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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Σ τον τομέα των διαταραχών επικοινωνίας, τα πεδία της έρευνας και της κλινικής

άσκησης αναφέρονται, συχνά, ως τελείως ξεχωριστές οντότητες. Όντως, οι στόχοι

των δύο δραστηριοτήτων είναι πολύ διαφορετικοί. Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι

να προσθέτει στην ήδη υπάρχουσα βάση γνώσεων, σε μία δεδομένη περιοχή, ενώ ο

απόλυτος στόχος της κλινικής εργασίας είναι να αλλάζει τη συμπεριφορά. Ωστόσο, οι

δύο δραστηριότητες έχουν, επίσης, πολλά κοινά χαρακτηριστικά και αυτές οι ομοιότη-

τες υπερτερούν των διαφορών. Η πιο βασική ομοιότητα είναι ότι τόσο η έρευνα, όσο

και η κλινική άσκηση είναι επιστημονικές διεργασίες, οι οποίες βασίζονται στην υψηλό-

τερη ποιότητα ενδείξεων, που είναι διαθέσιμες (συχνά, αναφέρονται ως τεκμηριωμένη

πρακτική). Επομένως, η άποψή μας είναι ότι, η παρέμβαση, όπως και η έρευνα, θα πρέ-

πει να βασίζεται στις αρχές της επιστημονικής μεθόδου. Τόσο η έρευνα, όσο και η πα-

ρέμβαση περιλαμβάνουν τα εξής:

• Τον προσδιορισμό μιας δυσκολίας.

• Την ανασκόπηση της υπάρχουσας γνώσης σχετικά με τoν τομέα, που παρουσιάζεται

η δυσκολία.

• Τον σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με την επίλυση της δυσκολίας.

• Την διαχείριση των ανεξάρτητων μεταβλητών.

• Την συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων.

• Την διατύπωση συμπερασμάτων σχετικά με την εγκυρότητα των αρχικών υποθέσεων.

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση είναι μία δυναμική διαδικασία, η οποία ακολουθεί μία

συστηματική ακολουθία. Ξεκινά με την διάγνωση μιας διαταραχής επικοινωνίας και ακο-

λουθείται από την επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών στόχων. Οι εκπαιδευτικές

διαδικασίας εφαρμόζονται, έπειτα, για να διευκολυνθεί η κατάκτηση των συμπεριφο-

ρών-στόχων. Η διαδικασία της παρέμβασης ολοκληρώνεται, όταν επιτευχθεί η άρτια εκ-

μάθηση αυτών των συμπεριφορών. Περιοδικές παρακολουθήσεις πραγματοποιούνται,

για να ελεγχθεί η διατήρηση και η σταθερότητα των νεοαποκτηθέντων συμπεριφορών.

Σε όλα τα στάδια της θεραπείας, η υπεράσπιση είναι ένας σημαντικός ρόλος για τον λο-

γοπαθολόγο. Όλοι οι κλινικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τη νομοθεσία, που αφορά τα άτο-

μα με ειδικές ανάγκες. Η νομοθεσία αποτρέπει τις διακρίσεις, διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες

στις δημόσιες μεταφορές, την εργασία, την μετακίνηση, τις κρατικές υπηρεσίες και τις

τηλεπικοινωνίες. Η λογοπαθολογία είναι ένα δυναμικό επάγγελμα, το οποίο εξελίσσεται

συνεχώς. Το πεδίο άσκησης επαγγέλματος της λογοπαθολογίας περιγράφεται από την

American Speech-Language-Hearing Association, ή ASHA (ASHA, 2007b). Οι λογοπαθολό-

γοι είναι υπεύθυνοι για την πλήρη κατανόηση των τομέων της επικοινωνίας και της κα-

τάποσης, τους οποίους είναι καταρτισμένοι να επιλαμβάνονται (πχ., φωνή, λόγος, ροή

ομιλίας), καθώς και για την κλίμακα των υπηρεσιών, που δικαιούνται να παρέχουν (πχ.,

αξιολόγηση, συμβουλευτική, θεραπεία). Ένα σχετικό, πολύ σημαντικό έγγραφο για

όλους τους λογοπαθολόγους είναι ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της ASHA του

2010. (Δείτε το Παράρτημα Α στο τέλος αυτού του βιβλίου). Αυτό το έγγραφο αποτυ-

πώνει τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς, αναφορικά με διάφορους τομείς

(πχ., την καλή διαβίωση των πελατών, το επίπεδο επάρκειας των λογοπαθολόγων, την

κατανόηση του κοινού σχετικά με το επάγγελμα).
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: 
ΕΝΑ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το 2000, οι Rose και Meyer ξεκίνησαν ένα πλαίσιο, βασισμένο στον συλλογισμό ότι, κά-

θε άτομο, άσχετα από οποιαδήποτε σωματική, γνωστική, αισθητηριακή, μαθησιακή ή

άλλου τύπου δυσκολία, δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην μά-

θηση. Το μοντέλο τους χαρακτηρίζεται από τρεις αρχές καθολικού σχεδιασμού για τη

μάθηση (ΚΣΜ): τα πολλαπλά μέσα παρουσίασης, τα πολλαπλά μέσα έκφρασης και τα

πολλά μέσα συμμετοχής. Όπως ισχύει στα εκπαιδευτικά και κλινικά πλαίσια, αυτό ση-

μαίνει ένα θεωρητικό πλαίσιο για την παροχή των πιο κατάλληλων υποστηρίξεων για

παιδιά και ενήλικες, και περιλαμβάνει:

• Πολλαπλά Μέσα Παρουσίασης: Θα πρέπει να υπάρχουν πολλαπλές, διαθέσιμες μέ-

θοδοι, μέσω των οποίων να μπορούν τα άτομα να έχουν πρόσβαση και να μαθαίνουν

σημαντικές πληροφορίες και δεξιότητες (πχ., το παραδοσιακό βιβλίο να συνοδεύεται

από ένα CD-ROM, μέσα μετατροπής ομιλίας-σε-κείμενο).

• