as having an SCD according to DSM-V (APA, 2013) criteria.
Regarding the participants with a diagnosis of HFA, the data was adopted by a previous
study (Vogindroukas et al., 2009). The mean age of this group was 10.40 years.
Measures
The language profiles of the two groups were identified with the use of the SLTs’
Assessment Protocol of School-aged Children. (Vogindroukas, 2014). This assessment tool
comprises tasks which evaluate the linguistic, academic and meta- linguistic skills of
school-aged children. The Raven’s Colored Progressive Matrices (Raven et al., 2008) was
also used as a measure of participants’ non-verbal ability. The criteria of DSM-V (APA,
2013) were utilized as reference standard for the inclusion of the participants.
Analysis
The data was analyzed using SPSS version 26.0. Non-parametric descriptive statistics and
non-parametric tests were used due to the small sample. Moreover, qualitative data was
provided about the communication style of the two groups based upon clinical
observation.
Results
According to the performance of SCD group, the most prevalent difficulties were observed
in the following tasks: sequence of a picture story, narration of the picture story, title of
the picture story, definition of words, classification of words and spontaneous writing. Less
existent difficulties were found in the tasks of narration of an auditory story, spatial and
time orientation, reading skill, spelling, multiplication table and mathematical problem
solving. All the participants had a good performance in the tasks of understanding a
written text, finding similarities between words, repetition of multisyllable words, writing
of numbers and pseudowords as well as in phonological awareness.
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Conclusion
The results showed that there are similarities and differences between the language
profiles of these two groups. The most dominant language difficulties in both groups were
related to the language domain of pragmatics and the abstract thinking. However, it was
observed that the language difficulties of SCD children are not so pervasive as in HFA
children as well as the intensity of communication difficulties was milder.
Keywords
Language profile, language
Communication Disorder

skills,

pragmatics,
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6. Reading duration and errors’ number and types in autism spectrum disorder in
comparison to typical development
Katerina Shtereva1, Miroslava Stefanova2, Nadejda Bocheva2, Milena Mihaylova2,
Tsvetalin Totev2, Svetla Staykova3, Stoyan Lilov4
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ABSTRACT
Introduction: Nowadays all children, including children with Autism Spectrum Disorder
(ASD), are trained to read in a standard manner. Results from many studies suggest that
children with ASD have different access to reading words and pseudowords and atypical
processing of low-level sensory information, including visual. The present study examines
whether visual noise affects differently the reading performance of words and pseudowords
in ASD compared to Typical Development (TD).
Methodology: Twenty children and adolescents (8 - 16 years old) with ASD and twenty
aged-matched controls with TD participated in the study. Stimuli were 3 or 7 letter words
and pseudowords, positioned in the middle line of the monitor screen among other lines
with words or pseudowords. In the half of the trials stimuli were distorted by visual noise
produced through a random replacement of black and white pixels. An audio file was
recorded during reading, and the reading duration and the number and types of errors were
taken for subsequent analysis.
Results: In the noiseless condition the reading duration was longer and number of errors
was higher in group with ASD than with TD. However, the external visual noise had larger
effect on reading performance of a group with TD. As a result, in the high noise condition
group with ASD showed shorter reading duration for both words and pseudowords and
similar number of errors compared to the group with TD. We further analyzed and
compared error types in both groups to better understand the causes for these differences.
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Keywords: Autism Spectrum Disorder; Visual Noise; Phonological and Orthographic access
to reading; Words and Pseudo-words.
This work was supported by the National Science Fund of Bulgaria, Grant DN15/6 from
11.12.2017.
7. Narrative ability and language skills in children with autism spectrum disorder
Ch.Siarkou1, M. Vlassopoulos2, S. Stavrakaki3
1Psychologist-Speech

therapist, Aristotle University of Thessaloniki

2Assistant

Professor of Language and Communication Pathology, University of Athens

3Professor

of Linguistics/Neurolinguistics, Aristotle University of Thessaloniki

Purpose
This study aims to assess the narrative ability of school-aged children with ASD and
to investigate its correlation with other language abilities.
Objectives
a) to assess the narrative ability of children with ASD compared to the narrative
abilityperformance of typically developing children, and b) to investigate thecorrelation
between the narrative ability, verbal short-term memory and syntactical language skills
Methodology
Twenty-four school-aged children of typical development, aged six through nine
years of age 6-9 (N=24), and 18 children with ASD (N=18) of the same age. The tests
administered: 1) a test involving Greek version of “Frog, Where Are You ?” (Mercer
Mayer,1969), which evaluates the narrative performance of children both at
macrostructure and microstructure level, 2) a test of pseudoword repetition, 3) a test
ofsentence retrieval, and 4) a test of the production of relative clauses.
Statistical Analysis
In terms of macrostructure, the mean score of the typical development group is 14.0,
whereas that of the ASD group amounts to 11.7. The mean score achieved by the
typical development group in pseudoword repetition is 97.4 compared to 82.4 of the
ASD group. The mean score achieved by the typical development group in sentence
retrieval is 44.2, whereas for the ASD group it is 43.5. With regard to the production
of relative clauses, the mean score of the typical development group stands at 16.0,
with that of the ASD group being 10.5.
Results
Typically developing children exhibited better performance in all tasks compared to
the children with ASD. A highly positive correlation was found between the
macrostructure and the performance of children with ASD in sentence retrieval and
production of relative clauses.
Conclusion
These results demonstrate a correlation between the narrative ability, verbal short-term
memoryand syntactical language skills.
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8. Intersubjectivity - A strong bridge in the speech therapy process
Resiti Angeliki, Chatzichristou Stella, Avrampou Angeliki- Maria
«leksis & skepsis» Special Education Center

ABSTRACT
As it is already proven there is a strong correlation between Therapeutic Alliance (therapist patient - caregivers) and Mutual Pleasure (as it is described in the Intensive Interaction
Manual Book) during the Therapy sessions.
Therefore, the purpose of this paper is to highlight the importance of the intersubjectivity
through the therapy progress.
Recognizing the patient’s intersubjectivity, results in creating a feeling of acceptance and
security while at the same time increasing patient’s willingness and ability for social
interaction. Furthermore, it reinforces patient’s involvement in therapy even for activities
that do not make sense for him and are difficult.
The therapist allows the patient to develop its subjectivity within the room without initially
projecting its own requirements - therapeutic goals. In this way, the therapist accepts the
patient. The patient while feeling that his therapist respects his temperament and accepts
him, he begins to recognize and accept the subjectivity of his therapist. As a result, both of
them are reaching mutual understanding and the consequent pleasure of the process,
conquering what we call intersubjectivity. With the term intersubjectivity, we mean a
relationship of mutual recognition, a relationship in which each person is experiencing the
other as a subject, another mind that can be awarded, with different thoughts, emotions
and perceptions. (Benjamin, 2004).
Consequently, patient’s caregivers need to attend counseling sessions as well, aligned with
the patient’s treatment. During counseling caregivers have the opportunity to express their
concerns and difficulties regarding the patient itself. At the same time, they have all the
support needed in order to understand the therapeutic process and are encouraged to
participate in it with their own subjectivity. The following process of mutual acceptance and
understanding of both themselves, member and the therapist - psychologist, through
intersubjectivity, co-creates the remedial experience. As directly involved in treatment, they
continue the same process in the outworld as well.
KEYWORDS: Intersubjectivity, Mutual understanding, evolution of speech therapy,
counseling support.
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Κάκια Πετεινού PhD, SLP
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το εργαστήριο επικεντρώνεται στη χρήση αποτελεσματικών παρεμβάσεων αποκατάστασης
στις διαταραχές ομιλίας που επηρεάζουν την φωνολογική ευκρίνεια σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας. Η φιλοσοφία του εργαστηρίου επιφέρεται σε τρείς πυλώνες που
συμπεριλαμβάνουν την θεωρητική βάση της παρέμβασης, την τεκμηριωμένη πρακτική και
την προσέγγιση βάσει δεδομένων. Οι εν λόγω προσεγγίσεις υπογραμμίζουν τις "βέλτιστες
πρακτικές" σε δραστηριότητες φωνολογικής ευκρίνειας και τη σύνδεση αυτής με άλλα
γλωσσικά υποσυστήματα υποστηρίζοντας έτσι τη γλώσσα σαν ένα δυναμικό σύστημα
(dynamic system approach). Γίνεται αναφορά στη ταξινόμηση των διαταραχών ομιλίας
(speech sound disorder SSD) στις παραμέτρους διαφοροδιάγνωσης, αξιολόγησης και
ανάλυσης φωνολογικού δείγματος, συμπεριλαμβανομένων λαθών σε παιδιά με παιδική
απραξία ομιλίας. Παρουσιάζονται επίσης οι παράμετροι επιλογής θεραπευτικών
ερεθισμάτων/λέξεων βάσει των ψυχογλωσσολογικών θεωρητικών μοντέλων οργάνωσης
νοητικού λεξιλογίου που αφορούν τη φωνολογική πυκνότητα και φωνολογική γειτνίαση
των λέξεων στόχων και που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορα πλαίσια πρώιμης φωνολογικής
παρέμβασης διαγλωσσικά. Τέλος, γίνεται αναφορά σε πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα
(συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ανάπτυξης των ερευνών που σχετίζονται με τα
αποτελέσματα φωνολογικής μεταφοράς ευαισθητοποίησης σε διαφορετικές γλώσσες)
μέσω επισκόπηση της τεκμηριωμένης πρακτικής με έμφαση στα οφέλη για τα παιδιά με
διαταραχή ήχου.
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SUNDAY 30-05-2021, DIGITAL ROOM 2: 09:30-11:00
Workshop: Promoting phonologcal intelligibility in speech sound disorders
Kakia Petinou PhD, SLP
ABSTRACT
Purpose: The study examined the effectiveness of phonologically similar word-stimuli
(phonologically dense) in treating three Greek-speaking preschoolers with phonological
delay.
Method: A research design of multiple baseline across three participants was implemented
concurrently. All children received systematic phonological intervention over a period of
three months during a series of bi-weekly, forty-five- minute experimental. Prior to the
instatement of the treatment phase a baseline phase was implemented over three sessions.
Baseline measures included child productions based on a 50-word probe list and phonetic
inventory measures based on a 15-minute spontaneous speech language sample. Dependent
variables included phonetic inventory size, intelligibility index scale, proportion of consonants
correct on probe list, and percentage correct of a number of whole-word matches. For each
participant, individualized word stimuli grouped in phonologically similar “blocks” were
constructed for each child on the bases of segmental stimulability, word frequency and
phonological density.
Results: All participants made measurable gains on all dependent variables during
intervention based on comparison between last baseline and last session data. Moreover, all
three children maintained these gains during a follow-up session conducted two months
after treatment.
Conclusions: The results suggest that the implementing of word- level aspects through the
use of phonological similarity brought about significant phonological changes in children with
protracted speech skills. The cross-language implementation of phonologically similar targets
provides fruitful grounds for inducing expressive phonology gains and underscores the need
for evidence-based practice cross-linguistically.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 30-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 11:00-13:00
Προφορικές ανακοινώσεις: α) Διαταραχές ροής της ομιλίας/fluency disorders β)
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη λογοθεραπεία/ interdisciplinary approaches
in slt practice
1. Η φωνή της πρωτοβουλίας ΠπΤ.
Σπύρος Αυγέρης, Ναταλία Κισσαμιτάκη, Βασίλης Παπαθανασόπουλος, Μιρέλα
Χωριανοπούλου.
Λέξεις κλειδιά: τραυλισμός, ΠπΤ, εμπειρίες ΠπΤ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Πρωτοβουλία Προσώπων που Τραυλίζουν είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε για να
υποστηρίξει τα δικαιώματα των Προσώπων που Τραυλίζουν, να ενημερώσει και να
αφυπνίσει την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον τραυλισμό.
Η Προφορική Ανακοίνωση θα γίνει μέσω βιντεοπαρουσίασης από μέλη του Δ.Σ. της
Πρωτοβουλίας Προσώπων που Τραυλίζουν (ΠπΤ) με στόχο την καταγραφή των εμπειριών
των προσώπων που τραυλίζουν καθώς και την παρουσίαση των δράσεων του Σωματείου.
2. Ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος στις διαταραχές ροής της ομιλίας (ΟΕΕΔΡΟ): Πώς με
βοηθά, ως λογοθεραπευτή, να ενεργοποιήσω την αλλαγή στην εμπειρία του προσώπου
που τραυλίζει;
Κατερίνα Καλαϊτζίδου, Μαρία Κλάδου , Δημήτρης Μαρούσος, Ιωάννα Ορφανίδου, Ηλίας
Σπυρίδης, Τζωρτζίνα Σταμέλου, Γιώργος Φούρλας, Μιρέλα Χωριανοπούλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός
Η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας (ΟΕΕΔΡΟ) είναι μία
επιτροπή του Π.Σ.Λ.-Λ., η οποία ασχολείται με την προώθηση επιστημονικών, ερευνητικών
και επαγγελματικών θεμάτων που αφορούν στις διαταραχές ροής της ομιλίας, καθώς και
στην υποστήριξη των δικαιωμάτων των ΠπΤ. Βασικός στόχος της ΟΕΕΔΡΟ είναι να
υποστηρίξει τα ΠπΤ και να ενδυναμώσει το περιβάλλον τους (γονείς, ειδικούς,
εκπαιδευτικούς, κοινότητα) προς όφελος τους.
Υλικό & Μέθοδος
Το Διεθνές σύστημα ταξινόμησης της λειτουργικότητας, της αναπηρίας και της υγείας –ICFτο οποίο εκδόθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2001, συνιστά ένα
βιοψυχοκoινωνικό μοντέλο θεώρησης της κατάστασης της υγείας του ατόμου καθώς
λαμβάνει υπόψη βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Σύμφωνα με το
ICF, η λειτουργικότητα του ατόμου αποκτά νόημα μέσα σε ένα πλαίσιο περιβαλλοντικών
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παραγόντων, φυσικών δηλαδή, κοινωνικών και αξιακών συνθηκών που ασκούν μικρότερη
ή μεγαλύτερη επιρροή στην κατάσταση της υγείας του.
Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες του ΠπΤ απευθύνει το έργο της η ΟΕΕΔΡΟ. Στόχος
είναι η ενίσχυση της επικοινωνιακής λειτουργικότητας του ΠπΤ μέσω της αλλαγής σε
κοινωνικές στάσεις και στερεότυπα, μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης
επιμέρους επαγγελματικών ομάδων και λοιπών προσώπων του περιβάλλοντος. Υπό ένα
τέτοιο πρίσμα, η δράση της ΟΕΕΔΡΟ έχει «θεραπευτικό» χαρακτήρα εφόσον, σε μια
ολιστική θεώρηση της «θεραπείας», η επικοινωνιακή λειτουργικότητα του ΠπΤ, μπορεί να
ενισχυθεί μέσω της υποστήριξης του περιβάλλοντός του.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα
Η ΟΕΕΔΡΟ σταθερά εργάζεται και παράγει υλικό, το οποίο απευθύνεται σε γονείς,
εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους, αλλά και στα ίδια τα ΠπΤ, στην προσπάθειά της να
απαντήσει στη συνολική εμπειρία του ΠπΤ και στην ενδυνάμωση του περιβάλλοντος του.
Το έργο της ΟΕΕΔΡΟ περιορίζει το αρνητικό αντίκτυπο της δυσχέρειας ροής ομιλίας στην
επικοινωνιακή λειτουργικότητα του ΠπΤ και είναι ευρέως διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας
του Π.Σ.Λ.
3. Ο ρόλος του λογοθεραπευτή σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης: Το
παράδειγμα της εταιρίας κοινωνικής ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (Ε.Κ.Ψ. Π.
Σακελλαροπουλος), Νομού Φωκίδας.
Γ. Καράμπελα, Δ. Τσέλλου, Α. Τζιμαρά, Α. Φραγκούλη, Β. Χρονόπουλος
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, Νομού Φωκίδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιάσει τη διαδικασία καθιέρωσης
λογοθεραπευτικών ομάδων και την πιθανή αποτελεσματικότητά τους σε ασθενείς με
Βαριές Ψυχιατρικές Διαταραχές.
Μεθοδολογία
Η ομαδική λογοθεραπευτική παρέμβαση λειτούργησε βάσει των αρχών της ομαδικής
θεραπείας. Πρόκειται για δομημένη, αλλά όχι άκαμπτη μορφή ομάδας που απευθύνεται σε
8 ενήλικες, οι οποίοι διαβιούν στο Οικοτροφείο «Ευρύκλεια» του Νομού Φωκίδας με
διάγνωση Παρανοειδής Σχιζοφρένεια ή/και Νοητική Υστέρηση. Η ομάδα διήρκησε 16 μήνες
και πραγματοποιήθηκε από 2 σταθερές λογοθεραπεύτριες, με συχνότητα 1 φορά την
εβδομάδα. Είχε στόχο την εκπαίδευση κοινωνικών – γλωσσικών – γνωστικών δεξιοτήτων,
την ενίσχυση της αυτοδύναμης δράσης και την συναισθηματική έκφραση. Για τη συλλογή
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η συμμετοχική παρατήρηση, οι ημιδομημένες
συνεντεύξεις και η μη σταθμισμένη «Κλίμακα Βασικών Δεξιοτήτων».
Στατιστική ανάλυση
Η «Κλίμακα Βασικών Δεξιοτήτων» συμπληρώθηκε από τους φροντιστές μαζί με τους
συμμετέχοντες πριν την έναρξη της ομάδας, κατά την διάρκεια, στη λήξη και έναν χρόνο
μετά το τέλος της ομαδικής λογοθεραπευτικής παρέμβασης (follow-up).
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Για την επεξεργασία των δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί το στατιστικό πρόγραμμα SPSS.
Αποτελέσματα
Τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά δεδομένα θα αναλυθούν συμπληρωματικά. Η
συλλογή του υλικού αναμένεται να ολοκληρωθεί με ένα follow-up τον Μάρτιο του 2021.
Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της στατιστικής, αλλά και της ποιοτικής ανάλυσης αναμένεται να
αναδείξουν τη διαδικασία εγκαθίδρυσης ομαδικών λογοθεραπευτικών παρεμβάσεων,
καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα αυτών σε ασθενείς με Παρανοειδή
Σχιζοφρένεια ή/και Νοητική Υστέρηση σε Οικοτροφείο. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται ότι
μέσω των ομαδικών θεραπειών οι ασθενείς αυτοί θα καταφέρουν να προωθήσουν την
υγιή έκφραση επιθυμιών και συναισθημάτων, τη λεκτική κρίση, τη μνήμη, τον
προσανατολισμό, την έναρξη και διατήρηση διαλόγου, καθώς και τις κοινωνικές τους
δεξιότητες.
Λέξεις – κλειδιά: ομαδικές λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις, Βαριές Ψυχιατρικές
Διαταραχές, μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, επικοινωνιακές δεξιότητες.
Βιβλιογραφία
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Baert A. (1980) ‘Why Do We Need Alternatives?, European Mental Health Organisation,
WHO, Alternatives to Mental Hospitals, Belgium, Nationale Vereniging Voor Geestelijke
Gezondheidszorg v.z.w
Clegg, J., Brumfitt, S., Parks, R.W. and Woodruff, P.W.R. (2007) ‘Speech and language
therapy intervention in schizophrenia: a case study’ International Journal of Language
&amp; Communication Disorders
Crimmens, P. (1998) Storymaking and creative groupwork with Older People, Jessica
Kingsley Publishers, London
Σακελλαρόπουλος Π. (1995) «Εισαγωγή στις Εφαρμογές μίας Σύγχρονης Ψυχιατρικής», στο
Lemperiere T., Feline A. και συνεργάτες, Εγχειρίδιο Ψυχιατρικής Ενηλίκων, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα, Α’ Τόμος
Σακελλαρόπουλος, Π. (2003). Αποασυλοποίηση και η σχέση της με την πρωτοβάθμια
περίθαλψη. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
Τζιμαρά Α., Αντωνίου Α., Φραγκούλη Α., Λαζογιώργου – Κούστου Η., Ζαχαροπούλου Χρ.
(2010) «Ομάδα Έκφρασης – Επικοινωνίας σε ενήλικες με βαριές ψυχιατρικές διαταραχές».
Παρουσιάστηκε στο 28ο Παγκόσμιο Λογοπεδικό Συνέδριο, Αθήνα
Φραγκούλη - Σακελλαροπούλου Α. (2008) «Κινητή Ψυχιατρική Μονάδα Νομού Φωκίδας.
Πρόληψη, Έγκαιρη Παρέμβαση και Περίθαλψη στην Κοινότητα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα

4.Βραχεία διεπιστημονική παρέμβαση σε παιδιά 8-11 ετών με μαθησιακές δυσκολίες: Το
παράδειγμα μιας κινητής μονάδας στην περιφέρεια Κρήτης.
Μαρία Παπαδακάκη, Νεκταρία Πεδιώτη, Σταυρούλα Λιόλιου, Μαριάννα Ηλιάδου,
Βασιλική Κουνάλη, Μαρία Κουνουγάκη, Αφροδίτη Μενιουδάκη, Γεράσιμος
Μηλαθιανάκης, Νικόλαος Μπιτσάκος, Νάντια Μπουφαχρεντίν, Μαρία Ρόζα
Παπαδημητροπούλου, Μιρέλλα Παπαϊωσήφ, Μιχάλης Παπανικολάου, Σοφία Πισιώτα,
Σοφία Πιτσικάκη, Ελπίδα Σέρβου, Γιωργία Σκοκάκη, Αλεξάνδρα Σπυριδάκη
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Φορέας: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής
Εργασίας

Λέξεις κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, κινητή μονάδα, διεπιστημονική προσέγγιση,
βραχεία παρέμβαση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Κρήτης και στοχεύει στην πιλοτική δοκιμή κινητής μονάδας με αντικείμενο την
αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά που διαμένουν σε γεωγραφικά
απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης καθώς και στην παροχή βραχείας συμβουλευτικής
υποστήριξης στην οικογένειά τους.
Μεθοδολογία: Δημιουργήθηκε κινητή μονάδα, αποτελούμενη από ειδικευμένους
ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και
νοσηλευτές, η οποία μετακινείται σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης κατόπιν ραντεβού,
εντοπίζει τη φύση, το βάθος και την έκταση του προβλήματος και καταρτίζει
εξατομικευμένο σχέδιο υποστήριξης με στόχο τη ολοκληρωμένη διαχείριση της
μαθησιακής δυσκολίας σε παιδιά που φοιτούν στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού
σχολείου (!"-ΣΤ’ δημοτικού). Κατά την αξιολόγηση διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:
ακοολογικός και οφθαλμολογικός προέλεγχος για την εκτίμηση της αναγνωστικής του
ικανότητας, αξιολόγηση γραπτού λόγου (ανάγνωση-γραφή), αξιολόγηση λόγου και ομιλίας,
αξιολόγηση μαθηματικής επάρκειας, εκτίμηση νοητικού δυναμικού, αξιολόγηση
συμπεριφορικών δυσκολιών. Κατά τις συνεδρίες αξιολόγησης με τα παιδιά αξιοποιούνται
αξιόπιστα εργαλεία (Πχ. WISC VGR, ΠΑΤΕΜ ΙΙ, Τεστ-Α, Ψυχομετρικό κριτήριο μαθηματικής
επάρκειας για παιδιά και εφήβους, κ.α.). Παράλληλα διενεργούνται συνεδρίες με τους
γονείς προκειμένου να διαπιστωθούν πιθανές δυσκολίες σε ψυχολογικό, κοινωνικό,
οικονομικό και υγειονομικό επίπεδο που ενδέχεται να δυσχεραίνουν τη διαχείριση των
μαθησιακών δυσκολιών στο σπίτι.
Αποτελέσματα: Συνολικά 121 παιδιά και οι γονείς τους έχουν αξιολογηθεί κατά τους
πρώτους 6 μήνες του έργου και έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες απο 160
υποστηρικτικές συνεδρίες, μέσα στις συνθήκες της πανδημίας. Η οριζόντια διασύνδεση της
κινητής μονάδας με τις κοινωνικές δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης φαίνεται να είναι
εφικτή και αποδοτική. Η μονάδα έχει συναντήσει την υψηλή αποδοχή τόσο του γενικού
πληθυσμού όσο και των εκπροσώπων της εκπαίδευσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην
Περιφέρεια Κρήτης.
Συμπεράσματα: Το πρόγραμμα έχει προάγει την έγκαιρη πρόσβαση οικονομικά αδύναμων
και γεωγραφικά απομονωμένων οικογενειών σε υπηρεσίες αξιολόγησης και υποστήριξης.
5. Η σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης στην αξιολόγηση των γλωσσικών δυσκολίων
παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Καλλιοντζή Ε.,1 Ράλλη, Α.Μ.,1 Ρούσσος Π.,1 Παληκαρά Ο.2
1 Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ, Ιλίσια, 15784, Αθήνα
2University of Warwick, UK Email επικοινωνίας: asralli@psych.uoa.gr, elenizino@ppp.uoa.gr
120

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν τόσο οι γλωσσικές όσο και οι μη
γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας με ΑΓΔ με σκοπό να διερευνηθεί
καλύτερα το αναπτυξιακό τους προφίλ. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 115 παιδιά, 52
παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΑΓΔ (Μ.Ο. 4,6 έτη) και 63 παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Μ.Ο.
4,6 έτη) εξισωμένα ως προς τη χρονολογική τους ηλικία και τη μη λεκτική νοημοσύνη με τα
παιδιά με ΑΓΔ. Όλα τα παιδιά αξιολογήθηκαν σε γλωσσικές δεξιότητες της κατανόησης και
της έκφρασης, γνωστικές δεξιότητες (φωνολογική βραχύχρονη μνήμη - ΦΒΜ-, μνήμη
εργασίας, ανασταλτικό έλεγχο, γνωστική ευελιξία) την κινητική λειτουργία και τις
κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητές, μέσα από μια συστοιχία δοκιμασιών.
Τα παιδιά με ΑΓΔ είχαν χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με τα παιδιά ΤΑ όχι μόνο στις
γλωσσικές αλλά και στις γνωστικές, κινητικές και κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες. Η
ιεραρχική παλινδρόμηση ανέδειξε τον ρόλο της ΦΒΜ, της μνήμης εργασίας, της γνωστικής
ευελιξίας και των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων στην πρόβλεψη δεξιοτήτων
ακουστικής κατανόησης, προσληπτικού λεξιλογίου, ορισμού λέξεων, αναδιήγησης και
ελεύθερης αφήγησης ιστορίας.
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έχουν θεωρητικές και πρακτικές προεκτάσεις.
Αναδεικνύεται ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΑΓΔ που έχουν μητρική γλώσσα την
ελληνική μπορεί να παρουσιάζουν ελλείμματα όχι μόνο σε συγκεκριμένες αλλά σε όλες τις
γλωσσικές δεξιότητες που εξετάστηκαν. Επίσης, υπογραμμίζεται ότι μη γλωσσικές
δεξιότητες (ΦΒΜ, μνήμη εργασίας, γνωστική ευελιξία, κινητική λειτουργία και
υπερκινητικότητα) μπορεί να εμφανίζουν ελλείμματα στα παιδιά με ΑΓΔ και να
προβλέπουν τις επιδόσεις τους σε γλωσσικές δοκιμασίες. Επίσης, επισημαίνεται η ανάγκη
για μια πιο σφαιρική αξιολόγηση στην κλινική πράξη με στόχο το σχεδιασμό
αποτελεσματικής παρέμβασης μέσω διεπιστημονικής συνεργασίας.
Λέξεις κλειδιά: Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, φωνολογική βραχύχρονη μνήμη, μνήμη
εργασίας,, ανασταλτικός έλεγχος, γνωστική ευελιξία, κινητική λειτουργία,
κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες
6. Θεμελιώνοντας νευροαναπτυξιακούς διαύλους στην προωρότητα.
Ε. Αναστασιαδου, Β. Μοσχακη, Ελευθερια Παπαζολούδη, Γ. Τζεμπελίκου
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΕΥΦΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α ́ ΜΕΝΝ ΕΣΥ, Β. ΜΟΣΧΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Α'
ΜΕΝΝ ΕΣΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΖΟΛΟΥΔΗ, ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ Α' Π/ Δ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΑΡ. ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ, ΜΑΙΑ
Α' ΜΕΝΝ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Θ.
ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΖΟΛΟΥΔΗ
ΦΟΡΕΑΣ: Α ΜΕΝΝ ΕΣΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Θ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας στην περιγεννητική και νεογνική εντατική φροντίδα έχει
οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ποσοστών θνησιμότητας των πρόωρων νεογνών χωρίς
όμως να υπάρχει αντίστοιχη διαφοροποίηση και βελτίωση στη νευροαναπτυξιακή εξέλιξη
των παιδιών με ιστορικό νοσηλείας σε μονάδες εντατικές θεραπείας νεογνών. Η
παρατεταμένη έκθεση του ιδιαίτερα ευαίσθητου αυτού πληθυσμού σε συνθήκες συνεχούς
πόνου αποτελεί καθοριστικά αρνητικό παράγοντα στην ωρίμανση των συμπεριφορικών
υποσυστημάτων που στη συνέχεια θα εκδηλωθούν ως σημαντικά πολυεπίπεδα ελλείματα
τόσο νευροαναπτυξιακά όσο και ψυχοκοινωνικά. Πληθώρα ερευνητικών δεδομένων
αποδεικνύουν την ιδιαίτερη συμβολή της στοχευμένης και εξατομικευμένης
νευροαναπτυξιακής φροντίδας στην ομαλή ολοκλήρωση των διαδικασιών της
συναπτογένεσης, νευροπλαστικότητας και μυελίνωσης, γεγονός που ενισχύει την
αναγκαιότητα της πρώιμης παρέμβασης στις ΜΕΝΝ. Πρόκληση για τους επαγγελματίες
υγείας που παρέχουν φροντίδα σε πρόωρα βρέφη καθώς και στις οικογένειές τους, δεν
αποτελεί μόνο η επιβίωσή τους αλλά και η βελτιστοποίηση της αναπτυξιακής τους πορείας.
Η διαφοροποίηση της φροντίδας επιτελείται μέσω της παρατήρησης, της καταγραφής και
της πρώιμης παρέμβασης σε πληθώρα υποσυστημάτων όπως το αυτόνομο, το κινητικό, το
αισθητηριακό, των επιπέδων εγρήγορσης, της ικανότητας αλληλεπίδρασης, της σίτισης και
της αυτορύθμισης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Η ενεργή συμμετοχή των γονιών σε
όλες τις παραπάνω διαδικασίες αποτελεί βασική προυπόθεση για την ενίσχυση των
αποτελεσμάτων καθώς η συστηματική εμπλοκή τους στην φροντίδα του βρέφους έχει
αποδειχθεί ερευνητικά ότι ενισχύει και καθορίζει την νευροαναπτυξιακή του προαγωγή . Ο
επιτυχής συντονισμός του βρέφους, του προσωπικού της μονάδας και των γονιών είναι
καίριος για την μετέπειτα γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξή του. Η ενεργή
συμμετοχή του εξειδικευμένου λογοπεδικού στην παραπάνω διαδικασία ως αναπόσπαστο
μέλος της ομάδας φροντίδας συμβάλλει σημαντικά όχι μόνο στην προετοιμασία και στην
εγκαθίδρυση ασφαλών προτύπων σίτισης μέσα από θετικές συνθήκες και εμπειρίες του
βρέφους αλλά διαμορφώνει ταυτόχρονα τους παράγοντες που θα καθορίσουν το επίπεδο
και την ποιότητα της πολυεπίπεδης λειτουργικότητάς του.
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SUNDAY 30-05-2021, DIGITAL ROOM 1: 11:00-13:00
Oral presentations: a) Fluency disorders b) Interdisciplinary approaches in slt
practice
1. The voice of Protovoulia prosopon pou travlizoun (PWS)
Spyros Avgeris, Natalia Kissamitaki, Vassilis Papathanassopoulos, Mirela Chorianopoulou
ABSTRACT
The association “Protovoulia Prosopon pou Travlizoun” is the association of the stuttering
community in Greece. In this presentation members of the association will talk about life
experiences related to stuttering in a short video. The video will be discussed in relation to
the aims and the activities of the association.
2. Sig in fluency disorders: How sig's work helps slts activate change in the experience of
PWS
Katerina Kalaitzidou, Maria Kladou, Dimitris Marousos, Ioanna Orfanidou, Elias Spyridis,
Tzortzina Stamelou, George Fourlas, Mirela Chorianopoulou
ABSTRACT
OEEDRO is the special interest group in Fluency Disorders of the Panhellenic Association of
Speech and Language Therapists. Its main interests are the promotion of scientific,
experimental and professional data for fluency Disorders as well as raising awareness and
supporting the rights of people who stutter.
Based on the World Health Organization's International Classification of Functioning,
Disability and Health (ICF) that provides the framework of the overall experience of the
stuttering disorder, OEEDRO’s actions focus on reinforcing communication functioning
through changes in attitudes and social stereotypes. By promoting up to date scientific
information and raising social awareness OEEDRO’s material and action plans target in
scaffolding the environmental aspects of functioning of the PWS and thus add “clinical
tools” in minimizing the negative impact on activity and participation levels a PWS may
experience.
Material produced steadily by the SIG target in helping clinicians, people who stutter, and
the general public understand the multifaceted nature of stuttering. Through this
perspective actions and material produced that are openly accessed on the Panhellenic
Association of Speech and Language Therapists website can facilitate the holistic view of the
therapeutic intervention.
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3. The role of the speech therapist in psychosocial rehabilitation units: The case study of the
society of social psychiatry P. Sakellaropoullos in the prefecture of Fokida
G. Karampela, D. Tsellou, A. Tzimara, A. Frangouli, V. Chronopoulos
Society of Social Psychiatry P.Sakellaropoullos in the Prefecture of Fokida

ABSTRACT
Purpose
The purpose of the present research is to investigate the formation process of speech
therapy group and its potential effectiveness in patients suffering from Severe Psychiatric
Disorders.
Methodology
The intervention of the speech therapy group has followed the principles of group therapy.
It is a structured, yet not rigid form of a group, which is addressed to 8 adults residents of
the care home “Evrikleia” in the Fokida Prefecture. The members of the group have a
diagnosis of Paranoid Schizophrenia and/or Mental Retardation. The group worked for 16
months once a week and was facilitated by two permanent speech therapists. Its goal was
to practice on social-linguistic-cognitive skills, enhancement of self-motinated action and
emotional expression. Data were collected through participating observation, semistructured interviews and the non-weighted “Assessment of Basic Skills.”
Statistical Analysis
The “Assessment of Basic skills” was completed by a carer in collaboration with each
resident/ member of the group. The assessment was filled before forming the group, during
and after the end of the process as well as a year after the end of the group intervention
(follow-up).

Results
Both qualitative and quantitative data will be processed comparatively. Collection of data is
due to be completed with a follow-up in March 2021.
Conclusions
It is expected that both the quantitative and qualitative process analysis would highlight the
significance of the speech therapy group process and that would demonstrate its
effectiveness to resident patients who suffer from Paranoid Schizophrenia and/or Mental
retardation. More specifically, these patients are expected to successfully demonstrate
healthy expressions of desires and emotions, verbal crisis, orientation, initiation and
continuation of a dialogue, as well as their social skills.
Key words: speech therapy group interventions, severe psychiatric interventions,
psychosocial rehabilitation units, communication skills.
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4.Brief interdisciplinary intervention for children aged 8-11 years with learning difficulties:
The example of a mobile unit in the region of Crete
Maria Papadakaki, Nektaria Pedioti, Stavroula Lioliou, Marianna Iliadou, Vasiliki Kounali,
Maria Kounougaki, Afroditi Menioudaki, Gerasimos Milathianakis, Nikolaos Bitsakos,
Nadia Bufachrentin, Maria Roza Papadimitropoulou, Mirella Papaiosif, Michael
Papanikolaou, Sophia Pisiota, Sophia Pitsikaki, Elpida Servou, Georgia Skokaki, Alexandra
Spyridaki
Keywords: learning difficulties, mobile unit, interdisciplinary approach, brief intervention
Institute: Hellenic Mediterranean University, School of Health Sciences, Department of
Social Work
ABSTRACT
Purpose: The program is funded by the Public Investment Program of the Region of Crete
and aims at pilot testing a mobile unit that was created to assess the learning difficulties of
children living in geographically remote areas of Crete and provide short-term counseling to
their families. Methodology: A mobile unit was created, consisting of specialized
psychologists, special educa- tors, speech therapists, social workers and nurses, moving
throughout the Region of Crete by ap- pointment to identify the nature, depth and extent of
the problem and prepare a personalised plan for the holistic management of learning
disabilities in children attending the upper grades of primary school (3rd-6th grade). During
the evaluation, the following tests are performed: ear and eye exam- ination, evaluation of
written speech (reading-writing), speech, mathematical competence, mental potential and
behavioral difficulties. Reliable tools are used during the evaluation sessions with children
(Eg WISC VGR, PATEM II, Test-A, Psychometric criterion of mathematical competence for
children and adolescents, etc.). At the same time, sessions are held with the parents in
order to identify possible difficulties at psychological, social, financial and health level that
may make it dif- ficult to manage learning difficulties at home.
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Results: A total of 121 children and their parents were evaluated during the first 6 months
of the project and more than 160 support sessions were conducted during the pandemic.
The horizontal interconnection of the mobile unit with the social structures of the local
government seems to be feasible and efficient. The unit has met high acceptance among the
general population and the representatives of education and local government in the
Region of Crete.
Conclusions: The program has promoted timely access to evaluation and support services
for fi- nancially disadvantaged and geographically isolated families.
5.The importance of interdisciplinary approach for the assessment of language skills in
preschool children: The paradigm of developmental language disorder.
Kalliontzi E.,1 Ralli, A. M.,1 Roussos P.,1 Palikara O.2
1 Department of Psychology, EKPA, Ilisia, 15784, Athens
2 University of Warwick, UK
Contact email: asralli@psych.uoa.gr, elenizino@ppp.uoa.gr
ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate both linguistic and non linguistic skills of
preschool children with Developmental Language Disorder (DLD) in order for a better
understanding of their developmental profile. A total of 115 children participated in this
study, 52 preschool children with DLD (Mean Age: 4.6 years) and 63 typically developing
children (Mean Age: 4.6 years) matched for chronological age and non-verbal intelligence.
All children were assessed in terms of language comprehension and production, in cognitive
skills (phonological short-term memory working memory, inhibitory control, and cognitive
flexibility), fine and gross motor function and socio-emotional skills.
Children with DLD performed lower than TD children not only across all language measures
but also in cognitive, motor and socio-emotional skills. Hierarchical regressions highlighted
the role of phonological sort term memory, working memory, cognitive flexibility and socioemotional skills in predicting auditory comprehension skills, receptive vocabulary, word
definition, story retelling and spontaneous storytelling in children with DLD.
The results of the present study are discussed in terms of their theoretical and practical
implications. Firstly, it is highlighted that preschool children with DLD may have deficits on
different linguistic domains. Secondly, it is clearly underlined that non- linguistic skills
(phonological sort term memory, working memory, cognitive flexibility, motor skills and
hyperactivity) may also be affected in these children and can further predict their
performance οn language tasks. The need for a more comprehensive evaluation in clinical
practice aiming at designing effective intervention through interdisciplinary collaboration is
discussed.
Keywords: Developmental Language Disorder, phonological short-term memory, working
memory, inhibitory control, cognitive flexibility, motor function, socio- emotional skills,
language, comprehension, production
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6. Founding neurodevelopmental pathways of prematurity
E. Anastasiadou, V. Moschaki, Eleftheria Papazoloudi, G. Tzempelikou
ABSTRACT
Survival rates are increasing for babies born extremely preterm, however long term
neurodevelopmental and behavioral problems remain a concern while a majority of these
children display later school difficulties. Since preterm infants experience repeated painful
procedures during a period of rapid brain development and programming,they are
continuously affected by and responsive to environmental NICU influences. This greater
exposure to neonatal pain related stress has been associated with poor cognitive , motor
and behavioral neurodevelopment.Current theories of development support that observing
and assessing infants’ cues of capacity, contributes to a throughfall understanding of their
needs while adjusting their behavior to meet the demands of tasks. Synactive
Developmental Model forms the basis for individualized developmentally supportive and
family centered care since caregivers are trained to be sensitive to each baby’s fragility and
stress behavior.It provides a different access to brain research through preterm behavior
observation. Maturation and improved health are reflected in sequential observation of
subsystems developmentthat are in constant interaction with each other, the environment
and the caregivers. Assistance process is understood as a co-regulation and collaboration
action to enable and maintain the homeostasis of these various subsystems. Improving selfregulatory skills could moderate the negative effects of executive functions deficits.The
infant and the family are seen as an integral unit while parents are supported in assuming
an active role with their infant in NICU.Infant’s feeding skills consist an emergent motor skill
development for the preterm infant constituting another way of communication. The NICU
experiencesoften define feeding problems in young children.The approach to feeding the
preterm infant must be also developmentally supportive and tailored to meet the needs of
the individual. Cue based and co-regulated feeding takes into account the oral feeding
challenges of the preterm infant using a complex dynamical subsystems perspective.The
feeder is part of the feeding system who through the cue interpretation as well as
behavioral strategies learns how to partner with the infant’s feeding.
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Waren I., Reimer M.Q.m Van der Heijden E., Conneman N., Practical Skills for Family
Centred Developmental Care. Endorsed by the NFI as foundations of NIDCAP education.
2015, FINE PARTNERSHIP.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 30-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 2: 11:30-13:00
Workshop: What really matters: Challenges and benefits of adapting normative
aphasia tests
Συντονιστής: Prof. Dr. İlknur Maviş,
Συζητητές: Şevket Özdemir1, Semra Selvi-Balo2, Suzan Dilara Tokaç3
1

Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla Turkey

2

Anadolu University, Eskişehir Turkey

3

The University of Groningen, The Netherlands & Macquarie University, Australia

Moderator: Prof. Ilknur Maviş

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Normative aphasia tests comprise a significant part of the assessment process in the
management of acquired language disorders. A recent study suggests that most of the
assessment batteries are available for English-speaking people with aphasia (PWA), which
limits the use of these tests in clinical practice for patients with diverse linguistic and
cultural backgrounds in other countries in which people are speaking a different language
other than English. This is why Maviş (2010) asserts that the assessment tests that will be
adapted into Turkish need to consider the cultural and typological characteristics of Turkish
which possesses distinctive linguistic features compared to English.
In this regard, adapting a normative test is much more than translating the test from the
source language to the target language. The procedures that must be followed carefully
during test adaptation come into prominence. This workshop aims to address important
issues in the adaptation process of normative aphasia tests, by elaborating on the
Comprehensive Aphasia Test developed in the UK and recently adapted into Turkish. In this
direction, the following topics will be mentioned, revealed and discussed: The overview of
main assessment batteries in aphasia based on localization theory and cognitive
neuropsychological approach; Information about CAT and how it differs from other
batteries; Challenges and benefits in the adaptation of CAT-TR, including the identification
of the test items according to the relevant psycholinguistic variables, findings of the pilot
studies with CAT-TR; Ways and tips to improve the adaptation process as suggested by
Ivanova and Hallowell (2013).
References
Ivanova, M., & Hallowell, B. (2013). A tutorial on aphasia test development in any language:
Key substantive and psychometric considerations. Aphasiology, 27, 891–920.
Maviş, İ. (2010). Characteristics of aphasia in Turkish. In S. Topbaş and M. Yavaş (Ed.),
Communication Disorders in Turkish (pp. 218-243). Multilingual Matters.
Swinburn, K., Porter, G., & Howard, D. (2004). Comprehensive aphasia test. Hove, UK:
Psychology Press.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 30-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 13:00-14:30
Κεντρική ομιλία: Γνωρίζουμε πραγματικά τις διαταραχές του λόγου στην παιδική
ηλικία; Ενδείξεις από 17 χώρες της Ευρώπης (Are we really aware of childhood
language impairment? Implications from 18 European countries)
Ομιλήτρια: Prof. Dr. Seyhun TOPBAS, MA, MSc., PhD.
Professor, Istanbul Medipol University, Department of Speech and Language Therapy
Istanbul Medipol University, Department of Speech & Language Therapy
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Public awareness of language impairment in Developmental Language Disorder (DLD) has
been identified as an important determiner of research and clinical service delivery,
however studies directly assessing public awareness are lacking. This study surveyed
awareness across 18 countries of Europe. My talk will be about our study which took
advantage of a large international research network, conducted by Working Group 3 (WG3)
of Cost Action IS1406 (“Enhancing children’s oral language skills across Europe and beyond –
a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first
language”) to survey public awareness of the construct now referred to as DLD but which
has historically been referred to by many labels in English, such as SLI. Given cultural
differences and differences in clinical traditions across countries, it was hypothesized that
differences as well as similarities might be found in across countries as well as across
demographic groups according to age, education and income level. We examined country
differences in terms of overall awareness levels and broad categorizations of most common
views on the nature and causes of DLD across countries.
A questionnaire developed by an international team asked whether respondents had heard
of language impairment affecting children, what they thought its manifestations and causes
were and where they had heard of it. Respondents were also asked whether they had heard
of autism, dyslexia, ADD/ADHD and speech disorder. The questionnaire was administered to
members of the public in 18 European countries. A total of 1519 responses were obtained.
In general, awareness tended to be lowest in Eastern Europe and greatest in North-Western
Europe, and was influenced by education level, age and income level. People in countries
with overall low and overall high awareness differed in their views on manifestations and
causes. People had heard of language impairment and autism the same way - most
frequently through the media, including Internet, and less frequently through their child’s
school or a medical Professional. Ways in which cultural and linguistic differences may
influence public awareness efforts are discussed, including the translatability of clinical
labels and scientific terms.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 30-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 15:00-16:30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ
1. Διαταραχές λόγου στις άνοιες
Παναγιώτης Ιωαννίδης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα προηγούμενα χρόνια οι έννοιες άνοια και ν. Alzheimer ήταν συνώνυμες και η έκπτωση
της μνήμης αποτελούσε το κύριο σύμπτωμα της άνοιας. Τώρα πλέον γνωρίζουμε, ότι
νευροεκφυλιστικές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν άνοια χωρίς παθολογία ν.
Alzheimer και απώλεια μνήμης. Οι πρωτοπαθείς προϊούσες αφασίες αποτελούν μία
ετερογενή ομάδα διαταραχών του λόγου με ύπουλη έναρξη και προϊούσα επιδείνωση.
Διακρίνονται σε τρεις τύπους : την πρωτοπαθή προϊούσα μη ρέουσα αφασία, την
εννοιολογική άνοια και την λογοπενική μορφή.

Στην πρωτοπαθή προϊούσα αφασία προσβάλλονται τα φωνολογικά και συντακτικά
στοιχεία της γλώσσας, με αποτέλεσμα την έκπτωση εκφοράς του λόγου με παραφασίες,
ανομία και αγραμματισμό .

Στην εννοιολογική άνοια, η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική απώλεια της
εννοιολογικής γνώσης με αποτέλεσμα την δυσκολία κατανόησης του νοήματος των λέξεων
και αναγνώρισης προσώπων.

Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται και μία άλλη μορφή με διαταραχή του λόγου, η
προϊούσα λογοπενική αφασία, με ανομία και έκπτωση στην δημιουργία προτάσεων. Η
μορφή αυτή έχει ταυτοποιηθεί παθολογοανατομικά και ταξινομείται στο φάσμα της
πρωτοπαθούς προϊούσας αφασίας .Παρόλο που δεν υπάρχουν θεραπείες για τις
πρωτοπαθείς προϊούσες αφασίες είναι σημαντική η διάγνωση τους σε πρώιμο στάδιο για
την καλύτερη αντιμετώπισή τους.
2. Η επόμενη ημέρα, μια άλλη ζωή. Η εμπειρία του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου από
την πλευρά της ασθενούς
Γεωργία Κλειδαριά
3. Είσαι η φωνή σου; Διαταραχές της φωνής και ποιότητα ζωής – Τι συμβαίνει με τις
παραλύσεις φωνητικών χορδών
Ελπίδα Κουτσουμπάκη
Integrated Voice Therapy
Ψυχολόγος – Λογοθεραπεύτρια – Ειδική Φωνοθεραπεύτρια
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η φωνή είναι συνυφασμένη με κάθε πτυχή της ζωής μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλλου ή
επαγγέλματος. Ως πολυδιάστατο εργαλείο που απαντά σε τεράστιο εύρος επικοινωνιακών
αναγκών και απαιτήσεων, παίζει καθοριστικό και ποιοτικό ρόλο τόσο στην εικόνα εαυτού
όσο και στην αποδοτικότητα της επικοινωνίας μας. Συνεπώς, οι διαταραχές της φωνής
σχετίζονται άμεσα με πλήθος συγγενών δυσκολιών σε επίπεδο κοινωνικό, διαπροσωπικό,
ψυχολογικό, σωματικό, εργασιακό, κλπ.
Η συζήτηση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε μία αριθμητικά μικρή αλλά
θεραπευτικά σημαντική ομάδα διαταραχών της φωνής. Η αυξανόμενη διαγνωστική
κατηγορία των παραλύσεων φωνητικών χορδών, τόσο οι μονόπλευρες όσο και οι
αμφοτερόπλευρες παραλύσεις, παρουσιάζουν σύνθετες δυσκολίες στην ποιότητα ζωής
λόγω των πολύπλευρων αιτιών.
Θα γίνει παρουσίαση δύο περιστατικών με μονόπλευρη και αμφοτερόπλευρη παράλυση
φωνητικών χορδών, και θα συζητήσουμε την πορεία και τα αποτελέσματα του
προγράμματος αποκατάστασης με τη διεπιστημονική προσέγγιση Integrated Voice
Therapy.
Η ευαισθητοποίηση στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτού του πληθυσμού είναι απαραίτητη
προκειμένου να στοχεύουμε για έγκαιρη παρέμβαση από έμπειρους, ειδικούς θεραπευτές
με διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα και
ουσιαστικά αποτελέσματα για την ποιότητά ζωής.
4. Επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική στη διάγνωση των διαταραχών κατάποσης
Διονύσιος Ταφιάδης
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Λογοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι διαδικασίες αξιολόγησης των διαταραχών κατάποσης εμπεριέχουν μια ποικιλία
μεθόδων. Αυτές οι μέθοδοι αξιολόγησης διαιρούνται συνήθως μεταξύ δύο βασικών
διαδικασιών των απεικονιστικών και των μη-απεικονιστικών. Αυτή η καλά οργανωμένη
διαδικασία έχει έναν στόχο να γίνει κατανοητή η διαδικασία του τρόπου κατάποσης ενός
ασθενή σε σχέση με το ιατρικό ιστορικό του. Η ως άνω κατανόηση είναι κρίσιμη για τον
προσδιορισμό κατάλληλων στρατηγικών θεραπείας. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές
μέθοδοι αξιολόγησης για τις διαταραχές κατάποσης και διαφέρουν για διαφορετικές
κλινικές περιπτώσεις. Ωστόσο, η χρήση τους ενδέχεται να μην αιτιολογείτε ξεκάθαρα για
διάφορους λόγους (π.χ. μη ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες). Αυτή η ανασκόπηση
πραγματοποιήθηκε για να παρέχει εν συντομία ένα σύνολο των μεθόδων αξιολόγησης που
είναι διαθέσιμα. Επιπλέον, να εισαγάγει τους λογοθεραπευτές στα βασικά βήματα,
διαδικασίες και τον τρόπο συγκέντρωσης των περισσότερων και καλύτερων διαθέσιμων
πληροφοριών υπό της αρχές της Επιστημονικά Τεκμηριωμένης Πρακτικής (ΕΤΠ). Επίσης, θα
δώσει έμφαση στις μεθόδους αδρής αξιολόγησης (screening), στα μέτρα αναφοράς
ασθενών (PROs), στην αξιολόγηση της παθοφυσιολογίας της κατάποσης και στις μεθόδους
κλινικής αξιολόγησης της στοματοφαρυγγικής δυσφαγίας. Τέλος, συστήνεται η ανάπτυξη
επιστημονικά τεκμηριωμένων συστάσεων (EBR) και/ή σύστασης βάσει συναίνεσης (CBR)
για την αξιολόγηση των διαταραχών κατάποσης ως πρότυπο αναφοράς για ενήλικους και
παιδιατρικούς πληθυσμούς.
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Λέξεις Κλειδιά: Διαγνωστικές Προσεγγίσεις,
Επιστημονική Τεκμηρίωση, Κλινική Πράξη

Διαταραχές

Κατάποσης,

Δυσφαγία,
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SUNDAY 30-05-2021, DIGITAL ROOM 1: 15:00-16:30
ROUND TABLE: PROMOTING COMMUNICATION IN ADULTHOOD
1. Language and speech disorders in dementia
Panagiotis Ioannidis
Dementia is a syndrome characterized by progressive deterioration of cognitive function,
most commonly of memory, but other domains such as language, praxis, visual perception
and most notably executive function are also often affected.

A few years ago, the terms dementia and Alzheimer disease were used synonymously, and
memory loss was the core feature of dementia. Primary progressive aphasias (PPA)
represent a heterogeneous group of disorders with insidious onset and gradual progression.
There are three main variants – the nonfluent or agrammatic, the semantic and the
logopenic variant – each one with specific linguistic and speech deficits and different
anatomical regions that are involved. Primary progressive non fluent aphasia (PPnfA)
comprises an aphasic disorder that is classified in frontotemporal dementia spectrum and is
characterised by disturbed grammatical comprehension and expression as well as reduction
of speech sound production.

The semantic variant is probably the most well-defined clinical syndrome with anomia and
single-word comprehension deficits, both essential for diagnosis. The logopenic variant is
the recently described variant of PPA with retrieval and sentence repetition deficits.
Spontaneous speech is characterized by slow rate, with frequent pauses due to significant
word-finding problems, but no frank agrammatism.

There are no curative treatments for primary progressive aphasias, but early intervention
with speech and language specialists could help patients to stabilize their deficits.
2. Life after stroke: The patient’s perspective
Georgia Kleidaria
3. Voice problems and quality of life – The impact of vocal fold paralysis
Elpida Koutsoubaki
Integrated Voice Therapy
Voice Specialist - Speech Therapist - Psychologist

ABSTRACT
Voice is integral to every aspect of life, irrespective of age, gender or profession. As a
multidimensional communication tool that expresses a wide range of needs and
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requirements, it has a definitive and qualitative role in our sense of self and the
effectiveness of our communication. It is understandable how voice difficultly is tightly
intertwined with a wide range of presenting problems at all levels, including social,
interpersonal, psychological, physical and professional.
Our discussion will focus on sensitizing the public to a statistically small but therapeutically
significant group of voice disorders. The growing diagnostic category of vocal cord paralysis,
both unilateral and bilateral, presents complex quality of life issues due to multifaceted
related problems. Two cases will be presented, one of unilateral and one of bilateral vocal
fold paralysis, discussing the course and outcomes of their multidisciplinary rehabilitation
program with the Integrated Voice Therapy approach.
Awareness of the particular needs of this population is essential in order to aim for timely
delivery of rehabilitation programs by experienced, expert therapists with an
interdisciplinary and holistic approach, ensuring long-term and substantial results for quality
of life.
4. Evident based practice for the evaluation and diagnosis of swallowing disorders
Dionysios Tafiadis
Assistant Professor, Department of Speech Language Therapy, School of Health Sciences, University
of Ioannina

ABSTRACT
The evaluation procedures of swallowing disorders uses a variety of methods. These are
usually divided between the instrumental and non- instrumental assessments. This wellorganized procedure has one goal to understand patient’s deglutitive process in relation to
his/her medical history. The above understanding is critical for the determination of
appropriate treatment strategies. In the literature for many assessment methods for
dysphagia are vary among different clinical cases; however, their use may not be warranted
for difference reasons (e.g., lack of robust psychometric properties). This review was
undertaken to provide an overview on the measures that are available. Additionally, to
introduce the basic steps and procedures of Evident-Based Practices (EBP) that a speechlanguage-pathologist (SLP) should do on how to to gather the most and best information
available under the EBP principles. Also, it will give emphasis on screening methods, patientreported measures, assessment of pathophysiology of the swallowing act, and clinical
evaluation methods for oropharyngeal dysphagia. Finally, it suggests the development of
evidence-based recommendation (EBR) and/or consensus-based recommendation (CBR) for
the evaluation of swallowing disorders as a reference standard for adults and Paediatric
populations.

Key words: Diagnosis, Swallowing Disorders, Dysphagia, Evident Based Evaluation, Clinical
Implications
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ΚΥΡΙΑΚΗ 30-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 16:30-18:00
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
1. Οι γλωσσικές και οι γνωστικές δεξιότητες των παιδιών σχολικής ηλικίας με αναπτυξιακή
γλωσσική διαταραχή.
Καραγιαννοπούλου Δ., Ράλλη Α.M., Ρούσσος Π., Πολυχρόνη Φ.
Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή χαρακτηρίζεται από ελλείμματα που έχουν γλωσσικό
και γνωστικό υπόβαθρο και γίνονται αντιληπτά τόσο στην παραγωγή όσο και στην
κατανόηση του προφορικού λόγου. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει
ολιστικά τον προφορικό λόγο και τις γνωστικές ικανότητες (ανασταλτικός έλεγχος,
γνωστική ευελιξία, ταχεία κατονομασία (RAN), εργαζόμενη, βραχύχρονη, οπτική μνήμη)
των παιδιών σχολικής ηλικίας με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) σε σχέση με
παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά ίδιας λεκτικής ηλικίας, ως προς το προσληπτικό
λεξιλόγιο. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 90 παιδιά ηλικίας 5-8 ετών. Τα 30 παιδιά
ανήκαν στην ομάδα των παιδιών με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ), 30 παιδιά
ήταν τυπικής ανάπτυξης και ίδιας χρονολογικής ηλικίας (Χ.Η) και 30 παιδιά ήταν τυπικής
ανάπτυξης και ίδιας λεκτικής ηλικίας (Λ.Η). Όλοι οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν μέσα
από μια συστοιχία γλωσσικών δοκιμασιών ως προς τη σημασιολογία, τη φωνολογική
επίγνωση, τη μορφοσύνταξη και την ακουστική κατανόηση καθώς και από μια σειρά
δοκιμασιών που αξιολογούσαν την εργαζόμενη μνήμη, τη βραχύχρονη μνήμη, την οπτική
μνήμη, την ταχεία κατονομασία (RAN) τον ανασταλτικό έλεγχο και την γνωστική ευελιξία.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα των παιδιών με ΑΓΔ παρουσίασε χαμηλότερη
επίδοση σε όλες τις γλωσσικές δοκιμασίες (σημασιολογία, φωνολογία, μορφοσύνταξη,
ακουστική κατανόηση) και τις γνωστικές δοκιμασίες (RAN, εργαζόμενη, βραχύχρονη,
οπτική μνήμη, ανασταλτικός έλεγχος και γνωστική ευελιξία) σε σχέση με τα παιδιά της
ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Επιπλέον, τα παιδιά με ΑΓΔ σε σχέση με τα παιδιά της ίδιας
λεκτικής ηλικίας παρουσίασαν χαμηλότερη επίδοση στις γλωσσικές δοκιμασίες του
εκφραστικού λεξιλογίου της γραμματικής σε επίπεδο έκφρασης και της ακουστικής
κατανόησης, ενώ δε παρουσίασαν διαφορές στις γνωστικές δεξιότητες. Τα αποτελέσματα
συζητούνται ως προς τις θεωρητικές και τις πρακτικές τους προεκτάσεις για την καλύτερη
κατανόηση των αναγκών των παιδιών σχολικής ηλικίας με ΑΓΔ.
Λέξεις Κλειδιά: Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, προφορικός λόγος, γνωστικές
δεξιότητες, σχολική ηλικία, φωνολογική βραχύχρονη μνήμη, εργαζόμενη μνήμη, ταχεία
κατονομασία, ανασταλτικός έλεγχος, γνωστική ευελιξία)
2.Ακαδημαϊκή επίδοση παιδιών με γλωσσικές διαταραχές που συμμετείχαν σε πρόγραμμα
γλωσσικής παρέμβασης
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2. Academic performance of children with language disorders users of a language intervention
program
Alba Ayuso Lanchares1; Rosa Belén Santiago Pardo1 e Inés Ruiz Requies2
1

Department of pedagogy (Faculty of Medicine. University of Valladolid - Spain).

2

Department of pedagogy (Faculty of Education and Social Work. University of Valladolid - Spain).

KEY WORDS: Language disorder, late talkers, academic performance, delay, intervention.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
The academic performance of children with language delays (LD) and with Developmental
Language Disorder (DLD), on some occasions, is reduced due to the language difficulties. 17
Spanish children between 3 years and 5 years-7 months and diagnosed with LD or DLD
participate in this study. The objective of this research consists of knowing how the
academic performance of the participants changes, after applying the Program of Linguistic
Stimulation of Oral Expression (PELEO for its acronym in Spanish). PELEO consists of three
phases: I) speech therapists show children some pictures and asked what they see, asking
them to repeat the name of the words they do not know: II) children play with the words
they do not know and III) speech therapists show all the pictures asking children to repeat
the words. A Case Study has been used as a research methodology from a qualitative
paradigm. Data collection instruments were semi-structured interviews with the 10 teachers
of the participants. The data, analyzed with the statistical program Atlas.ti 8, show that 4
teachers noted positive changes in the academic performance of these children, especially
in terms of quantity and time concepts, and understanding of orders. On the other hand,
another 6 teachers say they have noticed the changes in other areas (relationship with
peers and teacher), but not in an increase in academic performance. In conclusion, we value
positively the improvement in academic performance, but as it is incomplete, we consider
that PELEO should incorporate new strategies to promote academic performance.
3. Προσδιορισμός των διαγνωστικών κριτηρίων της αναπτυξιακής λεκτικής δυσπραγίας στην
παιδική ηλικία: Προκαταρκτικά αποτελέσματα.
Νικητοπούλου Χ., Πόταγας Κ., Παπαγεωργίου Χ., Βλασσοπούλου Μ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία (ΑΛΔ) αποτελεί μια νευροαναπτυξιακή
διαταραχή της ομιλίας, κατά την οποία η ακρίβεια και η συνοχή των αρθρωτών
επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό, χωρίς όμως την ύπαρξη νευρομυϊκών ελλειμμάτων.
Στην ΑΛΔ παρατηρούνται δυσκολίες στην παραγωγή φωνημάτων της ομιλίας, αντίστοιχες
με αυτές που παρατηρούνται και στην σοβαρή φωνολογική διαταραχή (Severe
Phonological Disorder), καθιστώντας συχνά τη διαφοροδιάγνωση των δύο παθολογιών
δυσχερή.
Στόχοι: Η αξιολόγηση και ο προσδιορισμός των διαγνωστικών κριτηρίων της ΑΛΔ.
Επιπρόσθετα, θα διερευνηθεί η διαφοροδιάγνωση και συννόσηση της ΑΛΔ και της Σοβαρής
Φωνολογικής Διαταραχής.
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Μεθοδολογία: Οι συμμετέχοντες αποτελούν τέσσερις ομάδες παιδιών, ηλικίας 5-6 ετών
(Ν=46). Ομάδα Α: μη συστηματικά λάθη στην ομιλία, Ομάδα Β: επίμονες φωνολογικές
δυσκολίες με συστηματικά λάθη στην ομιλία, Ομάδα Γ: μεικτή διαταραχή, Ομάδα Δ: παιδιά
τυπικής ανάπτυξης . Εργαλεία της έρευνας αποτελούν: Δοκιμασία Φωνητικής και
Φωνολογικής Εξέλιξης (1996) και Verbal Motor Production Assessment for Children (1999).
Αποτελέσματα: Θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας από τις
συσχετίσεις των δεδομένων μεταξύ των τριών ομάδων μελέτης και της ομάδας ελέγχου. Η
μελέτη αποσκοπεί στον προσδιορισμό των διαγνωστικών κριτηρίων, στη διαφοροδιάγνωση
των αναπτυξιακών διαταραχών που διερευνώνται και κατ’ επέκταση σε μια πιο έγκυρη
παρέμβαση σε αυτές τις διαταραχές.
Λέξεις- κλειδιά: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία, σοβαρή φωνολογική διαταραχή,
διαγνωστικά κριτήρια, διαφοροδιάγνωση
3.

Defining the diagnostic criteria of childhood apraxia of speech: Preliminary results

Nikitopoulou C., Potagas K., Papageorgiou C., Vlassopoulou, M.
1st Psychiatric Department, Medical School, University of Athens

ABSTRACT
Objective: Childhood apraxia of Speech (CAS) is a neurological childhood speech sound
disorder in which the precision and consistency of movements underlying speech are
impaired significantly, in the absence of neuromuscular deficits. Errors in speech sound
production are evident in CAS, similar to those evident in Severe Phonological Disorder,
therefore the differential diagnosis of the specific disorders is considered a significant
challenge.
Purpose: Investigation and determination of the diagnostic criteria of CAS. Additionally the
differential diagnosis and co morbidity of CAS and Severe Phonological Disorder will be
investigated.
Methods: The participants consist of four groups, aged 5-6 (N=46). Group A: inconsistent
errors in speech, Group B: persistent phonological difficulties with consistent errors in
speech, Group C: co morbid difficulties, Group D: typical development. Assessments that
were administered: Phonetic and Phonological Development (PSL, 1996) and Verbal Motor
Production Assessment for Children (Hayden & Square, 1999)
Results: Preliminary results of the research will be presented, arising from the data
correlations of the three study groups and the typically developed group. The aims of this
study concern the specification of the diagnostic criteria and the differential diagnosis of the
developmental disorders that are investigated, therefore leading to a valid intervention
programme.
Key words: Childhood Apraxia of Speech, severe phonological disorder, diagnostic criteria,
differential diagnosis
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4. Σύγκριση της επίγνωσης των δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα συμπτώματα
της ΔΕΠΥ στην Βουλγαρία και σε αλλά κράτη. (Comparison of primary education teachers`
awareness about ADHD symptoms in Bulgaria and around the world).
Polina Mihova2, Margarita Stankova1
1,2

New Bulgarian University, Sofia, 1618, Bulgaria
pmihova@nbu.bg

Abstract: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most common
psychiatric disorders of childhood and the school teachers are an important part of the
multidisciplinary team (Barkley, 1990). Classroom teachers have been considered as one of
the most valuable sources of information with regard to diagnosis because they have daily
contact and observations over the children (Pelham, Gnagy, Greenslade, & Milich, 1992).
The attention of the pasrents is ususally focused when the child goes to school in the first
grade and some failures happen in the learning activity, which are not the result of the
child's low intelligence, but the inability to work in a concentrated manner.
The presented study examined first to fourth grade teachers' awareness, knowledge and
misconceptions of ADHD in Bulgarian schools within three specific content areas:
symptoms/diagnosis, treatment, and general information (e.g., course, prevalence) in
comparison with several other countries. One hundred and fourty-seven elementary school
teachers from Bulgaria completed the Knowledge of Attention Deficit Disorders Scale
(KADDS), a new instrument designed to measure specific areas of knowledge about ADHD,
provided with a translation permission from the author Mark J. Sciutto.
The other participants are from 9 countries, as follows: Czech Republic - 482, Germany 350, Greece - 198, Iraq - 200, Republic of Korea - 146, Saudi Arabia - 429, South Africa - 212,
USA - 159 and from Vietnam - 131 participants.
The analysis of separate KADDS items revealed several findings that could be useful in
updating and introducing new courses in the educational schemes of the bachelors and
masters degree programs in Preschool and elementary school pedagogy.
Key words: speech pathology, ADHD, primary education, KADDS
5.Τρόποι επικοινωνίας ως παράγοντας στον εξατομικευμένο γλωσσικό προγραμματισμό σε
παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα. (Communication modes as a factor in individual language
planning of cochlear implanted children).
Slavina Lozanova, PhD*, Ivelina Stoyanova, PhD˟
* ENT Clinic, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria
˟Department of Computational Linguistics, IBL, BAS, Sofia, Bulgaria

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
The main goal of the study is to analyse the modes of communication for children with
cochlear implants (CI) in a family, educational and therapy setting post surgery, in the
context of language and communication development. The analysis is aimed at establishing
the grounds for an individual approach in evaluating the language and educational needs of
each child and informed planning of therapy work.
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Our focus are children with CI whose number has risen significantly in recent years due to
the development of new technologies and the widening of the selection criteria. However,
CI do not always guarantee age-appropriate language development and acquisition of
spoken language, both in terms of production and understanding. Important factors are the
age of onset of hearing lоss, age the surgery was performed, overall cognitive development,
family environment, and modes of communication playing a significant role among them.
The study uses а survey of parents of 3-6 years old children with CI (a questionnaire using 5point Likert scale) aimed at evaluating the general language and communication
environment, as well as some specific skills regarding the use of both spoken/auditory and
sign/visual communication. The results reveal the interrelation between the communication
modes and the balance between auditory and visual, or the dominance of either, on the one
hand, and the general language and communication development, on the other.
Keywords: cochlear implants, communication modes, language planning, receptive and
expressive continuum
The proposed paper corresponds to one of the five pathologies in focus at the conference Children with Cochlear Implants. It presents a scientific project consisted of valuable
information on communication modes and language needs of children with cochlear
implants to be used by speech therapists in collaboration with the family of the child, AVT
professionals as well as educational staff.
6. Συγκριτική μελέτη των πραγματολογικών δεξιοτήτων σε σύνδρομο Down και σύνδρομο
Williams. (Comparative study of pragmatic skills in SD VS. SW).
María de la Salud Martínez Martínez, Esther Moraleda Sepúlveda
María de la Salud Martínez Martínez (speaker)- Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad de
Castilla La Mancha (UCLM)
Esther Moraleda Sepúlveda- Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad de Castilla La Mancha
(UCLM)

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS HABILIDADES PRAGMÁTICAS EN SD vs. SW
Resumen
Las habilidades pragmáticas se definen como el uso apropiado que los hablantes hacen del
lenguaje para comunicarse, en diferentes contextos y con distintos interlocutores y están
alteradas en personas con discapacidad intelectual. El objetivo de este estudio fue conocer y
comparar las habilidades pragmáticas en personas con Síndrome de Down (SD) y Síndrome
de Williams (SW). La evaluación fue realizada a través del Cuestionario de Conciencia
Pragmática (CCP), compuesto por 26 ítems, utilizando una escala Likert, al que contestaron
55 familiares de personas con SD y 34 de personas con SW. Los resultados obtenidos
reflejan que, se observan mejores habilidades pragmáticas en personas con SD respecto a
SW. No obstante, aún en estas dos poblaciones siguen apareciendo muchas dificultades
pragmáticas, por lo que es necesario tener en cuenta esta área de cara a la intervención del
lenguaje a lo largo de todo el ciclo evolutivo.
Palabras clave: Síndrome de Down; Síndrome de Williams; pragmática; habilidades.
COMPARATIVE STUDY OF PRAGMATIC SKILLS IN SD vs. SW
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Abstract
Pragmatic skills are defined as the appropriate use that speakers make of language to
communicate in different contexts and with different interlocutors and are impaired in
people with intellectual disabilities. The aim of this study was to understand and compare
pragmatic skills in people with Down Syndrome (DS) and Williams Syndrome (WS). The
assessment was carried out using the Pragmatic Awareness Questionnaire (PCQ), consisting
of 26 items, using a Likert scale, which was answered by 55 relatives of people with DS and
34 relatives of people with WS. The results obtained show that better pragmatic skills are
observed in people with DS than in those with WS. However, even in these two populations,
many pragmatic difficulties continue to appear, so it is necessary to take this area into
account with a view to language intervention throughout the developmental cycle.
Keywords: Down syndrome; Williams syndrome; pragmatic; skills.

7. Πολύγλωσση ανάπτυξη σε περίπτωση κρανιοσύνωσης: Μελέτη περίπτωσης. (Multilingual
acquisition in the context of craniosynostosis. A case study).
Carolina Bodea Hațegan, Dorina Talaș
Carolina Bodea Hațegan, Associate Professor, Babeș-Bolyai University, Faculty of Psychology and
Education Sciences, Department of Special Education
Dorina Talaș, Associated Lecturer, Babeș-Bolyai University, Faculty of Psychology and Education
Sciences, Department of Special Education

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
The study presents the case study of a 6 years old girl diagnosed with sagittal
craniosynostosis and speech and language delay who is exposed to Romanian language
(mother tongue), English, German and Luxembourgish language. In the first part of the
study the definition of craniosynostosis is presented, followed by the characteristics and the
types of craniosynostosis. The second part of the study offers information about the case
study, the principles used in speech and language therapy sessions and the progress the
child recorded. The implication of multilingual environment in the context of
craniosynostosis is aimed to be discussed. The data presented in this study is based on
parents’ interview, speech and language evaluation and three years of speech and language
therapy. Thus, results, demonstrate that the multilingual acquisition can ensure speech and
language development in this neurological disorder: child`s pronunciation disorder was
completely corrected, language morphological aspect improved from 1 to 7 percentile
(aspect assessed by Romanian Probe for Assessing Morphology), speech intelligibility rate
reach the maximum level (assessed by a 1-5 Intelligibility Rating Scale). The presented study
includes practical recommendations and can be a valuable resource for other specialists in
speech and language therapy.
Keywords: craniosynostosis, multilingual acquisition, speech and language therapy
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8. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και επικοινωνιακές δεξιότητες.
Νεου Ε1., Βλασσοπούλου Μ., Λαζαράτου Ε., Παπαγεωργίου Χ. 1 Λογοθεραπεύτρια MSc,
PhDc
Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η επεμβατική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή χρησιμοποιείται ευρέως τις τελευταίες δύο
δεκαετίες, με συχνότερα εφαρμοζόμενες μεθόδους τις IVF και ICSI. Η συσχέτιση της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με τις διαταραχές επικοινωνίας έχει μελετηθεί σε
περιορισμένη έκταση και εύρος και με συγκεχυμένα αποτελέσματα. Σκοπός της
συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
σε παιδιά ηλικίας 4-8 ετών, που έχουν γεννηθεί με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με τις
μεθόδους IVF και ICSI, β) η σύγκριση των αποτελεσμάτων τόσο ανάμεσα στις δύο ομάδες
όσο και με παιδιά που έχουν γεννηθεί με φυσικό τρόπο αναπαραγωγής όπως και τυχόν
παρεκκλίσεις ανάμεσα στις μονήρεις και δίδυμες κυήσεις, γ) η αξιολόγησης του ρόλου της
οικογένειας, η ποιότητα των γονικών σχέσεων και η αλληλεπίδραση τους με τα παιδιά ως
παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του λόγου και της επικοινωνίας των παιδιών. Οι
συμμετέχοντες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: παιδιά που έχουν γεννηθεί με τη τεχνική
IVF, ICSI και με φυσιολογική σύλληψη. Τα προκαταρτικά αποτελέσματα δείχνουν πιθανώς
αυξημένα ποσοστά διαταραχών έκφρασης και άρθρωσης στην ομάδα ICSI και αυξημένα
ποσοστά άγχους στους γονείς παιδιών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Τα αποτελέσματα
αυτά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης μελέτης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα
συζητηθούν τα δεδομένα σε σχέση με ευρήματα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία.
Λέξεις κλειδιά: Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Διαταραχές Επικοινωνίας, IVF, ICSI, Οικογένεια

8. Comparative study of language and communication skills of children conceived through
assisted reproduction techniques (IVF-ICSI): Quality of parental relationships, and their
emotional scales as factors affecting speech and language development
Neou E, Lazaratou E, Papageorgiou X, Vlassopoulos M
A' Psychiatric Clinic - Eginition Hospital

Assisted reproductive technologies (ART) are increasingly used in couples with fertility
issues during the last three decades.The methods, which were selected to investigate in this
study, are In Vitro Fertilization (IVF) and Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI). They are
the most common, reliable, and effective treatments for people who are unable to conceive
naturally.
Children conceived via assisted reproductive technologies (ART) are nowadays a substantial
proportion of the population. It is important to follow up these children and evaluate
whether they have elevated health risks, compared to naturally conceived (NC) children. To
date, studies that indirectly link assisted reproduction to speech and language disorders are
minimal, and present mixed results. The results of the literature review, related to the
linguistic development of children born after assisted reproduction, are often contradictory.
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In the present study, participants were divided into three categories: children born with IVF,
ICSI and normal conception. There was homogeneity between the groups in relation to sex,
birth order and age of the participants. The children were assessed on a variety of language
measures, and their parents completed questionnaires concerning stress and anxiety levels,
family functioning, communication, and depression. The analysis of the children's results
shows that there is a difference between the groups in the Vocabulary score (p = 0.003), the
Grammatical usage score (p = 0.002) and the Information content score (p = 0.003). The IVF
group seems to show better results in all three indicators, compared to the other groups,
while the other groups did not show a statistically significant difference.
Comparing the results from the parents’ questionnaires, we observe that there is no
difference between the groups in the indicators of family stress, anxiety, family functioning,
family strengths, family communication and family difficulties, while it seems that there is a
statistical difference for depression (p = 0.046). Parallel comparisons for the Depression
Index, shows a difference between the control group and the ICSI (p = 0.051) and IVF (p =
0.034) groups, with both latter groups having elevated levels. The majority of the results
seemed to comply with our initial hypotheses. Results will be discussed further, in relation
to findings in the contemporary literature.
Keywords: Assisted Reproduction, Communication Disorders, IVF, ICSI, Family Topics:
Speech and Language Disorders
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ΚΥΡΙΑΚΗ 30-05-2021, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 2: 16:30-18:00
Εργαστήριο: Towards communication restructuring: The battle of a superhero
and his alliance against a threatening mouse
Giorgos Fourlas, M.Ed., MSc.SLT, MRCSLT, HCPC, EFS.
Speech & Language Therapist, Fluency Specialist.
ΚΕΘΤ-Stuttering Research & Therapy Centre, ECSF.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Based on the example of the Lexipontix therapy programme (Fourlas & Marousos, 2015;
Φούρλας & Μαρούσος, 2018; 2019) the workshop explores the ways speech and language
therapy addresses the overall stuttering experience of the school age child who stutters. It
explores the use of the ICF model (WHO, 2001) as an assessment and treatment framework,
the notion of the “therapeutic alliance” as well as the role of the speech and language
therapist as a facilitator in therapeutic change. In Lexipontix programme, parents, therapist
and child form an alliance and the child, in the role of a superhero, leads the alliance. Card
games and roleplay games, behavioural experiments and real life “missions” are used to
explore and understand the stuttering experience and to find alternative ways in managing
communication. In Lexipontix terms, the threatening mouse, which tries to invade and gain
control over “the factory of mind” by inducing negative thoughts, emotions, somatic
reactions, and unhelpful behaviours, is transformed into a controllable “pet” by means of
CBT, PCIT and SFBT practices as well as Fluency Shaping and Stuttering Modification
techniques. The structure of Lexipontix programme is discussed in relation to its underlying
theories, the clinical tools and practice, the role and the skills of the therapist, the recourses
of the child and his parents as well as examples of therapy outcomes.
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΥΤΙΣΜΟΣ / AUTISM

1. Ελλείματα επικοινωνίας στις αναπτυξιακές διαταραχές. Εμφάνιση ελλειμάτων
επικοινωνίας στις αναπτυξιακές διαταραχές αντλώντας παραδείγματα από μελέτες
στον αυτισμό και στην ειδική γλωσσική διαταραχή.
Ποντίκη Κωνσταντίνα

Μεταπτυχιακή εργασία: Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Επιστήμες Της Αγωγής: Ειδική Αγωγή Και Εκπαίδευση Ατόμων Με Προβλήματα
Προφορικού Και Γραπτού Λόγου.
Θεματική Ενότητα: Αυτισμός, Γλωσσικές Διαταραχές.
Λέξεις Κλειδιά: Αυτισμός, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Θεωρία του Νου, Γλωσσικές
Δυσκολίες, Διαφοροδιάγνωση.
Περίληψη: Η παρούσα εργασία είναι μια θεωρητική εργασία όπου αναφέρεται στα
ελλείματα επικοινωνίας σε δυο αναπτυξιακές διαταραχές όπως τον Αυτισμό και την Ειδική
Γλωσσική Διαταραχή. Για τη δημιουργία της εργασίας έχουν μελετηθεί έρευνες που έχουν
γίνει σχετικά με τα χαρακτηριστικά των διαταραχών, τη φύση των διαταραχών καθώς και
τη διαφοροδιάγνωση των δυο διαταραχών.
Πιο συγκεκριμένα στην εργασία, γίνεται η εισαγωγή με έννοιες όπως τι είναι γλώσσα,
ομιλία, επικοινωνία, διαταραχές επικοινωνίας, ποιες διαταραχές ορίζονται ως διαταραχές
επικοινωνίας.
Έπειτα ,γίνεται αναφορά στις γλωσσικές μειονεξίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με
Αυτισμό. Σύμφωνα με μελέτες, έχουν αποδειχτεί διαταραχές στη φωνολογία,
μορφοσύνταξη, σημασιολογία και πραγματολογία. Εκτός των γλωσσικών τομέων έχουν
ποιοτική έκπτωση στη κοινωνική αλληλεπίδραση, στην από κοινού εστίαση προσοχής,
συμβατικές εκφράσεις προσώπου και σώματος.
Δυσκολίες στους γλωσσικούς τομείς πιθανών οφείλεται σε πρώιμες επικοινωνιακές
ικανότητες που αναπτύσσονται πριν τη γλωσσική ανάπτυξη. Η δυσκολία στην επικοινωνία
σχετίζεται με τη Θεωρία του Νου όπου είναι έμφυτη προσαρμογή στη κοινωνική γνώση και
παίζει καθοριστικό ρόλο στη κοινωνική μάθηση και γλωσσική ανάπτυξη.
Στη συνέχεια, αναφέρεται στην ΕΓΔ, στα ελλείματα που παρουσιάζει και στην
κατηγοριοποίηση της. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η καθυστερημένη ομιλία,
δυσκολίες στη μορφοσύνταξης τους, δυσκολίες στο λεξιλόγιο και στη πραγματολογία.
Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί αποδίδουν το έλλειμα στη γραμματική
ή σε δυσκολία σε γνωστικές δεξιότητες.
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Στο τέλος της εργασίας, γίνεται η σύγκριση των ελλειμάτων των δύο διαταραχών,
συνοσυρότητα τους και που μπορεί να οφείλεται. Έμφαση δίνεται σε μελέτες που
συνδέουν τα ελλείματα της επικοινωνίας με την κοινωνικοποίηση, τη σχολική επίδοση και
την ένταξη των ατόμων στο σύνολο.
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1. Communication deficiencies in developmental disorders. Occurrence of
communication deficits in developmental disorders drawing examples from
studies in autism and special language impairment .
Name: Pontiki I. Konstantina

Αbstract: This article is a theoretical approach and refers to communication deficits in two
developmental disorders such as Autism and Special Language Impairment (SLI). In order to
create the work, research has been done on the characteristics of the disorders, the nature
of the disorders as well as the differential diagnosis of them.
More specifically in this work, the introduction is made with concepts such as what is
language, speech, communication, communication disorders, which disorders are defined as
communication disorders.
Next, reference is made to the language handicaps faced by people with Autism. According
to studies, disorders in phonology, morphology, semantics and pragmatics have been
proven. Apart from the language areas, they have a qualitative reduction in social
interaction, in the focus of attention, conventional facial and body expressions.
Difficulties in language areas are probably due to early communication skills that are been
developed before language development. Difficulty in communication is related to Theory
of Mind where it is an innate adaptation to social knowledge and plays a key role in social
learning and language development.
Furthermore, we are referring to the SLI, its deficits and its categorization. Their main
feature is the delayed speech, difficulties in the syntax, difficulties in vocabulary and
pragmatics.
The theoretical approaches that have been developed attribute the deficit to grammar or
difficulty in cognitive skills.
At the end of the work, the deficits of the two disorders are compared, their co-occurrence
and what may be due. Emphasis is placed on studies linking communication deficits with
socialization, school performance and the integration of individuals into the whole. It is
observed that communication disorders affect the linguistic and non-linguistic sectors and
their involvement in SLI and Autism disorders. This leads to the need for early diagnosis of
these individuals and their therapeutic rehabilitation, with the aim of improving
communication deficits, integration into society and the subsequent development of their
academic and social and professional career.
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2. Προφίλ γλωσσικών ακαδημαϊκών και μεταγλωσσικών δεξιοτήτων παιδιών σχολικής
ηλικίας με αναπτυξιακές διαταραχές. "Profile of language academic and postlinguistic skills of school children with developmental disorders".
Παπαριζος Α. Κωνσταντινος.

ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ MSc
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ PhD
ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙ ΚΟΙΝΩΝΩ
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των γλωσσικών ακαδημαϊκών και μεταγλωσσικών
δεξιοτήτων των παιδιών σχολικής ηλικίας με νευροαπτυξιακές διαταραχές. Στόχος της
έρευνας είναι, μέσω της χορήγησης ενός αξιολογητικού εργαλείου «Πρωτόκολλο
Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας – ΠΛΑΣΗ» σε μη τυπικό πληθυσμό, να
μελετήσει το προφίλ των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές και να σχολιάσει τις
δυσκολίες τους και τα ελλείμματα τους όσον αφορά τις γλωσσικές ακαδημαϊκές και
μεταγλωσσικές τους δεξιότητες.
Στην έρευνα συνολικά συμμετείχαν 30 παιδιά σχολικής ηλικίας από Β ́ Δημοτικού έως Β ́
Γυμνασίου και οι ηλικίες τους ήταν από 7,7 εώς 15,5 ετών. Από αυτά, 3 παιδιά με διάγνωση
Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – Αυτισμό, 7 παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή,
7 παιδιά με Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Ανάγνωσης και Γραπτής Έκφρασης – Δυσλεξία, 6
παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα και 7 παιδιά με
χαμηλό νοητικό τους δυναμικό.
Απαραίτητη προυπόθεση ήταν, όλοι οι συμμετέχοντες, να έχουν εξεταστεί με την ελληνική
κλίμακα νοημοσύνης WISC-III και το διάστημα της εξέτασης τους να μην υπερβαίνει τα 2
έτη. Η δειγματοληψία που εφαρμόσθηκε ήταν μη - τυχαία και συγκεκριμένα ευκολίας (ή
βολής), καθώς το δείγμα λήφθηκε από συγκεκριμένες δομές. Λόγω του μικρού μεγέθους
δείγματος καθώς και της μη - αντιστοίχισης των παιδιών σε ηλικιακές ομάδες (non matched sample), η στατιστική ανάλυση που εφαρμόσθηκε ήταν απλή περιγραφική
ανάλυση και συγκεκριμένα για κάθε μεταβλητή, υπολογίσθηκαν ο μέσος όρος και η τυπική
απόκλιση.
Για ορισμένες από τις δοκιμασίες του ΠΛΑΣΗ επιλέχθηκε ο τρόπος βαθμολόγησης να είναι
όμοιος με των Miller, J., Andriacchi, K., DiVall-Rayan, Lein, P. (2003) Narrative Scoring
Scheme. Οι δοκιμασίες του ΠΛΑΣΗ που έγινε προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα και
βαθμολογήθηκαν με τον ίδιο τρόπο είναι η Διήγηση Ιστορίας Εικόνων, η Διήγηση Ιστορίας
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που άκουσε, η Κατανόηση Ιστορίας που Διάβασε/κειμένου Ανάγνωσης και η Αυθόρμητη
Γραφή καθώς αποτελεί τρόπο γραπτής αφήγησης. (Βογινδρούκας, Χελάς 2014). Τα
αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν αφορούν στις επιδόσεις των παιδιών με
νευροαναπτυξιακές διαταραχές στις παραπάνω δραστηριότητες και το αν υπάρχουν
δυσκολίες ή όχι στην περάτωση τους .
Λέξεις Κλειδιά: Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές, Γλωσσικές – Μεταγλωσσικές Δυσκολίες,
Αφήγημα
Θεματική Ενότητα: Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές
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2. Research paper title "Profile of language academic and post-linguistic skills of school
children with developmental disorders"
PAPARIZOS A. KONSTANTINOS SPEECH THERAPIST MSc IOANNIS LOGOPAEDIC PhD
INSTITUTIONS
UNIVERSITY OF MACEDONIA
Department of Educational and Social Policy
Postgraduate Programs of Studies "Sciences in Communication Disorders"
INSTITUTE FOR RESEARCH AND EDUCATION SPEECH THERAPY INTERVENTION AND
TREATMENT CENTER EPI KOINONO
The aim of this study is to study the lingual academical and post-lingual skills of school
children with neurodevelopmental disorders. The aim of the research is, through the
provision of an evaluation tool "School Age Speech Assesment Protocol - PLASI" in a nontypical population, to study the profile of children with developmental disorders and to
comment on their difficulties and deficits in terms of their post-lingual skills.
The research involved a total of 30 school-age children from second grade to eighth grade
and their ages ranged from 7.7 to 15.5 years. Of these, 3 children were diagnosed with
Diffuse Developmental Disorder - Autism, 7 children with Developmental Language
Disorder, 7 children with Special Learning Difficulty Reading and Writing - Dyslexia, 6
children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and hyperactivity and 7 children with
low mental potential.
A prerequisite was that all participants had been examined with the Greek WISC-III
intelligence scale and that their examination period should not exceed 2 years. The sampling
applied was non-random and of particular convenience (or shot), as the sample was taken
from specific structures. Due to the small sample size as well as the non - matched sample
of children (non - matched sample), the statistical analysis used was a simple descriptive
analysis and for each variable, the average and standard deviation were calculated.
For some of the PLASI tests the scoring method was chosen to be similar to that of Miller, J.,
Andriacchi, K., DiVall-Rayan, Lein, P. (2003) Narrative Scoring Scheme. The tests of PLASI
that were adapted in the Greek language and graded in the same way are the Image
Storytelling, the listening Storytelling, the Understanding of the Story that he read / text
Reading and the Spontaneous Writing as it is a way of written narration. (Vogindroukas,
Chelas 2014). The results that will be presented relate to the performance of children with
neurodevelopmental disorders in the above activities and whether there are difficulties or
not in their completion.
Keywords: Neurodevelopmental Disorders, Language - Post-language Difficulties, Narrative,
Topic: Neurodevelopmental Disorders
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3. Ψυχοεκπαίδευση γονέων νηπίων με ΔΑΦ/Επικοινωνιακές διαταραχές με το
πρόγραμμα ‘More than words’ (hanen): Παρουσίαση μεθόδου κι
αποτελεσματικότητας.
Βασιλική Σκαρλοπούλου

ΦΟΡΕΑΣ: Κέντρο Νευροεξελικτικής Αγωγής Παιδιού (ΚΝΑΠ) Λέξεις κλειδιά: πρώιμη
παρέμβαση, ΔΑΦ, θεραπευτικά προγράμματα Θεματική ενότητα: πρώιμη παρέμβαση,
αυτισμός
Μελέτες δείχνουν ότι οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ παίζουν καταλυτικό ρόλο στην πρώιμη
παρέμβαση
(National
Research
Council,
2011).
Σύμφωνα
με
τους
McConachie&Diggie,2006,οι γονείς με τη κατάλληλη καθοδήγηση μπορούν να γίνουν τόσο
αποτελεσματικοί όσο οι θεραπευτές. Γι’ αυτό το λόγο, τα πιο αποτελεσματικά
προγράμματα πρώιμης παρέμβασης υιοθετούν παρέμβαση που βασίζεται στη συμμετοχή
του γονέα.
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά προγράμματα που απευθύνονται στους γονείς των νηπίων
με ΔΑΦ παρόλαυτά η δυσκολία φαίνεται να υπάρχει στο συνδυασμό: κατανόηση της
θεωρίας και πρακτική εφαρμογή. Το ‘Μore than words’ του οργανισμού ΗΑΝΕΝ είναι ένα
πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για νήπια με ΔΑΦ/επικοινωνιακές διαταραχές που έχει 3
ταυτόχρονους στόχους :
• Εκπαίδευση: Οι γονείς να κατανοήσουν τη θεωρία και να αυξήσουν τη γνώση για
την κοινωνική επικοινωνία.
• Παρέμβαση: Οι γονείς με υποστήριξη να μπορέσουν να εφαρμόσουν πρακτικά
στρατηγικές που θα είναι αποτελεσματικές για την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης κι
επικοινωνίας.
• Συναισθηματική υποστήριξη. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε ατομικά είτε σε ομάδα
γονέων.
Η παρούσα έρευνα έγινε από την μεταφράστρια/επιμελήτρια του βιβλίου γονέων
στοχεύοντας να δείξει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος τόσο ως προς την
αύξηση της γνώσης των γονέων όσο και της αυτοπεποίθησης τους στην εφαρμογή
στρατηγικών.
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια πριν την έναρξη του προγράμματος
και μετά από αυτό. Στα ερωτηματολόγια οι γονείς βαθμολόγησαν τη γνώση τους σε
συγκεκριμένους τομείς καθώς και την αυτοπεποίθησή σε συγκεκριμένες καταστάσεις Τα
ερωτηματολόγια συλλέχθησαν από ομαδικές κι ατομικές συνεδρίες.
Τ' αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γονείς αύξησαν την κατανόηση και την αυτοπεποίθηση
τους στην εφαρμογή στρατηγικών σ'όλους τους τομείς μετά το πρόγραμμα εκπαίδευσης.
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3.”More than words” (hanen), A parent training structured program for children with autism
spectrum disorder or social communication difficulties: Presentation of the effectiveness of
the method in greek standards.
Author : Vili Skarlopoulou, SLT, RCSLT, HCPC reg Coordinator : private clinic ARGO
Keywords: Early intervention, ASD, `Therapeutic Programs Theme unit: Early intervention,
Autism.
Research indicates the earlier the intervention for children with ASD, the better are the
chances of improvement of development (Koegel 2014). Parents are the first to observe and
record a developmental problem (Johnson & Myers,2007). That is why the parents of
children with ASD play an essential role in the early intervention (National Research Council
2011). Without tools for managing the behaviour of their children, the worried parents are
likely to face mental health problems, such as depression (Dumas,Wolf,Fissman, &Gulligan
1991,Hastings & Brown ,2002) resulting in their capability to be effective parents
(Durand,Henemann,Clarke,Wang & Rinaldi,2013). In short, the involvement of parents in
the early intervention has significant benefits both for the child and the wellbeing of the
parents. “More than Words” by HANEN is an early intervention parent-training structured
program for children with autism spectrum disorder or social communication difficulties.
The current research aims to show the effectiveness of the program in the enhancement of
parents’ knowledge (training), in their confidence in the application of strategies
(intervention) and their emotional wellbeing within Greek Standards. Questionnaires were
used before the beginning of the program as well as after that. In the questionnaires the
parents graded their knowledge in specific sectors as well as their confidence in specific
situations. They also graded their emotional state before and after the program . Statistics
indicate an increase in all three sectors after the training either on an individual or group
level training. ”More than Words” appears to be an effective model of parents training in
building knowledge and confidence within Greek standards. Nevertheless, further research
is needed before any safe conclusions are drawn .
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4. Συγκριτική μελέτη των κοινωνικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών τυπικής
ανάπτυξης ηλικίας 4-6 και παιδιών με ΔΑΦ».
Ασλεϋ Παρασκευή-Ελίζαμπεθ, Τράντου Χρυσή, Τριανταφύλλου Όλια,
Βογινδρούκας Ιωάννης.
Φορέας: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τμήμα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής
Τίτλος: «Συγκριτική μελέτη των κοινωνικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών τυπικής
ανάπτυξης ηλικίας 4-6 και παιδιών με ΔΑΦ»
Συγγραφείς: Άσλεϋ Παρασκευή-Ελίζαμπεθ, Λογοθεραπεύτρια MSc
Τράντου Χρυσή, Λογοθεραπεύτρια MSc
Τριανταφύλλου Όλια, Λογοθεραπεύτρια MSc
Βογινδρούκας Ιωάννης, Λογοπεδικός Διδάκτωρ στο τμήμα Ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
Εισαγωγή: Είναι ευρέως διαδεδομένο, ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης αναπτύσσουν
αυθόρμητα τις κοινωνικές-πραγματολογικές δεξιότητες, σε αντίθεση με τα παιδιά με
αυτισμό που τα ελλείμματα της ανάπτυξης της κοινωνικότητας αποτελεί θεμελιώδες
χαρακτηριστικό των συμπτωμάτων τους.
Σκοπός: Το θέμα της παρούσας έρευνας αποσκοπεί στο να μελετήσει τις δεξιότητες της
κοινωνικής επικοινωνίας των τυπικών παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών και να τα συγκρίνει με
παιδιά με αυτισμό.
Μέθοδος: . Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 184 παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 43
παιδιά με αυτισμό. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο
«Αξιολόγηση της πραγματολογίας και της κοινωνικής επικοινωνίας» (APLSC) (Hyter &
Applegate, 2012). Σε πρώτη φάση συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια, από τους γονείς και
τους παιδαγωγούς των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και των παιδιών με ΔΑΦ. Οι κηδεμόνες
των παιδιών τυπικής ανάπτυξης συμπλήρωσαν ένα επιπλέον ερωτηματολόγιο για τον
αποκλεισμό των παιδιών με πιθανά σημάδια αυτισμού. Σε δεύτερη φάση, καταγράφτηκαν
οι δεξιότητες της κοινωνικής-επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος, αξιολογήθηκαν
όλα τα υποκείμενα της έρευνας ως προς την αφηγηματική ικανότητα και τη γλωσσική
επάρκεια.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το APLSC είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο, το
οποίο μπορεί να εντοπίσει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία στην κοινωνική επικοινωνίαπραγματολογία των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Συμπεράσματα: Τα ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) διαμορφώνουν
κοινωνικές σχέσεις, έχουν αναπτυγμένες τις δεξιότητες συζήτησης, και έχουν αναπτύξει το
συμβολικό παιχνίδι και είναι ικανά να κατανοήσουν ένα αφήγημα. Τα παιδιά με αυτισμό,
ηλικίας 4 έως 6 ετών έδειξαν σημαντικότερες αποκλίσεις σε όλους
154

τους τομείς της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στο παιχνίδι και στην εξαγωγή
συμπεράσματος.
Λέξεις κλειδιά: αυτισμός, κοινωνική επικοινωνία, πραγματολογία
Βιβλιογραφία:
1 Bauminger‐Zviely, N., Karin, E., Kimhi, Y., &Agam‐Ben‐Artzi, G. (2014). Spontaneous
peer conversation in preschoolers with high‐functioning autism spectrum disorder
versus typical development. Journal of ChildPsychology and Psychiatry, 55(4), 363373.
2 Fujiki, M., Brinton,B., & Schwartz, R. (2009). Pragmatics and social communication in
child language disorders. Handbook of child language disorders, 406-423.
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4.A comparison study of social communication skills between typically developing preschool
greek children and children with autism
University of Macedonia, Department of Educational and Social Policy. Authors: Ashley,
Paraskevi-Elizabeth Speech therapist MSc
Triantafillou, Olga Speech therapist MSc Trantou, Chrysi Speech therapist MSc
Vogindroukas, Ioannis Speech pathologist PHD Abstract
Social pragmatic communication deficits are defined in the social use of nonverbal and
verbal communication. {1}. It is generally acknowledged that neurotypical children
instinctively develop social-pragmatic skills. In contrast, the key feature of autism is socialpragmatic deficits. The aim of this study was to identify social communication skills among
typically developed preschool Greek children and compare those skills with the ones of
children with autism spectrum disorder (ASD). The sample was selected from public and
private schools of urban, semi-urban and rural areas and was divided into three age groups
(48-53 months, 54-59 months, 60-71 months). The present study involved 184 children with
typical development and 43 children diagnosed with ASD. Exclusion criteria concerned the
typically developed children with: (a) suspected signs of autism, and (b) abnormal language
development. The process included two phases: During the first phase, a questionnaire was
completed by the teachers as well as the parents, based on their observation of the
children’s interaction with peers and family members {2,3}. The questions were rated on a
scale of 0-5 (0=not observed, 5=almost always) and assessed social-pragmatic abilities.
Afterwards, specialized tools were used to assess the development of expressive
vocabulary, grammar and informational competence of each child individually. {4,5,6}
Method comparisons and analysis were carried out using SPSS (Statistical Package for Social
Sciences). The APLSC scores indicate that typically developed children, between 4 and 6
years old, have developed to a large extent their social-pragmatic skills. The APLSC results
show a significant deviation among the ASD children, especially during social interaction
with peers, social cognition, symbolic play and conversation skills. The APLSC responses by
teachers and parents were similar and were able to point out a significant differentiation
between the social-communication skills of the two groups. The Parents’ and Teachers’
pragmatic language and social communication questionnaires (APLSC) are part of a larger
assessment battery developed by Hyter and Applegate (2012), which can contribute to the
differential diagnosis of developmental disorders.
KEYWORDS: autism spectrum disorder (ASD), pragmatics, social-communication skills
1 Swineford, L.B.,etal. ,(2014) .Social (pragmatic )communication disorder: Are search
review of this new DSM-5 diagnostic category. Journal of neurodevelopmental
disorders,6(1),41.
2 Hyter,Y.D.&Sloane,M.(2013).Model of social (pragmatic) communication. Unpublished
document. Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan.
3 Hyter,Y.D.(2007).Pragmatic language assessment: A pragmatics-as-social practice model.
Topics in Language Disorders,27(2),128–145.
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4 Allison C, Auyeung B, and Baron-Cohen S, (2012). AQ10 (Child Version)- Autism Spectrum
Quotient . Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 51(2):20212.
5 Vogindroukas I., et al., (2010). Picture Word finding vocabulary test-Greek Version.
Renfrew Language Scale. Scale.
a. Vogindroukas et al.,(2009). Action Picture test – Greek Version. Renfrew
Language Scale.
5. Αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία: Σύγκριση δεδομένων παιδιών με διαταραχή
αυτιστικού φάσματος με παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 5-6 ετών.
Γκαραβέλα Μ., Νικητοπούλου Χ., Βογινδρούκας Ι., Πετεινού Κ., Βλασσοπούλου Μ.
Θεματική Ενότητα: Παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές: κλινικά και ερευνητικά
θέματα
Η Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία είναι μία αμφιλεγόμενη διαταραχή των Γλωσσικών
Ήχων με συνεχή συζήτηση για την ύπαρξη, την φύση και την διάγνωσή της. Η αβεβαιότητα
σχετικά με αυτά τα ζητήματα σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της αποτελεί πρόκληση
για την ερευνητική κοινότητα. Από την άλλη, οι δυσκολίες κινητικού προγραμματισμού σε
παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και οι αναφερόμενες ελλείψεις στο γενικό και
στοματικό κινητικό έλεγχο αποδίδονται σε αναφερόμενα ελλείμματα στην απόκτηση της
ομιλίας.
Στόχος: Στόχος της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η μελέτη των νευροκινητικών δεξιοτήτων
της ομιλίας παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, ηλικίας 5-6 ετών, καθώς και η
σύγκρισή αυτών με παιδιά της ίδιας ηλικιακής ομάδας τυπικής ανάπτυξης.
Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 10 παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και
30 παιδιά ίδιας χρονολογικής ηλικίας τυπικής ανάπτυξης. Στα παιδιά εφαρμόσθηκε το
διαγνωστικό-αξιολογικό εργαλείο VMPAC (Verbal Motor Production Assessment for
Children) το οποίο είναι μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στην ελληνική γλώσσα από
την Χ. Νικητοπούλου (2018), με επιμέρους τομείς αυτούς του γενικού κινητικού ελέγχου,
στοματοκινητικού ελέγχου, ελέγχου τήρησης ακολουθίας, σύνδεσης λόγου και ομιλίας και
χαρακτηριστικών της ομιλίας.
Αποτελέσματα: Έπειτα από στατιστική και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων τα παιδιά
με ΔΑΦ παρουσιάζουν ελλείμματα σε όλες τις ερευνηθείσες περιοχές. Συμπεράσματα: Η
ερμηνεία των αποτελεσμάτων μας φανερώνει πως στα παιδιά με ΔΑΦ εντοπίζονται πιθανά
χαρακτηριστικά Αναπτυξιακής Λεκτικής Δυσπραξίας.
Λέξεις-κλειδιά: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία,
συννοσηρότητα, προσχολική ηλικία, προγραμματισμός
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5.Developmental verbal dyspraxia: comparative study of children with autism spectrum
disorder with typically developing children, aged 5-6 years
Authors
Gkaravela M., Nikitopoulou Chr., Vogindroukas I., Peteinou K., Vlassopoulou M.,
Abstract
Developmental Verbal Dyspraxia (DVD) is a controversial Speech Sound Disorder as there is
an ongoing debate over its existence, nature, and diagnosis. Uncertainty around these
issues coupled with the disorder’s characteristics present a challenge for the research
community. On the other hand, motor programming difficulties in children with Autism
Spectrum Disorder (ASD) and their diminished abilities in gross, fine and oral motor control
are usually associated with reported deficits in speech acquisition. The purpose of the
present study is to report speech neuromotor skills in children with ASD, aged 5-6 years, and
to compare them to their typically developing peers. The Speech neuromotor skills which
were investigated were Global Motor Control, Focal Oromotor Control, Sequencing,
Connected Speech and Language Control and Speech Characteristics. The participants were
10 children with ASD and 30 typically developing children. A suitably translated and adapted
version of the Verbal Motor Production Assessment for Children tool was applied. Following
a statistical and quality analysis of the results, children with ASD present deficits in all the
researched areas. The interpretation of the results reveals that children with ASD are likely
to develop Developmental Verbal Dyspraxia symptoms.

KEY WORDS
Developmental Verbal Dyspraxia, Autism Spectrum Disorder, preschool age, neuromotor
skills, comorbidity
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6. Διαταραχή αυτιστικού φάσματος με εικόνα εκλεκτικής αλαλίας και συννοσηρότητα:
Η περίπτωση του Δημήτρη.
Νικολάου Αικατερίνη
Θεματική ενότητα «Παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές: κλινικά και ερευνητικά
θέματα»
Τίτλος εργασίας: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και συννοσηρότητα: Η περίπτωση του
Δημήτρη.
Νικολάου Αικατερίνη, Λογοθεραπεύτρια
Λέξεις Κλειδιά: Δ.Α.Φ, εκλεκτική αλαλία, Εντατική Αλληλεπίδραση
Στην παρούσα ανάρτηση παρουσιάζεται η εξέλιξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιού
με συννοσηρότητα Δ.Α.Φ. και εκλεκτικής αλαλίας. Θα αναλυθεί η αρχική εικόνα του
παιδιού, η μέθοδος που επιλέχθηκε και τα αποτελέσματα της λογοθεραπευτικής
παρέμβασης.
Παρουσίαση περιστατικού: O Δημήτρης είναι ένα παιδί ηλικίας 8,1 ετών και
παρακολουθεί παρέμβαση λογοθεραπείας από τον Ιούλιο του 2017. Η αρχική του εικόνα
ήταν παθητική και χαρακτηριζόταν από γενικευμένες δυσκολίες στην έναρξη της
κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες συμπεριλαμβανομένης και της
ομιλίας ήταν ανύπαρκτες. Παρουσίαζε χαμηλή ευελιξία στο παιχνίδι. Σύμφωνα με τη
«Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης» (χορηγήθηκε μόνο το αντιληπτικό μέρος)
οι γλωσσικές δεξιότητες βρισκόντουσαν σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Μεθοδολογία: Κατόπιν συζήτησης με την θεραπευτική ομάδα αποφασίστηκε η χρήση της
μεθόδου της ̈Εντατικής Αλληλεπίδρασης ̈. Οι συνεδρίες ήταν 45λεπτες με συχνότητα μια
φορά την εβδομάδα. Στο τέλος κάθε συνεδρίας η θεραπεύτρια συμπλήρωνε ένα έντυπο
καταγραφής.
Τι είναι η εντατική αλληλεπίδραση: Πρόκειται για μία πρακτική προσέγγιση που
διευκολύνει την ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων ατόμων που
βρίσκονται ακόμη σε ένα πρώιμο στάδιο της επικοινωνιακής εξέλιξης.
Αποτελέσματα: Οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης του
παιδιού είναι ποιοτικές και αναδύθηκαν αυθόρμητα. Εντοπίζονται σε όλους τους τομείς της
αναπτυξιακής πορείας της αλληλεπίδρασης (κοινωνικότητα, κοινωνικοποίηση και κυρίως
στον τομέα της επικοινωνίας όπου το παιδί επέλεξε τη γραφή ως «γέφυρα» επικοινωνίας
με τους γύρω του). Το τρέχον χρονικό διάστημα ο Δημήτρης έχει ενταχθεί και σε
Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση.
Συμπεράσματα: Η «Εντατική Αλληλεπίδραση» είναι μια μέθοδος που επέφερε θετικά
αποτελέσματα στην εξέλιξη των δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης του Δημήτρη. Η
ιδιαιτερότητα του φαινοτύπου των παιδιών με τη συγκεκριμένη διάγνωση καθιστά
αναγκαία την περαιτέρω κλινική έρευνα.
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6.Neurodevelopmental disorders in childhood: clinical and research aspects
Autism spectrum disorder and comorbidity: The case of N.
Nikolaou Aikaterini, Speech and language therapist, Hi.k.e.r. Therapist
Keywords: A.S.D, selective mutism, Intensive Interaction
This study aims to present the evolution of communication and social interaction in a child
with autism spectrum disorder (A.S.D.) and selective mutism comorbidity. The initial clinical
characteristics of the child during the assessment of the speech therapist, the therapeutic
method chosen and the results of the speech and language therapy intervention will be
analyzed.
D’s profile– Initial speech and language assessment
N. is an 8-year-old boy and has been attending speech and language therapy intervention
since July 2017. During the initial informal assessment, the therapist traced generalized
difficulties in the initiation of social interaction and in his communication abilities, which
were judged to be at an early stage. During symbolic play, he engaged in repetitive
scenarios. Moreover, there was a total absence of speech in almost all situations. He had
been using speech exclusively with his family members. According to the "Test of Linguistic
Perception and Expression" (only the perceptual part was administered) his perceptive
language skills were at a satisfactory level.
Methodology:
Considering the diagnosis, the areas of difficulties as well as characteristics of the child’s
personality, "Intensive Interaction" was indicated as the proper therapeutic practice. N. had
a 45 minutes one-to-one session once a week. An interaction reflection form was completed
by the therapist immediately following an Intensive Interaction session.
What is intensive interaction?
Is a practical approach for enhancing the communication abilities of individuals who are still
at an early stage of communication development. According to Nind and Hewett (1994),
Intensive Interaction employs the “fundamentals of communication” to build social
interactivity.
Results:
The analysis of the data gathered suggests that improvements did occur in all aspects of the
developmental course of interaction (sociability, socialization, and especially in the area of
communication where the child chose writing as a "bridge" of communication with
individuals around him). These improvements emerged spontaneously and were
generalized at school and the community. In the current period, N. is attending a
psychological intervention.
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Conclusions:
The promising results of this case study indicate the potential usefulness of Intensive
Interaction as a means of increasing communication interaction for children diagnosed with
A.S.D. and comorbidity. Furthermore, the peculiarity of this phenotype indicates the need to
demonstrate the efficacy of using Intensive Interaction with individuals with this diagnosis.

7. Συγκριτική μελέτη του αφηγηματικού λόγου σε παιδιά με ΔΑΦ και σε παιδιά χωρίς
πραγματολογικές δυσκολίες σχολικής ηλικίας.
Βογινδρούκας Ιωάννης, Βασιλειάδου Σοφία, Γαρέφαλου Χριστίνα, Κοροπούλη Αδαμαντία–
Αικατερίνη, Μπαρμπούνη Ζαφειρία-Αικατερίνη, Τσέργα Αναστασία.

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση και σύγκριση των δυσκολιών της
αφηγηματικής ικανότητας μεταξύ των παιδιών με ΔΑΦ και αυτών που δεν έχουν
πραγματολογικές δυσκολίες. Στόχος είναι o εντοπισμός των επικρατέστερων λαθών που
πραγματοποιούν τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Το δείγμα συλλέχθηκε από το κέντρο
ειδικών θεραπειών «Εν λόγω θεραπεία» και αποτελείται από 30 κλινικά περιστατικά
σχολικής ηλικίας, χωρισμένο σε δύο ισόποσες ομάδες των αξιολογητικών κατηγοριών. Το
εύρος ηλικίας κυμαίνεται από 7 έως και 12 έτη. Για την εκτίμηση χορηγήθηκαν οι
δοκιμασίες «Σειροθέτηση ιστορίας εικόνων», «Διήγηση ιστορίας εικόνων» και «Τίτλος
ιστορίας εικόνων» από το «Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας –
ΠΛΑΣΗ» (Βογινδρούκας, Ι., σε συνεργασία Χελά Ε.Ν., 2014). Στην πρώτη φάση, χορηγήσαμε
τις δοκιμασίες σε παιδιά δευτέρας έως τετάρτης τάξης Δημοτικού, αναλύσαμε και
συγκρίναμε τα δείγματα του αφηγηματικού λόγου. Στη δεύτερη φάση, απομονώθηκαν τα
παιδιά με ΔΑΦ, που πλέον φοιτούσαν στην πέμπτη κι έκτη τάξη του Δημοτικού κι έγινε
επιπλέον σύγκριση με την πρότερη εικόνα τους. Από την επεξεργασία των δεδομένων της
πρώτης φάσης προέκυψε ότι τα παιδιά με ΔΑΦ είχαν σημαντικά περισσότερες δυσκολίες
στην κοινωνική κρίση, την κοινή λογική, στη σύνθεση σχέσης μέρους-όλου και στην εύρεση
του σημαντικού στοιχείου του οπτικού ερεθίσματος. Και οι δύο ομάδες είχαν παρόμοιες
δυσκολίες στην πληροφοριακή και μορφοσυντακτική επάρκεια. Από τη δεύτερη φάση της
έρευνας το σημαντικότερο εύρημα είναι ότι τα παιδιά με ΔΑΦ καταφέρνουν να καλύψουν
σε μεγάλο βαθμό όποιες μορφοσυντακτικές ελλείψεις είχαν, έχουν καλύτερη κοινωνική
κρίση και κατανόηση του πλαισίου, αλλά παραμένει η δυσκολία απομόνωσης της πιο
σημαντικής πληροφορίας. Κατά συνέπεια δεν καταλήγουν σε ορθή δημιουργία τίτλου.
Λέξεις κλειδιά: αφηγηματικός λόγος, ΔΑΦ, μορφοσυντακτικά ελλείμματα, πραγματολογία,
λογοθεραπεία
Συγγραφείς: Βογινδρούκας Ιωάννης, Βασιλειάδου Σοφία, Γαρέφαλου Χριστίνα, Κρόκου
Γεωργία - Άννα, Μπαρμπούνη Ζαφειρία-Αικατερίνη, Τσέργα Αναστασία
Φορέας: Εν λόγω θεραπεία
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7.Comparative study of narrative speech between children with ASD and children without
pragmatical difficulties of school age
The present work aims to investigate and compare the difficulties of narrative ability
between children with Autism Spectrum Disorder (ASD), and those who do not have
pragmatic difficulties. The goal is to identify the most common mistakes made by children
with ASD. The sample was collected from the center of special treatments "En Logo
Therapia" and consists of 30 clinical cases, divided into two equal groups of evaluation
categories. Ages range from 7 to 12 years. Assessment was conducted with the "School Age
Speech Therapy Protocol - PLASI" (Vogindroukas, I., in collaboration with Chela EN, 2014)
using the tests "Image History Serialization", "Image Storytelling" and "Image History Title".
Initially, we administered the scales to children in the 2nd to 4th grade, and then analyzed
and compared their samples of narrative speech. At a later stage, the children with ASD
were isolated, who were now in the 5th and 6th grade of elementary school, and an
additional comparison was made with their baseline performance. Data of the first phase
showed that children with ASD had significantly more difficulties in social acuity, common
sense, in perceiving part-whole relationship and in finding important elements of a visual
stimulus. Both groups had similar difficulties in informational and syntactic competence.
Findings in the second phase showed that children with ASD managed to eliminate most of
the grammatical and structural deficiencies they had, displayed better social acuity and
understanding of the context, while maintaining a difficulty in isolating the most important
information, resulting in an inability to create proper titles.
Keywords: narrative speech, ASD, morphologιcal and syntactical difficulties, pragmatics,
speech and language therapy
Editors: Vogindroukas Ioannis, Vasiliadou Sofia, Garefalou Christina, Krokou Georgia – Anna,
Barbouni Zafiria – Ekaterini, Tserga Anastasia
Organization: En Logo Therapeia
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8. «Συγκριτική μελέτη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών τυπικής ανάπτυξης ηλικίας
2-4 ετών και παιδιών με ΔΑΦ».
Τράντου Χρυσή,
Βογινδρούκας.

Ashley

Παρασκευή

Elizabeth,

Τριανταφύλλου

Όλγα,

Ιωάννης

Φορέας: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής
Σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή δείγματος παιδιών τυπικής ανάπτυξης και
παιδιών με ΔΑΦ ώστε να δομηθεί το προφίλ των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και να
συγκριθούν μεταξύ τους.
Μεθοδολογία: Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν συνολικά από 181 παιδιά, εξήντα
εφτά (67) παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 2 έως 2.11 ετών, ογδόντα εννιά (89) ηλικίας 3
έως 4 ετών, έντεκα (11) παιδιά με ΔΑΦ ηλικίας 2 έως 2,11 ετών και δεκατέσσερα (14)
ηλικίας 3 έως 4 ετών. Χρησιμοποιήθηκε η μεταφρασμένη στα ελληνικά έκδοση του
Greenspan Social- Emotional Growth Chart (Stanley I. Greenspan, M.D) και το
Ερωτηματολόγιο Αναπτυξιακού προφίλ Κοινωνικής Κοινωνική επικοινωνίας (ΑΠΚΕ)
(ινστιτούτο έρευνας και εκπαίδευσης λογοθεραπείας).
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των δεδομένων με το στατιστικό
λογισμικό SPSS (Statistical Package for Social Sciences) και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το
σύνολο των αποτελεσμάτων του επικοινωνιακού προφίλ των παιδιών τυπικής ανάπτυξης
ταυτίζεται με εκείνο των ερευνητικών δεδομένων του εξωτερικού, ότι οι επικοινωνιακές
δεξιότητες και των δύο ομάδων επηρεάζονται από την ηλικία αλλά όχι από το φύλο και ότι
οι επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση.
Συμπέρασμα/ Συμπεράσματα: Το σύνολο των αποτελεσμάτων ταυτίζεται με εκείνο των
ερευνητικών δεδομένων του εξωτερικού και ακολουθεί το αναπτυξιακό προφίλ των
παιδιών της Ευρώπης. Επιβεβαιώνει την υποθέση ότι οι κοινωνικές επικοινωνιακές
δεξιότητες των παιδιών τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 2- 4 ετών και των παιδιών με ΔΑΦ θα
επηρεάζονται από την ηλικία και ότι οι κοινωνικές επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών
με ΔΑΦ της ίδιας χρονολογικής ηλικίας θα παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από αυτές
της ομάδας ελέγχου.
Λέξεις κλειδιά: αυτισμός, επικοινωνιακές δεξιότητες, κοινωνικό προφίλ Βιβλιογραφία
1. Baro-Cohen, S.B. (1997). Mindblindness: An essay on autism and theory of mind.
MIT: London
2. MacKay, G. and Anderson, C. (2002). Pragmatic difficulties of communication.
London: David Fulton Publishers.
3. Sheridan, M. (2011). Το παιχνίδι στην πρώιμη παιδική ηλικία: από τη γέννηση έως
το έκτο έτος. Αθήνα: Κωνσταντάρας
Βογινδρούκας, Ι. (2008). Πραγματολογική ανάπτυξη και διαταραχές. Στο Δ. Νικολόπουλος
(Επιμ.). Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές (σελ. 317-343). Αθήνα: Τόπος.
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8.Comparative study of communication skills of children of typical development aged 2-4
years and children with ASD
Trantou Chrysi, Ashley Paraskevi Elizabeth, Triantafillou Olga, Vogindroukas Ioannis
Abstract
The purpose of this research was to collect a sample of children of normal development and
children with ASD in order to structure the profile of their social skills and compare them
with each other. The research sample consisted of a total of 181 children, 67 children of
typical development aged 2 to 2.11 years, 89 aged 3 to 4 years, 11 children with ASD aged 2
to 2.11 years and 14 aged 3 to 4 years. The Greek-translated version of the Greenspan
Social-Emotional Growth Chart (Stanley I. Greenspan, M.D) and the Social Profile
Development Profile Questionnaire (APKE) (Institute for Research and Training in Speech
Therapy) were used.
Statistical analysis of the data was performed with the statistical software SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) and the results showed that the total results of the
communication profile of children of typical development are identical to that of the
research data abroad, that the communication skills of both groups are affected by age but
not by gender and that the communication skills of children with ASD are significantly
different.
The set of results is identical to that of the research data abroad and follows the
developmental profile of the children of Europe. Confirms the hypothesis that social
communication skills of children of normal development aged 2-4 years and children with
ASD will be affected by age and that social communication skills of children with ASD of the
same chronological age will differ significantly from those of the control group.
Keywords
autism, communication skills, social profile
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9.
Η συμβολή των comic στην ενίσχυση επικοινωνιακών- κοινωνικών δεξιοτήτων σε
παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με ΔΑΦ.
Τράντου Χρυσή, Βαρσαμίδου Δέσποινα
Φορέας: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της
Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕΜΕΙΕΔΕ) Πανεπιστήμιο
Κρήτης
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη εστιάζεται στην συμβολή της χρήσης των κόμικ στην ενίσχυση
των επικοινωνιακών- κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με
ΔΑΦ τόσο σε ένα πλαίσιο ομάδας όσο και σε ατομικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα απαντήθηκαν τα εξής ερωτήματα:
1. Βελτιώνονται οι δεξιότητες της κοινής προσοχής (jointattention) στο σύνολο της
ομάδας;
2. Βελτιώνονται οι δεξιότητες της εναλλαγής σειράς κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης
για όλα τα μέλη της ομάδας;
3. Βελτιώνονται οι δεξιότητες διατήρησης ενός θέματος συζήτησης για όλους τους
συμμετέχοντες;
4. Θα παρατηρηθούν αλλαγές στη συμπεριφορά σε κάθε υποκείμενο της μελέτης;
Μεθοδολογία: Συμμετέχοντες δύο (2) παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6 έως 9 ετών και
τέσσερα (4) παιδιά με ΔΑΦ ηλικίας 6 έως 10,6 ετών. Χρησιμοποιήθηκαν το
Ερωτηματολόγιο Αναπτυξιακού προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας(ΑΠΚΕ) (ινστιτούτο
έρευνας και εκπαίδευσης λογοθεραπείας), το Ερωτηματολόγιο Γλωσσικών Ικανοτήτων
Γονέων και το Εγχειρίδιο Αναφοράς Κηδεμόνα τα οποία είναι υποεννότητες της
Αξιολόγησης της πραγματολογίας και της κοινωνικής επικοινωνίας (APLSC).
Αποτελέσματα: : Μετά από 15 συνεδρίες τόσο τα παιδιά με ΔΑΦ όσο και εκείνα της
τυπικής ανάπτυξης, παρουσίασαν εξέλιξη στις επικοινωνιακές- κοινωνικές δεξιότητες τους.
Συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν εκδηλώσεις συμπεριφοράς δεξιοτήτων ενεργούς
συμμετοχής από όλα τα μέλη και σε ατομικό επίπεδο παρατηρήθηκαν νέες συμπεριφορές
σε διάφορα περιβάλλοντα και με διαφορετικούς επικοινωνιακούς συντρόφους.
Συμπέρασμα/ Συμπεράσματα:Τα Comic Strip Conversations (CSC) προάγουν την κοινωνική
κατανόηση κι από τις δυο πλευρές, τόσο των ατόμων με διαταραχές στο φάσμα του
Αυτισμού όσο και εκείνων με τυπική ανάπτυξη. Έρευνες αποδεικνύουν ότι είναι πολύ
αποτελεσματική μέθοδος διότι μειώνει την προκλητική συμπεριφορά και αυξάνει την
κοινωνική αλληλεπίδραση των ατόμων με ΔΑΦ.
Λέξεις-κλειδιά Comic, επικοινωνιακές δεξιότητες, αυτισμός

Βιβλιογραφία
1. Aldughaysh, K., S. (2017).The Efficacy of Digital Comic Strip Conversations to Teach
Empathetic Responding to Children with Autism, Missouri State University
2. Bock, M., Rogers, M. F., & Myles, B. S. (2001). Using social stories and comic
strip conversations to interpret social situations for an adolescent with Asperger
syndrome. Intervention in School and Clinic, 36(5), 310–313.
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3. Βογινδρούκας, Ι. (2008). Πραγματολογική ανάπτυξη και διαταραχές. Στο Δ.
Νικολόπουλος (Επιμ.). Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές (σελ. 317-343). Αθήνα:
Τόπος.
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9.The contribution of comics in enhancing communication and social skills in children of
normal development and children with ASD.
Trantou Chrysi, Vasarmidou Despoina

Abstract
The present study focuses on the contribution of the use of comics in enhancing
communication and social skills in children of normal development and children with ASD
both in a group and individual context.
Specifically, the following questions were answered:
1. Are joint attention skills improved throughout the team?
2. Do turn-taking skills improve during a discussion for all team members?
3. Are the skills of keeping a topic of discussion improving for all participants?
4. Will there be changes in behavior in each subject of the study?
Records from 2 children of typical development aged 6 to 9 years and 4 children with ASD
aged 6 to 10.6 years were examined. The Social Communication Development Profile
Questionnaire (APKE) (Institute of Research and Education of Speech Therapy), the Parents'
Language Skills Questionnaire and the Guardian Reference Manual (APLSC’s sections) were
used. The results indicated that both children with ASD and those with normal development
developed their communication and social skills. Specifically, behavioral manifestations of
active participation skills were observed by all members and new behaviors were observed,
at individual level, in different environments and with different communication partners.
Comic Strip Conversations (CSCs) promote social understanding on both sides, both people
with Autism Spectrum Disorder and those with normal development. Research shows that it
is a very effective method because it reduces provocative behavior and increases the social
interaction of people with ASD.

Keywords
Comic, communicationskills, autism
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10. Συγκριτική μελέτη γλωσσικών αποτελεσμάτων σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές
ηλικίας 4 έως 7 ετών.
Κέντρο ειδικών θεραπειών «Λόγος & Γραφή».
Σταμάτη Νίκη, Αργυρόπουλος Παναγιώτης Κεχρή Σωτηρία Σαραντοπούλου Κωνσταντίνα
Σκοπός της εργασίας:
Σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων της Δοκιμασίας Εκφραστικού
Λεξιλογίου (Δ.Ε.Λ.) και Εικόνες Δράσης – Δοκιμασία Επικοινωνιακής και Γραμματικής
Επάρκειας (Ε.Δ.) α)με το γενικό Δείκτη Νοημοσύνης, β)με το Γλωσσικό Δείκτη και γ) με το
Λεκτικό Δείκτη όπως προκύπτουν από το Wechsler Preschool & Primary Scale of
Intelligence-Third Edition, (WPPSI-ΙΙΙ), σε παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών με αναπτυξιακές
διαταραχές.
Στόχοι της μελέτης:
Να διερευνηθεί ο βαθμός συνάφειας μεταξύ των αποτελεσμάτων των εργαλείων, καθώς
και κατά πόσο οι γλωσσικές και λεκτικές ικανότητες των παιδιών 4 έως 7 με αναπτυξιακές
διαταραχές επηρεάζουν ή και επηρεάζονται από το γενικό δείκτη νοημοσύνης.
Μεθοδολογία
Δείγμα: Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 12 παιδιά με εύρος ηλικίας 4 έως 7 ετών
διαγνωσμένα με διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές, τα οποία ακολούθησαν θεραπευτικό
πρόγραμμα αποκατάστασης στο κέντρο ειδικών θεραπειών «Λόγος & Γραφή», στις
Αχαρνές, από το 2015 έως και σήμερα.
Στατιστική ανάλυση
Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικοί και ποσοτικοί
παράγοντες με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων. Πέρα από την περιγραφική στατιστική
και την ποιοτική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η παράμετρος χ2.
Συμπεράσματα
1. Προκύπτει συνάφεια ανάμεσα στο Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης και στα γλωσσικά
εργαλεία αναφοράς.
2. Η διγλωσσία δεν φαίνεται να έχει καμία επίδραση στους 3 Δείκτες.
Λέξεις κλειδιά
Γλωσσικές δοκιμασίες, λεξιλόγιο, γενικός δείκτης νοημοσύνης, λεκτικός δείκτης
νοημοσύνης
Φορέας
Κέντρο ειδικών θεραπειών «Λόγος & Γραφή», στις Αχαρνές
Θεματική ενότητα σύμφωνα με τη θεματολογία του συνεδρίου Κλινικά θέματα:
Ψυχομετρικά Εργαλεία - Γλωσσικές Διαταραχές
Συγγραφείς της εργασίας – ομιλητής
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Σταμάτη Νίκη (ομιλήτρια), Αργυρόπουλος Παναγιώτης, Κεχρή Σωτηρία, Σαραντοπούλου
Κωνσταντίνα

169

10.Comparative appearance of language questions in children with examinations required
from 4 to 7 years old.
Purpose:
The purpose of the study is to compare the results of the Expressive Vocabulary Test (D.E.L.)
and Action Images - Communication and Grammar Proficiency Test (E.D.) a) with the general
IQ, b) with the Linguistic Index and c) with the Verbal Index as derived from the Wechsler
Preschool & Primary Scale of Intelligence-Third Edition, (WPPSI-III), in children aged 4 to 7
years with developmental disorders.
Aim:
Investigate the degree of relevance between the results of the tools, as well as whether the
language and speech skills of children 4 to 7 with developmental disorders affect or are
affected by the general IQ.
Methodology Sample:
The sample of the study consists of 12 children aged 4 to 7 years diagnosed with various
developmental disorders, who followed a rehabilitation treatment program at the center of
special treatments "Speech & Scripture", in Acharnes, from 2015 until today.
Statistical analysis:
Qualitative and quantitative factors were used for the statistical analysis of the results in
order to draw conclusions. In addition to descriptive statistics and qualitative analysis, the
parameter x2 was used.
Conclusions:
1. There is a correlation between the General Intelligence Index and the language reference
tools.
2. Bilingualism doesn't seem to have effect on the three indicators.
Keywords:
Language tests, vocabulary, general intelligence index, verbal intelligence index
Agency:
Center for special treatments «Logos & Grafi», in Acharnes.
Thematic unit according to the topics of the conference: Clinical issues: Psychometric Tools
- Language Disorders
Authors: Stamati Niki, Argiropoulos Panagiotis, Kexri Sotiria, Sarantopoulou Konstantina
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11. Συγκριτική μελέτη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών
με ΔΑΦ ηλικίας 6-8 ετών.
Τριανταφύλλου Όλγα,

Άσλεϋ Παρασκευή-Ελίζαμπεθ, Τράντου Χρυσή,

Βογινδρούκας

Ιωάννης.

Σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή δείγματος παιδιών τυπικής ανάπτυξης και
παιδιών με ΔΑΦ, η σκιαγράφηση των προφίλ των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και η
σύγκριση τους.
Μεθοδολογία: Το δείγμα αφορούσε δύο ομάδες παιδιών ηλικίας 6-8 ετών, όπου η πρώτη
περιείχε 120 παιδιά τυπικής ανάπτυξης και η δεύτερη 60 παιδιά διαγνωσμένα με
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Δόθηκε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και γραπτή
συναίνεση των γονέων. Η διαδικασία περιελάμβανε 3 φάσεις: Πρώτα, συμπληρώθηκαν 3
ερωτηματολόγια από γονείς και εκπαιδευτικούς: το Πηλίκο Αυτιστικού Φάσματος (AQ10Child) (Allison, Augeung, Baron-Cohen, 2012), το Ερωτηματολόγιο Γλωσσικών Ικανοτήτων
και το Εγχειρίδιο Αναφοράς Κηδεμόνα/Επαγγελματία, τα οποία αποτελούν υποενότητες
της Αξιολόγηση της Πραγματολογίας και της Κοινωνικής Επικοινωνίας (Assessment of
Pragmatic Language and Social Communication) (APLSC) (Hyter & Applegate, 2012). Στην
δεύτερη φάση, τα παιδιά αξιολογήθηκαν ατομικά, ως προς το εκφραστικό λεξιλόγιο, τη
γραμματική/πληροφοριακή επάρκεια και το αφήγημα, ώστε να αποκλειστούν παιδιά με
τυχόν γλωσσικές διαταραχές. Τέλος, πραγματοποιήθηκε παρατήρηση των παιδιών στην
τάξη από τους ερευνητές και συμπληρώθηκε η Φόρμα Παρατήρησης στην Τάξη,
υποενότητα του APLSC.
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των δεδομένων με SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ελληνόπουλα 68 ετών έχουν κατακτήσει όλες τις επικοινωνιακές δεξιότητες, σύμφωνα με την διεθνής
βιβλιογραφία. Από την άλλη, τα παιδιά με ΔΑΦ έδειξαν χαμηλότερες επιδόσεις στο
παιχνίδι, τις δεξιότητες συζήτησης, τις κοινωνικές σχέσεις, την κοινωνική γνώση και την
κατανόηση του αφηγήματος.
Συμπεράσματα: Το APLSC είναι ένα ευαίσθητο εργαλείο, το οποίο μπορεί να εντοπίσει τα
δυνατά και αδύναμα σημεία στην κοινωνική επικοινωνία- πραγματολογία των παιδιών και
να συμβάλει στην διαφοροδιάγνωση των αναπτυξιακών διαταραχών.
Θεματική ενότητα: Αυτισμός

Λέξεις-κλειδιά: τυπική ανάπτυξη, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, πραγματολογία,
κοινωνική επικοινωνία
Συγγραφείς: Τριανταφύλλου Όλγα, Άσλεϋ Παρασκευή-Ελίζαμπεθ, Τράντου Χρυσή,
Βογινδρούκας Ιωάννης
Φορέας: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
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11.A comparison study of social communication skills between typically developing schoolaged greek children and children with autism
Αuthors: Olga Triantafillou, Ashley Paraskevi-Elizabeth, Trantou Chrysi , Vogindroukas
Ioannis
Purpose: The aim of this study was to identify and compare social communication skills
between typically developing school-aged children and children with autism.
Methodology: The sample consisted of 120 typically developing students and 30 children
diagnosed with autism. The participants were aged between 6-8 years old and were
selected from public and private elementary schools. This study has the approval of the
Greek Ministry of Education as well as the written consent from the parents. The process
involved three phases. In the first phase, parents and teachers of the participants filled
three questionnaires: AQ10-Child (Allison, Augeung, Baron-Cohen, 2012), a short Language
Questionnaire and a Professional/Caregiver Report Score Form, which are subsections of
the “Assessment of Pragmatic Language and Social Communication” (APLSC) (Hyter &
Applegate, 2012). Their answers were based on their observations of how children interact
with their peers and family. During the second phase, each child was individually evaluated
with standardized tools to assess the development of expressive vocabulary, grammar and
informational competence, in order to exclude children with any language disorders. Finally,
in the third phase, experts observed the children’s behavior in their classroom and filled in
Classroom Observation Form (subsection of APLSC).
Outcome: Statistical analysis of the data was carried out using SPSS (Statistical Package for
Social Sciences). Results showed that typical school-aged Greek children have developed all
social-pragmatic skills, according to the international bibliography. Children with ASD,
however, had the most difficulty with engagement, including social interaction with peers,
directing role play, social cognitive skills and discourse skills.
Conclusions: APLSC is a useful tool in detecting the differences in children’s social
communication skills and as a result it can contribute to the differential diagnosis of
developmental disorders.

12. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της πραγματολογίας σε άτομα με ΔΑΦ.
Παπαδοπούλου Αμαλία, Σαμαρά Κατερίνα, Κούτρας Σπύρος, Τούφας Κωνσταντίνος.
Φορέας: Κέντρα Λογοθεραπείας Λόγος – Φωνή – Ομιλία, Τούφας Κωνσταντίνος Κλειδιά:
Πραγματολογία, Επικοινωνία, Νέες Τεχνολογίες, Λογόμετρο
Η πραγματολογική ικανότητα αναφέρεται στη λειτουργική χρήση της γλώσσας με στόχο την
επικοινωνία. Η επίτευξη της μετάδοσης και λήψης, λεκτικών ή μη λεκτικών μηνυμάτων,
προϋποθέτει το συνδυασμό κοινωνικών, συναισθηματικών, γνωστικών και γλωσσικών
παραμέτρων. Όταν ορισμένες από τις παραπάνω δεξιότητες εκλείπουν, η επικοινωνία
καθίσταται δύσκολη. Η κατάκτηση της γλώσσας ολοκληρώνεται πριν από το τέλος της
προσχολικής ηλικίας, ενώ οι επικοινωνιακές δεξιότητες αναπτύσσονται καθ’ όλη τη
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διάρκεια της ζωής. Η ανάπτυξη των πραγματολογικών δεξιοτήτων του παιδιού, αποτελεί
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του συναισθηματικού και επικοινωνιακού προφίλ του
και κατ’ επέκταση τη συμμετοχή του σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια. Τα τελευταία χρόνια,
η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών κατά τη θεραπευτική διαδικασία, βοηθά τους
λογοθεραπευτές στην αξιολόγηση των πραγματολογικών ελλειμμάτων αλλά και τη
διαφοροδιάγνωση των διαταραχών επικοινωνίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
χρήση νέων τεχνολογιών κατά την εκμάθηση πραγματολογικών δεξιοτήτων. Η εν λόγω
μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 8 παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, από 5,6 μηνών
έως 7 ετών.
Μεθοδολογία :
Αρχικάχορηγήθηκετο πρωτότυπο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης,Λογόμετρο. Και πιο
συγκεκριμένα, η υποενότητα της πραγματολογίας. Χρησιμοποιήσαμε νέες τεχνολογίες και
η εργασία μας με τα παιδιά επικεντρώθηκε στους παρακάτω τομείς:
1.Κατανόηση και ερμηνεία των επικοινωνιακών συνθηκών στις εικόνες: Αφορά στην
κατανόηση ή μη γλωσσικών ερεθισμάτων.
2.Επικοινωνιακή πρόθεση: Το παιδί επικοινωνεί για κοινωνικούς σκοπούς, εκφράζοντας
ένα εύρος προθέσεων.
3.Ανταπόκριση στην επικοινωνία: Αφορά στην ικανότητα του παιδιού να αντιδράσει
λεκτικά ή/και να κατανοήσει αυτό που επικοινωνούν οι άλλοι.
4.Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια: Η ικανότητα του παιδιού
να προσαρμοστεί σε διαφορετικές επικοινωνιακές συνθήκες.
Αποτελέσματα: Η συλλογή των δεδομένων είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα
αναμένεται να αναδείξουν βελτίωση στους 4 ανωτέρω τομείς που αναφέρθηκαν στην
μεθοδολογία. Ήδη τα παιδιά που πραγματοποιήθηκε η ανωτέρω μελέτη παρουσιάζουν
μεγάλη βελτίωση στην επικοινωνιακή πρόθεση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε
διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια
Λέξεις Κλειδιά: Πραγματολογία, Επικοινωνία, Νέες Τεχνολογίες, Λογόμετρο
Θεματική ενότητα: Αυτισμός
12.The use of innovative technologies in teaching social communication skills to individuals
with autism.
Papadopoulou Amalia1, Samara Katerina2, Koutras Spiros3, Toufas Konstantinos4
1Speech

and Language Therapist, Center for special treatments

2Speech

and Language Therapist, «Logos- Foni- Omilia»

3Logopedist,
4Msc

Queen Margaret University, Edinburgh

Logopedist S.I., Center for special treatments
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Introduction:
The pragmatic awareness concerns the use of language, within various communication
frameworks, aimed to establish communication. The pragmatic skills development of a child
evolves during its lifetime, but mostly during its pre-school years, between 3 and 5 years of
age and plays a key role in shaping the emotional and communicative profile of a person.
The significance of the factual sector and Greece’s extremely low research activity around
the subject, acted as the driving force behind the elaboration of this study.
Purpose:
The purpose of this research is to prove the effectiveness of using the new technology in
learning and development of pragmatic skills, through roles, in safe virtual environment. A
few articles have been studied and analyzed that proved the effectiveness of the innovative
technologies in virtual reality on kids with difficulties in pragmatics.
Methodology:
The research conducted for the elaboration of the present study is a pilot project. Children
participating in the research were among the ages of 5.6-7. The sample presented nonstandard processes, as the individuals were diagnosed with Autism Spectrum Disorder
(ASD). Initially, they were examined by using the language assessment tool, Logometer and
more specifically, the subsection of pragmatics and were assessed based on:
1. Comprehension and perception of communication framework - in pictures.
2. Communicative intent
3. Response to communication
4. Developing skills in different communication frameworks
Weekly during a 3-months period, new technology applications were used during sessions,
such as motion sensors and a virtual reality device, with an activity library for children. The
space, were the research took place, was a Special Treatment Institute that is designed to
be child-friendly, since it is the very space were sessions are carried out as well. The
research results were calculated through the data-analysis statistic program SPSS.
Conclusions:
The study findings showed that the children, that revaluated in the field of pragmatics after
3 months of infringement in technological instruments, are on the upswing from the first
evaluation. These results are innovative in Greek and international literature and reality, so,
in the future, a further investigation must be recommended with a longer sample of people.
Key words:
New Technologies, ASD, Logometer
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13. Οι στρατηγικές αντιμετώπισης γονέων, οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά στο φάσμα του
αυτισμού στην Ελλάδα.
Μαρία Μπέη, Ειρήναρχος Φούττης.
University of Birmingham (Θεματική Ενότητα: Αυτισμός)
Συγγραφείς: Μαρία Μπέη, Λογοθεραπεύτρια, SLP-BA., MEd. (Autism)

Σκοπός Εργασίας
Τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια από τις χειρότερες
οικονομικές κρίσεις που έχει περάσει στην ιστορία της. Ως εκ τούτου, η οικονομική κρίση
έχει επηρεάσει αρνητικά ποικίλες πτυχές της καθημερινότητας των οικογενειών που ζούνε
στην Ελλάδα. Αυτή η δυσμενής οικονομική κατάσταση της χώρας επηρεάζει σε μεγαλύτερο
βαθμό τις οικογένειες και συγκεκριμένα τους γονείς παιδιών που εμπίπτουν στο φάσμα
του αυτισμού. Χωρίς αμφιβολία, η ανατροφή ενός παιδιού στο φάσμα του αυτισμού
οδηγεί την οικογένεια σε πολλά έξοδα. Ο σκοπός λοιπόν, της έρευνας αυτής είναι να
εξετάσει εάν οι γονείς που μεγαλώνουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού στην Ελλάδα
έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και εάν έχουν
δημιουργήσει στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών. Με τον όρο
«στρατηγικές αντιμετώπισης» (‘coping strategies’), εννοείται η προσπάθεια διαχείρισης
μιας δύσκολης κατάστασης. Κατά την βιβλιογραφία οι στρατηγικές αντιμετώπισης
διαχωρίζονται κυρίως σε δυο κατηγορίες. Οι στρατηγικές που εστιάζουν στο πρόβλημα, οι
οποίες απαιτούν γνωστική προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί μια δύσκολη κατάσταση και
οι στρατηγικές που εστιάζουν στο συναίσθημα, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση αρνητικών
συναισθημάτων όπως το άγχος.
Μέθοδος
Στην έρευνα συμμετείχαν έξι γονείς, οι οποίοι μεγάλωναν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού
στην Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις προκειμένου να ερευνηθούν
τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης
και τις στρατηγικές αντιμετώπισης που εκείνοι μπορεί να δημιούργησαν για να
διαχειριστούν τις δυσκολίες αυτές. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε βάσει
συστηματικής θεματικής και συγκριτικής μεθόδου (‘constant comparative method’).
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι όλοι οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα,
αντιμετώπισαν δυσκολίες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και όλοι δημιούργησαν
στρατηγικές αντιμετώπισης για να διαχειριστούν τις δυσκολίες αυτές. Επιπλέον, η
πλειοψηφία των γονέων δημιούργησαν στρατηγικές που εστιάζουν στο πρόβλημα αλλά και
στρατηγικές που εστιάζουν στο συναίσθημα. Οι γονείς δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις
στρατηγικές που δημιούργησαν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους.
Καταλήγοντας, ποικίλα άλλα ενδιαφέροντα θέματα εμφανίστηκαν από τις απαντήσεις των
γονέων κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων.
Συμπεράσματα
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Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι γονείς που μεγάλωναν παιδιά στο φάσμα του
αυτισμού στην Ελλάδα, αντιμετώπισαν οικονομικές δυσκολίες που αφορούν την
εκπαίδευση των παιδιών τους και όλοι τους δημιούργησαν στρατηγικές που εστιάζουν στο
πρόβλημα αλλά και στρατηγικές που εστιάζουν στο συναίσθημα για να αντιμετωπίσουν
αυτές τις δυσκολίες. Επιπροσθέτως, επιπλέον σημαντικά ευρήματα προκύψαν από τις
απαντήσεις των γονέων και συσχετίζονται με την οικονομική κρίση και την διάγνωση του
αυτισμού. Για παράδειγμα, μερικοί από τους γονείς ανέφεραν ότι πρέπει να δουλεύουν
περισσότερες ώρες απ’ ότι στο παρελθόν προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα των παιδιών
τους. Άλλοι υποστήριξαν ότι οι φίλοι και οι συγγενείς τους δεν τους προσφέρουν βοήθεια ή
υποστήριξη, ενώ μερικοί ανέφεραν ότι οι συγγενείς τους απομακρύνθηκαν μόλις
ενημερώθηκαν για την διάγνωση των παιδιών τους. Ακόμη, γονείς γνωστοποίησαν ότι η
εκπαίδευση παιδιών στο φάσμα του αυτισμού βασίζεται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και οι
οικογένειες καλής οικονομικής κατάστασης έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν στα
παιδιά τους ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, αυτές οι οικογένειες μπορούν να
στηρίξουν το παιδί τους ώστε αυτό να έχει πρόοδο και εξέλιξη στην ζωή του μελλοντικά.
Από την άλλη, οικογένειες οι οποίες επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση, αυτομάτως
τους αφαιρείται η δυνατότητα να προσφέρουν στο παιδί τους ένα καλύτερο μέλλον. Αυτά
τα ευρήματα γνωστοποιούν ότι οι οικογένειες παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην
Ελλάδα, χρειάζονται την υποστήριξη των συγγενών, φίλων αλλά και των ειδικών. Η
κυβέρνηση επίσης έχει σημαντικό ρόλο για το μέλλον των οικογενειών αυτών και των
παιδιών τους. Είναι σημαντικό η κοινωνία μας να ακούσει προσεκτικά τι έχουν να πουν όχι
μόνο οι γονείς που μεγαλώνουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και οι ενήλικες με
διάγνωση αυτισμού.
Λέξεις-Κλειδιά
Αυτισμός, Οικονομική Κρίση, Δυσκολίες ανατροφής παιδιών στο φάσμα του αυτισμού

13.Title: Coping strategies of parents raising children with autism in Greece
A dissertation submitted in part fulfilment of the requirements for the degree of MEd Autism
(Child)
The University of Birmingham
Maria N. Beis

ABSTRACT
Over the last seven years, Greece has experienced one of the worst economic crisis in the
entire history of the country. As a result, the economic crisis has negatively impacted
several areas of the daily life of families. The economic situation of the country has an even
more negative impact when it comes to parents raising children with autism. Without a
doubt, taking care of children with autism ultimately leads to extra financial expenses for
these parents. As such, the purpose of this study is to explore whether parents raising
children with autism in Greece have experienced any difficulties due to the economic crisis
and whether they have developed any coping strategies to deal with these difficulties.
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‘Coping’ is the attempt to manage or deal with a difficult situation and is mainly divided into
two basic types of coping strategies, the ‘problem-focused’ and the ‘emotion-focused’
strategies.
This study includes six parents who are currently raising children with autism in Greece.
Semi-structured interviews were used to explore the difficulties that parents faced during
the economic crisis and the coping strategies that they developed in response to these
difficulties. The analysis of the data was conducted by the constant comparative method.
The results indicate that all the parents who participated in this study experienced
difficulties due to the economic
crisis and all of them developed coping strategies in order to deal with them. In addition,
the majority of the parents developed both problem-focused and emotion-focused
strategies and were equally satisfied by both of them. Also several other important themes
emerged from parents’ responses during the interview process. My recommendations for
other future research in relation to this particular topic include sampling a more diverse
population and gathering a larger sample of participants. Moreover, interviews should not
only be used to examine the coping strategies of parents but also the coping strategies of
other family members. Future researchers may consider examining the coping strategies of
families from other countries with an economic crisis as well. Lastly, it may also be
interesting to examine other disorders apart from autism.

14.
Συναισθηματική νοημοσύνη και κοινωνικές δεξιότητες παιδιών και εφήβων με
διαταραχές αυτιστικού φάσματος: Μια εμπειρική μελέτη.
Αλέξανδρος Προέδρου.
Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός
alex.proedrou@gmail.com
Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Λογοθεραπείας New Bulgarian University
Περίληψη
Η συγκεκριμένη έρευνα προσπαθεί να φωτίσει ένα θέμα, το οποίο δεν έχει εξεταστεί
ιδιαίτερα στη διεθνή βιβλιογραφία. Προσπαθεί να μελετήσει το ρόλο της συναισθηματικής
νοημοσύνης στις κοινωνικές δεξιότητες παιδιών και εφήβων με διαταραχές αυτιστικού
φάσματος. Ο αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, που απασχολεί την
κοινότητα επιστημόνων τον τελευταίο αιώνα περίπου. Τα κοινωνικά ελλείμματα και η
δυσκολία στην κατανόηση συναισθημάτων είναι βασικά χαρακτηριστικά των ατόμων με
ΔΑΦ. Ωστόσο, ελάχιστες έρευνες μελετούν την δυνατότητα των παιδιών με αυτισμό, καθώς
η πλειοψηφία τους ασχολείται με τα ελλείμματά τους και τρόπους αντιμετώπισης. Για την
εξέταση του ρόλου, λοιπόν, της συναισθηματικής νοημοσύνης διενεργήθηκε μια έρευνα με
τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς, οι
οποίοι ασχολούνται με παιδιά και εφήβους με ΔΑΦ. Στην έρευνα συμμετείχαν 184
εκπαιδευτικοί και ειδικοί. Σκοπός της έρευνας ήταν να αναδείξει το ρόλο των
δημογραφικών χαρακτηριστικών στη συναισθηματική νοημοσύνη αλλά και τις κοινωνικές
δεξιότητες των παιδιών και εφήβων με ΔΑΦ, καθώς και το ρόλο της συναισθηματικής
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νοημοσύνης στις κοινωνικές δεξιότητες. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση
του στατιστικού πακέτου SPSS V.21. Η επεξεργασία των δεδομένων ανέδειξε πως τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία συσχετίζονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη
είναι: το εισόδημα της μητέρας, το εργασιακό περιβάλλον του εκπαιδευτικού αλλά και το
επίπεδο εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού. Αντίστοιχα, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τα
οποία συσχετίζονται με τις κοινωνικές δεξιότητες είναι: η μόρφωση του πατέρα, το
εργασιακό περιβάλλον του εκπαιδευτικού και τέλος η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού.
Τέλος, διενεργήθηκε στατιστικός έλεγχος για την εξέταση της συσχέτισης συναισθηματικής
νοημοσύνης και κοινωνικών δεξιοτήτων και υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δύο
μεταβλητών. Πρέπει να γίνει συγκριτική μελέτη και με δείγματα από άλλες χώρες.
Λέξεις-κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, κοινωνικές δεξιότητες, διαταραχές αυτιστικού
φάσματος
14.Emotional intelligence and social skills of children and teens with autism spectrum
disorders: An empirical study
Alexandros Proedrou
Economist - Educator
alex.proedrou@gmail.com
PhD Candidate Speech Therapy DepartmentNewBulgarianUniversity
ABSTRACT
This paper tries to shed some light on an issue, that has not been yet quite examined in the
worldwide literature. It tries to examine the role of the emotional intelligence in the social
skills of children and youth with autism spectrum disorder. Autism is a neurodevelopmental
disorder that has been in the center of the researchers’ interest the last century. Social
deficits and the difficulty in understanding emotions are key characteristics of people with
ASD. However, only a few studies examine the skills of children with ASD; most studies
examine the deficits of them and programs to decrease the autistic characteristics. The
purpose of this study is to examine the role of the demographic characteristics in the
emotional intelligence and the role of the emotional intelligence in the social skills in the
social skills of children and youth with autism. To examine the role of the emotional
intelligence in the social skills, a survey was conducted with the use of a questionnaire,
which was addressed to educators and experts, that work with children and youth with ASD.
In this survey, 184 educators and experts (speech therapists, psychologists and occupational
therapists) took part in order to evaluate the emotional intelligence and social skills of
children and youth with ASD. Data analysis was conducted through SPSS V.21. Data analysis
has shown that the demographic characteristics that play an essential role in the emotional
intelligence are mothers’ income, educators’ working environment and educators’
education. Furthermore the demographic characteristics that play an essential role in
children’s with ASD are fathers’ income, educators’ working environment and educators’
education. In conclusion, statistical test was conducted in order to examine the correlation
between the emotional intelligence and the social skills. We concluded that there is a
significant correlation between the two variables. Further research must be done in order to
have more accurate conclusions, such as a survey with sample of other European countries.
Key-words: emotional intelligence, social skills, autism spectrum disorder
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15.
Η συμβολή της μουσικοθεραπείας στις πραγματολογικές δεξιότητες παιδιών με ΔΑΦ
σε συνδυασμό με λογοθεραπευτική παρέμβαση.
Νομικού Ρόζα-Τσαμπίκα (Κιναίσθηση)
Eνότητα - Παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές: κλινικά και ερευνητικά θέματα

Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σημασία της εισαγωγής και χρήσης
της μουσικής στις θεραπευτικές συνεδρίες παιδιών στο φάσμα του αυτισμού
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση των πραγματολογικών τους δεξιοτήτων.
Κύριος στόχος ήταν η διερεύνηση της συμβολής της μουσικοθεραπείας στη
λογοθεραπευτική παρέμβαση υπό την καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένων
μουσικοθεραπευτών.
Τα παιδιά με ΔΑΦ αποτελούσαν 3 ξεχωριστές ερευνητικές ομάδες: 1) συμμετοχή σε
συνεδρίες μουσικοθεραπείας, 2) συμμετοχή σε συνεδρίες λογοθεραπείας και 3) συμμετοχή
σε συνεδρίες λογοθεραπείας μαζί με ενταντικά μαθήματα μουσικής στο σχολείο.
Αποτελούσε πιλοτική έρευνα που διεξήχθη σε χρονικό διάστημα τριών μηνών.
Εφαρμόστηκαν αρχές από το TOPL [Test of Pragmatic Language], ADOS [Autism Diagnostic
Observation Schedule], «It Takes Two To Talk» σε συνδυασμό με ένα μουσικο-γλωσσικό
παραμύθι κατασκευασμένο για τους σκοπούς της έρευνας.
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας επέδειξαν στατιστικώς σημαντική διαφορά στο
συνολικό αριθμό των λεκτικών και μη-λεκτικών πραγματολογικών δεξιοτήτων καθώς
επίσης και στην αφήγηση, στην ανταπόκριση της κοινής προσοχής και στην διατήρηση
αυτής. Οι υπόλοιπες δεξιότητες (αίτηση, πληροφόρηση, περιγραφή, δημιουργία/διήγηση
ιστορίας) παρουσίασαν τάσεις βελτίωσης.
Ο συνδυασμός της μουσικής ως θεραπευτικό μέσο με τη λογοθεραπευτική παρέμβαση
οδηγεί σε βελτίωση των πραγματολογικών δεξιοτήτων των παιδιών με ΔΑΦ. Αυτό οδηγεί
στην πρόταση συνεκπαίδευσης παιδιών με ΔΑΦ με Μουσικοθεραπεία και Λογοθεραπεία
στην Ελλάδα.
Λέξεις κλειδιά: διαταραχές αυτιστικού φάσματος, πραγματολογικές δεξιότητες,
λογοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, λεκτικές δεξιότητες, μη-λεκτικές δεξιότητες, παραμύθι
15.The effectiveness of music therapy on pragmatic skills of children with ASD in combination
with speech-language therapy
Roza-Tsampika Nomikou (Kinaisthisi)
Purpose and Aim: The purpose of the present study was to investigate the importance of
the introduction and use of music in therapeutic sessions in pragmatic skills of children with
ASD attending primary school. It also aimed at exploring the effectiveness of music therapy
and its contribution to speech-language therapy under the guidance of specially trained
music therapists.
Method: The children were divided into three groups participating in music therapy
sessions, speech-language sessions and speech-language sessions with intensive music
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lessons at school respectively. It was a pilot study, conducted in three months. TOPL,
principles of ADOS and «It Takes Two to Talk» along with a story inspired and written by the
researcher were applied.
Results: The results of the present study showed statistically significant difference, even
with extremely small samples, in the total pragmatic verbal and non-verbal skills as well as
in narration, respond to joint attention and maintenance to joint attention among the three
groups. The rest of the skills (requesting, informing, describing, creating/telling a story)
presented tendency to improve which was not statistically different.
Conclusion: The overall outcome revealed the potential of the medium of music and the
effectiveness of music therapy in children with ASD.
Key words: autistic spectrum disorder (ASD), pragmatic skills, speech-language therapy,
music therapy, verbal skills, non-verbal skills

16. Διαταραχές στην επεξεργασία του ακουστικού σήματος σε παιδιά με αυτισμό. Συστηματική
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Λογγινίδου Αναστασία

Θεματική ενότητα: Νευροαναπτυξιακές διαταραχές στην παιδική ηλικία – κλινικά και
ερευνητικά θέματα.
Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Μ.Σ.: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚH ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
O όρος διαταραχές αυτιστικού φάσματος περιλαμβάνει ένα σύνολο νευροαναπτυξιακών
διαταραχών που χαρακτηρίζονται από ελλείμματα στην επικοινωνία, την κοινωνική
συμπεριφορά, περιορισμένα ενδιαφέροντα και αισθητηριακές διαταραχές. Μία κοινώς
αναφερόμενη αισθητηριακή διαταραχή ανάμεσα σε παιδιά με αυτισμό, είναι η διαταραχή
επεξεργασίας ακουστικού σήματος. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η
διερεύνηση των διαταραχών επεξεργασίας ακουστικού σήματος σε παιδιά με διαταραχές
αυτιστικού φάσματος. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι υπάρχει μία σειρά
παρεκκλίσεων αναφορικά με την αντίληψη και την επεξεργασία του ακουστικού σήματος.
Οι παρεκκλίσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων, ατέλειες στην ωρίμανση των
εγκεφαλικών ημισφαιρίων και μη τυπική εγκεφαλική πλαγίωση.
Λέξεις – κλειδιά: διαταραχές αυτιστικού φάσματος, διαταραχές επεξεργασίας ακουστικού
σήματος, παιδιά
16.Auditory processing disorders in children with autism. A systemic review of the literature
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Author: Anastasia Longinidou

ABSTRACT
Τhe term autism spectrum disorders, includes a total of neurodevelopmental disorders
characterized by communication deficits, social behavior deficits, narrow interests and
sensory impairments. One commonly reported sensory impairment between children with
autism, is auditory processing disorder. The aim of this study is to investigate auditory
processing disorders in children with autism spectrum disorders. The results of this study,
concluded that there is an array of deviations as far as the perception and processing of the
auditory stimulus are concerned. These deviations include, amongst others, maturational
defects of the brain hemispheres and atypical brain lateralization.
key – words: autism spectrum disorders, auditory processing disorders, children
contact information: nat.loggin@gmail.com

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ/LANGUAGE
DEVELOPMENT - LANGUAGE DISORDERS

1. Δημογραφικό προφίλ των παιδιών με διαταραχή γλωσσικών ήχων: Ένα δείγμα της
πανεπιστημιακής κλινικής.
Demographic profile of children with speech sound disorder: A sample of university clinic.
Deniz Kazanoğlua, Nevin Yılmazb & Seda Esersinb
Abstract
Purpose:Recent study aims to describe the demographic characteristics of children who
have speech sound disorders (SSD) and to determine any possible differences between
preschool and school-aged children in terms of theirspeech sound production
characteristics.
Method: This study is a descriptive, retrospectivestudy. Case files of the SLP clinic’s achieve
in a University were scanned and used for the aim of this study. The sample was collected
from 140 files of children whose age were between 2;00-8;11 who had speech sound
disorders. Their demographic characteristics, familial history were examined and the
percentage of correct consonants (PCC) was calculated.
Results: According to the demographic characteristic’s results, SSD caseload is different
between sexes. Majority of the files belonged to the boys (69.3%); girls created only 30.7%
of the SSD caseload. More than half of the participants (55%) have family history in terms of
speech and language problems. Fathers have the highest rate (15.4%) in familial history of
speech and/or language problems. The rate of SSD in these problems is 19.3%. Most of the
children produced their first words after the age of 1;1. About speech sounds production,
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results shows that children’s PCC scores change between 23.33 and 97.11. Lastly, 47.8% of
them have shown inaccurate vowel productions.
Conclusion: Being a boy, having a family history of speech and language problems, having a
delayed speech-language history and having inaccurate vowel production can be
characteristics of children who have SSD. In clinical implication, if a child has these features
and shows any sign of speech problems then clinicians must be careful for SSD and should
evaluate the child accordingly to implement a better diagnosis process.
Keywords:speech sound disorders, demographic characteristics, family history, speech
sounds production
a Department of Speech and Language Therapy, OndokuzMayıs University, Samsun, Turkey
b Department of Speech and Language Therapy, Anadolu University, Eskişehir, Turkey
Note:SSD is a common disorder that logopeds/speech language therapists (SLP) may
confront in their clinical settings. Studies on SSD and its characteristics have an important
role in evaluation and diagnosis processes. If recent international congress gives an
opportunity to these kind of researches then many SLP from different parts of world can
share their experiences and may help each other in clinical settings.

2.
Χαρακτηριστικά των παιδιών με γλωσσική διαταραχή: Αρχικά ευρήματα από την
πανεπιστημιακή κλινική.
Characteristics of children with language disorders: Preliminary findings from a university
clinic.
Nevin Yılmaza, Şükriye Kayhan Aktürka
Abstract
Purpose:Recent study aims to examine the demographic and language characteristics of the
children whose native language is Turkish and who have applied to the Education, Research
& Training Centre for Speech and Language Pathology (DİLKOM) who have delayed language
and language disorders.
Method: This study is a descriptive, retrospective study. Case files of the SLP clinic’s archive
in a University were scanned and used. The sample was collected from 80 files of children
whose age were between 2;00-7;11 and had language disorder and delayed language. Their
demographic characteristics and standardised Turkish version of Test of Early Language
Development (TELD) scores were examined.
Results: According to the preliminary findings demographic characteristic of caseload is
different between sexes. Majority of the children were boys. They have family history of
language disorders and delayed language. In addition, participants’ receptive language
scores are higher than expressive language scores. It is also found that speech sound
disorders and language disorders might be comorbid.
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Conclusion: Being a boy, having a family history of language disorders and premature birth
can be risk factors of language problems. These preliminary findings are consistent with the
literature.
Keywords:language disorders, delayed language, demographic characteristics

a Department of Speech and Language Therapy, Anadolu University, Eskişehir, Turkey
Note:Children with language disorders and delayed language apply frequently to the clinics.
If speech and language therapists/logopeds would know the demographic profiles of these
children, they can monitor their clients more effectively.

3. Η σχέση μεταξύ σοβαρότητας και καταληπτότητας της ομιλίας των παιδιών με διαταραχή
γλωσσικών ήχων.
Relationship between speech severity and intelligibility of children with speech sound disorders.
Deniz Kazanoğlua, Beyza Nur Dükarb & TuğçeNergizb
Abstract
Purpose:In this study, the relationship between speech severity and intelligibility of children
with speech sound disorders (SSD) was examined. It also revealed any possible differences
in the intelligibility regarding the speech severity level.
Method: 28 children with SSD between 41-88 months (M = 62.9, Sd. = 12.4), and their
parents were included in the study. Articulation Subtest of Turkish Articulation-Phonology
Test (Topbaş, 2005), The Intelligibility in Context Scale-Turkish (ICS-T) (Topbaş, 2012) and
children’s spontaneous speech samples were used for determining speech severity and
intelligibility of children. A relational research model was used.
Results: According to Spearman’s correlation analysis, a statistically significant relationship
found between speech severity and ICS-T scores (r = 0.495, p < .01), speech severity and
researcher 1 (R1) (r = 0.737, p < .001), speech severity and researcher 2 (R2) (r = 0.717, p <
.001). Depending on the Kruskal-Wallis analysis, speech severity levels differed in terms of
the researchers’ speech intelligibility percentages (χ² (R1)= 18.00, χ² (R2)= 17.03, p < .001);
however, it did not differ for the ICS-T scores. Differences occurred in the mild and severe
group (W (R1) = -3.80, W (R2) = -3.79, p < .05), moderate and severe group (W (R1) = -4.94,
W (R2) = -4.93, p < .05) for the researchers.
Conclusion: There was a relationship between speech severity and intelligibility. However,
the parental assessment did not determine the differences between the speech severity
levels and intelligibility. Researchers’ assessment revealed differences between the mild and
severe group, moderate and severe group.
Keywords:speech sound disorders, speech severity, speech intelligibility
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a PhD, Department of Speech and Language Therapy, OndokuzMayıs University, Samsun,
Turkey
b Research Assistant, Department of Speech and Language Therapy, Anadolu University,
Eskişehir, Turkey

Note: SSD is a common disorder that logopeds/speech language therapists (SLP) may
confront in their clinical settings. Therefore, clinical measurements are important for the
decision-making in the both evaluation and treatment process. We think that discussions
about using clinical measurements in the clinical settings with researchers from different
countries are critical for the treatment of children with SSD.

4. Η εξέταση των αφηγηματικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσω του
διαγλωσσικού εργαλείου αξιολόγησης αφηγήσεων (ΜΑΙΝ).
Μπανιώτη Αγγελική, Βογινδρούκας Ιωάννης, ΤσιμπλήΙανθή Μαρία, Περιστέρη Ελένη.

1. Συγγραφείς: Μπανιώτη Αγγελική, Βογινδρούκας Ιωάννης, Τσιμπλή Ιανθή Μαρία,
Περιστέρη Ελένη
2. Λέξεις Κλειδιά: γλωσσική ανάπτυξη, αφήγηση, προσχολική ηλικία, μακροδομή
3. Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας»
4. Θεματική Ενότητα: Aξιολογητικό εργαλείο, Γλωσσική Ανάπτυξη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός. Η μελέτη εξέτασε τη μακροδομή της αφήγησης παιδιών τυπικής ανάπτυξης
προσχολικής ηλικίας. Στόχος ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της ηλικίας, του φύλου, του
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (μητρική και πατρική εκπαίδευση, εισόδημα οικογένειας)
και της μεθόδου εκμαίευσης (διήγηση vs. αναδιήγηση) στη μακροδομή της αφήγησης.
Μεθοδολογία. Συμμετείχαν 68 μονόγλωσσα ελληνόφωνα παιδιά (Μ.Ο. = 57.9 μήνες, Τ.Α.=
6.7), τα οποία χωρίστηκαν σε 3 ηλικιακές ομάδες (4;1-4;5, 4;6-5;0 και 5;1-6;1, Ε;Μ). Η
εκμαίευση των αφηγήσεων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εικονοποιημένων ιστοριών του
Διαγλωσσικού Εργαλείου Αξιολόγησης Αφηγήσεων (MAIN; Gagarina και συν., 2012). Τα
αφηγήματα αναλύθηκαν ως προς τη δομή της ιστορίας, τη δομική πολυπλοκότητα, την
ακουστική κατανόηση, και τους Όρους Εσωτερικής Κατάστασης (σχετιζόμενους ή μη με τη
Θεωρία του Νου, -ΘτΝ, +ΘτΝ ΟΕΚ).
Αποτελέσματα. Στη διήγηση, καταδείχθηκαν σημαντικές επιδράσεις της ηλικίας στη δομή
ιστορίας (p<.001), στη δομική πολυπλοκότητα (p<.001) και στην ακουστική κατανόηση
(p<.05). Το εισόδημα της οικογένειας και η μητρική εκπαίδευση είχαν θετική επίδραση στη
δομική πολυπλοκότητα (p=.024) και στη χρήση –ΘτΝ ΟΕΚ (p=.024 και p<.001, αντιστοίχως).
Στην αναδιήγηση, τα κορίτσια είχαν καλύτερη επίδοση στη δομή ιστορίας από τα αγόρια
(p=.027). Η συχνότητά χρήσης –ΘτΝ ΟΕΚ αυξήθηκε σημαντικά στην αναδιήγηση στις
ομάδες 4;1-4;5 (p=.032) και 4;6-5;0 (p=.010). Οι +ΘτΝ ΟΕΚ ήταν περισσότεροι κατά την
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αναδιήγηση στην ομάδα 4,6- 5;0 (p=.017). Η δομή ιστορίας (p=.017) και η δομική
πολυπλοκότητα (p=.001) ήταν καλύτερες στην αναδιήγηση (vs. διήγηση) για τη μικρότερη
ηλικιακά ομάδα, ενώ η κατανόηση στην αναδιήγηση ήταν ανώτερη της διήγησης σε όλες
τις ομάδες (p<.001).
Συμπεράσματα. Η δοκιμασία αφήγησης ΜΑΙΝ εντόπισε αναπτυξιακές μεταβολές στις
αφηγήσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η μακροδομή βελτιωνόταν σημαντικά με την
αύξηση της ηλικίας, και ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιών 4 και 5. Επίσης, η αναδιήγηση
βρέθηκε ότι επιδρά πιο θετικά στη μακροδομή της ιστορίας συγκριτικά με τη διήγηση.
4.Assessment of narrative skills in preschool children using the multilingual assessment
instrument for narratives (MAIN)
Authors: Banioti Angeliki, Vogindroukas Ioannis, Peristeri Eleni
Key Words: language development, narratives, preschoolers, macrostructure

ABSTRACT
Purpose. The present study examined the macrostructural aspects of the narrative skills of
pre- school neurotypical children. The aims were to explore how age, gender,
socioeconomic status (SES; measured through maternal, paternal education, and family
income), and story elicitation mode (telling vs. retelling) jointly affect macrostructure.
Method. The participants of the study were 68 monolingual Greek-speaking children (Mean
Age = 57.9 months, SD= 6.7), separated in 3 age groups (4;1-4;5, 4;6-5;0, and 5;1-6;1, Y;Μ).
Story elicitation was conducted through the Multilingual Assessment Instrument for
Narratives (Gagarina et al., 2012; Greek adaptation by Tsimpli, Peristeri, & Andreou, 2012).
The narratives were analyzed for story structure, structural complexity, narrative
comprehension, and use of Internal State Terms (IST), which were either related (+ToM ISTs)
or
unrelated
to
Theory
of
Mind
(-ToM
ISTs).
Results. The findings revealed significant age effects on story structure (p<.001), structural
complexity (p<.001), and narrative comprehension (p<.05) in the telling task. Family income
and maternal education seemed had a positive effect on structural complexity and -ToM
ISTs (p=.024 and p<.001, respectively). Furthermore, girls outperformed boys in the story
structure of the retelling task (p=.027). The use of -ToM ISTs was higher when retelling the
story for the aged 4;1-4;5 (p=.032) and 4;6-5;0 (p=.010). During retelling, the use of +ToM
ISTs was significantly higher for the children aged 4;6-5;0 (p=.017). Both story structure
(p=.017) and structural complexity (p=.001) in retelling were better for the youngest age
group. Comprehension was significantly better in retelling (vs. telling), regardless of the age
group
(p<.001).
Conclusions. The MAIN tool was able to identify significant developmental changes in the
preschoolers’ narratives. There were significant age effects in macrostructure, especially
between the ages of 4 and 5. Furthermore, retelling seemed to have a positive effect on
macrostructural measures compared to telling.

5.

Αφηγηματική ικανότητα σε ποικιλομορφία επικοινωνιακών διαταραχών.

Γεωργιάδου Ελευθερία 1, Πετεινού Κάκια 2, Βογινδρούκας Ιωάννης 3, Θεοδώρου Ελένη 4
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1

Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα “Επιστήμες Διαταραχών Επικοινωνίας”
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας , Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
2 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης
Λογοπαθολογίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
3 Λογοπεδικός Phd Διδάκτορας Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
4 Λογοπαθολόγος & Λέκτορας Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης
Λογοπαθολογίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Σκοπός: Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην Αφηγηματική Ικανότητα σε
Ποικιλομορφία Επικοινωνιακών Διαταραχών αγοριών νηπιαγωγείου, (3 Διαταραχή
Αυτιστικού Φάσματος, 1 Προβλήματα Κώφωσης, χρήση μονόπλευρου Κοχλιακού
Εμφυτεύματος και συνοδά προβλήματα λόγου και ομιλίας και 1 Αναπτυξιακή Γλωσσική
Διαταραχή).
Μεθοδολογία: Το ιδιαίτερο αφηγηματικό προφίλ τους, μετρήθηκε και αξιολογήθηκε σε
επίπεδο μικροδομής μέσα από διαγνωστικά εργαλεία (Δοκιμασία Εκφραστικού
Λεξιλογίου-ΔΕΛ & Πληροφοριακής & Γραμματικής Επάρκειας-ΠΛ&ΓΡ), δομημένο γλωσσικό
δείγμα (Πρωτόκολλο έρευνας-προσωπικά αφηγήματα “Πες μου μια ιστορία για...”) και
γλωσσικούς δείκτες. Τα δεδομένα σκιαγράφησαν την αφηγηματική ικανότητα, τη γλωσσική
παραγωγικότητα, τη λεξιλογική και σημασιολογική ποικιλομορφία και τη μορφοσυντακτική
πολυπλοκότητα του κάθε παιδιού μετά την ενδελεχή ανάλυση του γλωσσικού τους
δείγματος, αντικατοπτρίζοντας το επίπεδο γλωσσικής τους ικανότητας. Τα γλωσσικά
δείγματα των παιδιών συγκρίθηκαν με εκείνα Τυπικής Ανάπτυξης ίδιας χρονολογικής
ηλικίας και με Τυπικής Ανάπτυξης μικρότερης χρονολογικής ηλικίας. Η στατιστική
δοκιμασία που πραγματοποιήθηκε ήταν η Independent Sample t-test. Ως στατιστική
σημαντικότητα ορίστηκε η τιμή p<0,05 (SPSS v.24 software).
Αποτελέσματα: Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο στο δείκτη Μέσο
Μήκος Εκφωνήματος-MLU μόνο με την ομάδα τυπικών συνομηλίκων, καθώς και στη ΔΕΛ
και στη ΠΛ&ΓΡ και με τις δύο ομάδες τυπικής ανάπτυξης. Στη μέτρηση του Συνολικού
Αριθμού Λέξεων-TNW, Συνολικού Αριθμού Εκφορών-TNU και Αριθμού Διαφορετικών
Λέξεων-NDW καθώς και στις Γραμματικές Κατηγορίες (ρήματα, ουσιαστικά, άρθρα,
επίθετα, αντωνυμίες, επιρρήματα, κειμενικοί δείκτες, άλλα) παρουσίασαν διακυμάνσεις
στις επιδόσεις τους (μη στατιστικά σημαντικές).
Συμπεράσματα: Το αφηγηματικό προφίλ μικροδομής παιδιών με Επικοινωνιακές
Διαταραχές που αναδύθηκε παρουσίασε ορισμένες ιδιαιτερότητες με διαφορές και
ομοιότητες με τις ομάδες τυπικής ανάπτυξης,
Λέξεις κλειδιά: αφηγηματικό προφίλ, μικροδομή, επικοινωνιακές διαταραχές,
σημασιολογική & λεξιλογική ποικιλομορφία
Θεματική Ενότητα: Γλωσσικές/Επικοινωνιακές Διαταραχές
Η διπλωματική εργασία προέρχεται από το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
“Επιστήμες Διαταραχών Επικοινωνίας”.
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5.Narrative skill of diversity in communication disorders
Eleftheria Georgiadou, Kakia Petinou, Ioannis Vogindroukas, Eleni Theodorou Email:
georelef@yahoo.gr,kakia.petinou@cut.ac.cy,ioannisvogindroukas@gmail.com,eleni.theodor
ou@cut.ac.cy
Thessaloniki, 2020
ABSTRACT
This study is focused on investigating Narrative Skill of Diversity in kindergarten boys with
Communication Disorders (tree with Autistic Spectrum Disorder, one with Deafness
problems and function Unilateral Cochlear Implant and conspiracy speech and language
problem, one with Developmental Language Disorder). Their special narrative profile, was
measured and evaluated at a microstructure level through different diagnostic tools (Testing
Expressive Vocabulary-TEV & Informational and Grammatical Certification –IN&GR) as well
as from structured language sample (protocol research-personal narrative stories “tell me a
story...”) and language indexes. The data outlined the narrative skill, language productivity,
lexical and semantic diversity and morfosyntactic complexity for any children after thorough
and detailed analysis of their language sample reflecting the level of their linguistic ability.
The children’s language samples were compared to those of Typical Development of the
same chronological age and with those Typical Development of the younger chronological
age. The emerging narrative microstructure profile of children with Communication
Disorders exhibit presented statistically significant difference only in index “Mean Length of
Utterances-MLU” with typical peer group, as well as in TEV and IN&GR and to two typical
groups. Measuring of the Total Number of Words-TNW, the Total Number of UtterancesTNU and the Number of Different Word-NDW as well as in the grammatical categories (verb,
noun, article, adjectives, pronouns, adverts, textual markers, other) the children with
communication disorders exhibit fluctuations in their performances without the existence
statistically significant difference with other group.
Keywords: narrative profile, microstructure, communication disorders, semantic & lexical
diversity

6. Μακροχρόνια εξέλιξη παιδιών με καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου στο 3ο έτος της
ηλικίας τους: Διερεύνηση νευροαναπτυξιακών παραγόντων.
Βλασσοπούλου Μ., Βογινδρούκας Ι., Πετεινού Κ., Πολυκρέτη Στ.

Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα – Καισαριανής Α’ Ψυχιατρική Κλινική Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Ενότητα: Διαταραχές Λόγου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη διερευνά τη μακροχρόνια εξέλιξη παιδιών με καθυστέρηση
στην ανάπτυξη του λόγου στο 3Ο έτος της ηλικίας τους. Ειδικότερα, διερευνούνται
νευροαναπτυξιακοί, κοινωνικοί, συναισθηματικοί και ακαδημαϊκοί παράγοντες στη μέχρι
τώρα πορεία των παιδιών σε σχέση με το φύλο, την έκβαση ή μη θεραπειών και το
μορφωτικό επίπεδο των γονέων.
Μεθοδολογία: Συλλέχθηκαν τα αρχικά δεδομένα από τους φακέλους παιδιών που ήταν
γεννημένα τα έτη 2005-2008, όπου σε ηλικία 2:3-4:0 ετών (Μ.Ο.=41,1) απευθύνθηκαν στο
Κ.Κ.Ψ.Υ Βύρωνα – Καισαριανής για αξιολόγηση λόγω καθυστέρησης στην ανάπτυξη του
λόγου. Από το αρχικό δείγμα 32 παιδιών, οι τελικοί συμμετέχοντες ήταν 20, 7 κορίτσια και
13 αγόρια (Μ.Ο.=12,65). Για τη διεξαγωγή της έρευνας χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο
που δημιουργήσαμε για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης σχετικά με όλους τους
νευροαναπτυξιακούς παράγοντες και τη μέχρι τώρα εξελικτική πορεία των παιδιών. Για την
διεξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS 17.0.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν πως και τα 20 παιδιά της έρευνας δεν
παρουσίασαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με την επίδραση του φύλου, του μορφωτικού
επιπέδου των γονέων και των θεραπειών. Παρατηρήθηκε ανομοιογενής διακύμανση του
δείγματος σε ότι αφορά δυσκολίες στη συμπεριφορά. Τα 10 παιδιά (50%) παρουσιάζουν
δυσκολίες, κυρίως, στη συμπεριφορά μέχρι και σήμερα.
Συμπεράσματα: Η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που
αργούν να μιλήσουν, το οποίο κυμαίνεται στο 60%, ξεπερνούν τις δυσκολίες τους ενώ
φαίνεται πως στο 40% παραμένουν δυσκολίες στη σχολική και ακαδημαϊκή τους πορεία.
Στην παρούσα έρευνα, επιβεβαιώθηκαν τα δεδομένα αυτά καθώς στον τελικό πίνακα η
συνολική βαθμολογία των 10 παιδιών (50%) κυμαίνεται από 50-35, όπου φαίνεται ένα
υψηλό γλωσσικό επίπεδο και πως δεν συνεχίζουν να παρουσιάζουν δυσκολίες. Η
βαθμολογία των 10 υπόλοιπων παιδιών (50%), ποιοτικά, κυμαίνεται πιο χαμηλά από 34-25,
όπου και παρατηρείται πως παραμένουν κάποιες δυσκολίες, κυρίως στη συμπεριφορά,
αλλά και στους λοιπούς τομείς του λόγου μέχρι και σήμερα.
Λέξεις κλειδιά: καθυστέρηση στη ανάπτυξη λόγου, νευροαναπτυξιακοί παράγοντες,
μακροχρόνια εξέλιξη
6.Long-term development of children with: language delay at three years investigating
neurodevelopmental factors
St. Polykreti, I. Vogindroukas, K. Petinou, M. Vlassopoulos
ABSTRACT
Purpose: The present study investigates the long-term development of children with
language delay in their third year. In particular, neurodevelopmental, social, emotional, and
academic factors related to the children's progress to date with respect to gender,
treatment or non-treatment, and parental education are investigated.
Method: The procedure was initiated by collecting the appropriate data from the files of
children born between 20052008, whose parents had applied to the Community Mental
Health Centre of Byron – Kaisariani (1st Department of Psychiatry, National & Kapodistrian
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University of Athens School of Medicine) when they were aged 2:3- 4:0 (Α.=41,1) for an
evaluation due to language delay. The initial group was 32 but the final participants were
20, 7 girls and 13 boys (M.A.=12,65). A questionnaire was developed for the needs of the
present study on all neurodevelopmental factors as well as the children's developmental
progress so far. Parents were asked to respond to our questionnaire by telephone, after an
official letter had been sent to them by the institution informing them of the research and
requesting the participation of both parents and children.
Results: SPSS 17.0 software was used to perform the results. The results showed that there
were no significant differences in the effects of gender, parental education, and treatment.
The scores of the first 10 children (50%) ranges from 50-35, which indicates a high level of
language development and that these children do not continue to have difficulties, where as
the score of the other 10 children (50%) is less than 34-25, which indicates that there are
still some difficulties in the areas of speech and behavior in relation to their development,
as it was observed that the sample had been unevenly fluctuating in relation to their
development.
Keywords: language delay, neurodevelopmental factors, long-term development

7. Προσαρμογή του ερωτηματολογίου cylex σε ελληνόπουλα τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6
μηνών έως 3 ετών και 6 μηνών.
Χελιδόνη Μερόπη, Οκαλίδου Αρετή, Οικονόμου Αλεξάνδρα, Σπυροπούλου Έλλη, Πετεινού
Κάκια.

Φορέας: Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Θεματική Ενότητα: Διαγνωστικά Εργαλεία
Περίληψη
Ο στόχος της έρευνας ήταν να ερευνήσει κάποια συγκεκριμένα ψυχομετρικά
χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου Cyprus Lexical List (CYLEX) (Petinou et al 1999), μία
λίστα δεκτικού και εκφραστικού λεξιλογίου βασισμένη στις αναφορές των γονιών για
παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 3 ετών και 6 μηνών. Για την αξιολόγηση αυτών των
χαρακτηριστικών χορηγήθηκε άλλη μία αξιολόγηση δεκτικού λεξιλογίου the Receptive OneWord Picture Vocabulary Test-II (ROWPVT-II) (Brownell, 2000) σε παιδιά ηλικίας 2 ετών έως
3 ετών και 6 μηνών προσαρμοσμένη στην ελληνική γλώσσα (Okalidou et al 2011). Η
ελληνική εκδοχή του CYLEX συμπληρώθηκε από 197 γονείς. Συνολικά, 67 γονείς
συμπλήρωσαν την Ελληνική εκδοχή του CYLEX 2 φορές με ένα μεσοδιάστημα δύο
εβδομάδων για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου. Η ελληνική εκδοχή του
CYLEX μπορεί να είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο ερωτηματολόγιο στην ανίχνευση παιδιών
με αργοπορημένη ανάπτυξη δεκτικού και εκφραστικού λεξιλογίου. Απώτερος στόχος ήταν
να συμβάλλει αυτή η έρευνα στη στάθμιση του ερωτηματολογίου CYLEX σε ελληνικό
πληθυσμό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πρώιμης ανίχνευσης
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προβλημάτων λόγου για την παροχή πρώιμης παρέμβασης και την αποφυγή ακαδημαϊκών
και συμπεριφορικών προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον.
Λέξεις - Κλειδιά: Δεκτικό λεξιλόγιο, εκφραστικό λεξιλόγιο, λίστα γονεϊκής καταγραφής
(CYLEX), ψυχομετρικά χαρακτηριστικά.

7.Adaptation of the cylex questionnaire in greek typically developing children aged 6 months
to 3 years and 6 months.
Helidoni M, Okalidou A, Economou A, Petinou K & Spyropoulou E.

Abstract
The aim of this study was to evaluate the psychometric properties of the adapted Cyprus
Greek Lexical List (a-CYLEX) in a sample of 197 Greek toddlers from the island of Crete with
Standard Modern Greek (SMG) as their primary language. The a-CYLEX is a parental report
checklist for assessing the receptive and expressive vocabulary skills of children aged 12
months to 3:6 years. Concurrent validity of the instrument was tested via correlations with
the adapted Greek version of the Receptive One-Word Picture Vocabulary Test-II (ROWPVTII), which was administered to 125 SMG-speaking children between the ages of 2 and 3:6
years. Test-retest reliability was tested by administering the instrument two times within a
two-week interval to 62 parents (31.5% of the total sample). Statistical analyses provided
strong evidence for the high internal consistency and test-retest reliability of the a-CYLEX. In
conclusion, the a-CYLEX is a parental report checklist that can be used by clinicians who are
interested in assessing Receptive and Expressive Vocabulary of children during toddlerhood.

8. Συγκριτική μελέτη του προσωπικού αφηγηματικού λόγου παιδιών τυπικής ανάπτυξης και
παιδιών με γλωσσικές ή μαθησιακές δυσκολίες σχολικής ηλικίας.
Βογινδρούκας Ιωάννης, Πλατσίδου Μαρία, Πετεινού Κάκια, Μηλιατζίδου Ραφαέλα.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος ενός διεθνούς προγράμματος της Child Language
Committee του International Association of Logopedics and Phoniatrics το οποίο είχε στόχο
να συγκρίνει τις προσωπικές αφηγήσεις παιδιών ηλικίας 10 ετών από διαφορετικές χώρες.
Η πραγματοποίησή της έγινε στα πλαίσια της εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες των Διαταραχών της
Επικοινωνίας» του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
Θεματική Ενότητα: Παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές : κλινικά και ερευνητικά
θέματα
Περίληψη
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Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να συγκρίνει τις προσωπικές αφηγήσεις των
παιδιών τυπικής ανάπτυξης και των παιδιών με μαθησιακές ή γλωσσικές δυσκολίες στο
επίπεδο της μακροδομής, της μικροδομής και της λειτουργίας της Αξιολόγησης. Ακόμη,
στην ομάδα των παιδιών μη τυπικής ανάπτυξης διερευνήθηκε η επίδραση των παραγόντων
της ηλικίας και της επίδοσής τους στο μάθημα της γλώσσας στις αφηγήσεις τους στις
κλίμακες αυτές.
Μεθοδολογία: Οι συμμετέχοντες ήταν 29 παιδιά, 16 κορίτσια και 13 αγόρια, με ηλικία
9:02-11:05 ετών (Μ.Ο.: 9,97). Από αυτά, τα 9 παιδιά αντιμετωπίζουν κάποια γλωσσική η
μαθησιακή δυσκολία ενώ τα άλλα 20 όχι. Τα παιδιά κλήθηκαν να αφηγηθούν 6 γεγονότα
από τη ζωή τους. Επιπλέον, ένας από τους γονείς τους κλήθηκε να συμπληρώσει ένα
ερωτηματολόγιο με πληροφορίες σχετικά με το παιδί, τις σχολικές του επιδόσεις και την
οικογένεια. Τα εργαλεία δημιουργήθηκαν από το CLC της IALP για ερευνητικούς σκοπούς.
Αποτελέσματα : Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι αφηγήσεις των δύο ομάδων διέφεραν
στο επίπεδο της μικροδομής και της μακροδομής στατιστικά σημαντικά μόνο σε μια
ερώτηση ενώ δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη
λειτουργία της Αξιολόγησης. Οι επιδόσεις των παιδιών με δυσκολίες ήταν σε γενικές
γραμμές χαμηλότερες αλλά όχι κατά τα άλλα στατιστικά σημαντικές. Η επίδραση της
ηλικίας των παιδιών μη τυπικής ανάπτυξης φάνηκε στατιστικά σημαντική καθώς τα
μεγαλύτερα παιδιά είχαν καλύτερες επιδόσεις. Επίσης, στατιστικά σημαντική φάνηκε η
επίδοση των μη τυπικών παιδιών στο μάθημα της γλώσσας.
Συμπεράσματα : Τα παιδιά με μαθησιακές ή γλωσσικές δυσκολίες παρουσιάζουν
χαμηλότερες επιδόσεις στα διάφορα επίπεδα της αφήγησης όπως αναφέρεται στην
παγκόσμια βιβλιογραφία. Ωστόσο, τα παρόντα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν μερικώς την
άποψη αυτή. Οι γλωσσικές δεξιότητες αποκαλύπτονται σημαντικές για την ανάπτυξη των
αφηγηματικών ικανοτήτων. Τέλος, φαίνεται πως όσο μεγαλώνουν τα παιδιά αφηγούνται
καλύτερα τις προσωπικές τους ιστορίες.
Λέξεις κλειδιά : προσωπική αφήγηση, σχολική ηλικία, γλωσσικές δεξιότητες, μαθησιακές
δυσκολίες, γλωσσική διαταραχή
8.Comparative study of the personal narrative skills of typical developmental children and
children with language or learning difficulties of school age
Rafaela Miliatzidou, Ioannis Vogindroukas, Kakia Peteinou, Maria Platsidou
Abstract
Personal storytelling is a type of narrative discourse that refers to one's past experiences or
future visions, thus shaping their image of themselves and their relationships with others.
Its development begins in infancy and finishes at the first school age for typically
developmental children. However, language or learning difficulties that children face may
hinder the production of quality narratives that are similar to those of their peers. The
purpose of the present study was to compare the personal narratives of formal
developmental children and children with language or learning disabilities at the level of
macrostructure, microstructure and assessment function. In addition, the effect of age
factors and their performance on language learning in their narratives on these scales was
investigated in the group of non- formal developmental children. Participants included were
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29 children, 16 girls and 13 boys, aged 9:02 - 11:05 years (mean: 9.97). Of these, 9 children
face some language or learning difficulties while the other 20 do not. The children were
invited to narrate 6 events of their lives. In addition, one of their parents was asked to fill in
a questionnaire with information about the child, his or her school performance and family.
The tools were developed by the IALP CLC for research purposes. The results showed that
the narratives of the two groups differed in the microstructural and macro-level significantly
statistically in only one question while they did not show
statistically significant differences in the function of Assessment. The performance of
children with disabilities was generally lower but not statistically significant. The effect of
age on non-formal children appeared to be statistically significant as older children
performed better. Additionally the performance of non-formal children in the subject of
language was also statistically significant. Children with learning or language difficulties
perform poorly at different levels of storytelling as reported in the world literature.
However, the present results only partially confirm this view. Language skills are revealed to
be important for developing narrative skills. Finally, it seems that as children grow older
they narrate their personal stories better.
Keywords: personal storytelling, school age, language skills, learning difficulties, language
disorder
9. Μια ηλεκτροπαλατογραφική μελέτη της άρθρωσης του τριβόμενου /s/ από άτομο με
σύνδρομο Down.
Ντέρη Αναστασία, Νικολαΐδου Αικατερίνη.
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική ενότητα: Στηρίζοντας την επικοινωνία στην ενήλικη ζωή
Η παραγωγή λόγου των ατόμων με σύνδρομο Down χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό
προβλημάτων άρθρωσης που συχνά οδηγούν σε μη καταληπτή ομιλία (Bunton et al., 2007).
H έλλειψη ομοφωνίας σε σχέση με τη φύση αυτών οφείλεται, εν μέρει, στην περιορισμένη
χρήση αξιόπιστων διαγνωστικών εργαλείων. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η
διερεύνηση των προβλημάτων της άρθρωσης ενός Έλληνα ενήλικα με σύνδρομο Down (ΣΟ)
με τη χρήση του ηλεκτροπαλατογράφου. Τα δεδομένα συγκρίνονται με αυτά ενός ενήλικα
με φυσιολογική ομιλία (ΦΟ). Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η παραγωγή του τριβόμενου
/s/ μεμονωμένο και στα συμπλέγματα /st/, /sp/, /sk/, /ts/, /ps/, /ks/, /str/,/spr/ και /skr/. H
ανάλυση αφορά τη διάρκεια, το ποσοστό γλωσσικής επαφής με τον ουρανίσκο και τη θέση
άρθρωσης του συμφώνου, τη συνάρθρωση σε σχέση με το γειτονικό σύμφωνο και φωνήεν
(/i/, /a/, /u/), καθώς και την επιρροή του τόνου και της θέσης του συμφώνου μέσα στη
λέξη. Οι δείκτες αναλύονται με τη μέθοδο Μονομεταβλητή Ανάλυση της Διακύμανσης. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους δύο ομιλητές
όσον αφορά τη διάρκεια του συμφώνου, την επαφή της γλώσσας με τον ουρανίσκο και τη
συνάρθρωση, με τον ομιλητή ΣΟ να δείχνει μειωμένη διάρκεια για το σύμφωνο /s/ στα
περισσότερα περιβάλλοντα, μειωμένη επαφή σε ολόκληρη την επιφάνεια του ουρανίσκου
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και μικρότερη συνάρθρωση Φωνήεντος-Συμφώνου σε σχέση με τον ομιλητή ΦΟ. Τα
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να ερμηνευτούν ως ενδείξεις δυσαρθρίας
(Hardcastle et al., 1985, Hamilton, 1993), καθώς υποδηλώνουν υποτονία των μυών και
δυσκολία στη σωστή θέση άρθρωσης κατά την παραγωγή λόγου. Λόγω των εμφανών
διαταραχών στη ροή του λόγου στον ομιλητή ΣΟ, συζητείται η διαταραχή της άρθρωσης ως
αποτέλεσμα ενός συνδυασμού δυσκολιών που εντοπίζονται σε διαφορετικά στάδια κατά
την παραγωγή ομιλίας.
Λέξεις κλειδιά: σύνδρομο Down, διαταραχές άρθρωσης , τριβόμενο σύμφωνο,
ηλεκτροπαλατογράφος
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Bunton, K., Leddy, M., & Miller, J. (2007). Phonetic Intelligibility Testing in Adults with
Down Syndrome. Down Syndrome Research and Practice, 12(1),1-4.
Hamilton, C. (1993). Investigation of the articulatory patterns of young adults with Down's
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9.An EPG study of the articulation of the fricative /s/ in a greek adult with down syndrome
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People with Down Syndrome (DS) have significant impairments in their spoken language,
including sound articulation problems, atypical fluency, and prosody (Kent & Vorperian,
2014). As a result, reduced speech intelligibility is typical for people in this population and
remains one of the greatest barriers for effective communication (Bunton et al., 2007).
Previous studies suggest that possible factors include phonological delay, physiological
variations of the vocal tract, hypotonia, or speech motor control impairment. Controversy
over the nature of speech problems in DS may be attributed to the limited number of
instrumental studies that can offer reliable quantitative and qualitative speech production
data.
The aim of the study is to investigate the articulation of the fricative /s/ in a Greek adult
speaker with DS (speaker DS) and compare it to a Greek adult speaker with typical speech
(speaker NS). Simultaneous acoustic and electropalatographic (EPG) data were recorded.
The speech material included real words with the Greek fricative /s/ as a singleton and in
clusters /st, sp, sk/, /ts, ps, ks/ and /str, spr, skr/. Variation was studied in relation to vowel
context (/i/, /a/, /u/) syllable stress and initial or medial word position. Measurements of
fricative duration and amount of contact across the whole of the palate and at the alveolar
region were carried out.
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The results of the acoustic analysis showed significantly reduced fricative duration for
speaker DS compared to speaker NS in all environments. The EPG analysis showed reduced
amount of linguo-palatal contact across the whole and the front region of the palate, as well
as absence of constriction at the alveolar region for speaker DS in all environments. More
constriction at the alveolar region for speaker DS was observed for /s/ in clusters compared
to the singleton. Vowel-to-consonant coarticulation varied between the two speakers, with
overall smaller effects for speaker DS compared with speaker NS.
The articulatory patterns of speaker DS, i.e. less overall linguo-palatal contact and smaller
coarticulatory effects may be interpreted to relate to difficulties in lingual control. In
addition, reduced contact for fricative consonants has been observed in speakers with
fluency disorders, specifically stuttering (Forster & Hardcastle, 1985, Wood, 1995). The
results of the study indicate that speech problems in speaker DS may be the result of a
combination of impairments occurring at different levels of speech production.
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10. Δυναμική αξιολόγηση στη θεραπεία λόγου και ομιλίας.
Dynamic assessment in speech and language therapy.
Nikolaos Kondras.
Author: Nikolaos Kondras, SLT, Postgraduate Student
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(IEEL)
Abstract
The accurate assessment of children’s language abilities can be a really challenging situation
for SLTs since a child’s low performance on a static standardized test might be a result of
other factors, such as different or lack of learning experiences, than a real language
difficulty (Gutierrez-Clellen and Pena, 2001). This can be particularly true across a number of
populations including culturally and linguistically diverse (CLD) children as well as those
from socially disadvantaged background (Law et al., 2011). Within this context Dynamic
Assessment (DA) is developing over the last decades aiming to enhance the differentiation
between language difference/delay and language disorder.
DA has been considered as an alternative and/or supplemental method of assessment
which is thought to be less culturally and linguistically biased than the static standardized
tests (Pena, Iglesias and Lidz, 2001). Unlike conventional tests, DA is a child-centered
process which aims to determine child’s learning potential through an interactive
relationship between the assessor and the child (Hasson and Joffe, 2007). Research on DA
has examined its efficacy to accurately differentiate typically developing children from
language impaired ones either in monolingual or bilingual populations as well as to
determine whether a low language performance on a static test constitute a potentially
persistent language difficulty or not. Findings are very promising regarding its accuracy,
predictive capacity and usefulness to inform the SLTs.
Overall, the increasing ethnic diversity along with the growing rate of the low
socioeconomic status in Greece (Kassimeris and Samouris, 2012) highlight the
complementary use of susceptible assessment methods to environmental factors. This
paper aims to introduce DA in Greece presenting its rationale, theoretical background and a
literature review.
Keywords: 1) dynamic assessment, 2) children, 3) language, 4) disorder, 5) static
standardized test
Related conference topics: clinical trial tool, literature review, language disorders

11. Γλωσσικές δυσκολίες στο δημοτικό σχολείο: Σύγκριση μεταξύ δίγλωσσων και
μονόγλωσσων μαθητών.
Παρασκευή-Ελίζαμπεθ Άσλεϋ, Αντιγόνη Αλβανού, Βλασσοπούλου Μ.

Θεματική ενότητα: Πολυγλωσσία-Διγλωσσία
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Καθ. Βλασσοπούλου Μ., Επίκουρη Καθηγήτρια παθολογίας λόγου και επικοινωνίας της
Ιατρικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ
Σκοπός: Η μελέτη της γλωσσικής επάρκειας των δίγλωσσων ατόμων σε σύγκριση με
μονόγλωσσους παρόλο που έχει διερευνηθεί εκτενώς συνεχίζει να προκαλεί το
επιστημονικό ενδιαφέρον διεθνώς. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη σύγκριση των
ακαδημαϊκών και επικοινωνιακών-γλωσσικών δεξιοτήτων δίγλωσσων και μονόγλωσσων
μαθητών δημοτικού στην Ελλάδα. Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι εάν
υπάρχουν διαφορές στις ακαδημαϊκές και επικοινωνιακές- γλωσσικές δεξιότητες ανάμεσα
στους δίγλωσσους και τους μονόγλωσσους μαθητές σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς
τους. Σε ποιους τομείς παρουσιάζονται τυχόν διαφορές;
Μεθοδολογία: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 74 δίγλωσσοι μαθητές και 87
μονόγλωσσοι (6-12 ετών). Για τη διεξαγωγή της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο
«Ανίχνευση δυσκολιών στον προφορικό λόγο: Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού», μέρος του
«Educational assessment for speech-language evaluation» (VDOE, 2011). Το συγκεκριμένο
εργαλείο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και επικεντρώνεται στην ανίχνευση των
επικοινωνιακών-γλωσσικών δυσκολιών στον προφορικό λόγο, καθώς και στην επίδοση του
μαθητή στην ανάγνωση, γραφή και μαθηματικά.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των μαθητών. Το 32,2% των μονόγλωσσων και το 32,4 %
των δίγλωσσων μαθητών παρουσιάζουν ακαδημαϊκές δεξιότητες κάτω από το μέσο όρο
της τάξης. Στο σύνολο του δείγματός το 5% έχει διαγνωσμένη παθολογία. Όσον αφορά τις
επικοινωνιακές-γλωσσικές δυσκολίες των μαθητών στον προφορικό λόγο καταγράφηκαν
αποκλίσεις στη σημασιολογία, στη συμπεριφορά και στην αφήγηση.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με έρευνες, η διγλωσσία δεν φαίνεται να επηρεάζει τη συνολική
ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών. Ωστόσο, αναφέρεται ότι μαθητές από διαπολιτισμικά
περιβάλλοντα εμφανίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στον προφορικό λόγο συγκεκριμένα στο
λεξιλόγιο.
Λέξεις κλειδιά: Διγλωσσία, γλωσσικές δεξιότητες, εκπαίδευση
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Abstract
The study of linguistic competence of bilingual individuals compared to monolinguals,
although extensively researched, continues to arouse worldwide scientific interest. Previous
findings have suggested that bilingualism- multilingualism plays an important role in
academic development. Also, studies refer to the differences in academic achievement
amongst diverse multilingual and bilingual groups. More specifically, simultaneous bilingual
children seem to be on the same level with their monolingual peers in academic skills,
including maths and reading. On the other hand, sequential bilingual children, whose home
language is other than the school language, show mixed results regarding their scores in
reading and maths, depending largely on a number of converging factors {1,2}. The aim of
this study was to compare the academic and communication-language skills of bilingual and
monolingual primary school students in Greece. The sample consisted of 77 multilingualbilingual and 87 monolingual students. The participants were aged between 6 and 12 years
(M=8;9, SD=2,5) and there were no exclusion criteria. The tool that was used to examine the
students’ academic abilities in reading, writing and mathematics, and also to detect any
language-communication deficits was: “Detection of oral speech difficulties: A teachers’
questionnaire.” {3}. The aim of this questionnaire is to identify speech, language and
communication difficulties in children aged between 6 to 12 years old. Teachers’ complete
this questionnaire according to their observation and knowledge of the child. Results
indicate that the academic skills of bilingual-multilingual compared to monolingual students
are not statistically significant (p=0.061). Although, further studies are needed to verify this
outcome. The positive academic performance of bilingual-multilingual students may be
related to the fact that 60 of them attended bilingual education. Research suggests that a
supportive school environment, as well as certified professionals in second language
learning are key to successful bilingual education {4}. The questionnaire filled out by
teachers, showed that both groups with language- communication skills below average: (a)
require additional “time” to either comprehend or respond, (b) have inadequate vocabulary
development for his/her age, (c) use inappropriate grammar/syntax. Overall, results indicate
similar language-communication difficulties between bilingual-multilingual and monolingual
students with below average academic skills. Previous studies have mentioned similar
findings regarding the language-communication abilities in bilinguals. More specifically, it is
suggested that bilinguals do not differ from their monolingual peers who are affected by the
same disorders. {5,6}
KEYWORDS:multilingualism, bilingualism, education, language-communication development
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12. Η γλωσσική αξιολόγηση δίγλωσσων παιδιών: Δεδομένα από ιταλικό σχολείο στην
Ελλάδα.
Παρασκευή-Ελίζαμπεθ Άσλεϋ,AliceCiccone, ChiaraFinoglietti, Σταυρακάκη Σ., Μαρία
Βλασοπούλου.
Θεματική ενότητα: Πολυγλωσσία-Διγλωσσία
Φορέας: Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, Βύρωνας-Καισαριανή, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική
Συγγραφείς: Παρασκευή-Ελίζαμπεθ Άσλεϋ, Λογοθεραπεύτρια MSc
Alice Ciccone Λογοθεραπεύτρια
Chiara Finoglietti Λογοθεραπεύτρια
Καθ. Σταυρακάκη Σ., Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Μαρία Βλασσπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια παθολογίας λόγου και επικοινωνίας της
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Εισαγωγή: Η μελέτη της γλωσσικής ανάπτυξης των δίγλωσσων παιδιών έχει απασχολήσει
πολλούς ερευνητές διεθνώς. Πολλές μελέτες επισημαίνουν την σημασία των ψευδολέξεων
ως δείκτης της δίγλωσσης γλωσσικής ανάπτυξης, ενώ άλλες την αμφισβητούν.
Σκοπός: Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη μελέτη των επικοινωνιακών-γλωσσικών
δεξιοτήτων παιδιών που εκτίθενται σε Ιταλο-Ελληνικό οικογενειακό ή/και εκπαιδευτικό
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περιβάλλον. Συγκεκριμένα θα μελετηθούν οι δεξιότητες των παιδιών σε ψευδολέξεις και
στις δύο γλώσσες, καθώς και οι ακαδημαϊκές δεξιότητες των παιδιών σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς. Πως συσχετίζονται οι ακαδημαϊκές επιδόσεις τους με τις επιδόσεις τους
στις ψευδολέξεις;
Μεθοδολογία: Το δείγμα αποτελείται από 59 μαθητές/τριες δημοτικού (6-12 ετών) που
φοιτούν στην «Ιταλική Σχολή Αθηνών». Δεν υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού. Οι
εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο που επικεντρώνεται στην ανίχνευση των
επικοινωνιακών-γλωσσικών δυσκολιών στον προφορικό λόγο για κάθε παιδί. Επιπλέον οι
ερευνητές χορήγησαν στους συμμετέχοντες μια δοκιμασία επανάληψης ψευδολέξεων, και
στις δυο γλώσσες (ιταλικά-ελληνικά).
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, στο σύνολο των μαθητών, το 18,3%
παρουσιάζουν ακαδημαϊκές δεξιότητες κάτω από το μέσο όρο της τάξης. Στη δοκιμασία
επανάληψης ψευδολέξεων στην ελληνική και στην ιταλική γλώσσα, φάνηκε ότι το 16,9%
των μαθητών είχε επίδοση κάτω του μέσου όρου στην ελληνική γλώσσα, ενώ στην ιταλική
το 18,3%.
Συμπεράσματα: Η τεχνική επανάληψης των ψευδολέξεων έχει αποδειχθεί ως έγκυρο μέσο
αξιολόγησης γλωσσικών ικανοτήτων, αφού σχετίζεται με τη φωνολογική επίγνωση.
Ωστόσο, έρευνες αναφέρουν ότι στα δίγλωσσα παιδιά η δοκιμασία επανάληψης
ψευδολέξεων δεν επαρκεί για αυτήν την αξιολόγηση. Στην παρούσα μελέτη, οι επιδόσεις
των μαθητών στη δοκιμασία επανάληψης ψευδολέξεων, σχετίζεται με τις γλωσσικές τους
δεξιότητες, δείχνοντας ότι είναι ένας έγκυρος δείκτης.
Λέξεις κλειδιά:διγλωσσία, γλωσσική ανάπτυξη, ψευδολέξεις
Βιβλιογραφία:
1. Girbau, D., & Schwartz, R. G. (2008). Phonological working memory in Spanish–
English bilingual children with and without specific language impairment. Journal of
Communication Disorders, 41(2), 124-145.
2. Gutiérrez‐Clellen, V. F., & Simon‐Cereijido, G. (2010). Using nonword repetition tasks
for the identification of language impairment in SpanishEnglish‐speaking children:
Does the language of assessment matter?.Learning Disabilities Research & Practice,
25(1), 48-58.
3. Shyamala, K. C., Kumar, R. S., & Carmel, R. J. Comparison of non-word repetition
skills in bilingual (Kannada-English) dyslexics.

12.The linguistic evaluation of bilingual children: Data from an italian school in Greece.
Community Mental Health Centre Vyronas-Kaisariani, 1st Department of Psychiatry, Medical
School, University of Athens
Authors: Paraskevi-Elizabeth Ashley Speech therapist MSc
Alice Ciccone Speech therapist, Chiara Finoglietti Speech therapist,
Prof. S. Stavrakaki Aristotle University of Thessaloniki,
M. VlassopoulosAsst.Professor of Language &Comunication Pathology, University of Athens
Abstract
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Over the years, a number of international researchers, have focused on the language
development of bilingual children. However, the findings concerning the importance of nonword (pseudo-word) tasks as an indicator of bilingual language development have been
mixed {6}. Furthermore, few studies have investigated the bilingual language development
of young Italian-Greek speakers specifically. The aim of this study was to identify the
communication-language skills of school-aged children growing up in bilingual Italian-Greek
families and/or in a bilingual educational environment. Our goal was to evaluate the nonword repetition in both languages, and to compare the results with their academic and
language abilities, according to teachers’ evaluations.The sample consisted of 60 elementary
students who were selected from the “Italian School of Athens”. The participants were aged
between 6 and 12 years (M=8;9, SD=2,5) and there were no exclusion criteria.The process
included two phases: During the first phase, a questionnaire was completed by the teachers
based on their observations of the child’s language-communication and academic abilities
{7}. Afterwards, the children were assessed individually using specialized tools that examine
non-word repetition in both languages {8,9}.In the present study, students’ performance in
the non-word repetition tasks appears to establish a correlation with their language skills,
since the percentage of students with the lowest performance coincides with the
percentage of children with the lowest academic skills. The performance on non-word
repetition tasks has proved to be a valid assessment tool for language skills, as it is
associated with phonological awareness. However, according to previous findings, in the
case of bilingualism, non-word repetition tasks are not sufficient for the assessment of
language skills. Earlier research has shown a bilingual advantage when it comes to nonlexical tasks. Overall, greater attention is needed when evaluating language skills in
bilingualism-multilingualism, due to numerousfactors, such as the age of language
acquisition, the language environment influence and the varying other conditions under
which bilingualism-multilingualism has arisen {10,11}.
KEYWORDS: multilingualism, bilingualism, language development, non-words (pseudowords)
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2“Screening

for language and communication skills in primary school: Teacher’s

Questionnaire” Modification of the questionnaire: «Educational assessment for speechlanguage assessment» (Virginia Department of Education, 2011) Translation-Editing: M.
Vlassopoulos - PE Ashley
3

Stavrakaki, S., & Tsimpli, I. M. (2000). Diagnostic verbal IQ test for Greek preschool and

school age children: Standardization, statistical analysis, psychometric properties. In
Proceedings of the 8th Symposium of the Panhellenic Association of Logopedists (pp. 95106). Athens: Ellinika Grammata.
4

«Ripetizione di non parole» subtest of «Batteria per la Valutazione del Linguaggio in
Bambini dai 4 ai 12 anni (BVL_4-12)» (Marini, Marotta, Bulgheroni,
& Fabbro, 2015)

13.

Ανάπτυξη προσωπικών αφηγημάτων: ευρήματα από κυπριόπουλα παιδιά.

Χριστίνα Γιαννίκα, Ανδρούλα Αθανασίου, Κάκια Πετεινού, Έλενα Θεοδώρου, Ελένη Σάββα.
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολυπολιτισμικότητα: Γλωσσική εξέλιξη
Η αφήγηση, η οποία είναι υψηλού επιπέδου γλωσσική ικανότητα, έχει αποτελέσει το
αντικείμενο έρευνας τόσο σε τυπικούς όσο και μη τυπικούς πληθυσμούς.
Η μελέτη αυτή εξέτασε τη δομή του αφηγηματικού λόγου των Κυπριόπουλων παιδιών
σχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα μελέτησε παραμέτρους της μικροδομής σε προσωπικές
αφηγήσεις 10 παιδιών ηλικίας 9 έως 12 ετών (5 αγόρια και 5 κορίτσια). Η συλλογή των
δεδομένων έγινε κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με τα παιδιά, σε ατομικές συναντήσεις.
Το κάθε παιδί κλήθηκε να δημιουργήσει 6 ιστορίες με βάση ερωτήσεις παρότρυνσης οι
οποίες του τέθηκαν από τον ερευνητή και αφορούσαν προσωπικές του εμπειρίες (π.χ.
Περίγραψε μου ένα γεγονός που σε έκανε να νοιώσεις μεγάλη ανησυχία). Τα δείγματα που
συλλέχθηκαν απομαγνητοφωνήθηκαν και ακολούθως μετρήθηκαν oι εξής παράμετροι
μικροδομής: το Μέσο Μήκος Εκφοράς, ο Αριθμός των Διαφορετικών Λέξεων και η
Λεξιλογική Ποικιλομορφία (Αναλογία Λέξεων Περιεχομένου έναντι Λειτουργικών Λέξεων).
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε πως δεν υπάρχουν στατιστικές διαφορές μεταξύ
των δύο φύλων αναφορικά με το Μέσο Μήκος Εκφοράς και τον αριθμό διαφορετικών
λέξεων. Αυτό επιβεβαιώνει ότι τα δύο φύλα ακολουθούν την ίδια αναπτυξιακή πορεία,
όσον αφορά τη αφηγηματική μικροδομή. Επίσης, διαφάνηκε πως δεν υπάρχει συσχέτιση
μεταξύ του του Μέσου Μήκους Εκφοράς και του Αριθμού των Διαφορετικών Λέξεων .
Μέσα από το εύρημα αυτό, απορρέει το συμπέρασμα ότι το Μέσο Μήκος Εκφοράς και ο
αριθμός των Διαφορετικών Λέξεων αναπτύσσονται ξεχωριστά και με διαφορετικό ρυθμό
στην αφηγηματική μικροδομή.
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Τα πορίσματα τις έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης της
ικανότητας αφήγησης όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού της κατάλληλης θεραπευτικής
παρέμβασης.
13.Narrative speech development: Findings from greek cypriot children authors
Christina Nicole Giannikas, Androulla Athanasious, Kakia Petinou, Elena Theodorou & Eleni
Savva
Cyprus University of Technology
Abstract: The present study investigates the narrative structure of Cypriot primary school
children. The purpose of the investigation is to describe the micro-structural parameters in
the narrative discourse of 10 typical 9-12 year old Cypriot children (5 boys and 5 girls), with
an average age of 10; 6. The narrative speech was collected through structured interviews
between one researcher and each participant. First, a descriptive analysis of the data was
performed followed by an inductive analysis. The most important results obtained from the
inductive analysis of the data initially show that there are no statistical differences between
5 girls and 5 boys, regarding the MLU-w (t (8) = -1.21, p = .26), or the NDWs (t ( 8) = 0.51, p
= .62). This confirms that the two genders follow the same developmental path in terms of
narrative microstructure. Also, the results of the study show that regardless of gender, there
is no correlation between SMEs and NDWs (r (10) = 0.26, p = .47). From this finding, it is
concluded that the media and NDWs develop separately and at a different rate in the
narrative microstructure.

14. Πλημμελής κατάποση: Η διερεύνηση του φαινομένου εξώθησης της γλώσσας. Μια
βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Καντάκου Φ, Παπαρίζος Κ, Χελάς Ε.

Κέντρο Παρέμβασης και Θεραπείας «Επικοινωνώ»
Περίληψη
Η εξώθηση της γλώσσας είναι μία κατάσταση κατά την οποία περιγράφεται η τάση της
γλώσσας να εκβάλλει ανάμεσα στους κοπτήρες, κυρίως κατά τις καταποσικές κινήσεις και
όταν η γλώσσα βρίσκεται σε θέση ηρεμίας. Βιβλιογραφικά συναντάται με διάφορες
ονομασίες, όπως πλημμελής κατάποση, άτυπη κατάποση, βρεφική κατάποση.
Αναπτυξιακά η εξώθηση της γλώσσας παρατηρείται κατά τους 6 πρώτους μήνες, όπου και
αναπτύσσεται η οδοντοφυΐα και πραγματοποιείται η εισαγωγή των στερεών τροφών στο
βρέφος. Οι μύες της στοματικής κοιλότητας διαφοροποιούνται από τις παραπάνω
συνθήκες, επομένως μέχρι τα 2 έτη το νήπιο ωριμάζει τον τρόπο κατάποσης, επομένως η
πλημμελής κατάποση υποχωρεί, ωστόσο δεν έχει ακόμη παγιωθεί ένας ώριμος τρόπος
κίνησης και στάσης της γλώσσας, όπου και συναντάται μετά τα 7 έτη.
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Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε δυσμενές πρότυπο
κατάποσης, όπως λανθασμένα πρώιμα πρότυπα λήψης τροφής, αισθητηριακές
διαταραχές, δυσπραξία, δυσμενής θέση και μέγεθος γνάθων, παρεμπόδιση ρινικής
αναπνοής, χαλινός, ορθοδοντικές συσκευές, διάφορες έξεις.
Σκοπός του παρόντος poster είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τα αίτια, τους τομείς
στοματοπροσωπικών λειτουργιών στους οποίους παρεμβαίνει η πλημμελής κατάποση,
αλλά και τη θεραπευτική προσέγγιση κατά τη λογοθεραπευτική πράξη, σύμφωνα με τη
διεθνή βιβλιογραφία.
Λέξεις-Κλειδιά: πλημμελής κατάποση, εξώθηση γλώσσας.

14.Tongue thrust: The investigation of the phenomenon of tongue extrusion. A literature
review
Kantakou F, Paparizos K, Helas E. : Interven/on and Treatment Center "Epikoinono"
Abstract
Extrusion of the tongue is a condi/on in which the tendency of the tongue to erupt between
the incisors is described, especially during swallowing movements and when the tongue is at
rest. Bibliographically it is found under various names, such as improper inges/on, informal
inges/on, infant inges/on.
Developmentally, the tongue extrusion is observed during the first 6 months, where the
teething develops and the introduc/on of solid foods into the baby takes place. The muscles
of the oral cavity differ from the above condi/ons, so up to 2 years the infant matures the
way of swallowing, therefore the defec/ve swallowing subsides, however a mature way of
movement and posture of the tongue has not yet been established, where it occurs aNer 7
years.
There are various condi/ons that can lead to an adverse inges/on paPern, such as incorrect
early ea/ng paPerns, sensory disturbances, dyspraxia, jaw posi/on and size, nasal
obstruc/on, bridle, orthodon/c appliances, different habits.
The purpose of this poster is to briefly present the causes, the areas of oral func/ons in
which improper inges/on intervenes, but also the therapeu/c approach during speech
therapy, according to the interna/onal literature.
Keywords: defec/ve inges/on, tongue extrusion.

15. Πλημμελής κατάποση και η σύνδεσή της με αρθρωτικές διαταραχές: Μελέτη
περίπτωσης.
Αρδάμη Α, Καντάκου Φ, Παπαρίζος Κ, Χελάς Ε.
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Κέντρο Παρέμβασης και Θεραπείας «Επικοινωνώ»
Περίληψη
Η πλημμελής κατάποση είναι μία κατάσταση κατά την οποία εν δυνάμει πλήττεται
συνολικά ο γνάθο-στοματοπροσωπικός μηχανισμός. Η εξώθηση της γλώσσας ή η δύναμη
που μπορεί να ασκεί στους κοπτήρες μπορεί να επηρεάσει με διαφορετικούς τρόπους την
οδοντοφυΐα, τις γνάθους, τη λειτουργικότητα της κατάποσης αλλά και την άρθρωση.
Στο παρόν poster παρουσιάζεται μελέτη περίπτωσης ενός κοριτσιού 15 ετών με πρόσθια
χασμοδοντία, ως συνέπεια εξώθησης της γλώσσας, όπου η οδοντοστοιχία αντιμετωπίζεται
με ακίνητο ορθοδοντικό μηχανισμό. Παράλληλα παρατηρείται αρθρωτική διαταραχή των
συριστικών – πλάγιος & διαδοντικός σιγματισμός.
Θα παρουσιαστούν η κλινική εικόνα του περιστατικού, τα βήματα του λογοθεραπευτικού
θεραπευτικού σχεδιασμού, παρέμβασης και αποθεραπείας, στα πλαίσια συνοσηρότητας
δύο – φαινομενικά – ασύνδετων διαταραχών του στοματοπροσωπικού μηχανισμού.
Λέξεις κλειδιά: πλημμελής κατάποση, εξώθηση γλώσσας, αρθρωτικές διαταραχές
/σιγματισμός

15.Improper ingestion and its association with joint disorders: A case study.
Αrdami A., Kantakou F., Paparizos K., Helas E.: Intervention and treatment center
"Epikoinono"

Abstract
Improper ingestion is a condition in which the maxillofacial mechanism is potentially
affected. Tongue extrusion or the force that can exert on the incisors can affect the
dentition, the jaws, the functionality of the ingestion and the joint in different ways.
This poster presents a case study of a 15-year-old girl with anterior gantry, as a result of
tongue extrusion, where the denture is treated with a fixed orthodontic mechanism. At the
same time, there is a joint disorder of the whistles - lateral & toothed sigmatism.
The clinical picture of the case will be presented, the steps of speech therapy therapeutic
planning, intervention and recovery, in the context of comorbidity of two - seemingly unrelated disorders of the oral mechanism.
Keywords: improper ingestion, tongue extrusion, joint disorders / sigmatism

16.
Παραπομπές με διαφορετικό αρχικό αίτημα:
φύλου.

έφηβος

με ζητήματα δυσφορίας
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Ευαγγελινή Αθανασοπούλου1, ΣεϊτανίδηςΘεολόγος2, Ευστάθιος Θεοδουλίδης3, Αναστασία
Μπέκα4

Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων, Γ.Ν. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
1) Ψυχίατρος Παιδιών-Εφήβων, Διευθύντρια ΕΣΥ, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Παιδιών- Εφήβων Γ.Ν.Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη
2) Λογοπεδικός, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Γ.Ν. Γ. Παπανικολάου,
Θεσσαλονίκη
3) Ψυχίατρος Παιδιών-Εφήβων, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Γ.Ν. Γ.
Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη
4) Ψυχίατρος Παιδιών-Εφήβων, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Τμήμα Παιδιών- Εφήβων,
Ψυχιατρικό Τομέας , Γ.Ν. Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη
Στην υπηρεσία μας τα δέκα τελευταία χρόνια έχουν εξεταστεί και παρακολουθούνται
ανήλικα άτομα (8-17 ετών την περίοδο της παραπομπής) με δυσφορία ως προς το φύλο. Η
παραπομπή έγινε με διάφορα αρχικά αιτήματα, τα οποία δεν παρέπεμπαν απαραίτητα στο
θέμα αυτό.
Κυρίαρχα αρχικά αιτήματα ήταν τα προβλήματα συμπεριφοράς στο οικογενειακό
(ιδιαιτέρως επιθετικές συμπεριφορές) και σχολικό (απομονωτισμός) πλαίσιο , καθώς και
ψυχαναγκαστικού χαρακτήρα συμπεριφορές (σε τρεις περιπτώσεις). Η αρχική αξιολόγηση
γινόταν πάντα από παιδοψυχίατρο.
Σε μία περίπτωση το αρχικό αίτημα αφορούσε σε ζητήματα λόγου-ομιλίας (διαταραχή της
άρθρωσης με έντονο λαμδακισμός και ρωτακισμό, καταστάσεις οι οποίες επιβάρυναν
λειτουργικά και συναισθηματικά το αγόρι , ηλικίας οκτώ ετών τότε), έτσι η πρώτη
αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τον λογοπεδικό.
Η εξατομικευμένη προσέγγιση και η διεπιστημονική συνεργασία στο πλαίσιο της ομάδας,
στην περίπτωση αυτή επέτρεψε την σταδιακή ανάδυση του κεντρικού ζητήματος που
αφορούσε στη δόμηση της έμφυλης ταυτότητας. Στην εφηβεία τέθηκε η διάγνωση της
Δυσφορίας Φύλου
Ο δεκαετής ορίζοντας της συνεργασίας με τον έφηβο και την οικογένειά του μας έδωσε τη
δυνατότητα να προσφέρουμε ολόπλευρη κάλυψη των αναπτυξιακών και
ψυχοσυναισθηματικών του αναγκών.
Μία κεντρική διαπίστωση , πέραν των κλινικών και λοιπών θεμάτων τα οποία θα
αναπτυχθούν στην παρουσίαση , είναι πως η στάση της οικογένειας, των συνομηλίκων
αλλά και των επαγγελματιών υγείας , ψυχική υγείας και των εκπαιδευτικών
αναδεικνύονται βασικοί προγνωστικοί παράγοντες για την συνοδεία του ανήλικου ατόμου
στην αποκρυστάλλωση της έμφυλης ταυτότητας με όρους ψυχικής υγεία.
Λέξεις κλειδιά: παραπομπή, λογοθεραπεία, αξιολόγηση, έμφυλη, δυσφορία
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16.Adolescent with gender dysphoria issues
Evangelini Athanasopoulou 1, Theologos Seitanidis,2 Evstathios Theodoulidis 3,Anastasia
Beka 4.
1Child-Adolescent Psychiatrist, Director of the National Health Service, Community Center
for Mental Health of Children-Adolescents, Department of Child and Adolescent Psychiatry,
G.H. G. Papanikolaou1
2Speech Therapist, Community Center for Mental Health of Children-Adolescents, ChildAdolescent Psychiatric Department G.N. G. Papanikolaou
3Child-Adolescent Psychiatrist, of the National Health Service, Community Center for
Mental Health of Children-Adolescents, Department of Child and Adolescent Psychiatry,
G.H. G. Papanikolaou
4Child-Adolescent Psychiatrist, Department of Child and Adolescent Psychiatry, G.H. G.
Papanikolaou, Coordinating Director of National Health Service, Department of Child and
Adolescent Psychiatry, G.H. G. Papanikolaou

Abstract
In our department, during the last ten years, minors (8-17 years old at the time of referral)
with gender dysphoria have been examined and monitored. The referral was made using
various initial requests, which did not necessarily refer to this issue.
Dominant initial requests were behavioral problems within the family (particularly
aggressive behaviors) and school (isolation) contexts, as well as compulsive behaviors (in
three cases).The initial assessment has always been done by a child psychiatrist.
In one case, the initial request concerned speech issues (articulation disorder with severe
lambdacism and rhotacism, situations which functionally and emotionally burdened the
boy, then eight years old), so the first assessment was made by a speech therapist.
The individualized approach and the interdisciplinary cooperation within the group, in this
case, allowed the gradual emergence of the central issue, concerning the construction of
gender identity. In adolescence, the gender dysphoria was diagnosed.
The ten-year process of cooperating with the adolescent and his family, provided us with
the opportunity to offer comprehensive fulfillment of his developmental and psychoemotional needs.
A central finding, in addition to the clinical and other issues that will be analyzed during the
presentation, is that the attitude of family, peers but also health professionals, mental
health specialists and teachers, are key prognostic factors in helping the minor to crystallize
his gender identity, in terms of mental health.
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17. Ιδιότητες της γλωσσικής ανάπτυξης ενός ατόμου με συγγενής υπερπλασία των
επινεφριδίων: Μελέτη περίπτωσης.
Language development properties of the individual with congenital adrenal hyperplasia: A
case study.
Zeynep KAPLAN1, Zehra SAVAŞ1, N.Evra GÜNHAN ŞENOL1
1Medipol

University, Speech and Language Department, Istanbul, Turkey

ABSTRACT
Introduction: Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is essential for cortisol synthesis in the
adrenal cortex. It is an autosomal recessive disease group that develops due to the
deficiency of one of the enzymes. Most common type is 21-hydroxylase deficiency. The
clinical picture is quite variable. There is an excess of androgens with cortisol deficiency,
aldosterone deficiency may accompany. The factor that determines the diversity of the
clinical picture is the degree of enzyme deficiency. Plante et al. studied in 2008 that
increasing the levels of testosterone in individuals with CAH may change prenatal brain
development and cause special learning difficulties, and their findings indicate that
language-based learning difficulties may arise.
Purpose: No study has been conducted in the literature about the Turkish language
characteristics of individuals with congenital adrenal hyperplasia. The purpose of this study
is to examine the language characteristics of a 2 years old individual who applied our clinics.
Method: In the assessment, both informal and formal tools were used to obtain speech and
language data as well as information on the developmental stages. Among the standard
tests, TEDİL(Test of early language development) and TİGE(Turkish Communication Behavior
Development Inventory) were used. TEDİL determines the child's expressive and receptive
language. TİGE determines the total communicational output of the child.
Findings and Results: As a result of these assessments, our case had 31 points in TİGE 2 (1636 months). 16 of them have been observed in the therapies. The TEDİL receptive language
standard score is 100 and the expressive language standard score is 71. The recipient
language equivalent age is 2;2. Expressive language equivalent age is under 2 years old.
In the future, it should be examined in more detail with more cases.
Key Words: Congenital adrenal hyperplasia, language development, expressive language,
receptive language
Corresponding Author: zsavas@medipol.edu.tr

18.

Πολυγλωσσική ανάπτυξη στα πλαίσια της κρανιοσυνοστέοσης.

Multilingual acquisition in the context of craniosynostosis. A case study.
Carolina Bodea Hațegan, DorinaTalaș.
Carolina Bodea Hațegan, Associate Professor, Babeș-Bolyai University, Faculty of Psychology
and Education Sciences, Department of Special Education
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Dorina Talaș, Associated Lecturer, Babeș-Bolyai University, Faculty of Psychology and
Education Sciences, Department of Special Education
The study presents the case study of a 6 years old girl diagnosed with sagittal
craniosynostosis and speech and language delay who is exposed to Romanian language
(mother tongue), English, German and Luxembourgish language. In the first part of the
study the definition of craniosynostosis is presented, followed by the characteristics and the
types of craniosynostosis. The second part of the study offers information about the case
study, the principles used in speech and language therapy sessions and the progress the
child recorded. The implication of multilingual environment in the context of
craniosynostosis is aimed to be discussed. The data presented in this study is based on
parents’ interview, speech and language evaluation and three years of speech and language
therapy. Thus, results, demonstrate that the multilingual acquisition can ensure speech and
language development in this neurological disorder: child`s pronunciation disorder was
completely corrected, language morphological aspect improved from 1 to 7 percentile
(aspect assessed by Romanian Probe for Assessing Morphology), speech intelligibility rate
reach the maximum level (assessed by a 1-5 Intelligibility Rating Scale). The presented study
includes practical recommendations and can be a valuable resource for other specialists in
speech and language therapy.
Key words: craniosynostosis, multilingual acquisition, speech and language therapy

19. Λιθουανική δοκιμασία επανάληψης ψευδολέξεων: Έρευνα σε παιδιά με ειδική γλωσσική
διαταραχή και τυπική ανάπτυξη.
Lithuanian non-word repetition test: Research into td (typically developing children) and sli
children.
Eglė Krivickaitė-Leišienė, Vilma Makauskienė.
EglėKrivickaitė-Leišienė, Vytautas Magnus University
Vilma Makauskienė, Vytautas Magnus University
Lithuanian Non-word repetition test: research into TD and SLI children
Lithuanian Non-word repetition test: TD vs. SLI
Repeating a non-word is not as easy as it may seem and to do it correctly, multiple skills are
needed. The non-word repetition task involves a series of cognitive-linguistic processes that
include speech perception, phonological encoding, phonological memory and articulation.
Also it is claimed, that the abilities to repeat a non-word and learn the phonological form of
a new word are closely linked (Gathercole, 2006)
The study investigated the accuracy of production of the non-word repetition performance
of TD and SLI children, 50 children in totol.
The Lithuanian non-words were designed with regard to the structural characteristics of
Lithuanian words (word length, vowel and consonant frequency, and syllable structure).
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The analysis shows that the results of TD children and children with SLI have shown that the
length of the word is an important indicator: repetition accuracy was found to decline with
the increasing number of syllables in both TD and SLI groups. The results of the word
complexity have demonstrated that both groups were better performing words without
consonant clusters rather than with consonant clusters. The accuracy of repetition of nonwords was also determined by the place where the consonant clusters occurred: SLI
children did significantly more errors in repeating words with a consonant cluster in the
middle of the word compared to those with a consonant cluster in the beginning of the
word. The overall Lithuanian Non-word repetition test results show that SLI children repeat
non-word significantly less accurately than TD children.
Keywords: language acquisition, specific language impairment, Typically Developing
Children, non-word repetition test, phonotactics, consonant clusters
References:
1. Gathercole, S. E. (2006). Nonword repetition and word learning: The nature of the
relationship. Applied Linguistics, 27, 513-543.

20.
Διγλωσσικά και πολυγλωσσικά παιδιά: Αναγνώριση διαταραχών λόγου-ομιλίας και
στρατηγικές παρέμβασης.
Bilingual and multilingual children: Identification of speech language disorders and strategies
of intervention.
Vilma Makauskienė, Eglė Krivickatė
Assoc. Prof. Vilma Makauskienė, PhD
Eglė Krivickatė – Leišienė, PhD
Vytautas Magnus University, Lithuania
Scientific literature analysis shows that identification of multilingual and/or bilingual
children of speech disorders, overcoming models, and methods are not sufficiently analyzed
theme by the scientific and practical approach.
The objective of this research is to disclose assessment and intervention methods in
bilingual and multilingual children with specific language impairment and speech disorders.
Research is based on semistructured interviews with parents of multilingual children with
speech and language disorders. Information was analyzed using content analysis.
The analysis of research data shows the phenomenon of multilingual diversity and its
positive influence on children's language development. The results show the irreplaceable
role of parents with regard to the speech and language development of a child.
The research shows that bilingualism and multilingualism cannot induce speech disorders in
children oneself. Data of multilingual children in Lithuania suggest that bilingual children
even have a lower number of speech and language disorders than monolingual children.
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However, bilingualism and multilingualism may enhance the severity of language disorders
in children if they have problems in first language development.
The type of speech Based on partially structured interviews with their parents the language
and speech development of eight multilingual children with speech disorders is described
and analyzed in relation to the child‘s family, cultural and socio-economic background. The
results underline the necessity of close cooperation between parents, SLTs and educators to
improve the child‘s language and communication skills. The more early a speech disorder is
identified and treated the better are the perspectives of an effective and successful
intervention.
Key words: bilingualism, multilingual children, speech language disorders, specific language
impairment

21. Συγκριτική ανάλυση γραμματικών διεργασιών, μονόγλωσσων , δίγλωσσων παιδιών και
παιδιών με αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή ηλικίας 5 ως 7 ετών.
Κουτσιανάς Παντελής.

Παντελής Κουτσιανάς *,MSc , λογοπεδικός,
Νέλυ Βασίλεβα , DSc , Πρ. τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Σόφιας,
Τμήμα Λογοθεραπείας , Σχολή Επιστημών Εκπαίδευσης και Τεχνών, Πανεπιστήμιο Σόφιας
«Αγ. Κλήμεντ Όχριντσκι».

Περίληψη
Η παρούσαέρευνα σκοπεύει να συνεισφέρει στη διαφορική διάγνωση μεταξύ της
Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής και των πιθανών γλωσσικών εκφράσεων της
διγλωσσίας στην προσχολική ηλικία. Στόχοι είναι η αξιολόγηση της μορφολογίας της
γλώσσας, στο τομέα της παραγωγής, μονόγλωσσων παιδιών Τ.Α., δίγλωσσων παιδιών Τ.Α.
και παιδιών με Α.Γ.Δ. καιο εντοπισμός διαφορών και ομοιοτήτων μεταξύ τους.
Η έρευνα περιλαμβάνει 3 ομάδες παιδιών 5-7 ετών: 10 μονόγλωσσα, 10 ταυτόχρονα
δίγλωσσα –με 1 από τους 2 γονείς ελληνόφωνους- και 10 με Α.Γ.Δ.. Τα έργα στα οποία
υποβλήθηκαν αφορούν στις εξής γραμματικές δεξιότητες: χρήση καταλήξεων ουσιαστικών
στον πληθυντικό αριθμό, της γενικής κτητικής ουσιαστικών σε ενικό και πληθυντικό, των
κτητικών και προσωπικών αντωνυμιών, του γ’ προσώπου του ρήματος και στους 2
αριθμούς , των χρόνων μέλλοντα και αόριστου και χρήση των προθέσεων «από» και «σε»
σε συνδυασμό με επιρρήματα που δηλώνουν τόπο. Τα ερωτήματα είναι 32 και η
αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα , πως μέρος των μορφολογικών στοιχείων της
γλώσσας των ταυτόχρονα δίγλωσσων παιδιών 5-7 ετών, διαφέρει τόσο από εκείνα των
μονόγλωσσων, όσο –πολύ περισσότερο- από εκείνα των παιδιών με Α.Γ.Δ.. Επιβεβαιώνεται
πως τα δίγλωσσα παιδιά έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε ότι αφορά τουλάχιστον στην
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μορφολογία της γλώσσας τους. Βασικό στοιχείο στα ελλείμματα των παιδιών με Α.Γ.Δ.
είναι πως αυτά αφορούν ακόμη και απλές γραμματικές μορφές, ενώ των δίγλωσσων
παιδιών περιορίζονται μόνο σε πιο σύνθετες μορφές.
*Παντελής Κουτσιανάς: koutsianas1970@yahoo.gr
21.Comparative analysis of grammatical forms use by bilingual children and
developmental language disorder children of pre-school age
Pantelis Koutsianas* ,MSc, speech and languagetherapist,
NeliBasileva,professor,DSc, Head of Department of Speech and Language Therapy.
Sofia University “St. KlimentOhridski”, Faculty of Educational Studies and the Arts,
Department of Speech and Language Therapy.
Abstract
The aim of this research is to contribute to the differentialdiagnosis between
DevelopmentalLanguageDisorder and eventual language expressions of bilingualism during
pre-school age. Our target is firstly to evaluate the language morphology of monolingual
children with ΤypicalDevelopment, of bilingual childrenwith ΤypicalDevelopment and of
D.L.D. children and secondly to identify differences and similarities among them.
During this research we have studied the cases of three groups of children of 5 – 7 years of
age: 10 monolingualchildren, 10 simultaneous bilingual children - one of the two parents
speaking Greek – and 10 D.L.D. children. The undertaken by the children have been
designed to evaluate the following grammatical abilities: using nouns in formplural, singular
and plural nouns in genitive case, possessive and personal pronouns, third person singular
and plural verbs, future simple and past simple tenses as well as using the prepositions
“from” and “to/at” combined with adverbs of place. We have used 32 questions and the
evaluation has been carried out in Greek.
The results have driven us to the conclusion that language morphological characteristics of
simultaneous bilingual children of 5 – 7 years of age differ from those of the monolingual
children and –even more- of the D.L.D. children. The results have come to confirm that the
group of bilingual children particular characteristics, at least as far as it concerns the
language morphology. The basic characteristic of the deficits of D.L.D. children is that they
concern even simple grammatical forms, while the bilingual children deficits are limited to
more complicated grammatical forms.
*PantelisKoutsianas : koutsianas1970@yahoo.gr

22. Η σχέση μεταξύ σοβαρότητα και καταληπτότητα των παιδιών με διαταραχή
γλωσσικών ήχων.
Relationship between speech severity and intelligibility of children with speech sound
disorders.
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Deniz Kazanoğlua, Beyza Nur Dükarb&TuğçeNergizb
Abstract
Purpose:In this study, the relationship between speech severity and intelligibility of children
with speech sound disorders (SSD) was examined. It also revealed any possible differences
in the intelligibility regarding the speech severity level.
Method: 28 children with SSD between 41-88 months (M = 62.9, Sd. = 12.4), and their
parents were included in the study. Articulation Subtest of Turkish Articulation-Phonology
Test (Topbaş, 2005), The Intelligibility in Context Scale-Turkish (ICS-T) (Topbaş, 2012) and
children’s spontaneous speech samples were used for determining speech severity and
intelligibility of children. A relational research model was used.
Results: According to Spearman’s correlation analysis, a statistically significant relationship
found between speech severity and ICS-T scores (r = 0.495, p < .01), speech severity and
researcher 1 (R1) (r = 0.737, p < .001), speech severity and researcher 2 (R2) (r = 0.717, p <
.001). Depending on the Kruskal-Wallis analysis, speech severity levels differed in terms of
the researchers’ speech intelligibility percentages (χ² (R1)= 18.00, χ² (R2)= 17.03, p < .001);
however, it did not differ for the ICS-T scores. Differences occurred in the mild and severe
group (W (R1) = -3.80, W (R2) = -3.79, p < .05), moderate and severe group (W (R1) = -4.94,
W (R2) = -4.93, p < .05) for the researchers.
Conclusion: There was a relationship between speech severity and intelligibility. However,
the parental assessment did not determine the differences between the speech severity
levels and intelligibility. Researchers’ assessment revealed differences between the mild and
severe group, moderate and severe group.
Keywords:speech sound disorders, speech severity, speech intelligibility
a PhD, Department of Speech and Language Therapy, OndokuzMayıs University, Samsun,
Turkey
b Research Assistant, Department of Speech and Language Therapy, Anadolu University,
Eskişehir, Turkey
Note: SSD is a common disorder that logopeds/speech language therapists (SLP) may
confront in their clinical settings. Therefore, clinical measurements are important for the
decision-making in the both evaluation and treatment process. We think that discussions
about using clinical measurements in the clinical settings with researchers from different
countries are critical for the treatment of children with SSD.

23. Μακροχρόνια εξέλιξη παιδιών με καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου στο 3ο έτος
της ηλικίας τους: Διερεύνηση νευροαναπτυξιακών παραγόντων.
Βλασσοπούλου Μ., Βογινδρούκας Ι., Πετεινού Κ., Πολυκρέτη Στ.
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Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα – Καισαριανής Α’ Ψυχιατρική Κλινική Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Ενότητα: Διαταραχές Λόγου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη διερευνά τη μακροχρόνια εξέλιξη παιδιών με καθυστέρηση
στην ανάπτυξη του λόγου στο 3ο έτος της ηλικίας τους. Ειδικότερα, διερευνούνται
νευροαναπτυξιακοί, κοινωνικοί, συναισθηματικοί και ακαδημαϊκοί παράγοντες στη μέχρι
τώρα πορεία των παιδιών σε σχέση με το φύλο, την έκβαση ή μη θεραπειών και το
μορφωτικό επίπεδο των γονέων.
Μεθοδολογία: Συλλέχθηκαν τα αρχικά δεδομένα από τους φακέλους παιδιών που ήταν
γεννημένα τα έτη 2005-2008, όπου σε ηλικία 2:3-4:0 ετών (Μ.Ο.=41,1) απευθύνθηκαν στο
Κ.Κ.Ψ.Υ Βύρωνα – Καισαριανής για αξιολόγηση λόγω καθυστέρησης στην ανάπτυξη του
λόγου. Από το αρχικό δείγμα 32 παιδιών, οι τελικοί συμμετέχοντες ήταν 20, 7 κορίτσια και
13 αγόρια (Μ.Ο.=12,65). Για τη διεξαγωγή της έρευνας χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο
που δημιουργήσαμε για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης σχετικά με όλους τους
νευροαναπτυξιακούς παράγοντες και τη μέχρι τώρα εξελικτική πορεία των παιδιών. Για την
διεξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS 17.0.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν πως και τα 20 παιδιά της έρευνας δεν
παρουσίασαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με την επίδραση του φύλου, του μορφωτικού
επιπέδου των γονέων και των θεραπειών. Παρατηρήθηκε ανομοιογενής διακύμανση του
δείγματος σε ότι αφορά δυσκολίες στη συμπεριφορά. Τα 10 παιδιά (50%) παρουσιάζουν
δυσκολίες, κυρίως, στη συμπεριφορά μέχρι και σήμερα.
Συμπεράσματα: Η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που
αργούν να μιλήσουν, το οποίο κυμαίνεται στο 60%, ξεπερνούν τις δυσκολίες τους ενώ
φαίνεται πως στο 40% παραμένουν δυσκολίες στη σχολική και ακαδημαϊκή τους πορεία.
Στην παρούσα έρευνα, επιβεβαιώθηκαν τα δεδομένα αυτά καθώς στον τελικό πίνακα η
συνολική βαθμολογία των 10 παιδιών (50%) κυμαίνεται από 50-35, όπου φαίνεται ένα
υψηλό γλωσσικό επίπεδο και πως δεν συνεχίζουν να παρουσιάζουν δυσκολίες. Η
βαθμολογία των 10 υπόλοιπων παιδιών (50%), ποιοτικά, κυμαίνεται πιο χαμηλά από 34-25,
όπου και παρατηρείται πως παραμένουν κάποιες δυσκολίες, κυρίως στη συμπεριφορά,
αλλά και στους λοιπούς τομείς του λόγου μέχρι και σήμερα.
Λέξεις κλειδιά: καθυστέρηση στη ανάπτυξη λόγου, νευροαναπτυξιακοί παράγοντες,
μακροχρόνια εξέλιξη

23.Long-term development of children with language delay at three years investigating
neurodevelopmental factors
St. Polykreti, I. Vogindroukas, K. Petinou, M. Vlassopoulos
ABSTRACT
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Purpose: The present study investigates the long-term development of children with
language delay in their third year. In particular, neurodevelopmental, social, emotional, and
academic factors related to the children's progress to date with respect to gender,
treatment or non-treatment, and parental education are investigated.
Method: The procedure was initiated by collecting the appropriate data from the files of
children born between 20052008, whose parents had applied to the Community Mental
Health Centre of Byron – Kaisariani (1st Department of Psychiatry, National & Kapodistrian
University of Athens School of Medicine) when they were aged 2:3- 4:0 (Α.=41,1) for an
evaluation due to language delay. The initial group was 32 but the final participants were
20, 7 girls and 13 boys (M.A.=12,65). A questionnaire was developed for the needs of the
present study on all neurodevelopmental factors as well as the children's developmental
progress so far. Parents were asked to respond to our questionnaire by telephone, after an
official letter had been sent to them by the institution informing them of the research and
requesting the participation of both parents and children.
Results: SPSS 17.0 software was used to perform the results. The results showed that there
were no significant differences in the effects of gender, parental education, and treatment.
The scores of the first 10 children (50%) ranges from 50-35, which indicates a high level of
language development and that these children do not continue to have difficulties, where as
the score of the other 10 children (50%) is less than 34-25, which indicates that there are
still some difficulties in the areas of speech and behavior in relation to their development,
as it was observed that the sample had been unevenly fluctuating in relation to their
development.
Keywords: language delay, neurodevelopmental factors, long-term development

24. Αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία: Σύγκριση δεδομένων παιδιών με διαταραχή
αυτιστικού φάσματος με παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 5-6 ετών.
Γκαραβέλα Μ., Νικητοπούλου Χ., Βογινδρούκας Ι., Πετεινού Κ., Βλασσοπούλου Μ.
Θεματική Ενότητα: Παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές: κλινικά και ερευνητικά
θέματα
Η Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία είναι μία αμφιλεγόμενη διαταραχή των Γλωσσικών
Ήχων με συνεχή συζήτηση για την ύπαρξη, την φύση και την διάγνωσή της. Η αβεβαιότητα
σχετικά με αυτά τα ζητήματα σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της αποτελεί πρόκληση
για την ερευνητική κοινότητα. Από την άλλη, οι δυσκολίες κινητικού προγραμματισμού σε
παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και οι αναφερόμενες ελλείψεις στο γενικό και
στοματικό κινητικό έλεγχο αποδίδονται σε αναφερόμενα ελλείμματα στην απόκτηση της
ομιλίας.
Στόχος: Στόχος της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η μελέτη των νευροκινητικών δεξιοτήτων
της ομιλίας παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, ηλικίας 5-6 ετών, καθώς και η
σύγκρισή αυτών με παιδιά της ίδιας ηλικιακής ομάδας τυπικής ανάπτυξης.
Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 10 παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και
30 παιδιά ίδιας χρονολογικής ηλικίας τυπικής ανάπτυξης. Στα παιδιά εφαρμόσθηκε το
διαγνωστικό-αξιολογικό εργαλείο VMPAC (Verbal Motor Production Assessment for
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Children) το οποίο είναι μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στην ελληνική γλώσσα από
την Χ. Νικητοπούλου (2018), με επιμέρους τομείς αυτούς του γενικού κινητικού ελέγχου,
στοματοκινητικού ελέγχου, ελέγχου τήρησης ακολουθίας, σύνδεσης λόγου και ομιλίας και
χαρακτηριστικών
της
ομιλίας.
Αποτελέσματα: Έπειτα από στατιστική και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων τα παιδιά
με ΔΑΦ παρουσιάζουν ελλείμματα σε όλες τις ερευνηθείσες περιοχές. Συμπεράσματα: Η
ερμηνεία των αποτελεσμάτων μας φανερώνει πως στα παιδιά με ΔΑΦ εντοπίζονται πιθανά
χαρακτηριστικά Αναπτυξιακής Λεκτικής Δυσπραξίας.
Λέξεις-κλειδιά: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία,
συννοσηρότητα, προσχολική ηλικία, προγραμματισμός

24.Developmental verbal dyspraxia: comparative study of children with autism spectrum
disorder with typically developing children, aged 5-6 years
Authors
Gkaravela M., Nikitopoulou Chr., Vogindroukas I., Peteinou K., Vlassopoulou M.,
Abstract
Developmental Verbal Dyspraxia (DVD) is a controversial Speech Sound Disorder as there is
an ongoing debate over its existence, nature, and diagnosis. Uncertainty around these
issues coupled with the disorder’s characteristics present a challenge for the research
community. On the other hand, motor programming difficulties in children with Autism
Spectrum Disorder (ASD) and their diminished abilities in gross, fine and oral motor control
are usually associated with reported deficits in speech acquisition. The purpose of the
present study is to report speech neuromotor skills in children with ASD, aged 5-6 years, and
to compare them to their typically developing peers. The Speech neuromotor skills which
were investigated were Global Motor Control, Focal Oromotor Control, Sequencing,
Connected Speech and Language Control and Speech Characteristics. The participants were
10 children with ASD and 30 typically developing children. A suitably translated and adapted
version of the Verbal Motor Production Assessment for Children tool was applied. Following
a statistical and quality analysis of the results, children with ASD present deficits in all the
researched areas. The interpretation of the results reveals that children with ASD are likely
to develop Developmental Verbal Dyspraxia symptoms.
KEY WORDS
Developmental Verbal Dyspraxia, Autism Spectrum Disorder, preschool age, neuromotor
skills, comorbidity
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25.
Μελέτη περίπτωσης παιδιού 6 ετών με αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία : Ποιος ο
ρόλος των δραστηριοτήτων φωνολογικής ενημερότητας στη θεραπεία της;
Αγγελική Βέργου, Ελεάννα Βιρβιδάκη.

Περίληψη
Η Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία, ευρέως γνωστή με τον όρο Childhood Apraxia of Speech
(CAS), είναι μια νευροκινητική διαταραχή της ομιλίας που έχει προβληματίσει κατά
καιρούς τους ειδικούς όσον αφορά στην ύπαρξή της ως ξεχωριστή κλινική οντότητα ή στο
αν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο φάσμα διαταραχών εξαιτίας της μεγάλης ετερογένειας των
συμπτωμάτων που παρουσιάζει, της δυσκολίας στην διαφοροδιάγνωση και της
χαρακτηριστικής «αντίστασης» στα θεραπευτικά πρωτόκολλά που εφαρμόζονται. Μέχρι
πρότινος, οι έρευνες για την θεραπεία της συγκεκριμένης διαταραχής εστίαζαν την
προσοχή τους στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του κινητικού προγραμματισμού για την
εκούσια επιτέλεση της ομιλίας. Νέες μελέτες αναδεικνύουν τα οφέλη από τη συνδυαστική
χρήση δραστηριοτήτων εκτέλεσης εκούσιων κινητικών μοτίβων και φωνολογικής
ενημερότητας, όπως η κατάτμηση των λέξεων και ο εντοπισμός αρχικού και τελικού
φωνήματος για την αντιμετώπιση της αναπτυξιακής λεκτικής δυσπραξίας, τόσο σε επίπεδο
ενίσχυσης της καταληπτότητας όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης των δεξιοτήτων
γραμματισμού.
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται μια μελέτη περίπτωσης ενός παιδιού με
χαρακτηριστικά συμπτώματα αναπτυξιακής λεκτικής δυσπραξίας, ηλικίας 6 ετών, το οποίο
παρακολουθεί διετές πρόγραμμα λογοπεδικής παρέμβασης με συχνότητα 3 φορές
εβδομαδιαίως, διάρκειας 45 λεπτών. Το τελευταίο εξάμηνο εφαρμόζεται ένα θεραπευτικό
πρωτόκολλο που συνδυάζει έργα εκούσιας παραγωγής αρθρωτικών στόχων με
δραστηριότητες φωνολογικής ενημερότητας με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Σημαντικό
ρόλο και προϋπόθεση για τη μέγιστη δυνατή εξασθένιση των συμπτωμάτων αποτελεί η
συστηματικότητα και η τήρηση του θεραπευτικού πλάνου από το περιβάλλον του εκάστοτε
θεραπευόμενου.
Λέξεις κλειδιά: αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία, νευροκινητική διαταραχή ομιλίας,
θεραπευτικός σχεδιασμός, κινητικός προγραμματισμός, φωνολογική ενημερότητα
Φορέας: Κέντρο λογοθεραπείας-ειδικής αγωγής «Λογοποίηση» με επιστημονική υπεύθυνη
την κ. Ελεάννα Βιρβιδάκη, έδρα: Ιωάννινα
Θεματική Ενότητα: Νευροαναπτυξιακές/Νευροκινητικές διαταραχές ομιλίας
25.Role of phonological awareness intervention in childhood apraxia of speech: A case study
of a 6-year-old boy.
Vergou Angeliki, Virvidaki Ioanna-Eleni
Abstract
Developmental apraxia of speech or childhood apraxia of speech (CAS) is a neuromotor
speech disorder that affects the programming and/or planning and execution of precise,
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highly refined, movements of the tongue, lips, jaw and palate necessary for voluntary
speech, in the absence of other neuromuscular deficits.
Clinical hallmarks of CAS include a reduced speech intelligibility associated with limited
phonemic repertoires, heterogeneity in vowel and consonant distortions, disordered
intonation patterns and difficulties performing voluntary sequential speech movements. A
literature review reveals that in many children, the characteristic deficits in planning motor
speech acts are also accompanied by cognitive-linguistic weaknesses. Associated features
supporting CAS include poor auditory working memory, reduced phonological awareness
and short attention span.
This case presentation serves to highlight the importance and effectiveness of applying
phonological awareness activities to the drill-based training of accurate, repetitive,
voluntary motor speech acts as a means of enhancing both speech intelligibility and literacy
development in children diagnosed with apraxia of speech.
Keywords: childhood apraxia of speech, phonological awareness, intervention, speechlanguage pathologist

26. Επιδημιολογική μελέτη επικοινωνιακών δυσκολιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Σασματζόγλου Ηλίας, Νικολακοπούλου Αναστασία, Αγγελοπούλου Ολυμπία, Βογινδρούκας
Ιωάννης.
Ινστιτούτο Έρευνας & Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας Θεραplus Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Παιδιού – Εφήβου- Οικογένειας

ΣΚΟΠΟΣ
Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας, που
φοιτούν σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς, με σκοπό την ανίχνευση δυσκολιών, που
αφορούν τους τομείς της Κοινωνικότητας, της Επικοινωνίας, του Λόγου & της Ομιλίας.
Κατα την συγκέντρωση των αποτελεσμάτων διερευνάται η ποσόστοση ανα δυσκολία και
ανα φύλλο, καθώς και οι διαφορές ανα περιοχή που ζούν.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για τις αναγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν, η δοκιμασία Ανιχνευσης διαταραχών
Ομιλίας & Λόγου (Αν.Ομι.Λο), καθώς και το Πρωτόκολλο προγλωσσικού σταδίου της
Δοκιμασίας Γλωσσική Αντίληψη & Έκφραση (Δ.Γ.Α.Ε), που αξιολογεί το παιγνίδι. Το δείγμα
αφορά 471 παιδιά απο δήμους των Δυτικών και Νότιων προαστίων, ηλικίας απο 3 έως 4,6
ετών. Η αξιολόγηση έγινε εξατομικευμένα στο χώρο των παιδικών σταθμών και είχε
διάρκεια 15 λεπτά κατα μέσο όρο, αναλόγως τις ανάγκες του κάθε παιδιού.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
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Το δείγμα αρχικά χωρίστηκε ηλικιακά. Η πρώτη ομάδα αφορούσε παιδιά ηλικίας 3 έως 3.8
και η δεύτερη ομάδα, ηλικίας 3.9 έως 4.6 ετών. Διερευνήθηκε η ποσότστοση της τυπικής
ανάπτυξης, συγκριτικά με την αποκλίνουσα συμπτωματολογία σε κάθε ομάδα. Επιπλέον,
έγινε συγκριτική μελέτη σχετικά με το φύλλο και την περιοχή στην οποία διαμένουν.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το 52% της ομάδας παιδιών ηλικίας 3 έως 3,8 ετών παρουσιάζει τυπική ανάπτυξη, ενώ το
48% εμφανίζει αποκλίνουσα συμπεριφορά. Στην ομάδα παιδιών ηλικίας 3,9 έως 4,6 ετών,
το 31% παρουσιάζει τυπική ανάπτυξη, ενώ το 69% αποκλίνουσα συμπτωματολογία.
Συγκρίνοντας το φύλλο των παιδιών και στις 2 ομάδες παρατηρείται οτι τα αγόρια (69%)
δυσκολεύονται περισσότερο απ ότι τα κορίτσια (48%). Τέλος, παρατηρήθηκε οτι τα παιδιά
που διαμένουν στα δυτικά προάστια εμφάνισαν τυπική ανάπτυξη σε ποσοστό 37%, ενώ
στα Νότια προάστια το 23,5%
Λέξεις Κλειδιά: Επιδημιολογικά δεδομένα, διαταραχές επικοινωνίας, Ανίχνευτική
διαδικασία, Προσχολική ηλικία

26.Epidemiological study of communication difficulties for preschool children

Ilias Sasmatzoglou, Vogindroukas Ioannis, Aggelopoulou Olympia,
Nikolakopoulou Anastasia,
IEEL, Theraplus, Interdisciplinary center of mental health for children, teenagers and family.
PURPOSE
In the present study, an assessment of preschool children, who attend public kindergartens,
is carried out, to detect difficulties in Social Behaviour, Communication, Speech and
Language. When compiling the results, the percentage per difficulty and per sheet is
investigated, as well as the differences per region the children live.
METHODOLOGY
For the needs of the study tests for detecting speech and language disorders as well as
assessment of play were used. The sample concerns 471 children from the Western and
Southern suburbs, aged from 3 to 4.6 years. The evaluation was done individually in
kindergartens and lasted 15 minutes on average, depending on the needs of each child.
STATISTICAL ANALYSIS
The sample was initially divided by age. The first group involved children aged 3 to 3.8 and
the second group, aged 3.9 to 4.6 years. The percentage of typical growth was compared to
218

the divergent symptomatology in each group. In addition, a comparative study was
conducted on the gender and district in which they live.
RESULTS
52% of the group of children aged 3 to 3.8 years show typical development, while 48% show
deviant behaviour. In the group of children aged 3.9 to 4.6 years, 31% show typical
development, while 69% show deviant symptomatology. Comparing the children's gender in
both groups, it is observed that boys (69%) present more difficulties than girls (48%). Finally,
it was observed that children living in the eastern suburbs showed a typical growth of 37%,
while in the southern suburbs 23.5%.

27.
Κατάκτηση του χρόνου έναρξης φώνησης σε παιδιά θηλυκού γένους ηλικίας 1;6 - 2;0
ετών, στα ελληνικά.
Τζαμπαζάκης Ιορδάνης, Πετεινού Κάκια, Οκαλίδου Αρετή.

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας του Τζαμπαζάκη Ιορδάνη για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας», του τμήματος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν η μελέτη της κατάκτησης του Χρόνου Έναρξης
Φώνησης (ΧΕΦ) σε παιδιά 1;6 – 2;0 ετών, στην ελληνική γλώσσα. Αποτελεί τη μικρότερη
ηλικία που έχει μελετηθεί έως σήμερα για την ελληνική γλώσσα. Στόχος ήταν η
επιβεβαίωση της πρωιμότερης - σε σχέση με παιδιά που κατακτούν διαφορετικές γλώσσες
– ικανότητας τους στην παραγωγή στιγμιαίων συμφώνων που εντάσσονται στο voice lead
region (προ – ηχηρότητα) του συνεχές του ΧΕΦ και συνεπώς, η πρωιμότερη ικανότητα τους
στη σηματοδότηση αντιθέσεων ηχηρότητας μεταξύ ομοργανικών στιγμιαίων συμφώνων.
Μεθοδολογία: Συμμετείχαν 5 παιδιά θηλυκού γένους, ηλικίας 1;6 – 2;0 ετών, τυπικής
ανάπτυξης, όπως προέκυψε από ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι γονείς τους. Ο ΧΕΦ
εκμαιεύθηκε από μονοσύλλαβες παραγωγές [pa, ta, ka, ba, da, ga], προϊόντα μίμησης του
μοντέλου που παρείχε ο ερευνητής. Ηχογραφήθηκαν μέσω καταγραφικό ήχου και
αναλύθηκαν στο πρόγραμμα ακουστικής ανάλυσης “Praat”. Υπολογίστηκε ο μέσος όρος
ΧΕΦ της κάθε συλλαβής και πραγματοποιήθηκαν ενδοατομικές στατιστικές συγκρίσεις
μεταξύ των ομοργανικών στιγμιαίων συμφώνων.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων
όρων ΧΕΦ των ομοργανικών στιγμιαίων, σε όλα τα παιδιά. Όλοι οι συμμετέχοντες
παρήγαγαν στιγμιαία που ανήκουν στο voice lead region του συνεχές του ΧΕΦ. Ο μέσος
όρος ΧΕΦ του μικρότερου παιδιού (1;6 ετών) για το [b], ήταν αρκετά πιο κοντά στην
κατηγορία των άηχων στιγμιαίων σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά.
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Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις προηγούμενες έρευνες για την
ελληνική γλώσσα που αφορούν στην πρώιμη παραγωγή προ – ηχηρών στιγμιαίων.
Υποστηρίζουν την υπόθεση ότι τα παιδιά εκμεταλλεύονται τη φωνητική υπόσταση των
ηχηρών στιγμιαίων της ελληνικής γλώσσας, κάνοντας χρήση της προ – ρινικότητας στις
παραγωγές τους, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν τις πολύπλοκες αρθρωτικές κινήσεις που
απαιτούνται. Παρέχουν ενδείξεις δυσκολίας στη χρήση του ΧΕΦ από παιδιά κάτω των 1;6
ετών. Τέλος, γίνεται λόγος για πιθανότητα κλινικής χρήσης του ΧΕΦ ως πρώιμου δείκτη
πρόβλεψης της γλωσσικής και της φωνολογικής ανάπτυξης.
Λέξεις κλειδιά: ΧΕΦ, προ–ρινικότητα, voice lead region, αρθρωτική πολυπλοκότητα.
Σημείωση: H εργασία πραγματεύεται τη φωνητική και φωνολογική ανάπτυξη των παιδιών
μέσω της χρήσης του ΧΕΦ και της πιθανότητας χρήσης του ως πρώιμου δείκτη πρόβλεψης
διαταραχών της επικοινωνίας. Δυσκολεύομαι να την εντάξω σε κάποια από τις θεματικές
του συνεδρίου.

27.Acquisition of voice onset time from female children aged 1;6 – 2;0 years of age, in greek
Tzampazakis I., Petinou, K., & Okalidou, A.
Voice Onset Tine (VOT) is considered to be, cross – linguistically, the most important
acoustic cue that distinguishes homorganic stops into the different voicing categories of
each language. VOT can be considered as a continuum, consisting of 3 main categories, each
of which require a different level of articulatory complexity. The most articulatory
demanding category is the voice – lead region (pre – voicing) of the continuum. Languages
like French, Spanish, Greek have their voiced stops into that category. Due to the increased
articulatory demands, the voiced stops of those languages, except Greek, are acquired in
later ages (approximately at 3 years of age), compared to languages that have their voiced
stops in the short lag region of the continuum (approximately at 1;10 years of age). The
reason that children who are nurtured in a speaking Greek environment acquire the pre –
voiced stops from 2 years of age, seems to be the phonetic nature of Greek pre – voiced
stops, allowing them the use of nasality in their productions and as a result, avoiding the
additional articulatory movements and adjustments that are required by the other
languages. Τhe present research wants to confirm those contentions. VOT values of 5
younger female children, aged 1;6 – 2;0 years, were assessed, predicting
that the children could distinguish between the voicing categories of their language.
Monosyllabic productions of the children were recorded and subsequently analyzed in a
program of acoustic analysis of speech, “Praat”, in order VOT to be estimated. After that,
intra – subject statistical analysis conducted, between the means of the stop cognate pairs.
The end results confirmed the assumptions.
Also, the mean VOT value of the voiced stop [b] produced by the younger participant of the
group (1;6 years of age), came to be significantly lower than the rest of the participants and
was close enough to the voiceless – short lag category of the continuum. An assumption is
made for the possibility of Greek speaking and English speaking children to have a pretty
common course development of VOT acquisition. At the end, clinical implication are
discussed.
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KEY WORDS: VOT, voice lead region, nasality, Greek language

28.
Σύγκριση εκφραστικού λεξιλογίου ελληνόπουλων και κυπριόπουλων παιδιών
προσχολικής ηλικίας.
Μαρία Χριστοπούλου, Έλενα Προκοπίου, Κωνσταντίνος Δρόσος, Λουΐζα Βωνιάτη.

Συγγραφείς: Μαρία Χριστοπούλου,Ph.D., MOP, SLP, CSS
Email: m.christopoulou@euc.ac.cy
Έλενα Προκοπίου, student SLP
Email: elena-prokopiou@hotmail.com
ΚωνσταντίνοςΔρόσος, PhDcand, SLT
Email: k.drosos@external.euc.ac.cy
ΛουΐζαΒωνιάτη, PhD, MEd., SLT
Email: l.voniati@euc.ac.cy
Φορέας: Πρόγραμμα Λογοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εισαγωγή
Το εύρος του εκφραστικού λεξιλογίου είναι πολύτιμος δείκτης της γλωσσικής ανάπτυξης
του παιδιού, για την μετέπειτα εξέλιξη του. Οι λογοθεραπευτές αξιολογούν το εύρος του
εκφραστικού λεξιλογίου των παιδιών με εργαλεία αξιολόγησης εκφραστικού λεξιλογίου,
μέσω μια διαδικασίας ονομασίας εικόνων ή αντικειμένων με φωνολογικά ορθό τρόπο Αυτό
αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τους Κύπριους λογοθεραπευτές, διότι δεν
υπάρχουν σταθμισμένα τεστ στον Κυπριακό πληθυσμό και χρησιμοποιούν τεστ τα οποία
είναι σταθμισμένα στον Ελληνικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν
μελέτες που να εξετάζουν το εύρος εκφραστικού λεξιλογίου παιδιών ομιλούντων κυπριακή
διάλεκτο προσχολικής ηλικίας.
Σκοπός
1.

2.

3.
4.

Να πραγματοποιηθεί σύγκριση στο εύρος του Εκφραστικού Λεξιλογίου
Κυπριόπουλων παιδιών προσχολικής ηλικίας τυπικής ανάπτυξης με αντίστοιχη
ομάδα από Ελληνόπουλα παιδιά.
Να δημιουργηθεί προκαταρκτική βάση δεδομένων πρότυπων μετρήσεων
Εκφραστικού Λεξιλογίου Κυπριόπουλων παιδιών προσχολικής ηλικίας στην κυπριακή
διάλεκτο.
Να διερευνηθεί τυχόν διαφορά στο εύρος Εκφραστικού Λεξιλογίου Ελληνόπουλων
και Κυπριόπουλων παιδιών προσχολικής ηλικίας και τυπικής ανάπτυξης.
Να διερευνηθεί τυχόν διαφορά στο εύρος του Εκφραστικού Λεξιλογίου μεταξύ
αγοριών και κοριτσιών προσχολικής ηλικίας τυπικής ανάπτυξης στην Κύπρο.

Δείγμα και μέθοδος
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Η έρευνα αποτελείτο από δύο ομάδες παιδιών, 545 Κυπριόπουλα και 150 Ελληνόπουλα, τα
οποία ταυτίστηκαν ως προς το φύλο, την ηλικία και την γλώσσα. Η αξιολόγηση των παιδιών
έλαβε χώρα σε δημόσια και Ιδιωτικά νηπιαγωγεία στην Κύπρο και σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο
στην Αθήνα. Η έρευνα είναι ερευνητική-αναδρομική και χρησιμοποιήθηκε το επικυρωμένο
στον κυπριακό πληθυσμό τεστ σχολικής ετοιμότητας το «ΑΦΡΟΔΙΤΗ».Τα ευρήματα του
τεστ βασίζονται στους εξής τομείς:γλωσσικές αναλογίες, ολοκλήρωση προτάσεων, έννοιες,
λεξιλόγιο, εκφραστικό λεξιλόγιο
Αποτελέσματα
Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι τα Ελληνόπουλα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι
καλύτεροι χρήστες του λεξιλογίου. Ως προς το φύλο υπάρχει σημαντική διαφορά σχετικά
με το εκφραστικό λεξιλόγιο των παιδιών. Επίσης, τα Ελληνόπουλα κορίτσια είχαν
καλύτερες γλωσσικές επιδόσεις από την αντίστοιχη ομάδα αγοριών. Αντίθετα, στον
Κυπριακό πληθυσμό υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, αλλά είναι σε
πολύ μικρό ποσοστό.

Λέξεις Ευρετηριασμού: Εκφραστικό λεξιλόγιο, κυπριακή διάλεκτος, γλωσσική ανάπτυξη,
προσχολική ηλικία

28.A comparative research on the expressive vocabulary of greek and cypriot preschool
children
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Introduction
The range of expressive vocabulary is a valuable indicator of the child's language
development, for his subsequent development. Speech and language therapists assess the
range of children's expressive vocabulary with expressive vocabulary assessment tools,
through a process of naming images or objects in a phonologically correct way. Τhis is
creates a lot of issues for Cypriot speech and language therapists, because there are no
standardized tests in the Cypriot population and they have to use the limited ones that exist
for the Greek population. Specifically, to date there are no studies examining the range of
expressive vocabulary of Cypriot preschool children.
Goals and Objectives
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1. To compare the range of Expressive Vocabulary of CY children
2. To create a preliminary database of standard measurements of Expressive Vocabulary of
CY preschool children using the Cypriot dialect.
3. To investigate any difference in the range of Expressive Vocabulary of Greek and Cypriot
children of preschool age and in their formal development.
4. To investigate any difference in the range of Expressive Vocabulary between typically
developed preschool boys and girls in Cyprus.

Methodology
Participants were two groups of children, 545 Cypriots and 150 Greeks, thatwhere identified
in terms of gender, age and language. The speech evaluation of these children took place in
public and private kindergartens in Cyprus and in a private kindergarten in Athens. This
retrospective research used “AFRODITI” test of school readiness that is validated in the
Cypriot population.
The test data were based on the following areas:1. Cognitive language, 2. Sentence
completion, 3. Concepts, 4. Vocabulary, 5. Expressive Vocabulary

Results
The research findings showed that Greek children of preschool age are better users of
vocabulary. There is a significant difference in gender regarding children's expressive
vocabulary. Also, the Greek girls had better language performance than the corresponding
group of boys. On the contrary, in the Cypriot population,the difference between boys and
girls is very small. It is also important to mention that there is lack of studies regarding the
investigation of the expressive vocabulary of Cypriot preschool children.
Index Words
Expressive Vocabulary, Cyprus dialect, language development, preschool age.

29. Comparison of phoneme discrimination skills in minimal pairs between children with
hearing-impairment and children with phonological disorders
İlayda ÇELİK, Tuğçe KOCA, Caner YATMAZ, S. Seyhun TOPBAŞ
Department of Speech and Language Therapy, Istanbul Medipol University
PURPOSE: The purpose of the current study is to compare hearing-impaired children with
cochlear implant (CI) and children with phonological disorders (PD) in terms of the
phonemic discrimination ability in minimal pairs. Thus, the study aims to show that whether
a test using minimal pairs will be useful in evaluating the development of speech perception
of CI users as well as children with PD.
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METHODOLOGY: 9 CI users who have congenital hearing loss and who have had a fitting
with a CI within 4 years following birth (89±21 months), 10 children with PD (76±16 months)
and 10 children with typical hearing-language development (TD) (81±16 months) were
included in the study. All participants underwent the Auditory Discrimination test, a sub-test
of the Turkish Articulation and Phonology Test.
STATISTICAL ANALYSIS: For comparison between the groups regarding performance, Kruskal
Wallis test, Mann-Whitney U test and Bonferroni correction were used.
RESULTS: Multiple comparisons revealed that there is significant difference between the
groups with the disorders and children with TD. However, there was no significant
difference between CI users and children with PD.
CONCLUSIONS: Since ability to discriminate phonemes is critical for the acquisition of
speech sounds, Auditory Discrimination sub-test may be useful in evaluating the
development of speech perception of both groups.
Keywords: phonological disorders, cochlear implant, phonemic discrimination
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ΔΥΣΦΑΓIΑ – ΔΙΑΤΑΡΑΧEΣ ΦΩΝHΣ / DYSPHAGIA – VOICE DISORDERS
1.
Μεταφρασμένος πίνακας της κατηγοριοποίησης και των διαδικασιών κατάταξης
τροφίμων και ποτών δυσφαγίας με την μέθοδο IDDSI.
Μπάρδης Παναγιώτης, Λεωνίδας Κοζυράκης.
Contact: greece@iddsi.net
Λέξεις κλειδιά: Δυσφαγία, διαταραχές μάσησης κατάποσης, κατηγοριοποίηση τροφών,
φροντιστές ατόμων με δυσφαγία, Dysphagia Diet Standardization Initiative.
Φορέας: Θεματική ενότητα: Παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές: κλινικά και ερευνητικά
θέματα, Δραστηριότητα και συμμετοχή- Ποιότητα ζωής
Σκοπός.Η παρουσίαση και διάδοση της μετάφρασης της μεθόδου κατηγοριοποίησης
τροφίμων IDDSI κατά τα διεθνή πρότυπα στην ελληνική επιστημονική κοινότητα.
Στόχοι.Οι περιγραφές της κατηγορίας των τροφίμων πλαισιώνονται από απλές μεθόδους
μέτρησης που μπορούν να εφαρμοστούν από άτομα με δυσφαγία ή τους φροντιστές τους,
από κλινικούς, επαγγελματίες τροφοδοσίας και παραγωγής τροφίμων ώστε να
ταυτοποιούν την κατηγορία στην οποία ανήκει το τρόφιμο.
Αποτελέσματα. Ο πίνακας θα παραπέμπει στα έγγραφα των Δοκιμαστικών Μεθόδων
IDDSI, των στοιχείων IDDSI και των συχνών ερωτήσεων (http://iddsi.org/framework/),
σε διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) τα οποία είναι διαθέσιμα δωρεάν.
Προαγωγή της επιστήμης και της κλινικής πράξης. Η μετάφραση καλύπτει το κενό της
ελληνικής βιβλιογραφίας στην αντικειμενική κατηγοριοποίηση τροφίμων και ποτών,
γεγονός που θα προάγει την επιστήμη και την κλινική πράξη. Αρχικά, θέτει τη βάση ενός
επιστημονικού εργαλείου με διεθνή βαρύτητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραμμή
βάσης (baseline) ή ως δείκτης βελτίωσης, όσο ο ασθενής προχωρά σε πιο δύσκολα επίπεδα
μάσησης/κατάποσης. Ακόμα, με την IDDSIανοίγει ο δρόμος για συμμετοχή των ατόμων με
δυσφαγία σε κοινωνικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνεται φαγητό, εάν οι χώροι εστίασης
αποφασίσουν να παρέχουν μενού κατηγοριοποιημένο και εύκολα ελεγμένο για κάθε
ομάδα τροφών του χρωματικού πίνακα. Στην κλινική πράξη, υπερπηδάται το εμπόδιο
επικοινωνίας μεταξύ ειδικοτήτων, νοσηλευτών, φροντιστών ενώ δίνεται παράλληλα η
δυνατότητα στον θεραπευτή να περιγράψει ακριβώς και στον φροντιστή να ακολουθήσει
επαρκώς τις οδηγίες σίτισης που αφορούν τον θεραπευόμενο.

1.Greek translation of the international dysphagia diet standardisation initiative-IDDSI whole
framework and testing methods poster.

Authors:Bardis Panagiotis SLP BSc, MSc, Kozyrakis LeonidasSLP BSc, MSc.
Contact: greece@iddsi.net
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Aim.
PresentingtheIDDSIinitiativeandraisingawarenessfortheclassificationofdysphagiadietstandar
dization to the Greek scientific society.
Goals.Descriptorsofeachfoodcategoryareaccompaniedwitheasytousetesting methods that
can be applied by dysphagia patients or their caregivers, clinicians, catering professionals or
food industry workers, in order to identify safely to which category any food belongs to.
Results.IntheposterlinkswillprovidefreeaccesstotheIDDSITestingMethodsdocuments,
frequently asked questions page and to free webinars.
Promoting Science and clinical implementation.
This translation wishes to fill in the gap in Greek literature regarding objective food texture
classification. To begin with, it sets the foundation of a global scientific framework which
can be used either as treatment baseline or as an objective improvement indicator, while
patients move to more demanding levels. Furthermore, IDDSI enables dysphagia patients
to participate in social events where food is included, by enabling the food industry to
provide menus with safe and easily confirmed food texture. In clinical settings, IDDSI
removes the communication barrier between professionals, nurses and care-givers, helping
them to follow precisely the instructions regarding patient feeding.

2.

Τηλεπρακτική σε μονόπλευρη παράλυση φωνητικής χορδής: Μελέτη περίπτωσης.

Teletherapy in unilateral vocal fold paralysis: a case study.
F. Selin KARALI1, İpek GÖKÇEBEL1, İpeksu HORUZ1, Aslı ÖNEL1
1Biruni

University, Speech and Language Therapy Department, İstanbul, Turkey.

ABSTRACT
Introduction:Vocal cord paralysis occurs as a result of damage to the recurrent laryngeal
nerve. It has symptoms such as dysphonia shortness of breath and swallowing difficulty
(Williamson, Shermetaro, 2019). In the treatment process of these patients, language and
speech therapists (SLP) play an active role. The number of speech and language therapists in
Turkey is very few, therefore accessibility to SLP is limited, especially for individuals living in
rural areas.
Purpose: This study aims to investigate the effectiveness of voice therapy of a patient with
unilateral vocal cord paralysis via teletherapy. So, it is aimed to determine the teletherapy
effectiveness in a patient living in Şanlıurfa.
Method: The patient is 32 years old male and was diagnosed as “Unilateral vocal cord
paralysis” as a result of the ENT examination. His symptoms have been going for 2 years. In
the first evaluation, the case was evaluated perceptually and acoustically. His V-RQOL score
was 16 out of 40 and VHI was 20 out of 43. The maximum phonation time was 8 seconds
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and the s/z ratio was 0.7. As for acoustics features, Fundamental Frequency (f0) was
213.054 Hz, jitter was 0.469% and Shimmer was 7.995%. During the therapy, teletherapy
will be done via Skype. Vocal hygiene was introduced in the first session. Also vocal hygiene,
"Vocal Function Exercises", "Glottal Attack", "Resonance Voice Therapy” techniques will be
added to 6 weeks therapy plan.
Findings and Results: The therapy process is still on-going. As a result of this study, it will
be determined whether the patients who can not reach SLPs can benefit from the treatment
via teletherapy. It is thought that the findings of this study will be helpful for the future
studies.
Key Words: Voice therapy, teletherapy, unilateral vocal cord paralysis.
References: Williamson, A. J., & Shermetaro, C. (2019). Unilateral Vocal Cord Paralysis. In
StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing.
Corresponding Author: skarali@biruni.edu.tr

3. Διερεύνηση αξιοπιστίας κλίμακας δυσφαγίας MCH-2 feeding scale (Montreal children
hospital) σε παιδιά με διαταραχές σίτισης δύο έως πέντε ετών στην Ελλάδα.
Γιάννου Ευαγγελία, Βλασσοπούλου Μαρία, Βογινδρούκας Ιωάννης, Οκαλίδου Αρετή.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας»
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Στόχος της έρευνας ήταν να γίνει μία πιλοτική μελέτη ώστε να
διαπιστωθεί κατά πόσο το ερωτηματολογίου Montreal Children’s Hospital Feeding Scale MCHFS είναι κατάλληλο για την ανίχνευση δυσκολιών σίτισης στον ελληνικό παιδιατρικό
πληθυσμό. Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα διερευνηθούν είναι: 1. Στο μεταφρασμένο
ερωτηματολόγιο MCHFS υφίστανται διαφορές μεταξύ παιδιών με διαταραχές σίτισης και
παιδιών χωρίς διαταραχές σίτισης όπως αυτό αναφέρεται από τους γονείς τους; 2. Σε
ποιους τομείς φαίνονται οι διαφορές αυτές; 3. Κατά πόσο η τιμή του εργαλείου MCHFS
είναι δείκτης διαχωρισμού παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με δυσκολίες στη
σίτιση;
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Το κύριο εργαλείο για αυτήν την έρευνα ήταν το ερωτηματολόγιο γονέων
του καναδικού Νοσοκομείου Παίδων του Μόντρεαλ και ονομάζεται Montreal Children’s
Hospital Feeding Scale (ΜCHFS) που αφορά τη σίτιση των παιδιών. Πραγματοποιήθηκε
back translation από την επόπτρια της εργασίας κυρία Μαρία Βλασσοπούλου. Τα παιδιά
που συμμετείχαν είναι ηλικίας από 2 έως 5 ετών με αναφορά γονέων ως προς σίτισή τους
(για την ομάδα των παιδιών με δυσκολίες στη σίτισης) ή χωρίς καμία αναφορά για
δυσκολίες στη σίτιση ή άλλες πιθανές διαταραχές (για την ομάδα των παιδιών τυπικής
ανάπτυξης).
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Για την πραγματοποίηση του ελέγχου της μονοδιάστατης δομής
(unidimensionality) των στοιχείων (items/ ερωτήσεων) που αποτελούν τον κάθε ερευνητικό
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παράγοντα εφαρμόστηκε Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis)
με τη μέθοδο ανάλυσης των Βασικών Συνιστωσών. Οι συγκεκριμένες στατιστικές αναλύσεις
πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.0.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τις αναλύσεις των δεδομένων διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στα παιδιά με διαταραχή σίτισης και στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.
Επιπλέον από τη διερευνητική ανάλυση παραγόντων στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης
φανερώθηκε ότι οι δεκατέσσερις ερωτήσεις δημιουργούν τρείς παράγοντες που
ερμηνεύουν το 73.39% της μεταβλητότητας των δεδομένων με υψηλή αξιοπιστία (a> 0.8)
στους πρώτους δύο παράγοντες. Και επιπρόσθετα από τη διερευνητική ανάλυση
παραγόντων στα παιδιά με διαταραχές σίτισης αποκαλύφθηκε ότι οι δεκατέσσερις
ερωτήσεις δημιουργούν τέσσερις παράγοντες που ερμηνεύουν το 83.84% της
μεταβλητότητας των δεδομένων πετυχαίνοντας υψηλή αξιοπιστία στους τρείς από αυτούς
(α>0.8) και ικανοποιητική αξιοπιστία στον τέταρτο παράγοντα (α=0.671). Έτσι λοιπόν
καταρρίπτεται η υπόθεση της μονοδιάστατης δομής του εργαλείου MCHFS και σε παιδιά
τυπικής αλλά και μη τυπικής ανάπτυξης
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο MCHFS υφίστανται διαφορές
μεταξύ παιδιών με διαταραχές σίτισης και παιδιών χωρίς διαταραχές σίτισης όπως αυτό
αναφέρεται από τους γονείς τους. Οι διαφορές αυτές φαίνονται στο βάρος γέννησης των
παιδιών, στη εγκυμοσύνη και τις ασθένειες των μητέρων καθώς και για το εάν ο τοκετός
ήταν ή όχι φυσιολογικός. Επίσης ο δείκτης διαχωρισμού υπάρχει για την συνολική
αναφορά των γονέων για την ανάπτυξη των παιδιών, για το εάν η διατροφή, η όρεξή και η
κατάποσή τους είναι ή όχι καλή. Ακόμη, εμφανίζονται διαφορές όσον αφορά τον ύπνο, τη
συγκέντρωση καθώς και για το εάν εμφανίζουν προβλήματα υπερώας. Επιπλέον, η τιμή
του εργαλείου MCHFS είναι δείκτης διαχωρισμού παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών
με δυσκολίες στη σίτιση. Βρέθηκε ότι ένα παιδί με συνολικό δείκτη MCHFS άνω του 39.5
μπορεί να προβλεφθεί με διαταραχές σίτισης, όπως και επιβεβαιώθηκε στην έρευνά μας
καθώς ο δείκτης των παιδιών με ΔΣ ανήλθε M.O 56.13. Επομένως, το ερωτηματολόγιο
MCHFS σχετιζόμενο με την ανίχνευση των διαταραχών σίτισης σε παιδιά, εμφανίζεται ,στην
παρούσα έρευνα, ως ένα αξιόπιστο εργαλείο στην ελληνική του έκδοση.
Λέξεις κλειδιά: διαταραχές σίτισης, προσχολική ηλικία, ερωτηματολόγιο MCHFS

3.Investigation of the reliability of the MCH-2 feeding scale (Montreal children hospital) on
two to five year old children in Greece
Giannou Evangelia, Vlassopoulos Maria, Vogindroukas Ioannis, Okalidou Areti ABSTRACT
The purpose of this research is to conduct a first pilot study to investigate the reliability of
the MCHFS- Montreal Children’s Hospital Feeding Scale questionnaire on two to five year
old children in Greece. Thus, data from fifteen children with feeding disorders were
compared to twenty-six children with normal developmental and with no reported feeding
difficulties. Quantitative and qualitative data analysis was performed following the
completion of the MCHFS questionnaire by the parents, as well as a medical history. Data
analysis revealed statistically significant differences between children with feeding disorders
and children with typical development. In addition to the exploratory analysis of factors in
children with typical development, it was found that the questionnaire’s fourteen questions
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create three factors that interpret 73.39% of the reliability (a>0.8) of the data . Moreover,
through analysis of factors of children with feeding disorders, it was found that the fourteen
questions form create four factors interpreting 83.84% of the variability of the data,
achieving a high reliability in three of them (a>0.8) and satisfactory reliability in the fourth
factor (a=0.671). Thus, the hypothesis of the one-dimensional structure of the MCHFS
questionnaire at in children with typical and non-typical was not confirmed by our data. In
conclusion, the MCHFS questionnaire for the screening of feeding difficulties in young
children appears in this pilot study to be reliable tool in its Greek form.

4. Μελέτη περιπτώσεων οισοφαγικών ομιλητών: Ακουστική ανάλυση φώνησης, άρθρωσης
και λεξικού τόνου.
Μούτσιου Σταματίνα, Πατούρα Ιωάννα, Σταματοπούλου Ελευθερία, Παπακυρίτσης
Ιωάννης (επιβλέπων καθηγητής).
Φορέας: Τμήμα Λογοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική ενότητα: Διαταραχές φωνής.
Κύριο μέρος περίληψης:
Η γνώση που διαθέτουμε πάνω στο κομμάτι ακουστικών χαρακτηριστικών της οισοφαγικής
ομιλίαςαφορά κυρίως την αγγλική γλώσσα (e.g. Mostetal., 2000). Η παρούσα έρευνα έχει
στόχοτην ακουστική ανάλυση οισοφαγικής ομιλίας Ελληνόφωνων ασθενών, που έχουν
υποστεί ολική λαρυγγεκτομή,και την σύγκριση των ακουστικών μετρήσεωνμε τα
αντιληπτικά χαρακτηριστικά της ομιλίας τους.
Η έρευνα περιλαμβάνει τέσσερις μελέτες περίπτωσης αντρών οισοφαγικών ομιλητώνπου
παρουσιάζουν ετερογενή αντιληπτικά χαρακτηριστικά ομιλίας. Τα δεδομένα για κάθε
ασθενή περιλαμβάνουν α. πλήρες ιατρικό ιστορικό, β. δείγμα συνεχόμενης ομιλίας για την
αντιληπτική αξιολόγηση και γ. τις δοκιμασίες επιμήκυνσης φωνηέντων και επανάληψης
ελάχιστων τονικών ζευγών πραγματικών λέξεων και ψευδολέξεων για την ακουστική
ανάλυση, π.χ. [πόλη-πολύ].
Στην επιμήκυνση φωνηέντων έγιναν οι ακόλουθες μετρήσεις: μέσο ύψος φωνής (Hz),
τυπική απόκλιση ύψους (Hz), Jitter (Hz), Shimmer (dB), HNR (dB), με σκοπό να δούμε πως
έχει επηρεαστεί η ποιότητας της φωνής.
Στην επανάληψη ψευδολέξεων και στα ελάχιστα τονικά ζεύγη υπολογίστηκαν:
α. οι διαμορφωτές F1,F2, F3 ώστε να δούμε πως αρθρώνονται τα πέντε φωνήεντα της
ελληνικής και β. ο λόγος διάρκειας και έντασης τονισμένου προς άτονου φωνήεντος για να
διαπιστώσουμε εάν οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν τη θέση της τονισμένης
συλλαβής.
Οι ακουστικές μετρήσεις κάθε ασθενή συγκρίνονται με τα αντιληπτικά χαρακτηριστικά της
ομιλίας τους αλλά και με δεδομένα ομάδας τυπικών Ελλήνων ομιλητών.
Γενικά, τα αποτελέσματα των μετρήσεων συμφωνούν με τις προηγούμενες σχετικές
μελέτες και επιβεβαιώνουν τις διαφορές της οισοφαγικής από τη φυσιολογική ομιλία και
στην Ελληνική. Οι Έλληνες οισοφαγικοί ομιλητές παρουσίασαν σημαντικές διαφορές σε
σχέση με τους λαρυγγικούς στην πλειοψηφία των ακουστικών μετρήσεων,και ιδιαίτερα,
όπως αναμενόταν,στην ποιότητα της φωνής. Σημειώνεται τέλος, ότι σε κάποιες
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περιπτώσεις οι ακουστικές μετρήσεις
χαρακτηριστικά ομιλίας των ασθενών.

δεν

αντιστοιχούσαν

με

τα

αντιληπτικά

Λέξεις-κλειδιά: ακουστική ανάλυση, αντιληπτικά χαρακτηριστικά ομιλίας, διαταραχές
φωνής, οισοφαγική ομιλία.
Βιβλιογραφία:
Most, T., Tobin, Y., &Mimran, R. C. (2000). Acoustic and perceptual characteristicsof
esophageal
and
tracheoesophageal
speech
production. JournalofCommunicationDisorders, 33(2),
165–181.
doi:10.1016/S00219924(99)00030-1
4.Case study of esophageal speakers: Acoustic analysis of phonation, articulation, and lexical
stress.
Perceptual and acoustic characteristics of Greek esophageal speech
The available literature on the acoustic characteristics of esophageal speech includes data
from several different languages and involves the analysis of both segmental and
suprasegmental features (e.g. Most et al., 2000; Štajner-Katušić et al., 2006; Maruthy et al.,
2014). However, the focus is largely on English and alarygneal phonation. This study
presents preliminary data on the acoustics of Greek esophageal speech in order to provide
reference clinical metrics, explore the relationship between perceptual assessment and
acoustic data and discuss crosslinguistic differences.
A case study approach was used. Data were collected from five esophageal male Greek
speakers. They included comprehensive case history and spontaneous speech samples for
perceptual analysis. Voice quality measures were derived from a vowel prolongation task
involving the five Greek vowels. The acoustic vowel space was calculated using formant data
from a non-word repetition task. The ability to signal lexical stress location was assessed
measuring the duration and intensity ratios of stressed to unstressed vowels in a word
production task involving pairs of real disyllabic words that differed only in stress location
that are abudant in Greek. The rhythmic properties of esophageal speech were analyzed
using measures of durational variability and speaking rate based on data from a sentence
production task that included sentences with maximal and minimal syllable structure
complexity (Arvaniti, 2012). Relevant normative data were also collected.
Overall, esophageal speech was mostly affected in terms of perceived naturalness, mainly
mirrored in the voice quality measures. Vowel production was characterized by a
centralization of formant frequencies and overall reduction of the vowel space area.
Signaling of lexical stress was less transparent in the esophageal speech data. The analysis of
speech rhythm characteristics is still ongoing.
Although, acoustic analysis could successfully capture the unique properties of esophageal
speech, the relationship between acoustic data and perceptual assessment was often
ambiguous.
Key words:acoustic analysis, Perceptual characteristics, Voice disorders, Esophageal speech
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5.
Ασκήσεις φωνοθεραπείας με ημι-συγκλινόμενες φωνητικές χορδές: Συστηματική
ανασκόπηση.
Semi-occluded vocal tract exercises in voice therapy: Systematic review.
F. Selin Karali , Dilara Aydin, Hatice Bilge Yasin
Biruni University, Speech and Language Therapy Department
Abstract
Introduction: Semi Occluded Vocal Tract Exercises have been used as a mean of voice
therapy. It has been demonstrated by various studies that these exercises are effective,
especially in functional voice disorders (Rosenberg, 2014). There are different variations of
semi occluded vocal tract exercises such as straw phonation, lip-tongue vibration exercises,
humming, card kazoo, finger kazoo and cup phoning exercises. The basic working principle
of semi occluded vocal tract exercises to provide a more effective voice production by
narrowing the way out of the airflow coming from the lungs during the phonation. this way
voice produced with less effort (Guzman et al, 2013). In other words, when the airflow takes
place in a semi-occluded environment, so the airflow in the glottis is increased.
Aim: In this study, it is aimed to review the literature on ‘’ Semi Occluded Vocal Tract
Exercises’’ in the last ten years (between 2009-2019) and to examine the studies of semioccluded vocal tract exercises used for voice therapy.
Method: For this purpose, a literature search has been conducted using the electronic data
sources of PubMed, Scopus, and Cochrane. concepts of‘’ Semi Occluded Vocal Tract
Exercises’’, ‘’Effectiveness of Semi Occluded Vocal Tract Exercises’’, Semi Occluded Vocal
Tract Exercises In Voice Therapy’’, ‘’Straw Phonation’’ and ‘’Lax Vox’’ words have been
searched in all three databases. 337 papers have been found and these studies are
currently being examined by our inclusion and exclusion criteria.

Result: It is an ongoing study.
Keywords: Voice Therapy, Semi Occluded, Review
References:
Yılmaz, N., Poyraz, İ., Tetik, K. ve Özkan Tadıhan, E. (2019). Yarı-Tıkalı Ses Yolu
Egzersizlerinden Bardak Fonasyonunun Sağlıklı Yetişkinlerde Etkililiğinin İncelenmesi. Dil,
Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD), 2 (1), 40-52.
Rosenberg, M. D. (2014). Using semi-occluded vocal tract exercises in voice therapy: the
clinician's primer. Perspectives on Voice and Voice Disorders, 24(2), 71-79.
Guzman, M., Laukkanen, A. M., Krupa, P., Horáček, J., Švec, J. G., & Geneid, A. (2013). Vocal
tract and glottal function during and after vocal exercising with resonance tube and straw.
Journal of Voice, 27(4), 523-619.
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6. Περίπτωση παιδιού με νοητική υστέρηση με μονόπλευρη παράλυση φωνητικής χορδής.
Intellectual disabled pediatric case with unilateral vocal fold paralysis.
Özlem Beşik.
Özlem Beşik, Önal İncebay


PhD student at Hacettepe University, Department of Speech and Language Therapy



Research Assistant at Hacettepe University, Department of Speech and Language Therapy

Introduction:
The aim of this case report is present the assessment and therapy program for right sided
vocal fold paralysis of a pediatric patient with mild intellectual disability.
Materials and Methods:
Z.K., an 11 years old female patient has dextrocardia, history of cardiological surgery and
intubation. Functional evaluation of the case was made by Speech Language Pathologists
(SPL) and Videolaryngostroboscopy (VLS) records was performed by the ENT doctors. Voice
and aerodynamic analyzes were completed within the evaluation of SPL, before and after
therapy. 9 session voice therapy were applied once a week. Voice therapy programme (VTP)
includes voice hygiene and exercises that aim to increase the maximum phonation time
(MPT) and support adduction. Each sessions were 30-45 minutes.
Conclusion:
After VTP, a decrease in all parameters was observed in GRBAS scores compared to the first
evaluation. An increase in MTP and decrease in s/z ratio were observed. The fundemental
frequency increased from 248 Hz to 296 Hz after VPT. A decrease in signal noise ratio and
shimmer value were observed. An improvement was observed in voise related quality of life
(from 38 to 19) and voice handicap index (from 74 to 35).
Discussion: Considering the other ezisting problems and diagnosis of the patient and
designing an individualized therapy programme may incrase the benefit of the patient from
the VTP.
Key words: unilateral vocal fold paralysis, pediatric voice therapy

7. Αντιμετώπιση ασθενούς με δυσφαγία- Περιγραφή περιστατικού.
1)Έλενα Τραχανά, 2)Κουσούλης Παναγιώτης.

1) Τμήμα Λογοθεραπείας, Κέντρο αποκατάστασης και Αποθεραπείας «Διάπλαση»
Καλαμάτα.
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2) Ωτορινολαρυγγολογικό Ιατρείο, Καλαμάτα.
Εισαγωγή - Σκοπός: Η διαταραχή της καταποτικής λειτουργίας σε ασθενείς που
νοσηλεύονται σε κέντρα αποκατάστασης είναι πολύ συχνή και σχετίζεται με το
νευρολογικό ιστορικό τους και την υποκείμενη νόσο. Ένας από τους κύριους στόχους είναι
επαναφορά της καταποτικής λειτουργίας στα φυσιολογικά επίπεδα. Σκοπός της εργασίας
μας είναι η παρουσίαση της εμπειρίας του κέντρου μας , στην αντιμετώπιση περιστατικών
δυσφαγίας.
Υλικό - Μέθοδος: Η μελέτη αφορά περιστατικό άρρεν 63 ετών νοσηλευόμενος ως
εσωτερικός ασθενής στο Κ.Α.Α -Διάπλαση με διάγνωση Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
εμβολικού τύπο. Ο ασθενής έφερε καθετήρα σίτισης – διαδερμική ενδοσκοπική
γαστροστομία, ενώ είχε νοσηλευτεί στο πρόσφατο παρελθόν από σοβαρό επεισόδιο
εισρόφησης. Δημιουργήθηκε εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης με μακροπρόθεσμο
στόχο την αφαίρεση καθετήρα σίτισης – (γαστροστομία) και σίτιση όλων των γευμάτων με
ασφάλεια από του στόματος. Το πρόγραμμα της θεραπείας περιλάμβανε 5 συνεδρίες
λογοθεραπείας με διάρκεια 30’ εβδομαδιαίως για 12 εβδομάδες και εφαρμογή NMESΝευρομυϊκής Ηλεκτρικής Διέγερσης για σύσπαση των μυών ανύψωσης του λάρυγγα.
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε έλεγχος καταποτικής λειτουργίας από λογοθεραπευτή
σύμφωνα με την κλίμακα της Αμερικάνικης Εταιρείας Λογοθεραπείας (ASHA-NOMS scale/
κλίμακα 7 επιπέδων), με σκορ 1/7. Έπειτα από 12 εβδομάδες εντατικών θεραπειών, ο
ασθενής εκτιμήθηκε μέσω ενδοσκοπικού ελέγχου κατάποσης (FEES) από γιατρό ΩΡΛ. Η
αξιολόγηση έδειξε σημαντική βελτίωση ανύψωσης υοειδούς οστού, ταχύτερη
ενεργοποίηση αντανακλαστικού κατάποσης δίχως εισχώρηση και εισρόφησης
παχύρευστων υγρών . Στην επανεκτίμηση της κλίμακας το σκορ ήταν βελτιούμενο 4/7
(ASHA-NOMS).
Συμπεράσματα: . Σημαντική παράμετρος στην διαδικασία της αποκατάστασης είναι η
έγκαιρη και σωστή παρέμβαση από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, συμβάλλοντας
θετικά στην πρόοδο του ασθενούς.
Keywords: δυσφαγία, εγκεφαλικό επεισόδιο , φαρυγγική λειτουργία , εισρόφηση , υοειδές
οστό.
7.Treatment of a patient with dysphagia - Case stydy description.
1)Elena Trachana, 2) Kousoulis Panagiotis.

1) Department of Speech Therapy, Rehabilitation and Recovery Center "Diaplasi" Kalamata.
2) Otolaryngology Clinic, Kalamata.
Introduction - Purpose: Disorder of swallowing function in patients admitted to
rehabilitation centers is very common and is related to their neurological history and the
underlying disease. One of the main goals is to restore the swallowing function to normal
levels. The purpose of our work is to present the experience of our center in dealing with
cases of dysphagia.
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Material - method: the study concerns a male 63 year old hospitalized as an inpatient in
CA.A-physique with a diagnosis of stroke embolic type. The patient had a feeding catheterpercutaneous endoscopic gastrostomy, and had been hospitalized in the recent past from a
severe episode of aspiration. A personalized intervention program was created with the
long-term goal of removing a feeding catheter - (gastrostomy) and feeding all meals safely
orally. The treatment program included 5 sessions of speech therapy with a duration of 30’
weekly for 12 weeks and application of NMES- neuromuscular electrical stimulation for
contraction of the laryngeal lifting muscles.
Results: Swallowing function was performed by a speech therapist according to the scale of
the American Speech Therapy Society (ASHA-NOMS scale / scale 7 levels), with a score of
1/7. After 12 weeks of intensive treatment, the patient was evaluated by endoscopic
swallowing test (FEES) by an ENT doctor. The evaluation showed a significant improvement
in hyoid bone elevation, faster activation of a swallowing reflex without penetration and
aspiration of viscous fluids. In the reassessment of the scale the score was improved 4/7
(ASHA-NOMS).
Its conclusions: An important parameter in the rehabilitation process is the timely and
correct intervention by the members of the interdisciplinary team, contributing positively to
the patient's progress.
Keywords: dysphagia, stroke, pharyngeal function , aspiration, hyoid bone.

234

ΜΑΘΗΣΙΑΚEΣ ΔΥΣΚΟΛIΕΣ/ LEARNING DIFFICULTIES

1. ΜελετωΓραμμα- Ένα εργαλείο αυτορρυθμιζόμενης μάθησης για την οργάνωση της σχολικής
μελέτης (ψηφιακή εφαρμογή).
Κερασιά Μαρούσου, Δημήτρης Μαρούσος

Ονοματεπώνυμο Ομιλητών: Κερασιά Μαρούσου, Δημήτρης Μαρούσος Πλαίσιο: Κέντρο
Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ
Θεματική Ενότητα: Δραστηριότητα και συμμετοχή – Ποιότητα ζωής
Λέξεις κλειδιά: Δυσκολίες μάθησης, αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, κλινικό εργαλείο,
ψηφιακή εφαρμογή
Το ΜελετΩΓραμμα αποτελεί μία ψηφιακή εφαρμογή για την οργάνωση της σχολικής
μελέτης. Καλλιεργεί δεξιότητες αυτορρυθμιζόμενης μάθησης (ΑΡΜ) στη βάση του κυκλικού
μοντέλου ΑΡΜ (Zimmerman, 2000). Αξιοποιεί στοιχεία παιχνιδοποίησης προκειμένου να
ενθαρρύνει την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων, την ανάληψη πρωτοβουλίας μελέτης, την
καλλιέργεια δεξιοτήτων οργάνωσης και αυτοπαρατήρησης της μελέτης, τη συναισθηματική
ενδυνάμωση και τη βελτίωση πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας του μαθητήχρήστη. Διαθέτει πλατφόρμα επιθεώρησης και συλλογής στατιστικών στοιχείων χρήσης.
Ο σχεδιασμός του κλινικού εργαλείου ΑΡΜ κινητοποιήθηκε στο πλαίσιο υποστήριξης
παιδιών με δυσκολίες μάθησης. Σχεδιάστηκε αρχικά έντυπη φόρμα ΜελετΩΓραμμα, στη
βάση του κυκλικού μοντέλου ΑΡΜ. Εμπλουτίστηκε συμπεριλαμβάνοντας στρατηγικές
ενδυνάμωσης στη βάση της Βραχείας Θεραπείας με Εστίαση στη Λύση – SFBT (Ratner,
George & Iveson, 2012).
Η ψηφιοποίηση του εργαλείου αποφασίστηκε στη βάση ανατροφοδότησης από τους
χρήστες, προκειμένου να ενισχυθεί το κίνητρο χρήσης και να διευκολυνθεί η συλλογή και
επεξεργασία δεδομένων.
Το ψηφιακό ΜελετΩΓραμμα περιλαμβάνει i) μια φιλική προς το παιδί σχεδίαση της
διεπαφής χρήστη ii) μια πλατφόρμα διαχείρισης και προβολής στατιστικών στοιχείων για
επίβλεψη και συντονισμό από διαχειριστές, γονείς, συμβούλους μελέτης/
λογοθεραπευτές/ ειδικούς παιδαγωγούς/ εκπαιδευτικούς και για συλλογή ερευνητικών
δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα.
Στο ΜελετΩΓραμμα η χρήση της εφαρμογής, ως εξωτερικό κίνητρο, ενεργοποιεί
στρατηγικές που προτείνει η θεωρία ΑΡΜ, επιδιώκοντας την προοδευτική ενεργοποίηση
εσωτερικών διεργασιών αυτορρύθμισης. Οι πρώτες ενδείξεις αποτελεσματικότητας σε
λογοθεραπευτικά προγράμματα οργάνωσης μελέτης (π.χ. ΠΥΣΜΑ, Μαρούσου & Μαρούσος
2017) είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Η συλλογή δεδομένων στην πλατφόρμα διαχείρισης
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αναμένεται να ελέγξει την κλινική αποτελεσματικότητα της εφαρμογής στην καλλιέργεια
δεξιοτήτων ΑΡΜ.
Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση της θεωρητικής υποστήριξης, του σχεδιασμού και
των επιμέρους λειτουργιών του ψηφιακού κλινικού εργαλείου ΜελετΩΓραμμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μαρούσου Κ. & Μαρούσος Δ. (2017). Π.Υ.Σ.Μ.Α. (Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολικής
Μελέτης & Απόδοσης). Παρέμβαση 12 εβδομάδων για παιδιά σχολικής ηλικίας. Προφορική
ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου
Ratner, H., George, E., Iveson, C. (2012). Solution Focused Brief Therapy. London: Routledge.
Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social Cognitive Perspective. In
Handbook of Self-Regulatuion (pp. 13-39).Academic Press.
1.MeletoGramma (digital application) a self-regulated learning tool for organizing school
study
Kerasia Marousou, Linguist, Study Coach Dimitris Marousos, Speech and Language Therapist
ABSTRACT
Self-Regulated Learning has been a popular field of research in learning theories in recent
years. According to the modern literature, time management is a fundamental prerequisite
that allows the activation of self-regulation strategies, and it is a factor in regulating learning
and academic performance. To date, digital applications for recording and imaging study
time have applied to support mainly higher education students, while no similar digital aid
has been recommended or widely used at primary and secondary school level, where active
participation of students in the learning process is an essential part of utmost importance.
We present MeletOGramma : (a) a digital framework for managing the study time of schoolage children, (b) a digital application design based on the principles of self-regulated
learning, (c) the development of the digital application as a transition from the earlier
version of the homonymous form, built on the basis of 20 years of experience to the
support of the study of children with learning difficulties, and (d) the use of gamification,
based on the assumption that self-regulation processes in school study could be activated
through the use of extrinsic motivation.

2. Φωνολογική βραχύχρονη μνήμη και αναγνωστικές δεξιότητες στη δίγλωσση αναπτυξιακή
δυσλεξία: Μελέτη περίπτωσης ενός ελληνο-ιταλού ενήλικα με δυσλεξία.
Ιωάννα Τάλλη, Πολυξένη Εμμανουήλ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μελέτες δίγλωσσων ατόμων που μαθαίνουν να διαβάζουν σε δύο ορθογραφικά
συστήματα έχουν δείξει ότι τα άτομα με Αναπτυξιακή Δυσλεξία (ΑΔ) παρουσιάζουν
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παρόμοια αναγνωστικά ελλείμματα και στις δύο γλώσσες (Klein & Doctor, 2003). Η
παρούσα μελέτη διερευνά το αν η ΑΔ επηρεάζει το ίδιο τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης
σε δύο διαφανείς γλώσσες, την Ελληνική και την Ιταλική, αν υπάρχουν παρόμοια
ελλείμματα στη φωνολογική βραχύχρονη μνήμη (ΒΜ) αλλά και το αν η ‘κυριαρχία’ μιας
από τις δύο γλώσσες επιδρούν στην εκδήλωση τυχόν ελλειμμάτων και πώς. Διερευνήσαμε
τη φωνολογική ΒΜ και τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης ενός νεαρού Ελληνο-ιταλού
δίγλωσσου ενηλίκου 22 χρονών με ΑΔ (έκθεση στην Ιταλική και την Ελληνική από τη
γέννηση, κυρίαρχη γλώσσα η Ελληνική) και ενός Ελληνο-ιταλού δίγλωσσου τυπικά
αναπτυσσόμενου (ΤΑ) ενηλίκου 25 χρονών (έκθεση στην Ιταλική και την Ελληνική από τη
γέννηση, κυρίαρχη γλώσσα η Ελληνική), στα εξής έργα και στις δύο γλώσσες: ανάγνωση
λέξεων και ψευδολέξεων και επανάληψη ψευδολέξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η
επίδοση του δίγλωσσου ενήλικα με ΑΔ ήταν σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη του ΤΑ
δίγλωσσου ενήλικα σε όλα τα έργα. Και οι δύο ενήλικες εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις
στην επανάληψη ψευδολέξεων στα Ελληνικά παρά στα Ιταλικά. Η επανάληψη
ψευδολέξεων είναι έργο που εξετάζει τη λεκτική ΒΜ, η οποία επιδρά στη γλωσσική
ανάπτυξη. Επομένως, η κυριαρχία της Ελληνικής, μπορεί να εξηγήσει τις καλύτερες
επιδόσεις στο έργο της επανάληψης ψευδολέξεων. Επιπλέον, ο δίγλωσσος ενήλικας με ΑΔ
είχε καλύτερη επίδοση στα έργα αποκωδικοποίησης στην Ιταλική παρά στην Ελληνική σε
αντίθεση με το δίγλωσσο ενήλικα ΤΑ. Το εύρημα αυτό, ενώ ήταν μη αναμενόμενο, μπορεί
να συνδεθεί με τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής και κυρίως με τις δυσκολίες που προκαλεί
η ιστορική ορθογραφία στην εκμάθησή της σε άτομα με ΑΔ.
Λέξεις κλειδιά
Αναπτυξιακή Δυσλεξία, ανάγνωση, φωνολογική βραχύχρονη μνήμη, Ελληνική, Ιταλική
Βιβλιογραφία
Klein, D., & Doctor, E. A. L. (2003). Patterns of developmental dyslexia in bilinguals. In N.
Goulandris (Ed.), Dyslexia in different languages: Cross-linguistic comparisons (p. 112–136).
Whurr Publishers.

2.Phonological short-term memory and reading abilities in bilingual developmental dyslexia:
Case study of a greek-italian dyslexic adult
Ioanna Talli & Polyxeni Emmanouil Aristotle University of Thessaloniki
Studies of bilinguals that learn to read in two orthographic systems have shown that
individuals with Developmental Dyslexia (DD) have similar reading deficits in both languages
(Klein & Doctor, 2003). The present study investigates whether DD similarly affects decoding
skills in two transparent languages, Greek and Italian, whether there are similar deficits in
phonological short-term memory (STM) but also whether the dominance of one of the two
languages affects the manifestation of reading and STM deficits and how. We investigated
the phonological STM and the decoding skills of a 22 year-old young Greek-Italian bilingual
adult with DD (exposure to Italian and Greek from birth, dominant language: Greek), a 25
year-old Greek-Italian typically developing bilingual (exposure to Italian and Greek from
birth, domonant language: Greek), a monolingual 26 year-old adult with dyslexia and a 25year old typically developing monolingual adult. We had the following tasks in both
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languages (for the bilinguals): reading words and pseudo-words and repeating non-words.
The results showed that the performance of the bilingual adult with DD was significantly
lower than that of the TD bilingual adult in all tasks in both languages, which shows that DD
similarly affects decoding and phonological STM skills in both languages. In word and nonword reading, the bilingual adult with DD performed better than the monolingual adult with
DD, while the monolingual TD adult performed better than the bilingual TD adult, which
implies that bilingualism positively affects decoding skills in DD. In phonological STM both
bilingual adults performed better than monolinguals, which implies that bilingualism
positively affects phonological STM skills in DD and TD. Finally, the dominance of Greek
language can explain the better performance of the bilingual adults in the Greek decoding
tasks, but not in non-word repetition task, where they had better performance in Italian,
perhaps due to the phonotactic complexity of the Greek orthographic system, compared to
Italian.
Keywords
Developmental Dyslexia, reading, phonological short-term memory, Greek, Italian
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3. Αξιολογώντας την αντίληψη του χώρου στη δυσλεξία και τις γλωσσικές διαταραχές.
Assessing spatial cognition in dyslexia and developmental language.
Aikaterini Tselika, Dimitrios Dikeos, Spyridoula Varlokosta, Maria Vlassopoulos.

The evaluation and diagnosis of cognitive deficits in neurodevelopmental disorders has been
a challenge. Recent research has pointed out a common cognitive substrate among
neurodevelopmental disorders, which might explain the language deficits that dyslexia and
developmental language disorders (DLD) exhibit (Bühler, Perovic, & Pouscoulous, 2018;
Davies, Andrés-roqueta, & Norbury, 2016; Ewing & Parvez, 2012; Kirby, Kim, & Silvestri,
2014; Ramus, Marshall, Rosen, & Van Der Lely, 2013; Talli, Sprenger-Charolles, & Stavrakaki,
2016). For example, the normal range of non-verbal IQ has been excluded from the DSM-5
(2013) for the diagnosis of DLD. Consequently DLD may be accompanied by non-verbal skills
below the normal, without qualifying for intellectual disability (Bishop, 2017; Norbury et al.,
2016). Furthermore, DSM-5 (2013) makes explicit reference to cognitive deficits in cases of
dyslexia, while describing them as “a neurodevelopmental disorder with a biological origin
that is the basis for abnormalities at a cognitive level” (2013, p. 68). Spatial cognition is a
fundamental brain function, including pre-lingual and essential for survival skills, such as
spatial awareness and navigation. It is possible that dyslexia and language disorder might be
correlated with spatial cognition deficits, remaining so far undetected due to the scarcity of
spatial cognition assessment tools. A questionnaire of verbal and non-verbal spatial tasks
has been developed in order to assess spatial cognition (Tselika, in progress). The spatial
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tasks include the use of image schemata IN, ON, UNDER and NEXT TO, which reflect the
embodied experience of space by humans. The aim of the research is to examine whether
the image schemata can be a valid clinical marker for evaluating the developmental course
of children and to investigate if spatial cognitive deficits are comorbid with dyslexia and
language disorders. The questionnaire has been standardized with adults and typically
developing children and the results show that the mean errors in spatial tasks and in image
schemata differ significantly across ages, across educational levels and between genders.
The spatial tasks test will be presented, along with the outcomes of its standardization
process with the typical population, which seems to qualify the image schemata as a
sensitive clinical marker for detecting any cognitive deficits related to the conception of
space.
Key words: neurodevelopmental disorders, dyslexia, developmental language disorders,
cognitive linguistics, psycholinguistics
Field relevant to the congress: Assessment Tool for Developmental Dyslexia and
Developmental Language Disorders
Aikaterini Tselika, PhD student Prof. Dimitrios Dikeos, M.D., PhD Prof. Eleni Lazaratou, M.D.,
PhD Prof. Spyridoula Varlokosta, PhD Asst. Prof. Maria Vlassopoulos, PhD
1st Department of Psychiatry, Medical School, National & Κapodistrian University of Athens
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4. Βελτίωση αναγνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων έπειτα από πρόγραμμα παρέμβασης
στην εργαζόμενη και βραχύχρονη μνήμη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
Ευδοκία Τσαουσίδου, Ιωάννα Τάλλη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο τη διερεύνηση της λεκτικής βραχύχρονης (ΛΒΜ) και
εργαζόμενης μνήμης (ΕΜ) και την επιρροή της στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
(ΜΔ). Ακόμη, έχει ως στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης ενός προγράμματος γνωστικής
παρέμβασης σε παιδιά με ΜΔ για τη βελτίωση της ΛΒΜ και ΕΜ, της ανάγνωσης και των
μορφοσυντακτικών δεξιοτήτων. Τα ερωτήματα της μελέτης είναι τα εξής :α) υπάρχει
συσχέτιση ανάμεσα στη ΛΒΜ και ΕΜ και των αναγνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων
(προσληπτικού λεξιλογίου, μορφο- σύνταξη) β) βελτιώνεται η ΛΒΜ και ΕΜ των μαθητών με
ΜΔ μέσα από ένα πρόγραμμα γνωστικής παρέμβασης και γ) βελτιώνονται οι δεξιότητες
ανάγνωσης (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, αναγνωστική κατανόηση) αλλά και οι γλωσσικές
δεξιότητες έπειτα από πρόγραμμα παρέμβασης στη ΛΒΜ και ΕΜ (επανάληψη λέξεων,
ψευδολέξεων και προτάσεων, ευθεία και αντίστροφη ανάκληση αριθμών). Οι
συμμετέχοντες ήταν έξι παιδιά με ΜΔ και έξι τυπικής ανάπτυξης 9-10 χρονών. Το
εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης διήρκησε έξι εβδομάδες, δύο φορές την
εβδομάδα. Η αρχική και τελική αξιολόγηση των παιδιών περιλάμβανε δοκιμασίες
λεξιλογίου, ΛΒΜ, ΕΜ, ανάγνωσης και μορφοσύνταξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι α)
υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στη ΛΒΜ, την ΕΜ και τις δεξιότητες ανάγνωσης και
μορφοσύνταξης, β) βελτιώνεται η ΛΒΜ και ΕΜ σε μαθητές με ΜΔ και γ) βελτιώνονται οι
δεξιότητες ανάγνωσης και οι σημασιολογικές και μορφοσυντακτικές δεξιότητες έπειτα από
άσκηση των δεξιοτήτων ΛΒΜ και ΕΜ.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εργαζόμενη και λεκτική βραχύχρονη μνήμη, μαθησιακές δυσκολίες,
πρόγραμμα παρέμβασης, δεξιότητες ανάγνωσης και γλωσσικές
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4.Auditory working and short-term memory and learning difficulties. An intervention
program.
Evdokia Tsaousidou & Ioanna Talli
University of Macedonia

ABSTRACT
Memory plays a crucial role in literacy and language learning in children with learning
disabilities. This study is a cognitive training program for children with learning disabilities to
improve their auditory working and short-term memory skills. The following aims have been
set: a) to explore the correlation between auditory working and short-term memory and
reading and language (receptive vocabulary, morphosyntax) skills, b) to investigate whether
short-term and working memory skills of students with learning difficulties improve through
a specially designed intervention program and c) to explore whether reading skills as well as
language (receptive vocabulary, morphosyntax) skills improve after an auditory working and
short-term memory intervention program. The results of the intervention study showed
that a) there is a strong correlation between the auditory working memory and short-term
memory and reading and morphosyntactic skills, b) working and short- term memory skills
in children with learning difficulties improved through the intervention program, c) reading
and language skills (receptive vocabulary, morphosyntax) also improved after auditory short
term memory and working memory training.
KEYWORDS:
Auditory working and short-term memory, learning difficulties, intervention program,
reading and language skills (receptive vocabulary, morphosyntax)

5. Τεστ σχολικής ετοιμότητας ‘Αφροδίτη’: Σύγκριση δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου
παιδιών 4.8-6.0 ετών».
Μαρία Χριστοπούλου, Ραφαέλλα Κασπαρή, Σπύρος Αρμοστής.
Συγγραφείς: Μαρία Χριστοπούλου1, Ph.D., MOP, SLP, CSS Email:
m.christopoulou@euc.ac.cy
Ραφαέλλα Κασπαρή1, MSc, SLP
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Φορέας: 1Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2University of Cyprus
Η σχολική ετοιμότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση ενός παιδιού στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι δεξιότητες που θα έχουν κατακτηθεί θα οδηγήσουν στην
ομαλή ένταξη του παιδιού και την ελαχιστοποίηση της μαθησιακής αποτυχίας.
Το τεστ σχολικής ετοιμότητας «Αφροδίτη» είναι ένα εργαλείο που έχει ως σκοπό την
έγκαιρη διάγνωση γνωστικών, γλωσσικών και βασικών δεξιοτήτων, επικοινωνιακών και
συναισθηματικών ικανοτήτων ενός παιδιού. Οι στόχοι του παρόντος εργαλείου αφορούν
τον εντοπισμό και ανίχνευση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα παιδί στην προσχολική
ηλικία, την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης, το επίπεδο ετοιμότητας σε σχέση
με την χρονολογική ηλικία και την επίδοση του παιδιού σε βασικές δεξιότητες,
απαραίτητες για την ένταξή του στο σχολικό πλαίσιο.
Το παρόν εργαλείο χορηγήθηκε σε 181 παιδιά —αγόρια και κορίτσια— ηλικίας 4:8– 6:0,
από ιδιωτικά και δημόσια σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας. Εξετάζει δεξιότητες
προφορικού και γραπτού λόγου, με διάφορες υποδοκιμασίες. Μέσω Factor Analysis
εξήχθηκε ένας και μοναδικός παράγοντας, κάτι που δείχνει μονοδιάστατη υποκείμενη
κλίμακα, με υψηλό δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s α. Διαφάνηκε συσχέτιση της
αξιολόγησης του προφορικού λόγου με του γραπτού, με τις δύο αξιολογήσεις να
αλληλοσυμπληρώνονται παρέχοντας μαζί μια συνολική εικόνα των δεξιοτήτων του
παιδιού.
Το παρόν τεστ αποτελεί το πρώτο σταθμισμένο τεστ στον κυπριακό και ελληνικό πληθυσμό
και είναι σημαντικό για την έγκαιρη αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας, την έγκαιρη
διάγνωση και πρόληψη των δυσκολιών και την παροχή μιας ολοκληρωμένης εικόνας των
σχολικών, κοινωνικών και ψυχοσυναισθηματικών ικανοτήτων ενός παιδιού.
Λέξεις κλειδιά: σχολική ετοιμότητα, γλωσσικές δεξιότητες, προφορικός λόγος, γραπτός
λόγος, προσχολική ηλικία
14th – 1st Panhellenic International Congress of Speech and Language Therapy “Building
Bridges”, Panhellenic Association of Logopedists
Poster announcement - Diagnostic tool
5.Afroditi school readiness test: Comparison of oral and written skills of children aged 4.8-6.0
Authors: Dr. Maria Christopoulou1, Ph.D., MOP, SLP, CSS
Email: m.christopoulou@euc.ac.cy Rafaella Kaspari1, MSc, SLP
Email: rafaellakaspari@outlook.com
Dr. Spyros Armostis2, Ph.D., MPhil, BA
Email: armostis@ucy.ac.cy
Institution: 1European University of Cyprus, 2University of Cyprus
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Abstract
School readiness is a prerequisite for a child’s transition to primary education. The acquired
skills will lead to a smooth integration of the child to Primary School and the minimisation of
any learning failure.
The “Afroditi” school readiness test is a diagnostic tool that aims at early diagnosis of a
child’s cognitive, language and basic skills, communication and emotional abilities. The
objectives of this tool are to identify and detect the communication deficits faced by a child
at preschool age, the need for early diagnosis and intervention, the level of academic and
social readiness in relation to chronological age and the performance of the child in basic
skills necessary for smooth integration in the school environment.
Afroditi Test was administered to 181 children —boys and girls— aged 4;8–6;0, from private
and public schools in Cyprus and Greece. It examines oral and written speech skills with
various subtests. Factor Analysis extracted a single factor, something that shows
unidimensionality of the scale items with a high Cronbach’s α reliability score. A strong
correlation was found between the assessment of oral and written speech, with the two
assessments complementing each other, providing an overall profile of the child’s skills.
Afroditi is the first standardised test in the Cypriot and Greek population providing early
assessment of school readiness, diagnosis and prevention of difficulties and the provision of
a comprehensive profile of a child’s academic, social and emotional abilities.
Keywords: school readiness, language skills, oral speech, written speech, preschool age

6. Γεννητικοί και γλωσσολογικοί παράγοντες των δεξιοτήτων ανάγνωσης: Υπάρχουν
συγκλινόμενα σημεία;
Genetic and linguistic factors of reading skills: Are there any linking points?
Kalogridis, Vasileios.
University of Patras, Department of Speech and LanguageTherapy/ National & Kapodistrian
University of Athens, Department of Philology&Linguistics
keywords : dyslexia, reading, linguistics, genes, chromosomes
θεματική ενότητα : Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές
Περίληψη:
There is growing interest about linguistic and geneticfactors of readingskils. In this study
there is presented evidence that these two approaches could also be connected, with
promising results.
In modern linguistics, the whole set of universals of languagecapacity
(traditionalycalledUniversal Grammar) isreplaced by the properties of recursion and
merging ; moreover, itishighlighted the distinction between the faculty of language 'in the
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narrow' (FLN) and 'in the broadsense' (FLB) ; as for the latter, itisarguedthatitis the 'focus
area' for situations -congenital or acquired- affectinglanguage and readingskills.

Symptoms of readingdisorders are oftenrelated to chromosomes and genes ; togetherwith
the literature, there are presented the results of an experimentalstudy of the role of
biologicalsex and age in brainneurophysiology and reading acquisition. Subjectswere 125
(69 /56 )greek B-grade pupils of twoagecohorts (younger ;7,0-7;5, older: 7,6-7;11),
assessed by a popular, one-scaled screening test of readingdifficulties (Porpodas, 2007).
Results show significantlybetter score of olderchildren and, in contrast to a
similarrecentstudy, of girls in readingskills. According to subparametrizedresults, the FLB
function of decodingaccounts for better scores in general, but in a differentway per
parameter (for olders : due to their more 'mature' acousticalrepresentations ; for girls : due
to theirbrain networking, promotingeasierdecoding, especially in alphabeticalsystems).

The crucial role of special cases as IVF and aneuploeidiae in reading development is also
discussed in the light of the upperlinguistic positions.

7. Διαταραχή του συντονισμού ματιού-χεριού κατά την εκτέλεση οπτικά - καθοδηγούμενων
κινήσεων προσέγγισης στόχου, σε παιδιά με στραβισμική (εσωτροπική) αμβλυωπία.
Ν. Κοζέης, Μ. Τριανταφυλλά, Χ. Τσενίκογλου, Α. Κοζέη, Σ. Τυραδέλλης

Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Εισαγωγή
Ο συντονισμός ματιών-χεριών αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό ορόσημο. Η
στραβισμική αμβλυωπία, αμβλυωπία που οφείλεται στην ύπαρξη στραβισμού
(εσωτροπίας), χαρακτηρίζεται από μειωμένη οπτική οξύτητα, μειωμένη ή απούσα
τρισδιάστατη όραση και μειωμένη οφθαλμοκινητικότητα του συγκεκριμένου ματιού. Σε
αυτή τη μελέτη, μελετήσαμε την κινητικότητα του χεριού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
οπτικά καθοδηγούμενων προσεγγίσεων στόχων, με τα δύο μάτια ανοιχτά, σε παιδιά με
στραβιστική αμβλυωπία.
Μέθοδοι
Εννέα παιδιά με στραβισμική (εσωτροπική) αμβλυωπία, με μέση ηλικία 10.1 έτη και μέση
καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα του αμβλυωποιημένου ματιού 1.2 logMar (εύρος
0.4-2.0 logMar) και 20 μάρτυρες παρόμοιας ηλικίας ενεπλάκησαν στη μελέτη. Ζητήθηκε
από τα παιδιά να προσεγγίσουν και να αγγίξουν μια μικρή κουκκίδα πάνω σε μια οθόνη και
μετακινούνταν οριζόντια +5 ή +10 μοίρες από έναν σταθερό στόχο. Ο χρόνος επίτευξης, η
συνολική διάρκεια προσέγγισης, η διάρκεια επιτάχυνσης, η διάρκεια επιβράδυνσης και η
μέγιστη ταχύτητα προσέγγισης, καταγραφόταν με τη βοήθεια μιας συσκευής
παρακολούθησης και ανίχνευσης κινήσεων των δαχτύλων (Leap motion for finger tracking).
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Αποτελέσματα
Σε σύγκριση με τους μάρτυρες, τα παιδιά με στραβιστική αμβλυωπία είχαν: μεγαλύτερη
συνολική διάρκεια προσέγγισης (580 msec vs. 500 msec, p<0.001), μεγαλύτερη διάρκεια
επιτάχυνσης (210 msec vs. 180 msec, p=0.007), μεγαλύτερη διάρκεια επιβράδυνσης (380
msec vs. 310 msec, p=0.002) και χαμηλότερη ταχύτητα προσέγγισης (1.2 msec vs. 1.4,
p=0.01).
Συζήτηση - συμπεράσματα
Σε αντίθεση με τα παιδιά στραβισμό αλλά χωρίς αμβλυωπία που σε άλλες μελέτες έδειξαν
μόνο αυξημένη διάρκεια επιβράδυνσης, τα παιδιά με στραβισμό (εσωτροπία) και
αμβλυωπία, έδειξαν αργοπορία σε όες τις πτυχές της οπτικά καθοδηγούμενης κίνησης. Η
χαμηλότερη ταχύτητα αιχμής και η μεγαλύτερη επιτάχυνση στην αρχική φάση της
προσέγγισης, υποδηλώνουν διαταραχή στο σχεδιασμό της κίνησης, ενώ η επιμηκυσμένη
επιβράδυνση υποδηλώνει διαταραγμένη οπτική ανατροφοδότηση.
7.Impaired eye-hand coordination during visually – guided reaching in children with
strabismic (esotropic) amblyopia
N. Kozeis, M. Triantafylla, C. Tsenikoglou, A. Kozei, S. Tyradellis

Pediatric Eye Center of Greece, Thessaloniki, Greece
Introduction
Eye-hand coordination is important developmental milestone. Strabismic amblyopia due to
strabismus (esotropia) disrupts the visual development, characterized by reduced visual
acuity, stereoacuity and impaired oculo motor function. In this study, we assessed the hendkinematics during visually guided reaching with both eyes open in children with strabismic
amblyopia.
Methods
Nine children with strabismic amblyopia, due to esotropia, mean age= 10.1 years, with
mean BCVA (best corrected visual acuity) of the amblyopic eye = 1.2 logMar (range 0.4 – 2.0
log Mar) and 20 controls of similar age. The children were asked to reach out and touch a
small dot displaced horizontally at +5 or +10 degrees from a fixation target. The time to
reach onset, the total reach duration, the acceleration reach duration and the reach peak
velocity, were recorded by using a Leap motion device to track fingers.
Results
Compared with the controls, children with strabismic amblyopia had: longer total reach
duration, longer acceleration reach duration, longer deceleration reach duration and lower
peak reach velocity.
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Dicussion – conclusions
Unlike strabismic children with no amblyopia who only had increased deceleration duration,
children with strabismic (esotropic) amblyopia were slower than controls in all aspects of
visually – guided reaching. Lower peak velocity and longer acceleration in the initial
approach indicates impaired movement planning. Longer deceleration indicates impaired
use of visual feedback.
8. Η επεξεργασία της συντακτικής πολυπλοκότητας των εξαρτημένων προτάσεων ενηλίκων
και παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Χρίστου Θεοφανώ

Λέξεις κλειδιά: Πολυπλοκότητα, Μαθησιακές Δυσκολίες, Ανάγνωση, Εξαρτημένες
προτάσεις
Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Θεματική ενότητα: Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές
H επίδραση της συντακτικής πολυπλοκότητας κατά την επεξεργασία των προτάσεων έχει
εξεταστεί εκτενώς και έχει εντοπιστεί ότι οι εξαρτημένες προτάσεις προκαλούν δυσκολία
στην επεξεργασία της πρότασης (Yngve 1960, Nation & Snowling 2000, Scott & Balthazar
2013). Παράλληλα, εντοπίζονται σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ελλείμματα στη
γνώση της σύνταξης (Nation & Snowling, 2000, Gillon & Dodd, 1994). Οι δυσκολίες αυτές
εντοπίζονται στην κατανόηση του γραπτού και όχι του προφορικού λόγου (Peer & Reid
2003, Georgiou et al., 2012). Η παρούσα έρευνα εξετάζει την επίδραση στην
πολυπλοκότητα της πρότασης α) του είδους της πρότασης, β) του Συμπληρωματικού Δείκτη
(ΣΔ) ή συνδέσμου που εισάγει την εξαρτημένη πρόταση και γ) του καναλιού επεξεργασίας.
Η έρευνα διεξήχθη σε ενήλικες και παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης και παιδιά με Μαθησιακές
Δυσκολίες με Xρονομετρικά πειράματα ανάγνωσης και ακρόασης ατομικού ρυθμού (selfpaced reading, self-paced listening), στα οποία έγινε καταγραφή του χρόνου αντίδρασης
(ΧΑ) σε κάθε τεμάχιο της πρότασης. Εξετάστηκαν Συμπληρωματικές προτάσεις (με τους ΣΔ
ότι, αν, να, που), Χρονικές προτάσεις (με τους συνδέσμους αφού, πριν, ενώ) και προτάσεις
που συνδέονται παρατακτικά με το «και». Από τα δεδομένα τόσο των ενηλίκων όσο και
των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες προκύπτει ότι κατά την ανάγνωση των προτάσεων
είναι πιο εύκολες οι προτάσεις με παρατακτική σύνδεση, ενώ πιο δύσκολες είναι οι
συμπληρωματικές. Παράλληλα, φαίνεται ότι το κανάλι επεξεργασίας επηρεάζει την
πολυπλοκότητα (πιο εύκολη η επεξεργασία του προφορικού σε σχέση με το γραπτό).
Βιβλιογραφία:
Georgiou, G. K., Papadopoulos, T. C., Zarouna, E., & Parrila, R. (2012). Are auditoryand visual
processing deficits related to developmental dyslexia?. Dyslexia , 18 (2), 110-129.
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8.Processing of the syntactic complexity of embedded clauses of adults and children with
reading difficulties
Christou Theophano

Keywords: Complexity, Learning Difficulties, Reading, Embedding
Department of Philology
School of Philosophy
University of Ioannina
Topic: Special Learning Disorders
The effect of syntactic complexity on sentence processing has been extensively studied, and
it has been found that embedded sentences cause difficulty in sentence processing (Yngve
1960, Nation & Snowling 2000, Scott & Balthazar 2013). Simultaneously, students with
Reading Difficulties have problems in syntax acquisition (Nation & Snowling, 2000; Gillon &
Dodd, 1994). These difficulties are found in the processing of written speech and not oral
(Peer & Reid 2003, Georgiou et al., 2012). The present study examines the effect on
sentence complexity depending on a) the type of sentence and b) the processing channel.
The research was conducted on adults, children of Typical Development, and children with
Reading Difficulties with self-paced reading, self-paced listening experiments. The reaction
time (RT) was recorded in every sentence segment. We examine adverbial (temporal)
clauses with afu (=after), prin (=before) and eno (=as), complement clauses with an
(=whether), factive pu (=that) and oti (=that), and na (=to) and sentences that are connected
with kai (=and). Preliminary results indicate that children of Typical Development and adults
present similar reading times with each other but faster than children with reading
difficulties. Additionally, all groups face difficulties processing both written and oral speech,
similar difficulties in processing structures of increased syntactic complexity.
References:
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9. “Εργαλεία αξιολόγησης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών”
Συγγραφέας εργασίας: Γκριτζάνη Μαρία

Θεματική ενότητα εργασίας: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες / Αξιολογητικά εργαλεία
Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα ‘Αξιολογητικά εργαλεία αξιολόγησης των
Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών’, εκπονήθηκε στα πλαίσια του προπτυχιακού
προγράμματος, του τμήματος Λογοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, κατά το
χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2019 έως το Μάιο του 2020.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός μελέτης: Στόχος της παρούσας συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης, ήταν ο
εντοπισμός και η παρουσίαση αξιολογητικών εργαλείων που διαγιγνώσκουν τις Ειδικές
Μαθησιακές Δυσκολίες σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ελληνική γλώσσα.
Μεθοδολογία: Αναζητήθηκαν και καταγράφηκαν στοιχεία από δύο βάσεις δεδομένων. Η
επιλογή των κατάλληλων μελετών που σχετίζονταν με το ερευνητικό ερώτημα της
παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια εισαγωγής και
αποκλεισμού που είχαν τεθεί εξ αρχής. Ύστερα από εκτενή διερεύνηση, προέκυψαν έξι
άρθρα τα οποία περιελάμβαναν δοκιμασίες αξιολόγησης των Ειδικών Μαθησιακών
Δυσκολιών. Όλες οι έρευνες αξιολογήθηκαν για την μεθοδολογική τους αρτιότητα,
σύμφωνα με τα κριτήρια της κλίμακας CASP- Qualitative checklist.
Αποτελέσματα: Από τα ευρήματα που εξήχθησαν από τις μελέτες, αναδείχθηκαν εννέα
αξιολογητικές δοκιμασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση των Ειδικών
Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά σχολικής ηλικίας στα Ελληνικά.
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Συμπέρασμα: Από την ανάλυση των ευρημάτων που προέκυψαν από τις ερευνητικές
μελέτες, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά εργαλεία αξιολόγησης των
Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στα Ελληνικά και είναι
διαθέσιμα προς χρήση και διερεύνηση από την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα.
Φράσεις κλειδιά: Διαγνωστικά εργαλεία αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών, Ανίχνευση
Μαθησιακών Δυσκολιών, Σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών,
Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

9.‘Assessment tools for ‘specific learning disabilities’
Abstract

Aim of the study: The aim of this dissertation was to identify and present the Assessment
tools used to diagnose Learning Disabilities in school age children.
Methodology: Data from two databases were searched and key points were noted. The
studies related to the research question of this paper were selected based on the criteria of
introduction and exclusion that have been set from the beginning. After extensive research,
six articles had been used that included assessment tests of Learning Disabilities, the above
articles were peer- reviewed in order to ensure the trustworthiness of the studies and the
methodology being used.
Results: The articles revealed that nine evaluation tests were used as tools to diagnose
Learning Disabilities in Greek language in school age children.
Conclusion: The overall conclusion that emerged from the current review is that both
researchers and experts in the field of Speech Therapy, as well as teachers, have at their
disposal a wide range of assessment tools that they can use to detect learning difficulties.
Keywords: Learning Disabilities Assessment Tools, Learning Disabilities Detection, Stabilized
Learning Disabilities Assessment Tools, Learning Disabilities in Preschoolers.
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΡΟΗΣ/ DYSFLUENCY DISORDERS

1. Δοκιμασίες Kiddycat και Cat: Στάθμιση στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Μαρούσος Δημήτρης, Ντούρου Κατερίνα, Παφίτη Μαρία, Φούρλας Γιώργος.

Φορέας: Ελληνική Ερευνητική Ομάδα για τον Τραυλισμό
Μέλη ερευνητικής ομάδας: Μαρούσος Δημήτρης, Ντούρου Κατερίνα, Παφίτη Μαρία,
Φούρλας Γιώργος
Θεματική Ενότητα: Νευροαναπτυξιακές διαταραχές
Λέξεις κλειδιά: Τραυλισμός, Παιδί, Προσχολική ηλικία, Σχολική ηλικία, Δοκιμασία
αξιολόγησης.

Σκοπός: Τα Παιδιά που Τραυλίζουν (ΠπΤ) συχνά αναπτύσσουν αρνητικές στάσεις σε σχέση
με την ομιλία και την επικοινωνία τους, ως αντίδραση στον τραυλισμό τους από πολύ μικρή
ηλικία. Η εκτίμηση αυτών των επικοινωνιακών στάσεων ΠπΤ είναι κλινικά σημαντική, για
την καταγραφή της εμπειρίας του τραυλισμού τους και τον σχεδιασμό της θεραπευτικής
τους παρέμβασης.Ενώ σε αγγλόφωνους, μεταξύ άλλων, πληθυσμούς η καταγραφή αυτών
των επικοινωνιακών στάσεων είναι δυνατή με τη χρήση σταθμευμένων εργαλείων
αξιολόγησης, στην Ελλάδα και την Κύπρο δεν υπάρχουν τέτοια εργαλεία στη διάθεση των
θεραπευτών. Επομένως σκοπός της παρούσας μελέτηςήταν η μετάφραση, προσαρμογή και
στάθμιση σε Ελληνόφωνο πληθυσμό δύο διεθνώς γνωστών δοκιμασιών εκτίμησης
επικοινωνιακών στάσεων ΠπΤ, του KiddyCAT (Vanryckeghem&Brutten, 2020) για παιδιά
προσχολικής ηλικίας (3-6 έτη) και του CAT (Vanryckeghem&Brutten, 2020) για παιδιά
σχολικής ηλικίας (6-16 έτη).
Μεθοδολογία:Τα δεδομένα για το KiddyCAT βασίστηκαν σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα
82 ΠπΤ και 70 Παιδιών που Δεν Τραυλίζουν (ΠπΔΤ) προσχολικής ηλικίας (νηπιαγωγείου,
προνηπίου και παιδικού σταθμού). Το CAT χορηγήθηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα
114 ελληνόφωνων παιδιών σχολικής ηλικίας (50 ΠπΤ, 64 ΠπΔΤ).
Αποτελέσματα: Και για τις δύο δοκιμασίες, ο μέσος όρος της διαφοράς στη βαθμολογία
του δείγματος των ΠπΤ (KiddyCAT: Μ = 2,96, Τ.Α. = 2,45, CAT: Μ = 11.10, Τ.Α. = 6.43) και
των ΠπΔΤ (KiddyCAT: Μ = 1,53, Τ.Α. = 1, 48, CAT:Μ = 4.59, Τ.Α. = 2.90) απεδείχθη στατιστικά
σημαντική (KiddyCAT: t = 4,02, p<.001, CAT: t = 7.22, p<.001).
Συμπεράσματα: Hσχετική με την ομιλία στάση, όπως μετριέται από τις δύο δοκιμασίες,
διαφέρει στα ΠπΤ συγκρινόμενη με αυτή των ΠπΔΤ. Επομένως οι δοκιμασίες
CATκαιKiddyCATδύναται να αποτελέσουν αξιόλογα κλινικά εργαλεία για τον Έλληνα και
Κύπριο λογοθεραπευτή.
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1. Μελέτη περίπτωσης: Μελέτη της ομαλοποίησης ροής σε παιδί με ΔΑΦ.
Case study: Fluency shaping study in a child with autism spectrum disorder.
Şükriye Kayhan Aktürka, Nevin Yılmaza& Mehmet Ali Akaya
Abstract
Purpose:Stuttering and autism can co-occur. In this case the communication of the child
becomes more disrupted. The aim of the recent study is to investigate effectiveness of the
fluency shaping therapy programme to reduce stuttering frequency in a child with Autism
Spectrum Disorder (ASD).
Method: This research is a case study. The participant is a 10 years old male who has been
diagnosed as ASD. Although he has difficulties in pragmatic skills, other language modalities
such as semantic, morphology, phonology and syntax are better. He can maintain long
conversations especially when the topic is in his interest areas. On the other hand,
sometimes he may speak out of context.In this program fluency shaping methods was
implemented one session per week totally in 12 clinical sessions. The participant’s
percentage of stuttered syllables was calculated weekly.
Results: According to results, there is a reduction in the percentage of stuttered syllables
from 28% to 8%-6%. However, this decrease in percentages showed a fluctuated graphic in
the therapy sessions. Moreover, it is reported that perceived anxiety level of his parents
decreased at the end of the therapy program.
Conclusion:Recent study revealed that fluency shaping therapy is beneficial in ASD. This
therapy method holds promise for reducing percentage of stuttered syllables and perceived
anxiety level of the parents.
Keywords: autism spectrum disorder, fluency shaping, stuttering
aDepartment of Speech and Language Therapy, Anadolu University, Eskişehir, Turkey
Note: Stuttering and ASD are common disorders that speech language therapists (SLP) may
confront in their clinical settings frequently. When these two disorders comorbid it becomes
rarer and a more complicated condition. If recent international congress gives an
opportunity to these kinds of researches many SLP from different parts of world can share
their experiences and may help each other in clinical settings.

2.

Αξιολόγηση του προγράμματος Λεξιποντιξ από τους γονείς.

Γιώργος Φούρλας, Βασιλική Μπατζιφώτη, Ηλίας Σπυρίδης.
Πλαίσιο: Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού
Θεματική Ενότητα: Νευροαναπτυξιακές διαταραχές
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Λέξεις κλειδιά: τραυλισμός, Λεξιπόντιξ, σχολική ηλικία, γονείς

Το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ (Φούρλας & Μαρούσος, 2018, 2019) είναι ένα δομημένο
πρόγραμμα θεραπείας παιδιών σχολικής ηλικίας με τραυλισμό. Στο πρόγραμμα
συμμετέχουν το παιδί και οι δύο γονείς και η διάρκειά του είναι 13 συνεδρίες. Η θεραπεία
απαντά στη συνολική εμπειρία τραυλισμού του παιδιού και στις προσδοκίες του ιδίου και
των γονιών. Η παρούσα έρευνα αφορά στην αξιολόγηση του προγράμματος θεραπείας
από τους γονείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν
στη δωδέκατη συνεδρία του προγράμματος στο πλαίσιο προγραμματισμένης αξιολόγησης
του θεραπευτικού αποτελέσματος α) με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολόγιου
και β) με γραπτή έκθεση αξιολόγησης. Το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε στους γονείς
περιελάμβανε 8 ερωτήσεις διαβάθμισης σε 10βαθμη κλίμακα. Οι ερωτήσεις αφορούσαν
τον βαθμό εκπλήρωσης των προσδοκιών των γονιών από το πρόγραμμα, την ποιότητα του
προγράμματος, τον ρυθμό εξέλιξης, την έννοια της οικογενειακής συμμαχίας, την ποιότητα
του υλικού και τη σαφήνεια των εντύπων, τον βαθμό κινητοποίησης του παιδιού και τη
μορφή των ανατιθέμενων εργασιών. Στο ερωτηματολόγιο υπήρχαν επίσης, 2 ανοιχτές
ερωτήσεις σχετικά με την προτίμηση/χρησιμότητα των καρτοπαιχνιδιών του
προγράμματος και προτάσεις αλλαγής. Δεδομένα συλλέχθηκαν επίσης, στη 12η συνεδρία,
με τη διαδικασία της γραπτής, ανοιχτής (μη κατευθυνόμενη με ερωτήσεις) αξιολόγησης
του προγράμματος. Τα κείμενα από τις γραπτές αξιολογήσεις των γονέων επεξεργάστηκαν
με τη μεθοδολογία της ποιοτικής ανάλυσης (Attride-Stirling, 2001) για την δημιουργία
κατηγοριών στο περιεχόμενο των απαντήσεων με σκοπό την ταξινόμηση, μελέτη και
ανάλυση των πληροφοριών. Στην έρευνα συμμετείχαν 21 οικογένειες. Ο μέσος όρος της
βαθμολογίας των γονιών στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου διακυμάνθηκε από 7,8 έως
9,2 σε δεκάβαθμη κλίμακα. Αποτυπώνονται κοινά χαρακτηριστικά στην ποιοτική ανάλυση
των γραπτών αξιολογήσεων των γονιών με συχνότερα την καλύτερη κατανόηση του
τραυλισμού του παιδιού, την θετική αλλαγή στη ροή, την αποδοχή/ανοιχτή στάση του
παιδιού και της οικογένειας στον τραυλισμό, την αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότηταςαυτοπεποίθησης του παιδιού και την σημαντική θετική επικοινωνιακή αλλαγή. Τα
αποτελέσματα συζητούνται σε σχέση με τη δομή του προγράμματος, τους στόχους
θεραπείας και τις προσδοκίες γονιών και παιδιού.
Βιβλιογραφία
Attride-Stirling, J. (2001) Thematic networks: an analytic tool for qualitative research.
Qualitative Research. SAGE Publications, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi) 1 (3),
385-405.
Φούρλας,Γ., Μαρούσος, Δ., (2018). Λεξιπόντιξ, πρόγραμμα θεραπείας τραυλισμού για
παιδιά σχολικής Ηλικίας, Τόμος Ι: Διερευνητική Διαδικασία. Αθήνα: Κωνσταντάρας, Ιατρικές
Εκδόσεις.
Φούρλας,Γ., Μαρούσος, Δ., (2019). Λεξιπόντιξ, πρόγραμμα θεραπείας τραυλισμού για
παιδιά σχολικής Ηλικίας, Τόμος ΙΙ: Θεραπεία. Αθήνα: Κωνσταντάρας, Ιατρικές Εκδόσεις.
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3.Parental evaluation of the Lexipontix programme.
Fourlas, G.1, Ntourou, K.2, Spyridis, I. 1, Batzifoti, V1.
1Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού, 2University of Oklahoma Health Sciences
Center Keywords: stuttering, Lexipontix Programme, parents, school age.
Purpose: Lexipontix (Fourlas & Marousos 2015) is a therapy programme for school-age
children who stutter that addresses the overall stuttering experience of the child and the
family. Parents are actively engaged in therapy supporting their child and exploring their
own thoughts and feelings about their child’s stuttering and their hopes and expectations of
therapy outcomes. This study explored parents’ experience with Lexipontix.
Method: Parents (19 mothers, 17 fathers) of 19 children who completed Lexipontix filledout an 8-item, visual analog (0 to 10 scale) questionnaire that assessed the level of
fulfilment of their expectations from the programme, their perceived level of motivation of
their child, their perceptions of the programme’s overall quality, the quality of therapy
materials and assignments, the demands of the programme in terms of family time and
resources, and the pace of the programme. Each construct was assessed with a single
question with the exception of the “quality of therapy materials and assignments,” which
was assessed with three questions, the average of which was calculated and used in
analyses. Also, parents provided a written answer to the open-ended question “Please write
about your experience with Lexipontix.”
Results: The mean rating of the aforementioned constructs ranged from 7.89 to 9.18 for
mothers and 7.85 to 8.85 for fathers. A series of paired sample t-tests did not detect
statistically significant difference in mean ratings between fathers and mothers (p < .05).
Parents’ written replies to the open-ended question were analyzed with thematic analysis
(Attride-Stirling, 2001) and the QDA miner software. The following five main themes
(organizing themes) were identified: “Experience with the programme,” “Cognitive
Restructuring,” “Speech Restructuring,” “Affective Change,” and “Change of the
Environment.” The most common basic theme under each of the aforementioned
organizing themes was “positive comments for the programme,” “better understanding of
stuttering,” “psychological resilience,” “speech control,” and “empowerment of parents”
respectively. An initial descriptive view of the frequency of basic themes is suggestive of
differences between mothers and fathers.
Conclusions: Results demonstrate that parents’ expectations for Lexipontix were largely
fulfilled. Parents rated different aspects of the programme highly and they reported positive
changes at various domains (e.g., cognitive, affective, motoric, environment).
3. Η νευροαπεικόνιση του αναπτυξιακού τραυλισμού.
Βασιλοπούλου Μαρία1, Χατζησωτηρίου Αθανάσιος2
1Λογοθεραπεύτρια, MSc Νευροεπιστήμες στην Εκπαίδευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής &
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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2Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Υπόβαθρο: Τα τελευταία χρόνια οι νευροαπεικονιστικές μέθοδοι αποτελούν ένα από τα
κυρίαρχα εργαλεία στην έρευνα των νευροεπιστημών. Η πρόοδος αυτής της τεχνολογίας
επιτρέπει στους ερευνητές να διερευνήσουν διάφορες λειτουργίες και διεργασίες του
εγκεφάλου μη επεμβατικά. Επιπλέον, έχουν χρησιμοποιηθεί και για την κατανόηση
διάφορων διαταραχών, επίκτητων και αναπτυξιακών, όπως ο τραυλισμός. Ο τραυλισμός
είναι μια διαταραχή στη ροή της ομιλίας, η οποία εμφανίζεται συνήθως κατά την παιδική
ηλικία αλλά και μετά από επίκτητες διαταραχές. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το
ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας έχει στραφεί στη διερεύνηση της νευρωνικής
βάσης της διαταραχής αυτής. Οι ερευνητές, με τη χρήση νευροαπεικονιστικών μεθόδων,
προσπαθούν να ρίξουν φως στους βαθύτερους αιτιολογικούς μηχανισμούς της διαταραχής
του τραυλισμού.
Σκοπός: Η συγκεκριμένη παρουσίαση αποτελεί μέρος διπλωματικής εργασίας που
ολοκληρώθηκε στα πλαίσια Μεταπτυχιακού προγράμματος. Στόχος της παρουσίασης είναι
η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των νευροαπεικονιστικών μελετών που έχει
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε παιδιατρικό πληθυσμό με διαταραχές ροής.
Αποτελέσματα: Στην αναρτημένη αυτή παρουσίαση θα συζητηθούν τα ευρήματα των
νευροαπεικονιστικών ερευνών, ο ρόλος του αριστερού και του δεξιού ημισφαιρίου αλλά
και η συμβολή του δικτύου βασικών γαγγλίων-θαλάμου-φλοιού στον εξελικτικό τραυλισμό.
Ακόμη, θα αναφερθούν σκέψεις και προβληματισμοί σχετικά με την έρευνα και τη χρήση
νευροαπεικονιστικών μεθόδων σε αναπτυξιακές διαταραχές όπως ο τραυλισμός αλλά και η
χρησιμότητα αυτού του είδους των μελετών στην κλινική πράξη.
Λέξεις κλειδιά: διαταραχές
βιβλιογραφική ανασκόπηση

ροής,

αναπτυξιακός

τραυλισμός,

νευροαπεικόνιση,

Abstract
4. The neuroimaging of developmental stuttering
Authors: Vasilopoulou Maria1, Chatzisotiriou Athanasios2
1Speech and Language Therapist, MSc in Neuroscience and Education, Department of
Educational and Social Policy, 2Associate Professor in Physiology, Medical School Aristotle
University of Thessaloniki, Greece
Background: In recent years, neuroimaging methods have been one of the dominant tools
in neuroscience research. Advances in this field allow researchers to explore various brain
functions and processes in a non-invasive way. Besides, neuroimaging methods have been
used to comprehend the underlying mechanisms of various disorders, acquired and
developmental, such as stuttering. Stuttering is a speech disorder which usually appears in
childhood but it could also be the result of acquired disorders. For the past two decades, the
scientific community has focused on exploring the neural basis of this disorder. Researchers,
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using neuroimaging methods, are trying to shed light on the deeper etiological mechanisms
of stuttering disorder.
Aim: This poster presentation is part of the dissertation, completed under the Postgraduate
Program. The purpose of this poster is a literature review of neuroimaging studies carried
out so far in the pediatric population with fluency disorders.
Results: In this poster presentation the findings of neuroimaging research, the role of the
left and right hemispheres and the contribution of the basal ganglia-thalamocortica loop in
developmental stuttering will be discussed. Moreover, thoughts and reflections on research
and the use of neuroimaging methods in developmental disorders such as stuttering as well
as the usefulness of such studies in clinical practice will be mentioned.
Keywords: fluency disorders, developmental stuttering, neuroimaging, literature review

4.
Επίπεδα τραυλισμού και επικοινωνιακά προφίλ των παιδιών κατά την πανδημία
covid-19: Ένα ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες.
Stuttering levels and communication profiles of children during the covid-19 pandemic: A
parent/caregiver questionnaire.
Arusyak Safa Jamilabadi, İlayda Çelik.
Department of Speech and Language Therapy, Istanbul Medipol University
PURPOSE: Heightened anxiety levels shown to be a contributing factor in triggering an
increase in dysfluent speech. The purpose of this study is to examine per parent/caregiver
report how COVID-19 Pandemic and its precautions effect the fluency and communication
behaviours of Turkish children between ages 6-12 who are diagnosed with fluency disorders
and receive speech therapy services in rehabilitation centres.
METHODOLOGY: Thirty seven 3-point Likert Scale and close ended questions
(Demographics, Fluency Disorder, Pandemic Precautions, Pandemic Period) were used to
prepare a Parent/Caregiver Questionnaire and distributed through Google Forms on social
networks via speech language therapists who work in rehabilitation settings.
STATISTICAL ANALYSIS: Descriptive statistics were used to analyse the data.
RESULTS: 32 parents/caregivers participated in the study. 41% indicated an increase in their
children’s dysfluent speech; 63% described their children of being nervous; 44% anxious,
and 53% unhappy. Overall, the participants do not think mask use (69%) and social
distancing (72%) have an increasing effect on stuttering levels. 47% of the participants think
home quarantine increases the level of dysfluencies their children’s speech. 53% of the
children exhibited an avoidance behaviour in social gatherings, 50% avoided
communicating. 38% of the participants reported their concerns to their speech and
language therapists and 81% preferred to receive an intensive therapy during the COVID-19
Pandemic.
CONCLUSIONS: During the COVID-19 Pandemic and its preventative measures, children with
stuttering need to be carefully monitored and the necessary intensive interventions applied.
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5. Ο συνδυασμός λογοθεραπευτικής και ψυχoλογικής υποστήριξης σε παιδί με τραυλισμό: Μία
μελέτη περίπτωσης
Δανιηλίδη Ελένη, Ψυχολόγος MsC. Νικολάου Αικατερίνη, Λογοθεραπεύτρια

Θεματική ενότητα «Νευροαναπτυξιακές διαταραχές στην παιδική ηλικία- κλινικά και
ερευνητικά θέματα»
Φορέας: Λέξις και σκέψις, κέντρο θεραπειών
Λέξεις Κλειδιά: τραυλισμός, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της συνεργασίας του λογοθεραπευτή
και του ψυχολόγου σε παιδί που εκδήλωσε τραυλισμό και εμφάνισε μυοσπάσματα (τικ),
έπειτα από ένα τραυματικό γεγονός που συνέβη στην οικογένεια. Θα αναλυθεί η εικόνα
του παιδιού κατά την αρχική λογοθεραπευτική αξιολόγηση (βασισμένη στο πολύ –
παραγοντικό μοντέλο για τον τραυλισμό), η θεραπευτική παρέμβαση που επιλέχθηκε και
τα αποτελέσματα αυτής. Επιπλέον θα παρουσιαστούν οι λόγοι που κρίθηκε αναγκαία η
παραπομπή για ψυχολογική αξιολόγηση καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της
παρέμβασης ψυχολογικής υποστήριξης.
Παρουσίαση περιστατικού: Η Δ. προσήλθε στο χώρο στην ηλικία των τεσσάρων (4) ετών
κατόπιν πρωτοβουλίας των γονέων για τη διερεύνηση της διαταραχής που παρουσίαζε στη
ροή της ομιλίας της. Με το πέρας της αξιολόγησης συνέβη ένα τραυματικό γεγονός στην
οικογένεια το οποίο πυροδότησε την εμφάνιση μυοσπασμάτων (τικ) και επιδείνωσε τη ροή
της ομιλίας του παιδιού.
Αποτελέσματα: Η λογοθεραπευτική παρέμβαση επί της ροής ομιλίας επέφερε θετικά
αποτελέσματα, καθιστώντας το παιδί ικανό να διαχειριστεί τις δυσροές. Παράλληλα, οι
γονείς ενδυναμώθηκαν να υποστηρίξουν τη ροή της ομιλίας του παιδιού. Έπειτα από
συζήτηση με τους γονείς έγινε παραπομπή σε ψυχολόγο, για να διερευνηθούν οι ψυχικοί
λόγοι οι οποίοι πυροδοτούσαν τα τικ. Σύμφωνα με την κλινική παρατήρηση, η σύνδεση
ανάμεσα στα τικ και την επεξεργασία των οδυνηρών γεγονότων ήταν άρρηκτη. Το
συμβολικό παιχνίδι ήταν το μέσο το οποίο συνέβαλε στην έκφραση των συναισθημάτων
και των σκέψεων σχετικά με τα γεγονότα του παρελθόντος. Το τρέχον χρονικό διάστημα η
Δ. είναι ενταγμένη σε παρέμβαση ψυχολογικής υποστήριξης και οι γονείς παρακολουθούν
συνεδρίες συμβουλευτικής.
Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός λογοθεραπευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης είναι ο
ιδανικός για να βοηθήσει τα άτομα που τραυλίζουν, λαμβάνοντας υπόψιν την
πολυπλοκότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη του τραυλισμού.
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6.Neurodevelopmental disorders in childhood: Clinical and research aspects title: The
combination of speech - language therapy and psychological support in stuttering: A case
study

Daniilidi Eleni, Psychologist MsC. Nikolaou Aikaterini, Speech and Language Therapist,
Hi.k.e.r. therapist

Key words: stuttering, speech - language therapy, psychological support, traumatic loss
This study aims to present the necessity of the combination of speech therapy and
psychological support in a child with stuttering. A traumatic incident happened in her family
which inflamed tics and deteriorated the child’s speech. Initially, the clinical characteristics
during the assessment of the speech therapist will be presented, according to the Palin
Model (Genetic and neurological factors underlie the cause of stuttering, whilst language
and communication, psychological, speech motor and environmental factors influence its
onset, development, severity and impact over time). Moreover, the process and the
outcomes of the speech and language therapy intervention will be analyzed. Finally, the
causes for the psychological reference and the therapy context will be explicated.
M’s profile– Initial speech and language assessment: M. was referenced for speech therapy
intervention due to stuttering at the age of four, with the initiative of her parents. A
traumatic incident happened in her family which inflamed tics and deteriorated the child’s
speech.
Results: Speech therapy intervention had positive outcomes, enabling the child to deal with
stuttering. Also, the parents were empowered to support the child’s stuttering. The
reference to a psychologist was essential so the psychological causes of the tics could be
investigated. Parents consented to a psychological evaluation. The correlation between the
tics and the traumatic incidents was unquestionable. The symbolic play was the medium
that allowed the expression of feelings and thoughts that occurred from the past incidents.
Conclusions: The cooperation between a speech therapist and a psychologist in cases of
stuttering is necessary, considering the complexity of the factors associated with this
phenomenon.

257

ΒΑΡΗΚΟΪΑ / HEARING LOSS

1. Η επίδραση της κώφωσης στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου με τη χρήση ακουστικών
βαρηκοΐας και κοχλιακών εμφυτευμάτων.
Hearing Deficit, Language Disorders.
ΣταύροςΙ. Πατσαούρας, ΘωμάςΝικολόπουλος.
Θεματική Ενότητα: Ελλείμματα Ακοής, Διαταραχές Λόγου
Συγγραφείς: Σταύρος Ι. Πατσαούρας, Λογοθεραπευτής – MSc in Audiology Neurotology –
Μέλος ΠΣΛ, Θωμάς Νικολόπουλος, Καθηγητής Β’ ΩΡΛ Κλινικής ΕΚΠΑ
Περίληψη
Σκοπός: Τα κωφά παιδιά εμφανίζονται συχνά να έχουν ελλειμματικές δεξιότητες Λόγου
ακόμα και κατόπιν της ακοολογικής τους αποκατάστασης, μέσω ακουστικών βαρηκοΐας ή
κοχλιακών εμφυτευμάτων. Η συγκεκριμένη εργασία, θα επιχειρήσει μέσω βιβλιογραφικής
ανασκόπησης σύγχρονων διεθνών ερευνών, να αναδείξει τις δεξιότητες Προφορικού
Λόγου που επηρεάζονται από την επίδραση του ακουστικού ελλείμματος.
Μεθοδολογία: Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια συστηματική ανασκόπηση της
διεθνούς βιβλιογραφίας, με χρήση 12 ερευνών. Η αναζήτηση των βιβλιογραφικών πηγών
πραγματοποιήθηκε από τις διαδικτυακές βάσεις δεδομένων Medline, Google Scholar
καθώς και αναζήτηση από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι κύριοι όροι αναζήτησης που
χρησιμοποιήθηκαν στις μηχανές αναζήτησης περιελάμβαναν τις παρακάτω λέξεις ή/και
φράσεις: «επίδραση», «κώφωση», «ανάπτυξη» και «Προφορικός Λόγος».
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανασκόπηση της σύγχρονης
διεθνούς βιβλιογραφίας έδειξαν ότι παρά την ακοολογική αποκατάσταση των κωφών
ατόμων, τα ελλείμματα Λόγου συνέχισαν να είναι σε αρκετές περιπτώσεις υπαρκτά ή
ορισμένες δεξιότητες Προφορικού Λόγου να βρίσκονται στο κατώτερο φυσιολογικό βαθμό,
σε σχέση με τους φυσιολογικά ακούοντες, εντούτοις τόσο η πρώιμη ακοολογική
αποκατάσταση μέσω κυρίως των κοχλιακών εμφυτευμάτων, όσο και η μεγαλύτερη χρονικά
χρήση των αποκαταστατικών μέσων, φάνηκε να επιδρούν θετικά στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων Προφορικού Λόγου. Τα αποτελέσματα έδειξαν συνολικά ότι η επίδραση της
κώφωσης είχε ως συνέπεια μεγαλύτερες επιπτώσεις στην Εκφραστική Γλώσσα, στον
Σχηματισμό Προτάσεων και στην Σύνταξη, καθώς επίσης και στις δεξιότητες των τομέων
Φωνολογίας και Μορφολογίας.
Συμπεράσματα: Οι έρευνες μας οδηγούν στα συμπεράσματα ότι η πρώιμη κοχλιακή
εμφύτευση και η πρώιμη κατάκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων, είναι σημαντικές αντίστοιχα
για την κατάκτηση και την προοδευτική αύξηση των γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών με
κώφωση. Επιπλέον, η χρήση κοχλιακού εμφυτεύματος υπερίσχυε της χρήσης ακουστικού
βαρηκοΐας, στον πληθυσμό των ατόμων με κώφωση που συμμετείχαν στις έρευνες, καθώς
επίσης φάνηκε η χρήση κοχλιακού εμφυτεύματος να είναι πιο αποτελεσματική, για τον
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πληθυσμό που εξετάστηκε. Επιπροσθέτως, η παρουσία συννοσηροτήτων, παράλληλα με
την κώφωση, καθιστούσε ακόμα πιο ελλειμματικές τις δεξιότητες Προφορικού Λόγου των
παιδιών με κώφωση. Η Εκφραστική – Προφορική Γλώσσα αποτέλεσε την συχνότερα
αξιολογήσιμη δεξιότητα και οι δεξιότητες αυτής μαζί με τον Σχηματισμό Προτάσεων, την
Σύνταξη, την Φωνολογία και τη Μορφολογία φάνηκαν, σύμφωνα με τους ερευνητές, να
έχουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από την παρουσία της κώφωσης, σε παιδιά που
χρησιμοποιούν κοχλιακό εμφύτευμα ή ακουστικό βαρηκοΐας.
Λέξεις και Φράσεις – Κλειδιά:
Κώφωση, Δεξιότητες Λόγου, Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Ακοολογική Αποκατάσταση,
Ανάπτυξη Προφορικού Λόγου.
Section: Hearing Deficit, Language Disorders
1. The effect of deafness on the development of expressive language skills, through the use
of hearing aids and cochlear implants
Authors: Stavros I. Patsaouras, Speechtherapist – MSc in Audiology-Neurotology , Dr
Thomas Nikolopoulos, Professor of 2nd Otorhinolaryngology Clinic of National and
Kapodistrian University of Athens
Abstract
Introduction: Deaf children often seem to have lacking skills of Language even after their
hearing rehabilitation, through the use of hearing aids or cochlear implants. This specific
bachelor’s thesis is going to attempt to reveal the skills of Language that get affected by the
effect of hearing loss.
Methodology: This thesis is part of a systematic review of the international bibliography,
using 12 surveys. The search of the bibliographical resources for this thesis was completed
through the search of articles using the internet based data Medline, Google Scholar as well
as the search of the National Center of Documentation. The basic terms of search that were
used in the searching tools, included the following words or/and phrases:
“effect = affect, result”, “deafness= total loss of hearing, total absence of hearing”,
“development = evolution, progress, increase, progress»” and “Language = expressive
language, verbal language “.
Results: The results that derived from the review of the modern international bibliography
portrayed that despite the hearing rehabilitation of deaf people, the Language deficits
continued to be in quite a few cases existing or a certain Language set of skills were found
to be on the lowest grade of the spectrum of normal hearing, compared to people that had
normal hearing. The early hearing rehabilitation, mainly by the use of cochlear implants, as
well as the longer use of the means of rehabilitation, seemed to have a positive effect in the
development of Language skills. Overall, the results showed the effect of deafness had a
greater impact on Expressive Language, on Sentence Formation, on Syntax, on Phonology
and Morphology.
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Conclusions: Researchers lead us to the conclusion that early cochlear implantation and
early acquisition of Language Skills are important respectively, for the acquisition and
progressive increase of Language Skills, of deaf children. In addition, the existence of comorbidities, along with deafness, made the Expressive Language Skills of deaf children even
more deficient. Expressive Language was the most frequently assessed skill and its skill
along with Sentence Formation, Syntax, Phonology and Morphology has been shown,
according to researchers, to have the greatest impact from the presence of deafness on
children using a cochlear implant or hearing aid.
Words and Phrases-Keys:
Deafness, Language Skills, Bibliographical Review, Hearing Rehabilitation, Development,
Expressive Language

2. Το αίσθημα της μοναξιάς σε κωφά και βαρήκοα παιδιά και εφήβους.
Αγγελική Δασκαλάκη.

Εισαγωγή. Τα παιδιά και έφηβοι με κώφωση/βαρηκοΐα ενδέχεται να βιώνουν υψηλά
επίπεδα μοναξιάς.
Σκοπός. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθούν τα επίπεδα του αισθήματος
της μοναξιάς, όπως αυτό βιώνεται από κωφά και βαρήκοα παιδιά και εφήβους. Ακόμη,
μελετάται η επίδραση του σχολικού και οικογενειακού πλαισίου στην ύπαρξη του εν λόγω
αισθήματος, η βαρύτητα της κατάστασης, οι θεραπείες τις οποίες μπορεί να έχουν δεχτεί
και η ύπαρξη ή μη κοχλιακού εμφυτεύματος σαν ενδεικτικοί παράγοντες αυξημένων ή
μειωμένων επιπέδων μοναξιάς.
Μέθοδος. Στην έρευνα συμμετείχαν παιδιά και έφηβοι 11 έως 17 ετών (Ν=52). Μεταξύ
αυτών, υπήρχαν κωφοί (Ν=30), και βαρήκοοι (Ν=22), με την πλειοψηφία των βαρήκοων να
έχει κοχλιακό εμφύτευμα (Ν=21) και ορισμένους κωφούς να έχουν υποβληθεί σε κάποιο
χειρουργείο/θεραπεία για την ακοή τους (Ν=5). Επιπρόσθετα, ορισμένοι φοιτούσαν σε
γενικό σχολείο (Ν=7) και οι υπόλοιποι σε σχολείο κωφών/βαρήκοων (Ν=45), ενώ ένας
σημαντικός αριθμός ανέφερε ότι δεν είναι το μοναδικό άτομο στην οικογένεια με
προβλήματα ακοής (Ν=34). Δόθηκε επίσης η ευκαιρία σε όλους τους γονείς των παιδιών να
συμμετάσχουν, ωστόσο λόγω ζητημάτων που αναλύονται περαιτέρω, συμμετείχαν
ορισμένοι από αυτούς (Ν=20). Τα παιδιά συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με το
συναίσθημα της μοναξιάς που βιώνουν και τις δυνατότητες και δυσκολίες τους. Οι γονείς
συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τις δυνατότητες και τις δυσκολίες των παιδιών
τους.
Αποτελέσματα. Οι δυσκολίες που αντιλαμβάνονται οι γονείς ότι αντιμετωπίζουν τα παιδιά
τους φάνηκε να επιδρούν θετικά στα επίπεδα της μοναξιάς στα κωφά/βαρήκοα παιδιά και
εφήβους σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (p=.05). Δεν προέκυψε από τη στατιστική
ανάλυση, συσχέτιση του σχολικού πλαισίου, της βαρύτητας της κατάστασης, των
θεραπειών και του κοχλιακού εμφυτεύματος και τα επίπεδα μοναξιάς. Η αντίληψη των
γονέων για τις δυσκολίες των παιδιών τους φάνηκε σημαντική, ενώ η ύπαρξη επιπλέον
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ατόμου με κώφωση/βαρηκοΐα στην οικογένεια δε φάνηκε στατιστικά σημαντική ως προς
τα επίπεδα μοναξιάς.
Συμπεράσματα. Οι δυσκολίες που αντιλαμβάνονται οι γονείς ότι αντιμετωπίζουν τα παιδιά
τους έχουν άμεση σχέση με τα επίπεδα της μοναξιάς στα κωφά/βαρήκοα παιδιά και
εφήβους. Άρα, η παρούσα έρευνα υποδεικνύει το γεγονός ότι η υποστήριξη της
οικογένειας σε συνάρτηση με την κατανόηση προς τις δυσκολίες του παιδιού αποτελούν
προστατευτικό παράγοντα προς τη μοναξιά.
Λέξεις Κλειδιά: Αίσθημα Μοναξιάς, Παιδιά, Έφηβοι, Κωφοί, Βαρήκοοι
Τίτλος Έρευνας: Το Αίσθημα της Μοναξιάς σε Κωφά και Βαρήκοα Παιδιά και Εφήβους
Συγγραφέας και Ομιλήτρια: Αγγελική Δασκαλάκη, Ψυχολόγος MSc.
Φορέας: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων»,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ενότητα: "Διεπιστημονική προσέγγιση στην αξιολόγηση και αποκατάσταση παιδιών με
κοχλιακό εμφύτευμα. Κλινικές πρακτικές και προβληματισμοί."
2.The feeling of loneliness in deaf and hard of hearing children and adolescents
Angeliki Daskalaki
Abstract
Background. Deaf and hard of hearing children and adolescents may be experiencing
increased levels of loneliness. Aim. The goal of this particular study, is to examine the feeling
of loneliness among children and adolescents that are deaf/hard of hearing. Also, to
examine the effect of the school and family environment as well as the intensity of their
impairment, whether they have been through treatment (surgical or otherwise) or have
cochlear implants as indicators of increased levels of loneliness. Methods. Children and
adolescents 11 to 17 years old (N=52) participated in this study. Amongst them, deaf (N=30)
and hard of hearing individuals (N=22). Most of the hard of hearing participants (N=21) have
a cochlear implant and a few of the deaf participants have been through some form of
surgery or treatment, related to their hearing disability (N=5). Furthermore, some attend
mainstream schools (N=7) and the rest special schools for the deaf and hard of hearing
(N=45). Also, a significant amount of them are not the only family member with hearing
problems (N=34). Lastly, all of the parents were given the chance to participate, however
due to issues that are described in more detail further, only some of them did (N=20). The
children and adolescents who participated, completed the Loneliness and Aloneness Scale
for Children and Adolescents and the Strengths and Difficulties Questionnaire. The parents
who took part in this research, completed the Strengths and Difficulties Questionnaire.
Results. The difficulties parents believe their children face strongly affect the levels of
loneliness reported by the children at a statistically significant level (p=.05). No statistically
significant connection was proven between the reported loneliness levels and the type of
school which participants attend, the intensity of their impairment, the treatments they
have undergone and the cochlear implant. Notwithstanding the significance the parents’
perception of the difficulties their children face holds, we were unable to prove that the
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family environment is a strong indicator for or against elevated levels of loneliness.
Conclusions. The way parents of deaf and hard of hearing children and adolescents perceive
the difficulties their children face, significantly affect their reported levels of loneliness.
Therefore, fully understanding one’s child’s daily obstacles combined with a much-needed
support system in the family act as a protective factor against loneliness.
Keywords: Feeling of Loneliness, Children, Adolescents, Deaf, Hard of Hearing

3. Κατανόηση και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων σε βαρήκοα-κωφά παιδιά σχολικής
ηλικίας με κοχλιακό εμφύτευμα.
Μουρατίδου Νιόβη, Γ. Κυριαφίνης, Β. Δαγδιλέλης, Ι. Κωνσταντινίδης.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ : ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μουρατίδου Νιόβη
Εξεταστική Επιτροπή
Γ. Κυριαφίνης Β. Δαγδιλέλης Ι. Κωνσταντινίδης
Η παρούσα εργασία μελετά την επίδραση του κοχλιακού εμφυτεύματος στη μαθηματική
αντίληψη και σκέψη των βαρήκοων - κωφών μαθητών με κοχλιακό εμφύτευμα
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την επίλυση μαθηματικών πράξεων και προβλημάτων.
Στην έρευνα συμμετείχαν 55 παιδιά τυπικής ανάπτυξης Δ´, Ε´και ΣΤ´ δημοτικού, τα οποία
φοιτούσαν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα 15 βαρήκοα – κωφά παιδιά με
κοχλιακό εμφύτευμα. Αξιολογήθηκαν με βάση τις ασκήσεις – ερωτηματολόγιο που τους
δόθηκε. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με κοχλιακό εμφύτευμα υπερέχουν στην
Δ´και Ε´τάξη σε σχέση με τους ακούοντες συνομηλίκους τους όμως στην ΣΤ´τάξη δεν
συνέβη το ίδιο. Σημαντική επίδραση στους παραπάνω τομείς φάνηκε να έχει η ηλικία
εμφύτευσης, ο χρόνος χρήσης του εμφυτεύματος και η μέθοδος επικοινωνίας του
σχολείου. Τέλος, γίνεται μια προσπάθεια να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτά και να
ληφθούν υπόψη από τους εκπαιδευτικούς για να βελτιωθεί η εκπαίδευση των βαρήκοων κωφών μαθητών με κοχλιακό εμφύτευμα.
Λέξεις Κλειδιά
κοχλιακό εμφύτευμα, βαρηκοΐα, κώφωση, μαθηματική σκέψη, κριτήριο μαθηματικής
επάρκειας, σχολική ηλικία
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3.Understanding and solving mathematical problems in deaf school children with cochlear
implant
Mouratidou Niovi, Kyriafinis G., Dagdilelis B., Konstantinidis I.
Abstract
This paper examines the effect of the cochlear implant on the mathematical perception and
thought of deaf students with cochlear implant who are enrolled in primary schools. This
was evaluated through solving mathematical problems. The participants were 55 children
who attended the last three grades of primary schools in Thessaloniki and corresponding 15
children with cochlear implants. They were evaluated on the basis of the exercises questionnaire given to them. The results revealed that students with cochlear implant
outperformed the 4th and 5th graders over their listening peers but the same did not occur
in the 6th graders. Significant factors influencing the social and academic progress of these
students seemed to be the additional disabilities, the age of implantation, the usage of
cochlear implant, and the communication approach used in their schools. Finally,
implications for teachers working with deaf students with cochlear implants are discussed in
order to improve the education of the deaf.
Key Words
cochlear implant, hearing loss, deafness, mathematical thinking, criterion of mathematical
competence, school age

4.
Η επιρροή παραγόντων που σχετίζονται με την ηλικία στη γλωσσική ανάπτυξη των
παιδιών με κοχλιακά εμφυτεύματα στην Ελλάδα .
Influence of age-related factors on language development of children with cochlear implants
in Greece.
Lili Konstantina Napoleon.
PhD student in Special Pedagogy, South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
The application of cochlear implants is considered an established method of restoring a
hearing severe loss. As a result, many deaf children have managed to gain some degree of
auditory input by having cochlear implants. Benefits have been observed in children with
hearing loss before language acquisition. Furthermore, the importance of additional factors
such as time of diagnosis and time of implantation found to also affect the success of the CI
device and the language development of children.
In this study are discussed findings related to specific research question: Is there a
statistically significant relationship between language development and the different age
factors? The analysis of data collected by questionnaire is run by means of both descriptive
and inferential statistics.
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Results in the relationship of language development with age related variables: Pearson
correlation shows that language development levels are positively related with the age of
hearing loss (r = .229, p < 0.05) and the current age of the child (r = .624, p < 0.01); there is
negative relationship with age of hearing loss (r = -.412, p < 0.05) and age at implantation (r
= -.513, p < 0.05). The findings are matching with other researchers results stating that same
demographic factors appear to affect performance in children with cochlear implants
(Holden et al., 2013).
Key words: Hearing loss, Cochlear implant, Language development
Section in which this paper is related: Speech and language impairment.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ TRAINING –
INTERPROFESSIONAL COLLABORATION

1. Κλινική εκπαίδευση λογοθεραπείας: Η εμπειρία του τεχνολογικού πανεπιστήμιου Κύπρου.
Πάρης Μπίνος1, Μαρίνα Χαραλάμπους1, Δέσπω Μηναίδου1

1Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Θεματική: Κλινική Εκπαίδευση Λογοθεραπευτών
Στο άρθρο αυτό, αναφέρονται βασικά βήματα της κλινικής εκπαίδευσης Λογοθεραπευτών
καθώς ο βαθμός αυτοαξιολόγησης των φοιτητών μεταξύ της αρχικής και τελικής τους
κλινικής εκπαίδευσης στη Πανεπιστημιακή Κλινική του Τμήματος Αποκατάστασης του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Παρουσιάζονται στοιχεία του ρόλου του
Κλινικού Επόπτη, του είδους των διαγνωστικών και θεραπευτικών συνεδριών που παρέχει
η Πανεπιστημιακή Κλινική, καθώς και κάποιες βασικές ειδικές θεραπευτικές δεξιότητες
που πρέπει να κατακτήσουν οι φοιτητές Λογοθεραπείας κατά την κλινική τους άσκηση. Η
κλινική αποτελεί φορέα κατάρτισης, παρέχοντας στους φοιτητές της ένα μοντέλο καλής
πρακτικής για την κλινική τους εξάσκηση, το οποίο ενσωματώνει την εκπαιδευτική /
θεωρητική εμπειρία με την κλινική εκπαίδευση. Σκοπός της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι
η αξιολόγηση του λόγου και της ομιλίας, η εφαρμογή Τεκμηριωμένων Κλινικών Πρακτικών,
η ασφάλεια των περιστατικών, και αφετέρου το δυνητικό όφελος από την παρεχόμενη
θεραπευτική αγωγή. Σημαντικό ρόλο κατέχει και η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στον κλάδο
της Αποκατάστασης. Μέσα από κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια και πρωτόκολλα
αξιολόγησης στοχεύει να εξυπηρετεί, όχι μόνο τους φοιτητές Λογοθεραπείας, αλλά και
άτομα που παραπέμπονται στην Κλινική με δυσκολίες επικοινωνίας. Παρά την απουσία
ενός παγκόσμιου μοντέλου κλινικής εποπτείας, οι φοιτητές λαμβάνουν Κλινική Εκπαίδευση
μέσα σε περιβάλλον υψηλού βαθμού επίβλεψης και μεγάλου εύρους περιστατικών. Τέλος,
γίνεται αναφορά στη σημασία της ανάπτυξης της σχέσης μεταξύ Κλινικού Επόπτη και
φοιτητή, της αξιολόγησης, της ανατροφοδότησης και του ρόλου της ανάπτυξης κριτικής
σκέψης μέσα στην κλινική πράξη.
Λέξεις Κλειδιά:κλινική εκπαίδευση, λογοθεραπεία, κλινική εποπτεία, πρωτόκολλα
1.Clinical education in speech-language therapy: the experience of cyprus university of
technology
Paris Binos1*, Marina Charalambous1, Despo Minaidou1
1Department of Rehabilitation Sciences, Cyprus University of Technology Area of Interest:
Clinical Education of Speech-Language Therapists
This study presents the outcomes of Reflective Practice (RP) (Lincoln et al., 1997) of Speech
and Language Therapy (SLT) students at the Cyprus University of Technology (CUT). RP has
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been recognized as an important clinical skill over the past decades (Mann et al., 2009). SLT
students proceed with self-appraisal procedures, via reflective questionnaires, at the end of
each clinical placement. This is the first study reporting the experience of the University
Rehabilitation Clinic of CUT concerning RP during SLT students’ clinical training. The
University Rehabilitation Clinic provides high quality Evidence-Based Practice (EBP) clinical
training in assessment and evaluation procedures, intervention, therapy and rehabilitation
on a vast range of clinical cases from infancy to adulthood. These high-quality services are
provided in a contemporary hi-tech rehabilitation clinic which includes therapeutic and
observation rooms, clinical and research labs and training facilities for all SLT students. The
SLT students self-evaluated their clinical performance and experience with a constructive
questionnaire of 22 items. Each item is scored from 1 to 5, where 1 is the lower
performance and 5 the maximum. The results revealed statistically significant progress with
recorded linearity to most evaluated skills (p < .001, η2 >0.21) i.e., setting long term goals,
session plan development, advance personal initiatives, change in therapeutic position,
control of session in parallel improvements in clinical writing skills. Although many other
skills haven’t prove a significant difference in this study, the need for the implementation of
new strategies during clinical practice was evident.
Keywords: self-appraisal, clinical training, clinical skills, supervision, speech and language
therapy
*corresponding author: paris.binos@cut.ac.cy

2. Εργασιακή ικανοποίηση των εργαζόμενων σε δομή ψυχικής υγείας.
Γυφτογιάννη Μαρία
Λογοθεραπεύτρια, Κέντρο Ημέρας για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές ΕΨΥΠΕΑ,
Μεσολόγγι
Εισαγωγή: Όπως στα περισσότερα επαγγέλματα που έχουν ως αντικείμενο τον άνθρωπο,
έτσι και στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, οι εργαζόμενοι στην καθημερινή
τους αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους τους, τον προϊστάμενό τους, τα περιστατικά
που βιώνουν ποικίλες δυσκολίες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς τους,
μπορούν να επηρεαστούν είτε θετικά είτε αρνητικά. Ο βαθμός στον οποίο θα επηρεαστούν
και ο τρόπος, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες είτε ενδοπροσωπικούς είτε παράγοντες
ηγεσίας και οργανωσιακής δομής (Iordanidis, Tsakiridou&Sagiadinou, 2014).Το ζήτημα της
επαγγελματικής ικανοποίησης είναι πολύ σημαντικό, καθώς συνδέεται στενά με
εργασιακές συμπεριφορές, όπως η παραγωγικότητα, οι απουσίες από την εργασία και η
εγκατάλειψη του επαγγέλματος (Πετρίλη, 2007. Saiti, 2007. Saiti&Fassoulis, 2012). Βέβαια,
φαίνεται να συνδέεται και με οικονομικά ζητήματα (Oshagbemi, 2000), καθώς και με
διοικητικά. Ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι συμβάλλουν στην ποιοτική βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, και στην αυτο-αποτελεσματικότητά τους (Sharma,
Loreman&Forlin, 2012).
Σκοπός: Η διερεύνηση της εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων ειδικής αγωγής σε
δομές ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα στην Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου
Αιτωλοακαρνανίας (ΕΨΥΠΕΑ), Μεσολόγγι.
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Μεθοδολογία: Συμμετείχαν 17 υπάλληλοι (επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό) που
απασχολούνται στην ΕΨΥΠΕΑ. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε
ερωτηματολόγιο αυτοσυμπληρούμενο και αποτελούμενο από δύο θεματικές ενότητες: η
πρώτη αφορούσε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, ενώ η δεύτερη
αποτελούταν από το στατιστικό εργαλείο JobSatisfactionSurvey-JSS (PaulE. Spector, 1994).
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2019. Για τη στατιστική ανάλυση των
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 19.0.
Αποτελέσματα: Οι σημαντικότεροι παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης είναι ο τρόπος
άσκησης της εποπτείας και οι άνθρωποι που την ασκούν (επιστημονικός υπεύθυνος,
επόπτρια λογοθεραπευτών) (82,35%), τα προνόμια-οφέλη από την εργασία στη δομή
(76,47%) και τέλος, η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων της (70,59%). Από την άλλη, οι
συνθήκες λειτουργίας της δομής φαίνεται να δυσαρεστούν ιδιαίτερα τους εργαζομένους
(76,47%). Η γενική εργασιακή ικανοποίηση των συμμετεχόντων αγγίζει το 64,71%.
Συμπεράσματα: Ηεπαγγελματική ικανοποίηση όπως διαπιστώθηκε είναι ένα πολυδιάστατο
φαινόμενο και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ασκούμενη μορφή ηγεσίας,
η επικοινωνία, η οργανωσιακή δικαιοσύνη, οι ευκαιρίες ανέλιξης (Carriere&Bourque, 2009,
Choi, 2011, Iordanidis, Tsakiridou, &Balasi, 2015).
Λέξεις Κλειδιά: εργασιακή ικανοποίηση, ειδική αγωγή, επαγγελματίες
υγείας,εργασιακό περιβάλλον, συνθήκες εργασίας

ψυχικής

3.
Η
συνεργασία
μεταξύ
εκπαιδευτικών
και
λογοθεραπευτών
στην
προσχολική εκπαίδευση σε παιδιά με δυσκολίες στον λόγο, στην ομιλία και στην
επικοινωνία.
Στρατινάκη Στυλιανή, Αγγελίδου Κάκια
Στρατινάκη Στυλιανή
Υπεύθυνη Καθηγήτρια :Αγγελίδου Κάκια PhD
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το επάγγελμα των λογοθεραπευτών είναι σχετικά καινούριο στα ελληνικά δεδομένα, με
την παρουσία τους να γίνεται πιο έντονη στην σχολική κοινότητα τα τελευταία 20 χρόνια.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να διαχειρίζονται τα παιδιά με προβλήματα
λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας στο σχολικό πλαίσιο με βασικές γνώσεις και τεχνικές
χωρίς να έχουν την σωστή στήριξη πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Η συνεργασία μεταξύ
εκπαιδευτικών και λογοθεραπευτών είναι σημαντική για την εκπαίδευση αυτών των
παιδιώνστο σχολικό πλαίσιο. Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε στο πως κρίνουν οι
εκπαιδευτικοί την συνεργασία με τον λογοθεραπευτή και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν
σε αυτήν. Έτσι πραγματοποιήθηκε μια ημιδομημένη συνέντευξη με μια εκπαιδευτικό που
δούλευε σε μια μονάδα ειδικής προσχολικής αγωγής. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με
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την χρήση ποιοτικής μεθοδολογίας. Για την διασφάλιση της εγκυρότητας
πραγματοποιήθηκε επιπλέον ανάλυση ντοκουμέντων της εκπαιδευτικού και καταγραφών
από την συμμετοχική παρατήρηση της ερευνήτριας. Τα αποτελέσματα της συνέντευξης
έδειξαν ότι αν και στην αρχή της συνεργασίας η εκπαιδευτικός παρουσίασε συναισθήματα
άγχους και δισταγμού στη συνέχεια εξέφρασε θετικές σκέψεις και θετικά οφέλη από την
συνεργασία με τον λογοθεραπευτή. Τα οφέλη αυτής της συνεργασίας ήταν η ασφάλεια, η
αποκόμιση γνώσεων, και στην συνέχεια η καλύτερη πορεία του παιδιού μέσα στο σύνολο
της τάξης. Οι δυσκολίες που ανέφερε ήταν πρωταρχικά η έλλειψη χρόνου, οι αρνητικές
στάσεις από τους λογοθεραπευτές και τέλος ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου. Όλα τα
παραπάνω δεδομένα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην πανεπιστημιακή
εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων αλλά και από τους αρμόδιους φορείς για την
σημαντικότητα
συνεργασίας
μεταξύ
αυτών
των
δυο
επαγγελμάτων.
Η
περιορισμένη βιβλιογραφία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα στα ελληνικά δεδομένα
αποτελεί σημαντικό έλλειμα και αποτελεί μια ένδειξη για τη έλλειψη της πρέπουσας
βαρύτητας πάνω στην συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων. Τέλος είναι έντονη η ανάγκη
περισσότερων ερευνών για την εις βάθος ανάλυση της σημασίας της συνεργασίας αλλά
και των τρόπων επίτευξης της.
Λέξεις κλειδιά
(συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και λογοθεραπευτών, προσχολική εκπαίδευση,
προβλήματα λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας)

3.Collaboration between teachers and speech therapists for children with speech, language
and communication difficulties in preschool settings
StratinakiStyliani
Course Instructor: AngelidouKakia PhD
Med in Special Education
University of Nicosia
Abstract
The profession of speech therapists in Greece is relatively new while their presence in the
Greek school system has become more prominent over the last 20 years. As a result
teachers had been called upon to deal with children with speech, language and
communication difficulties without basic knowledge and techniques in this field and without
the appropriate support. Collaboration between teachers and speechtherapists is important
for the teaching of these children within the school system. The aim of this particular
research focuses on the teachers’ opinions with regard to the collaboration with speech
therapists and the difficulties which arose. A semi-structured interview was held with a
teacher working in a special-needs preschool unit. The data analysis is conducted with the
use of qualitative methodology. Further validity was achieved by the analysis of data from
the teacher’s documents and recordings from the researcher’s participant observation. The
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results of the interview showed that although initially the teacher presented emotional
anxiety and hesitancy this was followed by expressions of positive thoughts and benefits
from this collaboration. The benefits of this collaboration being a sense of security, the
knowledge acquired and the child’s progress as a member of the class. The difficulties
mentioned initially were insufficient time, negative attitude by the speech therapist and
finally the modus operandi of the school. The importance of the above data in university
education must be taken into account by all those involved in the education system as well
as the appropriate bodies involved for the successful collaboration between the two
professions. The limited Greek bibliography on the specific topic constitutes an important
deficit and indicates the lack of importance placed on collaboration between these
professions. Finally, more research is required for the in-depth analysis of the importance of
this collaboration but also the means for this to be achieved.
Key words
(Collaboration between teachers and speech therapists, preschool education, speech,
language and communication difficulties)

4. Η στάση των δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις μαθησιακές δυσκολίες
και ο ρόλος του λογοθεραπευτή σε αυτές: Παραπομπή και διεπιστημονική συνεργασία.
‘’The attitude of primary school teachers towards learning difficulty and the role of speechlanguage therapy: Referral and interdisciplinary team.’’
Βασιλείου Κωνσταντίνος, Αλετράς Χαρίλαος, Κώστα Μαρτίνα.
Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές.
Συγγραφείς εργασίας:
Βασιλείου Κωνσταντίνος

Αλετράς Χαρίλαος

Κώστα Μαρτίνα.

(Ομιλητής)

Φορέας:
Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε τη πτυχιακή εργασία των φοιτητών Αλετρά Χαρίλαου και
Κώστα Μαρτίνας του ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ την περίοδο 2015-2016, με επιβλέποντα
καθηγητή το κ. Βασιλείου Κωνσταντίνο.
Λέξεις - Κλειδιά:
Εκπαιδευτικοί, λογοθεραπευτές, σχολείο, παραπομπή, συνεργασία.
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Σκοπός:
Η έρευνα μελέτησε την επίγνωση των εκπαιδευτικών για τις ειδικές μαθησιακές
διαταραχές(Ε.Μ.Δ.) και τις συνέπειες αυτής στη διαχείριση των συγκεκριμένων μαθητών.
Στόχοι της έρευνας:
Η έρευνα διερεύνησε:
•
•
•

την επίγνωση των εκπαιδευτικών για τις Ε.Μ.Δ. και τον ρόλο του λογοθεραπευτή,
τον τρόπο παραπομπής του μαθητή με δυσκολίες,
την συνεργασία μεταξύ των δύο ειδικοτήτων.

Μεθοδολογία:
Κορμό της μελέτης αποτέλεσε ένα ερωτηματολόγιο εικοσιπέντε ερωτήσεων κλειστού και
ανοιχτού τύπου το οποίο διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή σε σχολεία της Ελλάδας ενώ
αναρτήθηκε και σε ηλεκτρονικές σελίδες εκπαιδευτικών.
Στατιστική Ανάλυση:
Το δείγμα αποτέλεσαν 211 εκπαιδευτικοί (37 άνδρες / 174 γυναίκες), ηλικίας 20 έως 60
ετών. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε μέσω ομαδοποίησης των συνηθέστερων
απαντήσεων με το πρόγραμμα MS Excel (Microsoft office, 2007).
Αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα ανέδειξαν:
•
•
•
•
•
•

την έλλειψη επαρκούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών για τις Ε.Μ.Δ. και την επίγνωση
τους επ' αυτού,
τις συνέπειες των παραπάνω στη παραπομπή του μαθητή,
το κενό γνώσεων των εκπαιδευτικών για το ρόλο του λογοθεραπευτή,
την αναγνώριση της συμβολής του στην αντιμετώπιση των Ε.Μ.Δ.,
το βαθμό παραγωγικότητας της συνεργασίας και της επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο
ειδικότητες,
τις προτάσεις των εκπαιδευτικών για καλύτερη συνεργασία.

Συμπέρασμα / Συμπεράσματα:
Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μειωμένες γνώσεις για την αναγνώριση και τη διαχείριση
των μαθητών με Ε.Μ.Δ. Συνέπεια αυτού η καθυστερημένη παραπομπή του μαθητή στις
κατάλληλες ειδικότητες.
Τάσσονται υπέρ της διεπιστημονικής προσέγγισης του παιδιού, με βασικούς ρυθμιστές
τους ίδιους στο σχολικό πλαίσιο. Ζητούν συχνότερη σχολική παρουσία του
λογοθεραπευτή, η ελλιπής τους όμως ενημέρωση σχετικά με τις ακριβείς αρμοδιότητες
του, τον μετατρέπουν από βασικό πυρήνα της θεραπευτικής παρέμβασης σε αρωγό της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Επισημαίνεται συνεπώς η αναγκαιότητα πληρέστερης ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για
τα όρια και τις αρμοδιότητες των ειδικοτήτων της διεπιστημονικής ομάδας.
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5. Θεραπεία λόγου, ομιλίας και κατάποσης του πανεπιστημίου Medipol Κωνσταντινούπολης
και κέντρο έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών.
Istanbul Medipol university speech, language and swallowing therapy and innovative
technologies research and development center (MEDKOM).
S. Seyhun TOPBAŞ1,2, Talat BULUT1,2, Özlem ÜNAL LOGACEV1,2, N. Evra GÜNHAN ŞENOL1,2, R.
Sertan ÖZDEMİR1,2, Eda UZUNER1,2, Merve BİÇER1,2, Zehra SAVAŞ3
1. Istanbul Medipol University, Speech and Language Therapy Department, Istanbul, TURKEY
2. Istanbul Medipol University Speech, Language and Swallowing Therapy and Innovative
Technologies Research and Development Center (MEDKOM), Istanbul, TURKEY
3. Biruni University, Speech and Language Therapy Department, Istanbul, TURKEY
Purpose: Founded in 2019 with government funding, MEDKOM Project aims to integrate
technology in provision of speech, language and swallowing assessment and therapy.
Furthermore, the project provides evidence-based diagnosis and rehabilitation for clients of
all ages who are in need of speech, language and swallowing therapy.
Facilities: Currently, there are six research and therapy units in MEDKOM focusing on
resonance disorders; voice disorders; dysphasia; speech and fluency disorders; neurogenic,
language and cognitive-communicative disorders; and development of augmentative and
alternative communication technologies. There is a variety of technological equipment in
these units and laboratories including repetitive transcranial magnetic stimulation,
electroencephalography, eye-tracking, pediatric and adult videolaryngostroboscopy,
electropalatography, speech ultrasound, nasometry, doppler ultrasound, electrotherapy
systems and oral performance instruments.
Outcomes: As part of the project, more than 500 clients received speech, language and
swallowing assessment and therapy free of cost. Moreover, more than 200 students had the
opportunity to perform clinical observation and practicum in MEDKOM. Furthermore, an
Android application was developed as part of the project in order to aid communication in
speech-impaired individuals. Finally, awareness-raising activities have been organized and a
number of research projects have been developed within the scope of the project.
Conclusion: MEDKOM’s vision is to set an example in Turkey by becoming a prominent
research and therapy hub which integrates current technologies and best research evidence
in provision of speech, language and swallowing rehabilitation.
Keywords: Speech, language and swallowing therapy, instrumental assessment, evidencebased practice
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6. Στρατηγικές δασκάλων για παιδιά με διαταραχές επικοινωνίας μέσα στην τάξη.
Αντιγόνη Αλβανού.

Συγγραφείς: Αντιγόνη Αλβανού
Λέξεις κλειδιά: Στρατηγικές, δάσκαλοι, διαταραχές επικοινωνίας Φορέας: Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας
Στρατηγικές δασκάλων για παιδιά με δυσκολίες λόγου ή ομιλίας μέσα στη τάξη
Εισαγωγή: Έρευνες δείχνουν ότι 7-10% των παιδιών σχολικής ηλικίας παρουσιάζουν
γλωσσικές δυσκολίες (Norbury et al., 2016). Παρόλο που οι δάσκαλοι μπορούν να
αντιληφθούν πως τα παιδιά έχουν κάποιες ειδικές δυσκολίες, οι παραπομπές για την
περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών είναι λίγες. Στην Ελλάδα οι
δάσκαλοι σπάνια δέχονται επιμόρφωση για τις τεχνικές και στρατηγικές που μπορούν να
χρησιμοποιήσουν μέσα στην τάξη για να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες δυσκολίες.
Στόχος: 1) Να διερευνηθούν οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι μέσα στην
τάξη και 2) να προταθούν ρεαλιστικές και ερευνητικά τεκμηριωμένες τεχνικές για την
αντιμετώπιση αυτού του πληθυσμού μέσα στην τάξη.
Μέθοδος: Για να ερευνηθούν τόσο οι γλωσσικές δυσκολίες του μαθητή, όσο και οι τεχνικές
των δασκάλων χρησιμοποιήθηκε το «Ανίχνευση δυσκολιών στον προφορικό λόγο»
(μετάφραση- επιμέλεια: Μ. Βλασσοπούλου - Π.Ε. Άσλεϋ 2018). Οι δάσκαλοι (Ν= 11) αφού
αξιολόγησαν την ακαδημαϊκή επίδοση και τις γλωσσικές δυσκολίες των παιδιών στην τάξη
τους (Ν= 201) περιγράψανε για τους μαθητές που έχουν γλωσσικές δυσκολίες τις
στρατηγικές που έχουν χρησιμοποιήσει για τους βοηθήσουν. Έγινε ποιοτική επεξεργασία
των απαντήσεων και κατηγοριοποίηση τους σε θεματικές ενότητες. Περιγράφονται οι
τεχνικές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά μέσα στην τάξη.
Αποτελέσματα /Συμπεράσματα: Φάνηκε η έλλειψη γνώσης στην παρέμβαση, καθώς ήταν
ελάχιστοι οι δάσκαλοι που κατέγραψαν ότι αλλάζουν κάτι στο μάθημα για να βοηθήσουν
κάποιον μαθητή τους. Επιπροσθέτως, μερικές από τις τεχνικές που περιέγραφαν δεν είναι
τεκμηριωμένες από την σημερινή βιβλιογραφία. Τέλος, μέσα από την μελέτη αυτή,
δημιουργείται ένας οδηγός για πρακτικές στρατηγικές για κάθε διαταραχή.
Θεματική ενότητα: Θεραπευτικά προγράμματα
6.Teachers’ strategies for children with speech and language difficulties in the classroom
Author: Antigoni Alvanou Abstract:
Studies have shown that 7-10% of children meet the diagnostic criteria for language
disorder (Norbury et al., 2016). Even though teachers seem to identify such cases, referrals
for further investigation and treatment are considered limited. In Greece, teachers rarely
get to receive further training concerning techniques and strategies that they can utilize in
classrooms, to face the aforementioned difficulties. The first goal of this research was to
272

outline the strategies that teachers use in classrooms while the second one was to propose
techniques based on research-oriented related studies.
To investigate the language difficulties of students and the strategies teachers use to
address them, we used the «Ανίχνευση δυσκολιών στον προφορικό λόγο» (translatedrevised by Vlassopoupou – Asley, 2018). The teachers (Ν=11) after assessing the academic
performance and language difficulties of the children in their class (Ν= 201), they described
the strategies they use in the classroom, to help them. Then, we evaluated the answers
qualitatively and categorized them into thematic sections.
In conclusion, it is apparent that there is lack of knowledge in the way teachers tend to
approach and help students with language difficulties, since the use of relevant techniques
is limited. Also, some of the techniques described by the teachers are not encouraged by
today’s research. Finally, through this study, a guide is made with practical techniques for
many language difficulties in the classroom.
Thematic section: Therapeutic programs

7. Η λειτουργία του λογοπεδικού στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας της κινητής
μονάδας του κλιμάκιου παιδιών & εφήβων του νομού Ροδόπης.
Γεωργία Σπυριδωνίδου12, Πηνελόπη Σωτηρίου13, ΑλέφΣιακήρ14, Μαρία Κατσαμπέρη15,
Πινάρ Κοτζά Σαλή16 , Κυριακή Κεντιγκελένη17
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος Κινητή Μονάδα - Κλιμάκιο
Παιδιών & Εφήβων του Ν. Ροδόπης.
Θεματική ενότητα: Θεραπευτικά
εκπαίδευση του λογοπεδικού.

προγράμματα,

εκπαίδευση

Γεωργία
Σπυριδωνίδου18,
Πηνελόπη
Σωτηρίου19,
Κατσαμπέρη21,Πινάρ Κοτζά Σαλή22, Κυριακή Κεντιγκελένη23,

Αλέφ

και

συνεχιζόμενη

Σιακήρ20,

Μαρία

Το κλιμάκιο Παιδιών & Εφήβων Ν. Ροδόπης της Κινητής Μονάδας του Ν. Έβρου της
Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος αποτελεί μία νεοσύστατη
μονάδα που ήρθε να καλύψει το κενό στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο Νομό
Ροδόπης. Στο πλαίσιο αυτό, ο λογοπεδικός αποτελεί ένα ισότιμο (Σακελλαρόπουλος, 2013),
12

Λογοπεδικός
Ψυχολόγος
15
Κοινωνική Λειτουργός
16
Ειδική Παιδαγωγός
17
Παιδοψυχίατρος
18
Λογοπεδικός
19&4
Ψυχολόγος
21
Κοινωνική Λειτουργός
22
Ειδική Παιδαγωγός
23
Παιδοψυχίατρος
13&4
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πολύτιμο μέλος της διαγνωστικής, θεραπευτικής και αποκαταστασιακής διεπιστημονικής
ομάδας (Frangoulietal., 1989), πόσο δε μάλλον σε μία γεωγραφική περιοχή με έντονο το
δίγλωσσο στοιχείο. Η λειτουργία του λογοπεδικού αφορά στην πρόληψη και την έγκαιρη
παρέμβαση, σε πρωτογενές, δευτερογενές και τριτογενές επίπεδο (ΦραγκούληΣακελλαροπούλου, 2008). Στο κλιμάκιο Παιδιών & Εφήβων, η πρωτογενής πρόληψη
περιλαμβάνει την Αγωγή Κοινότητας με επικέντρωση στα σχολεία πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και δη σε εκπαιδευτικούς και γονείς και απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση
και την έγκαιρη διάγνωση δυσκολιών ούτως ώστε να προληφθούν δυσκολίες σε μαθησιακό
επίπεδο, καθώς και την ενίσχυση των ψυχοκινητικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των
παιδιών. Η δευτερογενής πρόληψη εστιάζει στην έγκαιρη αποκατάσταση και θεραπεία των
πρώιμων διαταραχών του λόγου, είτε ατομικά είτε ομαδικά, σε παιδιά προσχολικής και
σχολικής ηλικίας. Παράλληλα, ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η ενημέρωση και η
ευαισθητοποίηση των άμεσα εμπλεκόμενων με την ομάδα-στόχο, εκπαιδευτικών και
γονέων, πάνω σε θέματα που αφορούν το λόγο και την ανάπτυξή του.
Η τριτογενής πρόληψη έγκειται στη θεραπευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε παιδιά
και εφήβους με χρόνιες παθήσεις, όπως η νοητική καθυστέρηση, το σύνδρομο Down, η
ψύχωση και ο αυτισμός, αλλά και στις οικογένειές τους. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ανάδειξη
του ρόλου και της λειτουργίας του Λογοπεδικού εντός των ορίων μιας Διεπιστημονικής
Ομάδας φαίνεται να συνιστά μία πρόκληση στη σύγχρονη εποχή.

Λέξεις-Κλειδιά: Διεπιστημονική Ομάδα, Λογοπεδικός, Κινητή Μονάδα Παιδιών & Εφήβων,
Πρόληψη, Θεραπευτική Παρέμβαση.

8. Έρευνα παροχής υπηρεσίας από λογοθεραπευτές κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid19: Δείγμα από Τουρκία.
Investigation of services provided by speech and language pathologists during covid-19
pandemic: Turkey sample.
Şükriye Kayhan Aktürka & Bülent Toğrama
Abstract
Purpose:Recent study aimed to investigate the services provided by speech and language
therapists during COVID-19 Pandemic in Turkey.
Method: This study is a descriptive study. The sample comprised 82 speech and language
pathologists (SLPs) settling in Turkey. A questionnaire developed by Mostaert, D’Haenens,
Schraeyen, Vandenborre and Van Eerdenbrugh (2020) was used as data collection tool.
The questionnaire was delivered to SLPs online via Google Forms. The data was collected
in the first six months of the pandemic. The answers about therapy practices of SLPs were
examined and the percentages were calculated.
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Results: According to the results, all of the participants stated that they did not take an
education about tele-practice before the pandemic. Only 39 % of the participants continued
to provide therapy to their clients. 12,5 % of them served face to face therapy. The rest of
them served to their clients via tele-practice by using computer applications, video or
telephone. The most of the SLPs stated that they served therapy less often than the usual.
Whatsapp, zoom and skype were the most preferred applications used by SLPs. Internet
connection problems, sound and image quality problems, difficulties in assessment
procedures such as oral examination and difficulties in maintaining eye contact and
interaction were the most common problems that SLPs faced during tele-practice.
Conclusion: Due to Covid-19 Pandemic many SLPs could not deliver face to face practice and
a search for alternative ways emerged. The implementation of tele-practice has gainedmore
and more importance with the prolonged process of the pandemic.
Keywords: tele-practice, coronavirus, pandemic, speechandlanguagetherapy
aDepartment of Speech and Language Therapy, Anadolu University, Eskişehir, Turkey

9. Γνώσεις και παρανοήσεις εκπαιδευτικών σχετικά με την Δ.Ε.Π.Υ: Μια συγκριτική́ μελέτη
μεταξύ εκπαιδευτικών.
Ειρήνη Τσετσίλα

Μαθηματικός – Εκπαιδευτικός tsetsilaeirini@gmail.com
Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Λογοθεραπείας New Bulgarian University
Περίληψη
Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνεται στους παράγοντες εκείνους που παίζουν
καθοριστικό ρόλο ως προς τις γνώσεις και παρανοήσεις που έχουν εκπαιδευτικοί των δύο
εκπαιδευτικών βαθμίδων, σχετικά με τη Δ.Ε.Π.Υ. Ο επιπολασμός της Δ.Ε.Π.Υ εκτιμάται
περίπου στο 5% παγκοσμίως, ο οποίος φαίνεται συνεχώς να αυξάνεται τις τελευταίες
δεκαετίες, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι
εμφανίζουν Δ.Ε.Π.Υ σε σχέση με το παρελθόν, αλλά λόγω της πρόσθετης ενημέρωσης
εκπαιδευτικών και γονέων, είναι πλέον ευκολότερη η αναγνώριση συμπτωμάτων. Για την
έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του KADDS και συμμετείχαν 362
εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα ευχάριστο είναι
το γεγονός ότι από τους συμμετέχοντες ένα μεγάλο ποσοστό 69,1%, έχει λάβει
επιμόρφωση σε θέματα Ειδικής Αγωγής, ενώ ακόμη μεγαλύτερο είναι το ποσοστό, 87%,
εκείνων που έχει εκφραστεί θετικά στην απόκτηση μίας επιπλέον επιμόρφωσης σε
αντίστοιχα θέματα. Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε τρείς υποκλίμακες «Σχετικά
Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα», « Συμπτώματα και Διάγνωση» και «Θεραπεία».
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κανένας και σε καμία υποκλίμακα δεν έδωσε σωστή
απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις, ενώ και στις τρεις υποκλίμακες υπήρχαν άτομα που
απάντησαν λανθασμένα σε όλες. Από έλεγχο διαφοροποίησης που πραγματοποιήθηκε τη
χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS V.21,για την δίτιμη μεταβλητή του παράγοντα φύλο,
παρατηρήθηκε διαφοροποίηση μόνο ως προς την υποκλίμακα «Θεραπεία» ενώ καμία
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διαφοροποίηση δεν παρουσιάστηκε για τις άλλες δύο. Η διαφοροποίηση δείχνει τις
γυναίκες να είναι πιο κατατοπισμένες ως προς τον παράγοντα «Θεραπεία» από ότι ο
άνδρες. Ως προς τη μεταβλητή βαθμίδα απασχόλησης δεν παρουσιάζεται καμία
διαφοροποίηση μεταξύ εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άκρως αντίθετα είναι τα συμπεράσματα όμως, ως προς τη
διαφοροποίηση που εντοπίζεται σε όλες τις υποκλίμακες, όπου οι έχοντες λάβει
επιμόρφωση σε θέματα Ε.Α. διαφοροποιούνται σε σχέση με όσους δεν έχουν. Αυτό είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και ευχάριστο εφόσον φαίνεται να έχει επιτευχθεί ο σκοπός των
επιμορφώσεων. Τέλος, ως προς την ηλικιακή ομάδα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν
στην έρευνα, παρατηρείται ότι οι νεότερης ηλικίας εκπαιδευτικοί απάντησαν σωστά σε
περισσότερες ερωτήσεις.
Λέξεις-κλειδιά: ΔΕΠΥ, επιμόρφωση, ηλικιακή ομάδα εκπαιδευτικών, φύλο εκπαιδευτικών.
9.Teachers' knowledge and misconceptions about ADHD: A comparative study among
teachers.
Eirini Tsetsila
Mathematician-Educator tsetsilaeirini@gmail.com
PhD Candidate, Department of Speech Therapy, New Bulgarian University
Summary

The specific research focuses on those factors that play a decisive role in terms of the
knowledge and misunderstandings that teachers of the two educational levels have,
regarding ADHD. The prevalence of ADHD is estimated at around 5% worldwide, which
seems to be constantly increasing in recent decades, but this does not necessarily mean that
more and more people have ADHD compared to the past, but due to the additional
information of teachers and parents, it is now easier to recognize symptoms. The KADDS
questionnaire was used for the research and 362 Primary and Secondary Education teachers
participated. Particularly pleasing is the fact that a large percentage of the participants,
69.1%, have received training in Special Education, while the percentage is even higher,
87%, of those who have expressed positively in obtaining an additional training in relevant
subjects. The questions were divided into three sub-scales: “Relevant Characteristic
Features”, “Symptoms and Diagnosis” and “Treatment”. It is noteworthy that no one and no
sub-scale gave the correct answer to all the questions, while in all three subscales there
were people who answered all of them incorrectly. From a differentiation test performed
using the statistical package SPSS V.21, for the two-way variable of the gender factor, a
differentiation was observed only in the sub-scale “Treatment” while no differentiation was
presented for the other two. The differentiation shows that women are more aware of the
“Treatment” factor than men. Regarding the variable level of employment, there is no
difference between teachers serving in primary and secondary education. The conclusions
are quite opposite, however, in terms of the differentiation that is found in all sub-scales,
where those who have received training in E.A. are different from those who do not. This is
especially encouraging and enjoyable since the purpose of the training seems to have been
achieved. Finally, regarding the age group of teachers who participated in the research, it is
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observed
that
younger
teachers
answered
more
questions
Keywords: ADHD, training, age group of teachers, gender of teachers.

correctly.
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ/ INTERVENTIONS

1. Η χρήση του Cinema therapy στη λογοθεραπεία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Ηλίας Σπυρίδης.

Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Ηλίας Σπυρίδης Επάγγελμα: Λογοθεραπευτής
Θεματική Ενότητα: Δραστηριότητα και συμμετοχή – Ποιότητα ζωής
Λέξεις κλειδιά: cinema therapy, κινηματογραφοθεραπεία, ολιστική προσέγγιση, ICF,
projection.
Ο όρος Cinema Therapy δημιουργήθηκε αρχικά από τους Berg-Cross, Jennings και Baruch
(1990) για να περιγράψει τη χρήση των ταινιών στη θεραπεία. Το Cinema Therapy είναι μια
καινοτόμα θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιεί τις εμπειρίες των θερπαευόμενων με
τις ταινίες για τη θεραπευτική διαδικασία. Οι ταινίες παρέχουν στον θεραπευόμενο μια
μοναδική ευκαιρία να διατηρήσει μια οπτική έξω από την προσωπική του εμπειρία, την
οπτική του παρατηρητή. Οι ταινίες απεικονίζουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις των
ανθρώπων καθώς και πολλές διαστάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Καθώς οι
θεραπευόμενοι
παρακολουθούν τις ταινίες αυτές, ανταποκρίνονται συναισθηματικά και οι αντιδράσεις
τους συνήθως αντανακλούν τον εσωτερικό τους κόσμο. Με το Cinema Therapy, οι
θεραπευτές κάνουν χρήση αυτών των αντιδράσεων με στόχο την επίτευξη των επιμέρους
στόχων της θεραπευτικής διαδικασίας αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του
ατόμου εν γένει.
Η παραπάνω εισήγηση έχει ως στόχο την ενημέρωση σχετικά με τις βασικές αρχές του
Cinema Therapy, αλλά και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα που αφορούν τον τρόπο
εφαρμογής της μεθόδου και το πώς μπορεί να ενταχθεί στη λογοθεραπευτική παρέμβαση.
Επιπρόσθετα, το συνέδριο αυτό θα αποτελέσει ένα ιδανικό πλαίσιο για την παρουσίαση
ενός κλινικού εργαλείου που βοηθάει στην ολιστική προσέγγιση μιας διαταραχής αλλά και
την καλύτερη πλαισίωση της θεραπευτικής διαδικασίας. Τέλος, στην παρουσίαση θα
περιλαμβάνεται παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου στις διαταραχές ροής της ομιλίας.
1.The use of cinema therapy in speech and language therapy
Ilias Spyridis 1
1 Stuttering Research and Therapy Center
The term “Cinema Therapy” was first used by Berg-Cross, Jennings and Baruch (1990) in
order to describe the use of movies in the therapeutic process. Cinema Therapy is an
innovative therapeutic modality that uses clients’ experiences with movies. Movies can
draw clients into the viewing experience, but at the same time they offer a unique
opportunity to retain a perspective outside this experience, the observer's view. Clients
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learn to watch movies consciously and reflectively and to pay attention to the story and to
themselves. CinemaTherapy has its roots in Bibliotherapy, which describes the use of books
in order to improve the quality of life. Studies verify the effectiveness of BiblioTherapy in
the reduction of stress and alcohol use (Lewis, Amatya, Coffman & Ollendick, 2015; RusMakovec, Furlan & Smolej, 2015) and the effectiveness of CinemaTherapy in the reduction
of stress (Dumtrache, S., 2014) and depressive symptoms in both adults and children
(Adams & McGuire, 1986). Few studies have verified the effectiveness of using
CinemaTherapy in Speech and Language interventions. More specifically CinemaTherapy
has been found effective in improving the overall experience of stuttering in adults who
stutter (Azios, et al., 2020). These studies and a concise description of the stages of both
CinemaTherapy and BiblioTherapy are presented in this following poster.

2. Αντιλήψεις ειδικών θεραπευτών για την ερευνητικά τεκμηριωμένη πρακτική: Προσαρμογή
ενός ερωτηματολογίου.
Παναγιώτα Αλεξανδρή, Κοζυράκης Λεωνίδας, Μουρατίδης Γεώργιος.

Συγγραφείς: Κοζυράκης Λεωνίδας, Αλεξανδρή Παναγιώτα, Μουρατίδης Γεώργιος
Λέξεις κλειδιά: ερευνητικά τεκμηριωμένη πρακτική, διεπιστημονική παρέμβαση,
θεραπευτικές δεξιότητες, soft skills, κλινική απόφαση
Φορέας: ΕΛΕΠΑΠ Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και
Ψυχοθεραπείας «Νίκος Πράκουρας».
Θεματική ενότητα: Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του Λογοθεραπευτή.
Σκοπός. Η εργασία αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής των αντιλήψεων των ειδικών για
την Ερευνητικά Τεκμηριωμένη Πρακτική (ΕΤΠ).
Στόχοι. Η ΕΤΠ είναι μια από τις τέσσερις ικανότητες [α) συντονισμός και συνεργασία, β)
οικογειο-κεντρική πρακτική, γ) επαγγελματισμός και δ) ερευνητικά τεκμηριωμένη
πρακτική] των βασικών διεπιστημονικών δεξιοτήτων για την πρώιμη παρέμβαση (Bruder,
et. al 2019) και όχι μόνο. Έχει μελετηθεί ευρέως σε επαγγελματίες υγείας (ιατρούς,
νοσηλευτές) και τελευταία σε παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Στόχοι
αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση των α) απόψεων, β) αντιλήψεων των ειδικών
(λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κλπ.) για την ΕΤΠ και γ) η αναγνώριση των εμποδίων ή
των εκπαιδευτικών αναγκών τους σχετικά με την ΕΤΠ.
Μεθοδολογία. Προς επίτευξη των παραπάνω στόχων, κατόπιν εξασφάλισης άδειας χρήσης
από την Dr Sally Bennett και τους συνεργάτες της , μεταφράστηκε ερωτηματολόγιο
(Bennett, et. al 2001) που αφορά εργοθεραπευτές στην Αυστραλία, όπου στη συνέχεια
προσαρμόστηκε για χορήγηση σε δείγμα ειδικών θεραπευτών (λογοθεραπευτές,
εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές), που εξασκούν στο επάγγελμα τους στην ελληνική
περιφέρεια.
Στατιστική ανάλυση. Για τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων και τις απαντήσεις
χρησιμοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση. Αναλύθηκε το χ2 ώστε να βρεθούν πιθανές
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στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις των δημογραφικών στοιχείων με τις απαντήσεις,
χρησιμοποιώντας ως στατιστικό εργαλείο την 23η έκδοση του Statistical Package for the
Social Sciences-SPSS της ΙΒΜ.
Αποτελέσματα. Θα προκύψουν από τη χορήγηση του ερωτηματολογίου, διαδικτυακά,
τουλάχιστον σε 100 ειδικούς (φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές).
Συμπεράσματα. Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν έντονη θετική στάση προς την
ΕΤΠ αλλά περιορισμένη κατανόηση και εφαρμογή των βημάτων της ΕΤΠ λόγω εμποδίων
όπως π.χ. φόρτος εργασίας.
Βιβλιογραφία:
Bennett, S., Tooth, L., McKenna, K., Rodger,S., Strong, J., Ziviani, J., Mickan, S., & Gibson, L.
(2001).
Perceptions of Evidence- Based Pracise: A survey of Australian Occupational Therapists
Bruder, M. B., Catalino, T., Chiarello, L. A., Mitchell, M. C., Deppe, J., Gundler, D., ... &
Prelock, P. (2019). Finding a Common Lens: Competencies Across Professional Disciplines
Providing Early Childhood Intervention. Infants & Young Children, 32(4), 280-293.
2.Perceptions of evidence based practise among greek therapists (speech & language
therapists, occupational therapists and physiotherapists): Adaptation of a questionnaire in
multidisciplinarity
Panagiota Alexandri, Giorgos Mouratidis, Leonidas Kozyrakis
Evidence-Based Practice (EBP) is a method used by therapists that combines three principles
in clinical practice: a) clinical expertise, b) use of external scientific evidence and c) nonprofessional/client’s point of view and feedback. In this study, we examined therapists’
views and opinions (Speech Language Therapists, Occupational Therapists, Physiotherapists)
regarding EBP. To meet this goal, a questionnaire created by Bennett et al. was translated,
adapted and administrated to 63 Greek therapists. The results show that the EBP is
important for the therapists (92.1%) while the main factors that determine the decision
making process of therapists were the Clinical Expertise (98.4%) and knowledge obtained by
Continual Education (95.2%). Other factors such as Current Published Research (82.5%) and
Clinical Manuals (79.3%) are following. Therapists seemed highly confident in searching of
high quality studies, even though the main barrier in the use of EBP was lack of time
(79.5%). Furthermore, the most useful form of EBP training is Workshops (93.6%). All in all,
EBP seems to be a useful tool for therapists in Greece, although experience remains the
main factor in clinical decision making.
Key words: Evidence Based Practice, Therapists, Clinical decision, Questionnaire
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3. Η μνήμη και ο συνειρμός ένα λογισμικό αποκατάστασης γλωσσικών και γνωστικών
ελλειμμάτων.
Σ. Παπαδοπούλου,1 Α. Ζάχου,2 Γ. Αργύρης,3 Σ. Θεοδώρου,3 Σ. Μπαλτζής,1.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στηρίζοντας την επικοινωνία στην ενήλικη ζωή Τίτλος: « Η μνήμη
και ο συνειρμός» Ένα λογισμικό αποκατάστασης γλωσσικών και γνωστικών ελλειμμάτων.
1. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 3. Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Περίληψη:
«Η Μνήμη και ο Συνειρμός » είναι ένα λογισμικό, το οποίο στοχεύει αφενός να συμβάλλει
στην αποκατάσταση των γνωστικών και γλωσσικών ελλειμμάτων, που έχει επιφέρει η
αφασία μετά από τραυματισμό ή βλάβη του εγκεφάλου, αφετέρου να επισημάνει το
μέγεθος της επίπτωσης της βλάβης στις αντιληπτικές διεργασίες και τις
ψυχοσυναισθηματικές εκφράσεις των ασθενών αυτών, συμβάλλοντας στην αποκατάστασή
τους, με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι στοχευμένη η παρέμβαση με την ενεργό συμμετοχή
του θεραπευόμενου.
Η κατασκευή του συγκεκριμένου εργαλείου, έγινε μετά από ενδελεχή μελέτη της σχετικής
βιβλιογραφίας και με γνώμονα τη λεπτομερή διερεύνηση των επιπτώσεων της αφασίας,
όχι μόνο σε επικοινωνιακό, αλλά και σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Απευθύνεται σε
άτομα τα οποία εμφανίζουν διαταραχές στις γνωστικές διεργασίες, στην κατανόηση και την
παραγωγή του λόγου στις προφορικές και γραπτές του διαστάσεις. Εξετάζει όλα τα επίπεδα
του λόγου, το φωνολογικό, το μορφοσυντακτικό, το σημασιολογικό και το πραγματολογικό.
Αποτελεί ένα πρωτότυπο και ταυτόχρονα ευχάριστο μέσο θεραπευτικής προσέγγισης των
ασθενών με αφασία καθώς παρέχει οπτικοακουστική ανατροφοδότηση με ταυτόχρονη
μέτρηση των αποτελεσμάτων της επίδοσης την εκάστοτε φορά που εφαρμόζεται. Η
καινοτομία του έγκειται στο γεγονός ότι είναι εύχρηστο, απλό, κατανοητό με σαφείς
οδηγίες τόσο για τους θεραπευτές όσο και για τους θεραπευόμενους, οι οποίοι θα
μπορούν να ασκούνται στο περιβάλλον τους. Σκοπός της εφαρμογής του είναι να
επισημάνει το βαθμό δυσκολίας στον κάθε τομέα, ώστε να διευκολύνει την άμεση δυνατή
αποκατάσταση των προβλημάτων τους.
Λέξεις κλειδιά: Αποκατάσταση αφασιών, λογισμικό, γνωστικά-γλωσσικά ελλείμματα,
ψυχοσυναισθηματική κατάσταση
Βιβλιογραφία
Archibald, L.M.D., Orange, J. B., Jamieson, D.J. (2009). Implementation of computer based
language therapy in aphasia. Therapeutic Advances in Neurological Disorders,2(5),
299-311.
Caplan, D. (1987). Neurolinguistics and Neurolinguistic Aphasiology. Cambridge: Cambridge
University Press.
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Cicerone K.D., Dahlberg C., Kalmar K., Langenbahn D.M., Malec J.F., Bergquist T.F. et al.
(2000). Evidence-based cognitive rehabilitation: recommendations for clinical practice.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 81, 1596– 1615
Cicerone K.D., Dahlberg C., Malec J.F., Langenbahn D.M., Felicetti T., Kneipp S. et al. (2002).
Evidence-based cognitive rehabilitation: Updated review of the literature from 1998
through 2002. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,86, 1681–1692
Coppens, P. & Patterson, J. (Eds) (2018). Aphasia Rehabilitation: Clinical Challenges.
Burlington: Jones & Bartlett Learning.
Des Roches, C.A. & Kiran, S. (2017). Technology-based rehabilitation to improve
communication after acquired brain injury. Frontiers in Neuroscience, 11,1-17.
Fink, R., Brecher, A., Sobel, P., & Schwartz, M. (2005). Computer-assisted treatment of word
retrieval deficits in aphasia. Aphasiology, 19(10), 943-954.
Katz, R.C. & Wertz, R.T. (1997). The efficacy of computer-provided reading treatment for
chronic aphasic adults. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 40(3),
493-507.
Papathanasiou, I. & Coppens, P. (Eds) (2012). Aphasia and Related Neurogenic
Communication Disorders. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
Stavrakaki, S. (2005). Greek Neurolinguistics: the state of the art. Journal of Greek
Linguistics6(1), 187-234.
van de Sandt-Koenderman, W.M.E. (2011). Aphasia rehabilitation and the role of computer
technology: Can we keep up with modern times? International Journal of Speech and
Language Pathology, 13, 21–27.
Wertz, R. T. & Katz, R.C. (2010). Outcomes of computer-provided treatment for aphasia.
Aphasiology, 18(3), 229-244.
Zheng, C., Lynch, L., Taylor, N. (2015). Effect of computer therapy in aphasia: a systematic
review. Aphasiology, 30(2-3), 1-34.

3.Memory and association: A software for the rehabilitation of cognitive and linguistic
deficits
Papadopoulou, S. 1, Zachou, A. 2, Argiris, G. 3, Theodorou, S. 3, Baldzis, S.1
University of Ioannina, Hellenic Open University, University Hospital of Ioannina
Abstract
Memory and Association” is a user friendly computer program that aims at the
rehabilitation of developmental and/or acquired language disorders, as well as to the
detection of these deficits’impact on perceptional processes. The program promotes the
enrollment and participation of the patient through interactional procedures. The selection
of the specific program was realized after the in depth study of current scientific
bibliography on the impact of language deficits on communication abilities, as well on their
psychological and emotional consequences.
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The realization of the program was based on natural language processing methods, resulting
in its classification as an open-intelligence software. Considering the fact that in our country
the number of similar programs is rather limited, it is an innovative and pleasant
rehabilitation tool for people with language disorders, since it is a simple, user friendly,
comprehensible program, with explicit instructions for both clinicians and patients.
Furthermore, it utilizes morphological, syntactic and semantic analyzers, that is,
corresponding computational lexicons specifically designed for the processing of Greek
which is a morphologically rich language. The program is aimed at people with language
disorders, investigating comprehension and production of oral and written language,
targeting all language levels: phonology, morphology, syntax and semantics. More
specifically, the program is divided into two major parts: the first one, concerns with
cognitive evaluation and is focused on cognitive deficits and language comprehension. The
second one aims at detecting and intervening in receptive and expressive language deficits,
both on oral and written level.
The ultimate goal of the specific program is to highlight the extent of limitations, as well as
to contribute to the improvement of the patients’ functional communication, while
screening their psycho-emotional state through the additional implementation of a brief
daily self- reference questionnaire.

4. Makaton & αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή (Μελέτη περίπτωσης).
Χατζηγιάννη Ειρήνη.
ΜΑΚΑΤΟΝ, MLU-W, Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, Επι-κοινωνώ
Γλωσσικές Διαταραχές

Περίληψη:
Σκοπός: ο σκοπός της παρούσας μελέτης περίπτωσης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση του
γλωσσικού προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ σε παιδί με αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή.
Μεθοδολογία: Για το σκοπό αυτό ως δείκτης μέτρησης της γλωσσικής ανάπτυξης του
παιδιού χρησιμοποιήθηκε το MLU-w. Αρχικά έγινε αξιολόγηση του επιπέδου της γλωσσικής
ανάπτυξης του παιδιού τη χρήση της Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης. Για
την καταμέτρηση του MLU-w χρησιμοποιήθηκαν δείγματα αυθόρμητης ομιλίας του
παιδιού διάρκειας 20 λεπτών μιας λογοθεραπευτικής συνεδρίας. Με τη συμπλήρωση 40
συνεδριών έγινε επαναξιολόγηση του περιστατικού με τη Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης
και Έκφρασης και επανακαταμέτρηση του MLU-w και σύγκριση των αποτελεσμάτων. Στην
πορεία της παρέμβασης γίνονταν μηνιαίες καταγραφές για την παρακολούθηση της
πορείας εξέλιξής του.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν ότι, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση
του MLU-w γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την επαναξιολόγηση με τη Δοκιμασία
Γλωσσικής Ανάπτυξης και Έκφρασης, βελτίωση της ευκρίνειας της ομιλίας του παιδιού,
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γενικευμένο αίσθημα αυτοπεποίθησης και περισσότερη διάθεση για επικοινωνία,
καλύτερος έλεγχος του ρυθμού της ομιλίας - χρόνος για σχεδιασμό κινητικών πράξεων,
αύξηση της εκφραστικής ικανότητας, κατανόηση των κανόνων της γλώσσας και σύνθεση
προτάσεων, επιτυχείς επικοινωνιακές συνδιαλλαγές.

4. The use of Makaton language program in child with developmental language disorder.
Author: Irene Chatzigianni
Abstract:
Background
Developmental Language Disorder (DLD) is a condition where a child has difficulties using
and /or understanding language. This can affect in various ways communication, social
interactions, daily routines and academic progress.
Aim
The present case study focuses on the effectiveness of Makaton language program during
speech therapy sessions to a child with DLD.
Methods & Procedures
Case study of a boy aged 4. Initial speech language assessment of the child’s level of
understanding and expressive language and the measurement of the Mean Length of
Utterance – word (MLUw) during 10 minutes of free speech. Participant received 45-min
sessions twice a week one-to-one and the SLT used Makaton signs to enhance
communication and language development.
Outcomes & Results
Post-interventions assessment showed an increase in child’s language expression and
understanding, as well as in the MLUw which increased 83,10%.
Conclusions
The intervention delivered to the participant effected his self-confidence in communication
he could better understand and use grammatical rules during more complex sentence
production and increased his intelligibility.
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5. Γνώσεις, απόψεις, πρακτικές ειδικών για την πρώιμη παρέμβαση στις αναπτυξιακές
διαταραχές.
Λεωνίδας Κοζυράκης.
kozyrakis@mail.fr
Λέξεις κλειδιά: Πρώιμη παρέμβαση,
δεξιότητες,ήπιες δεξιότητες.

διεπιστημονική

παρέμβαση,

θεραπευτικές

Φορέας: Διπλωματική εργασία Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Θεματική ενότητα: Παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές: κλινικά και ερευνητικά
θέματα.
Σκοπός. Η εργασία αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής των γνώσεων και απόψεων των
ειδικών πάνω σε θέματα ορισμού, αρχών και πρακτικών πρώιμης παιδικής
παρέμβασης(ΠΠ).
Στόχοι. Αναλυτικότεροι στόχοι ήταν ο έλεγχος α) του ποσοστού με το οποίο ταυτίζονται οι
απόψεις των ειδικών στην Ελλάδα με τις αρχές της πρώιμης παρέμβασης, β) των γνώσεών
τους σχετικά με τον ορισμό και το νομικό πλαίσιο που την περιβάλει, γ) της αντιστοιχίας
των πρακτικών που εφαρμόζουν με τα πρότυπα καλής πρακτικής στην ΠΠ, δ)
αυτοαξιολόγηση των ικανοτήτων που απαιτούνται στην ΠΠ, με βάση τις προτάσεις της
ASHA, 2003, ε)της επίδρασης της ειδικότητας, των ετών εμπειρίας, των ετών εμπειρίας
ειδικά στην ΠΠ στις απαντήσεις.
Μεθοδολογία. Προς επίτευξη των παραπάνω στόχων δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο
με ερωτήματα που αφορούσαν έξι ενότητες:
• δημογραφικές πληροφορίες
• γνώσεις περί του ορισμού της ΠΠ,
• των αρχών της ΠΠ,
• τις πρακτικές στην ΠΠ,
• αυτοαξιολόγηση στις θεραπευτικές δεξιότητες των συμμετεχόντων
Ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων ήταν 30.
Στατιστική ανάλυση.
Χρησιμοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση για τα δημογραφικά στοιχεία των
ερωτηθέντων και τις απαντήσεις, Έγινε ανάλυση του χ2 για να βρεθούν πιθανές στατιστικά
σημαντικές συσχετίσεις δημογραφικών στοιχείων (ειδικότητα, προϋπηρεσία, προϋπηρεσία
στην
ΠΠ)
με
τις
απαντήσεις.
Στατιστικόεργαλείοήτανη
23ηέκδοσητουStatisticalPackagefortheSocialSciences- SPSSτηςΙΒΜ.
Αποτελέσματα. Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε διαδικτυακά σε γιατρούς και ειδικούς
(Ν=186) φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς. εργοθεραπευτές.
Περίπου οι μισοί από αυτούς γνώριζαν τον ορισμό, τις ηλικίες και τους πληθυσμούς της
ΠΠ, ενώ οι περισσότεροι συμφωνούσαν με τις αρχές της, παρόλο που δεν τις εφάρμοζαν
στην πράξη.Η περιορισμένη γνώση του νομικού πλαισίου της ΠΠ και η μη χρήση ηλικιακά
κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων δεν αποθάρρυναν τους περισσότερους να
αυτοαξιολογηθούν με υψηλή επάρκεια στις δεξιότητες ΠΠ. Τις απαντήσεις φαίνεται να
επηρέασαν η ειδικότητα και η εργασιακή εμπειρία σε ειδικότητα και ΠΠ.
Συμπεράσματα. Συμπερασματικά, οι μισοί ερωτηθέντες είχαν επαρκείς γνώσεις και ήταν
σε θέση να παρέχουν ικανοποιητικές υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης ενώ οι πρακτικές
των περισσότερων εναρμονίζονταν με τις διεθνείς πρακτικές.
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5. Knowledge, attitudes, practices of experts regarding the early intervention of
developmental disorders
Author: Leonidas Kozyrakis, SLT BSc, MSc, kozyrakis@mail.fr
Keywords: Early intervention, multidisciplinary intervention, clinical competencies, soft skills
Aim. This is an attempt to collect data about the level of knowledge and the attitudes of
doctors and therapists regarding the definition, principles and practices of early child
intervention.
Goals. The goals were to examine: a) the level of agreement between experts’ views and EI
principles, b) knowledge regarding the definition and legal framework of EI, c) alignment of
current practices with evidence based EI practices, d) self-evaluation score on the EI
competences that ASHA proposes and e) possible effect on answers of occupation, years in
occupation, years in EI .
Methodology. An on-line questionnaire was made with 30 items divided in six categories:
•

demographics

•

EI definition

•

EI principles

•

EI practices

•

self evaluation of EI competencies
Analysis. Descriptive statistics were used to analyze demographics and responses. Possible
correlation between demographics (i.e. occupation, experience) and answers was examined
with

chi

square

implementation.

The

23rd

version

of

IBM’s

StatisticalPackagefortheSocialSciences- SPSSwas used for the analysis.
Results.

The questionnaire was administrated to doctors, physiotherapists, special

educators, SLTs and OCTs (N=186). Nearly half of them had adequate knowledge of
definition, age and population eligible for EI. High agreement with the guiding principles did
not result in high implementation of them. Limited knowledge of EI legislation and the use
of not age-appropriate tests did not stop most of the participants from high scoring in the
self-evaluation segment. Occupation, experience in occupation and experience in EI seems
to be the factors that affected the responses.
Conclusion. All in all, most of the participants practiced EI in agreement with global
guidelines, while half of them had sufficient knowledge and were able to provide adequate
EI services.
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6. Από την απομόνωση στη φιλία: Ο ρόλος των εναλλακτικών συστημάτων υψηλής
τεχνολογίας (ΕΕΥΤ) στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και στην κοινωνική ένταξη
των παιδιών με μη καταληπτό λόγο: Μελέτη περίπτωσης.
Βασιλική Σκαρλοπούλου, Ελένη Μακρή.

Λέξεις κλειδιά: εναλλακτική επικοινωνία, φιλία, κοινωνικές δεξιότητες, δυσπραξία,
εγκεφαλική παράλυση
Φορέας: Επίγνωση
θεματική ενότητα: θεραπευτικά προγράμματα, ΔΑΔ
Πολλές μελέτες υποδεικνύουν σύνδεση ανάμεσα στη δημιουργία φιλίας και στην
γενικότερη αναπτυξιακή πορεία των παιδιών (Hollinsworth, 2006). Σύμφωνα με την Kelly,
2019, η φιλία συμβάλλει στην κοινωνική, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη ενω
συντελεί στη ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Η δημιουργία φιλίας προυποθέτει κίνητρο,
αυτοπεποίθηση, ευκαιρία και κοινωνικές δεξιότητες (Κelly, 2019). Για τα τυπικά παιδιά
παρέχεται πληθώρα ευκαιριών στο σχολείο ενώ στα παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες η
διαδικασία αυτή μπορεί να μην είναι τόσο εύκολη.
Τα παιδιά με δυσκατάληπτο λόγο ή με απουσία λόγου βιώνουν περιορισμούς στην
επικοινωνία και ίσως και στην κίνηση. Oι περιορισμοί αυτοί δημιουργούν προβλήματα
στην κοινωνικοποίηση τους με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος κοινωνικής απομόνωσης
και να επηρεάζεται η κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη.
Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη περίπτωσης κατά την οποία εξετάζονται δύο παιδιά
με πλήρως δυσκατάληπτο λόγο πριν την παρέμβαση (εγκεφαλική παράλυση και σοβαρή
δυσπραξία) των οποίων η συμπεριφορά χαρακτηριζόταν προκλητική τόσο στο σπίτι όσο και
στο σχολείο (αυτοτραυματισμοί, στερεοτυπικές κινήσεις) ενω και στις δύο περιπτώσεις τα
παιδία δεν είχαν λειτουργική επαφή με συνομηλίκους (απομόνωση). Και στις δύο
περιπτώσεις έγινε εισαγωγή συστήματος εναλλακτικής επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας
(ΕΕΥΤ) κι ακολούθησε η κοινωνική του χρήση κατά τη συνεδρία σε ποικίλα περιβάλλοντα
και κλιμακούμενης δυσκολίας περιστάσεις.
Τ’ αποτελέσματα έδειξαν ότι με τη παραπάνω μέθοδο μειώθηκε η προκλητική
συμπεριφορά κι ότι η επικοινωνία σε κοινωνικό επίπεδο αυξήθηκε. Και στις δύο
περιπτώσεις με την επιτυχή εισαγωγή του συστήματος σε κοινωνικά περιβάλλοντα και με
παρέμβαση που στόχευε στην αλληλεπίδραση με συνομιληκους και στην εκμάθηση
κοινωνικών στρατηγικών, και τα δύο παιδιά άρχισαν να κάνουν σημαντικά βήματα για τη
δημιουργία φιλίας μέσω συζήτησης, εμπλοκής και μοιράσματος. Συμπερασματικά η
μέθοδος της ΕΕΥΤ και της εκπαίδευσης της κοινωνικής της χρήσης φαίνεται να διευκόλυνε
σε σημαντικό βαθμό την κοινωνικοποίηση και των δύο περιστατικών.
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6.From isolation to friendship : The role of high tech aac in social development and social
integration of children with incomprehensible speech : Case study
Authors: Vili Skarlopoulou, SLT, RCSLT, HCPC reg
Keywords: AAC, friendship social skills, dyspraxia, cerebral palsy Coordinator:aachellas
Theme unit: therapeutic programs
Many studies indicate a connection between the creation of friendship and general
developmental of children (Hollinsworth 2006). Friendship and acceptance into a group of
peers are significant factors in the development of social skills and self-esteem of
teenagers(Azmita,Kam prath&Linet,1998). According to the study, children who use
augmentative and alternative communication (AAC) were shown not to have social and
communicative interaction (Buzilitch&
Lunger ,1995;Harris 1992:Kraat 1987 Light 1998). These limitations deprive them of their
chances to socialize and as a result they are at risk of social isolation. Their social- emotional
development is also affected (Beukelman &Mirenda 1992). The present study is a case study
with 2 children with incomprehensible speech (cerebral palsy and serious dyspraxia). The
aim of the study is to show the development of social skills with the social use of the
communication system in a natural setting. Both children were given a dynamic system
adapted to the needs and preferences. The results showed that in both cases with the
successful introduction of the system into social settings and with intervention aiming at the
interaction with peers, the children started to take important steps for the creation of
friendship.

7. Έμμεση λογοθεραπευτική παρέμβαση 12 εβδομάδων-Π.ΕΞ.Σ.Ε.
Κουρούπη Λένα, Μαρούσος Δημήτρης, Μαρούσου Κερασιά.
Πλαίσιο:Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ
Θεματική Ενότητα: Δραστηριότητα και συμμετοχή – Ποιότητα ζωής
Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντικοί Παράγοντες, θεραπευτική αλλαγή, έμμεσο πρόγραμμα
λογοθεραπείας, στρατηγικές

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συμπεριλαμβάνει στο Διεθνές Σύστημα ταξινόμησης της
Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας (ICF, WHO, 2001) τους Περιβαλλοντικούς
Παράγοντες. Σύμφωνα με τους Roberts&Kaiser, 2011 το περιβάλλον των φροντιστών
επηρεάζει σε μεγάλο ποσοστό τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Η παρούσα μελέτη
αποσκοπεί στη παρουσίαση της κλινικής περίπτωσης ενός παιδιού,του Α., 4,4 ετών με
δυσκολίες στο λόγο και την επικοινωνία. Στόχος είναι (α) η αναγωγή δεδομένων σε μοντέλο
κλινικής διερεύνησης, που συνιστά προσαρμογή του ICF, κατά την έναρξη του
προγράμματος Π.Εξ.Σ.Ε. προκειμένου να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός της στόχευσης και
(β) ο προσδιορισμός της θεραπευτικής αλλαγής μετά το πέρας των 12 εβδομάδων. Πιο
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συγκεκριμένα, περιγράφεται ο σχεδιασμός της στόχευσης του προγράμματος έπειτα από
τη συλλογή και αλληλοσυσχέτιση των πληροφοριών της διερευνητικής διαδικασίας.
Παρουσιάζεται η Φάση Ανάπτυξης του προγράμματος Π.Εξ.Σ.Ε. (Μαρούσος&Μαρούσου,
2016), διαρκείας 6 εβδομάδων, όπου αναδεικνύονται από θεραπευτή και γονείς
Στρατηγικές Αλληλεπίδρασης, Γλωσσικής Διέγερσης, Πραγματολογικής Ενίσχυσης και
Στρατηγικές οικογένειας. Ακολουθεί η δομή και το περιεχόμενο της Φάσης Εδραίωσης,
διαρκείας 6 εβδομάδων. Τέλος, μετά το πέρας των 12 εβδομάδων του
προγράμματος,παρουσιάζονται δεδομένα από την επαναληπτική διερευνητική διαδικασία.
Στην περίπτωση του Α. οι αναφορές των γονέων για την πρόοδο που συντελέστηκε
επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσματα των εργαλείων αξιολόγησης (Δ.Ε.Λ, Εικόνες
Δράσης, FOCUS κ.α). Συμπερασματικά προκύπτει, πως το διαπιστωμένο όφελος των
έμμεσων παρεμβάσεων λογοθεραπείας (ενεργοποίηση γονέων, μείωση γονεϊκής
ανησυχίας, άμεση γενίκευση αποτελεσμάτων, σύντομη διάρκεια) ίσως τα καθιστά μία
επιλέξιμη εναλλακτική κλινικής διαχείρισης με περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης στην
σύγχρονη κλινική πρακτική του Έλληνα Λογοθεραπευτή.
Βιβλιογραφία:
•

The Effectiveness of Parent-Implemented Language Interventions: A Meta-Analysis,
Megan Y. Roberts, and Ann P. Kaiser, American Journal of Speech-Language
Pathology · April 2011

•

World Health Organization (2001). International Classification of Functioning,
Disability, and Health. Geneva: WorldHealthOrganization.

•

Μαρούσος Δ. &Μαρούσου Κ. (2016). Π.Εξ.Σ.Ε.: Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων
Επικοινωνίας. Εκδόσεις Φυλάτος.

•

Μαρούσος, Δ., &Μαρούσου, Κ. (2015). Ο Οδηγός Πλοήγησης: ένα κλινικό εργαλείο
στη βάση της Διεθνούς Ταξινόμησης (ICF) για τη διαχείριση γλωσσικών ή / και
μαθησιακών δυσκολιών στην προσχολική και σχολική ηλικία. Αναρτημένη
Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας (19-22 Νοεμβρίου).
Φιλοσοφική Σχολή, Αθήνα.

•

Μαρούσου, Κ., &Μαρούσος, Δ. (2016). «Οδηγός Πλοήγησης»: Μοντέλο κλινικής
διαχείρισης γλωσσικών ή/και μαθησιακών δυσκολιών στην προσχολική και σχολική
ηλικία. Προφορική Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22
Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.
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8. Επικοινωνώντας με έναν αφασικό ασθενή: Θεώρηση μέσω ανάλυσης συνομιλίας.
Κοτσάνπαπα Ειρήνη – Στυλιανή, Κυριαζής Κυριάκος.

Συγγραφείς: Κοτσάνπαπα Ειρήνη – Στυλιανή
Επόπτης: Κυριαζής Κυριάκος
Θεματική Ενότητα: Δυσφασία
Σκοπός της μελέτης
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η πρακτική προσέγγιση της ΑΣ μεταξύ ενός αφασικού
ασθενούς [ΑΑ] και ενός λογοθεραπευτή [ΛΘ].
Στόχος της μελέτης
Ο ερευνητής/θεραπευτής θα αναλύσει τα δεδομένα, που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια
μίας θεραπευτικής συνεδρίας. Συγκεκριμένα, ο ερευνητής θα καταγράψει και θα αναλύσει
ποιοτικά τις «λεπτομέρειες» της συνομιλίας, συμπεριλαμβάνοντας τις χειρονομίες, τις
κινήσεις, τις παύσεις, τις επαναλήψεις, τους δισταγμούς, τις επανεκκινήσεις, τις
επαναδιατυπώσεις, καθώς και τις εκφράσεις του προσώπου. Επιπροσθέτως, θα μελετήσει
τις συνέπειες της ΑΣ σχετικά με την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία του ΑΑ και του ΛΘ.
Σχετικά με την ερευνητική υπόθεση της συγκεκριμένης μελέτης, καμία ερευνητική υπόθεση
δεν στηρίζει τη συλλογή δεδομένων, διότι τα αποτελέσματα προκύπτουν από τα ίδια τα
δεδομένα (Whithworth et al., 1997).
Μεθοδολογία
Προς το τέλος της ίδιας δεκαετίας του 1980, η ΑΣ εφαρμόστηκε και στο τομέα της
αφασιολογίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε και εφαρμόστηκε από τους Milroy και Perkins, το
1992. Άλλες σημαντικές μελέτες υπήρξαν των Lesser και Perkins το 1999 και του Wilkinson
του 2000. Η πιο πρόσφατη ήταν των Beeke et al. (2014), στην οποία παρατηρήθηκε ότι η
δεξιότητα της γραφής του αφασικού ασθενούς χρησιμοποιήθηκε ως ένα μέσο
ανακατασκευής του λόγου του κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με τη γυναίκα του.
Αποτελέσματα
Ο σταθερός τόνος φωνής του ΛΘ, οι χειρονομίες ματιών και χεριών, η βλεμματική επαφή
ήταν καταλυτικές και είχαν θετική επίδραση στην επικοινωνία τους. Συμπερασματικά, τα
νεύματα και οι κινήσεις ξεπέρασαν τις γλωσσικές δεξιότητες.
Επιπροσθέτως, σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση είχαν οι επανεκκινήσεις του λόγου
του ασθενούς, όπου ήταν εμφανείς μέσω των παύσεων του.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ οι Whitworth κ.α. (1997) υποστήριζαν ότι η συγκεκριμένη
μεθοδολογία χρησιμοποιείται μόνο υπό της φυσικής συζήτησης και όχι υπό στοχευμένων
δραστηριοτήτων (όπως για παράδειγμα σε επαναλήψεις λέξεων/προτάσεων, κατονομασία
εικόνων), στη συγκεκριμένη μελέτη η εφαρμογή της ΑΣ πραγματοποιήθηκε
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συμπληρωματικά και μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων, όπου οι κινήσεις, τα νεύματα
του θεραπευτή, βοήθησαν τον ΑΑ να επικοινωνήσει αποτελεσματικότερα με τον ΛΘ.
Λέξεις κλειδιά:
ανάλυση συζήτησης, στοχευμένες δραστηριότητες, αλληλεπίδραση, βλεμματική επαφή,
χειρονομίες
Βιβλιογραφία
BEEKE, S., JOHNSON, F., BECKLEY, F., HEILEMANN, C., EDWARDS, S., MAXIM, J. AND BEST,
W. 2014. Enabling Better Conversations Between a Man With Aphasia and His Conversation
Partner: Incorporating Writing Into Turn Taking. Language and Social Interaction, 47 (3),
292-305.
HUTCHBY, I. AND WOOFFITT, R. 1998. Conversation Analysis. Principles, Practices and
Applications. Oxford: Blackwell.
MILROY, L. & PERKINS, L. 1992. Repair strategies in aphasic discourse: towards a
collaborative model. Clinical Linguistics and Phonetics, 6, 27-40.
RICHARDS, K. 2005. Introduction. In Richards, K. and Seedhouse, P. (Eds.). Applying
Conversation Analysis. Hampshire: Palgrave Macmillan. pp.1-15.
WHITWORTH, A., PERKINS, L., AND LESSER, R. 1997. Conversation Analysis Profile for People
with Aphasia. London: Whurr.

8. Communicating with an aphasic adult: A conversation analytic perspective
Dissertation author Kotsanpapa Eirini-Styliani
Supervisor Kyriazis Kyriakos
Topical unit Dysphasia
Specific aims
Summary
The aim of the present study is the conversation analytic perspective of communication
between the therapist and the aphasic patient.
The researcher will analyze the data collected, after the end of the session. More
specifically, the researcher, with the use of conversational analytic methodology, will
analyze qualitatively the “details” of conversation, including gestures, movement, pauses,
repetitions, hesitations, re-starts and facial expression of aphasic patients in order to
identify interactional patterns and the consequences in communication.
Research Questions and Hypothesis
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In this study the aim of the application of the conversation analytic framework is to reach a
deeper understanding of communication between people with aphasia and SLTs. Within this
framework, “no hypothesis underpins the collection of data, rather these are included from
the data itself" (Whithworth et al. 1997).
Methodology
In the end of the 1980s, CA was also applied to aphasiology (Milory & Perkins 1992; Lesser &
Perkins 1999). Specifically, CA was studied and implemented by Milory and Perkins, in 1992.
The studies of Lesser and Perikins (1999) and Wilkinson (2000) were supposed to be
significant for the aphasiology science. A recent study was Beeke et al. (2014), which was
analyzed an intervention in the conversations between a chronic aphasic patient and his
wife. It is notable to mention thar pre-intervention analysis disclosed the ability of writing as
a source for turn-construction.
Results
SLT’s gestures, movement, eye-gaze were important for their communication.
Consequently, the gesture skills outstriped language skills in aphasia.
Additionally, P’s re-starts, which was obvious through her pauses, were significant for their
interaction.
Finally, the study of Whitworth et al. (1997) demonstrated that CA is focused on what
participants do during the session. Analysis is conducted on natural conversation, without
demanding tasks (such as repetition of word/sentence and naming of picture). However, the
specific results have given the chance to SLT to use CA in the demanding task (sentence
repetition). During this demanding task, the gaze, the SLT’s gesture and the prompt assisted
the aphasic speaker to communicate with her SLT.
Thus, analysis can be conducted on a natural conversation and an intervention with
demanding tasks.
Keywords
conversation analysis, demanding tasks, interaction, eye gaze, gestures

9. Κέντρο ανοιχτής πρόσβασης στη εικονική εκπαίδευση για άτομα με επικοινωνιακές
διαταραχές.
Open access virtual educational center for people with communication disorders.
Margarita Stankova1 and Polina Mihova2
1,2

New Bulgarian University, Sofia, 1618, Bulgaria
mstankova@nbu.bg
Abstract:
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The purpose of the poster is to present the e-Health virtual center, a product of the
international project Development of Online Learning Environment for e-Health under the
Erasmus + Programme. The Virtual Education Center is targeted at different groups of
people – students in psychology, speech therapy, public health and health management,
special pedagogy, practitioners in public health and assisting professions, representatives of
patient groups and parents and relatives of people with disabilities, to provide training
resources and assessment methods, treatment and support of people with disabilities. The
Center includes a developed open accessed educational “eHealth Distance Program –
working with people with disabilities”, different educational materials, specialized
terminology dictionaries and interactive resources. There are two separate online training
Moodle platforms – one situated on a server of the New Bulgarian University, and the other
- situatedon a server of Medical University Victor Babes, Timisoara (a project partner). The
implementation of the Moodle learning platformat NBU includes:
• Tests ands elf-assessment surveys with feedback and guidance for help and selfhelp for children and adults with developmental disabilities and their parents and relatives;
• Practical exercises with demo models of software solutions for eHealth training;
• Practical exercises for 3D reconstruction and training models for demoprinting;
•Models of free software applications for the needs of telemedicine and home
surveillance that meet the needs of children and adults withspecialneeds.
According to site statistics (http://ehealth-edu.eu) in 2018 there are over 2000 visits,
surveyedover 1000 and the register edusers on Moodle platforms are over 50.
Key words: speech pathology, communication disorders, eHealth, online education

10. Η χρήση του γλωσσικού προγράμματος Makaton σε παιδί με σύνδρομο Down, κατά την
εργοθεραπευτική παρέμβαση (δόκιμη κλινική πρακτική).
The implementation of the Makaton language program in a through occupational therapy
child with down syndrome.
Σωπιάδου Χρύσα

Συγγραφέας- Ομιλητής: Σωπιάδου Χρύσα, Εργοθεραπεύτρια.
Λέξεις κλειδιά: Makaton, εργοθεραπεία, επικοινωνία, σύνδρομο Down, πληροφόρηση
Φορέας: Κέντρο Παρέμβασης και Θεραπείας‘’ΕπιΚοινωνώ’’.
Θεματική Ενότητα: Παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές: κλινικά και ερευνητικά
θέματα.
Σκοπός εργασίας: Είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας της δημιουργίας ενός κοινού κώδικα
πληροφόρησης και επικοινωνίας θεραπευτή και θεραπευόμενου, ανεξαρτήτως
ειδικότητας, καθώς η επικοινωνία θεωρείται γενικευμένη κοινωνική δεξιότητα.
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Μεθοδολογία: Κατά την παρέμβαση τέθηκαν βραχυπρόθεσμοι εργοθεραπευτικοί στόχοι
και συγκεκριμένα ενίσχυση της Πραξίας, της Αδρής και Λεπτής Κίνησης. Έπειτα,
ακολουθώντας τις βασικές αρχές του γλωσσικού προγράμματος Makaton, έγινε χρήση των
νοημάτων και των συμβόλων σε ελεύθερο πλαίσιο αλληλεπίδρασης αλλά και σε δομημένες
δραστηριότητες, με στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία και την πληροφόρηση του
παιδιού.
Αποτελέσματα: Με τη χρήση του γλωσσικού προγράμματος Makaton, φάνηκε ότι και οι
εργοθεραπευτικοί στόχοι επιτεύχθηκαν και ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο, αλλά και η
επίδοσή του παιδιού βελτιώθηκε στην παραγωγή νοημάτων Makaton μέσω της εμπλοκής
του σε δραστηριότητες αδρής και λεπτής κίνησης.
Συμπεράσματα: Η γνώση και χρήση του γλωσσικού προγράμματος Makaton είναι
σημαντική και για τους εργοθεραπευτές, καθώς αποδεικνύεται χρήσιμο κατά την
εφαρμογή του σε άτομα με επικοινωνιακές δυσκολίες. Τέλος, ενισχύει την έννοια της
διεπιστημονικότητας.

11. Συν-θεραπεία λογοθεραπευτή - εργοθεραπευτή στην πρώιμη παρέμβαση παιδιών με
νευροαναπτυξιακές διαταραχές.
Σγουρομάλλη Μ., Μούτσιου Σ., Μάλφα Μ., Μαρούλη, Α., Γαλανού Ε., Τσίπρα Ι.,
Βλασσοπούλου Μ.

Σγουρομάλλη Μ., Μούτσιου Σ., Μάλφα Μ., Μαρούλη, Α., Σταθοπούλου Μ., Γαλανού Ε.,
Τσίπρα Ι., Βλασσοπούλου Μ.
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Η σύγχρονη γνώση για τη φύση των δυσκολιών παιδιών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές
έχει οδηγήσει τους θεραπευτές στη χρήση της συν-θεραπείας για την πιο αποτελεσματική
και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιστατικών. Με τον όρο συν-θεραπεία ορίζουμε τη
συνύπαρξη δύο θεραπευτών με κοινή στρατηγική ως προς την θεραπευτική παρέμβαση και
αντιμετώπιση ενός περιστατικού. Η συν-θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί και να ωφελήσει
ιδιαίτερα την πρώιμη παρέμβαση παιδιών τα οποία εμφανίζουν νευροαναπτυξιακές
διαταραχές και είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης διεπιστημονικής προσέγγισης. Οι
νευροαναπτυξιακές διαταραχές χαρακτηρίζονται από καθυστέρηση ή απόκλιση στα
ψυχολογικά χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από την ανάπτυξη και παρουσιάζουν
επίμονη πορεία, γνωστικά ελλείμματα, αλληλοεπικάλυψη στα συμπτώματα και ισχυρούς
γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή δραστηριοτήτων και η καταγραφή των
πλεονεκτημάτων από τη συν-θεραπεία λογοθεραπευτή-εργοθεραπευτή σε μικρή ομάδα
παιδιών πρώιμης αντιμετώπισης νευροαναπτυξιακών διαταραχών, έτσι ώστε το παιδί να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής, του σχολείου και της μετέπειτα
ένταξής του στην κοινωνία. Επίσης, μελετήθηκαν και τα οφέλη που έχει η συν-θεραπεία και
για τους ίδιους τους θεραπευτές.
Μέθοδος: Η συν-θεραπεία πραγματοποιήθηκε σε ομάδα πέντε παιδιών με συχνότητα δύο
φορές την εβδομάδα από μιάμιση ώρα. Στόχοι της θεραπείας αποτέλεσαν η ανάπτυξη του
λόγου, της ομιλίας, της επικοινωνίας, της λεπτής κίνησης, της αδρής κίνησης, της οπτικής
διάκρισης, της προσοχής, της συγκέντρωσης, της συμπεριφοράς, της κοινωνικοποίησης, της
αυτουπηρέτησης και των γνωστικών δεξιοτήτων.
Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά τόσο για την πρόοδο των παιδιών στους τομείς που
αναφέρθηκαν όσο και για τους θεραπευτές. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξουν
περαιτέρω έρευνες που θα μελετήσουν την μακροχρόνια εξέλιξη των παιδιών για να
επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά της μεθόδου.
Λέξεις κλειδιά: Συν-θεραπεία, Λογοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, Νευροαναπτυξιακές
διαταραχές, Πρώιμη παρέμβαση,
Φορέας: ΚΚΨΥ Βύρωνα- Καισαριανής- ΕΚΠΑ Θεματική Ενότητα: Νευροαναπτυξιακές
διαταραχές
11.Co-therapy between speech and occupational therapists
neurodevelopmental disorders in an early intervention group.

for

children

with

Contemporary knowledge about the nature and range of difficulties faced by children with
neurodevelopmental disorders has led to the use of co-therapy as an effective and
integrated approach for these patients. Co-therapy is defined as the partnership between
two or more therapists with a common strategic approach towards intervention. This
approach can be integrated into early intervention services for children with
neurodevelopmental disorders and is a part of a wider interdisciplinary approach. Children
with neurodevelopmental disorders can experience difficulties with language and speech,
motor skills, behavior, memory, learning, or other functions. While the symptoms and
behaviors of neurodevelopmental disabilities often change or evolve as a child grows older,
some impairments may persist. These disorders are likely to result from a combination of
genetic, biological, psychosocial and environmental risk factors.
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The aim of this study is to indicate the type of therapy activities, as well as the numerous
advantages that SLT and OT co-therapy has on an early intervention group of children with
neurodevelopmental disorders, in order that they may cope with the demands of everyday
life, school and with their later adjustment in society. The benefits that co-therapy offers to
the therapists are also presented.
Method: Co-therapy was performed on a group of five children with a frequency of two
times per week, altogether three hours per week. The main goals of the co- therapy
approach were the development of speech and language, communication, fine and gross
motor skills, visual discrimination, attention, concentration, behavior, socialization,
cognitive skills and self-help.
Results and Conclusions: Improvement in all the above areas was indicated for the children,
but the collaboration between the two specialties in the framework of this interdisciplinary
model was also particularly encouraging and warrants further investigation. Consequently,
more research is needed to address how effective collaborative work is for the long-term
benefit of children with neurodevelopmental disorders.
Key words: Co-therapy, SLT, OT,, neurodevelopmental disorders, early intervention

12.

Η αποτελεσματικότητα της έγκαιρης λογοθεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά με
απραξία της ομιλίας ηλικίας 2-4 ετών».

Μαρία Χριστοπούλου, Emily Eftychiou, Λουίζα Βωνιάτη.

Συγγραφείς:
Μαρία Χριστοπούλου,Ph.D., MOP, SLP, CSS
Email: m.christopoulou@euc.ac.cy
Emily Eftychiou, student SLP
Email: Emily Eftychiou <ee152480@students.euc.ac.cy> Λουίζα Βωνιάτη, PhD, MEd., SLT
Email: l.votiati@euc.ac.cy Φορέας: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εισαγωγή: Η παιδική απραξία της ομιλίας είναι μία νευρολογικής φύσεως διαταραχή, η
οποία αφορά τον κινητικό συντονισμό και προγραμματισμό των αρθρωτών. Η αδυναμία
του εγκεφάλου για ορθή αποστολή του μηνύματος, έχει ως αποτέλεσμα η ομιλία των
παιδιών με απραξία να επηρεάζεται σε διάφορους τομείς όπως είναι η άρθρωση, η
προσωδία και η καταληπτότητα. Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει πληροφορίες για τη θετική
έκβαση αποτελεσμάτων μετά την εφαρμογή διάφορων προσεγγίσεων και παρεμβάσεων σε
παιδιά με απραξία της ομιλίας στο ηλικιακό εύρος 2-10 ετών. Στην ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας ανευρέθηκαν άρθρα, από τα οποία αντλήθηκαν πληροφορίες σχετικά με
την αποτελεσματικότητα της χρήσης εξειδικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων που
χρησιμοποιήθηκαν στη λογοθεραπεία παιδιών με απραξία. Μεθοδολογία: Η ανασκόπηση
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της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων, Scopus, Embase και Science
Direct με τις επικρατέστερες να είναι η PubMed και ο Αμερικανικός Οργανισμός Ομιλίας
και Ακοής (ASHA). Διαφάνηκε ότι η σχετική βιβλιογραφία ήταν αρκετά περιορισμένη λόγω
των ελάχιστων σχετικών ερευνητικών μελετών που αφορούν τη συγκεκριμένη
πληθυσμιακή ομάδα. Συνολικά ανευρέθηκαν 8 άρθρα που πληρούσαν τα κριτήρια
συμπερίληψης και σχετίζονταν με την απραξία της ομιλίας σε παιδιά και των δύο φύλων,
τα οποία στη συνέχεια αναλύθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με την παρέμβαση
που χρησιμοποιήθηκε στην κάθε έρευνα. Επίσης, δόθηκε έμφαση στην
αποτελεσματικότητα της κάθε παρέμβασης αλλά και στον συνδυασμόδιαφορετικών
προσεγγίσεων ή τεχνικών. Αποτελέσματα: Οι έρευνες που συμπεριλήφθηκαν
διενεργήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ευρωπαϊκές χώρες και ταξινομήθηκαν με το
είδος της παρέμβασης που χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα όλων των
ερευνών έδειξαν βελτίωση σε όλα τα παιδιά, όμως σε διαφορετικό βαθμό το κάθε ένα και
σε διαφορετικούς τομείς. Σε μερικές μελέτες τα παιδιά παρουσίασαν βελτίωση στην
άρθρωση φωνημάτων, συλλαβών και λέξεων ενώ είχαν λιγότερη βελτίωση σε φράσεις και
προτάσεις. Παρατηρήθηκε ότι, υπήρξε δυσκολία διατήρησης των αποτελεσμάτων
μακροπρόθεσμα όπως και γενίκευσης στον αυθόρμητο λόγο. Συμπεράσματα: Οι
θεραπευτικές παρεμβάσεις, προσεγγίσεις και τεχνικές για την αντιμετώπιση της απραξίας,
συμβάλουν στη βελτίωση της ομιλίας των παιδιών, κυρίως μετά από συστηματική και
μακροπρόθεσμη θεραπεία, ανεξάρτητα από τον βαθμό σοβαρότητας της διαταραχής. Η
κάθε θεραπεία μπορεί να παρέχει σταδιακή εξέλιξη στην ομιλία αφού εφαρμοσθεί
μεμονωμένα, όμως παρέχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα όταν συνδυαστεί με κάποια
άλλη τεχνική. Αξίζει να σημειωθεί η αναγκαιότητα πραγματοποίησης περισσότερων
ερευνών για εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας και παροχή περισσότερων μεθόδων
τεκμηριωμένης πρακτικής.
Λέξεις Ευρετηριασμού:
αποτελεσματικότητα.
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12.The effectiveness of early speech intervention in children with apraxia of speech aged 2-4
years.
Voniati Louiza PhD, MEd., SLT, Eftychiou Emily MSc, Christopoulou Maria PhD, MSc, SLT
ABSTRACT
The evidence based effectiveness of early speech intervention in childhood apraxia of
speech in children aged 2-4 years old is divided into five sections; the theoretical
background, the main objectives of intervention, the methodology, the results and finally
the conclusions.
Recent studies have shown the difficulty in defining childhood apraxia of speech and
creating a common list with the specific characteristics of this disorder over the years. A
definition which is widely accepted and used by all clinicians is the one proposed by the
American Speech-Language Hearing Association (ASHA). Other terminology has also been
used to describe the disorder such as developmental dyspraxia or oral dyspraxia. The age
that children start having speech and language therapy and the intensiveness of the
sessions they get, have a significant role in effective progress and rehabilitation, in order to
reach the language level of typically developed children.
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Additionally, based on the literature review, two main questions needed to be answered.
The first question was the effectiveness of early intervention and the second was the
effectiveness of the application of tools and methods in children’s speech with apraxia.
There has been no much research conducted globally regarding the effectiveness of early
speech intervention in childhood of apraxia among the ages 2-4 due to a variety of reasons
such as the co-existence of other disorders or syndromes and the complexity of the
disorder. However, research in the data base of PubMed and the website of ASHA gave at
first 233 articles, which were gradually decreased to 8 due to the inclusion and exclusion
criteria. These consisted of the gender and age of the children, the children’s native
language, the diagnosis and the level of severity of the disorder, the receptive versus
expressive skills as well as the ability to read whenever was required by the approach.
The articles were then categorised into five parts depending on the approach which was
used in each study. All approaches and methods showed encouraging results in children’s
speech either they were used on their own or combined with other techniques. Changes in
children’s speech were noted in vocabulary, grammar, syntax, phonemic awareness, letterphoneme recognition, articulation, intelligibility and prosody.
To conclude, the results of early intervention, the intensiveness of speech and language
therapy sessions and the approach used in each study proved general progress in all
children’s speech. Each child showed improvement in different grade and subsystem of the
language whereas application of the learning outcome in real context was accomplished in
some cases. Finally, combined approaches gave greater outcomes and improvement in the
speech of children with mild up to severe apraxia of speech.
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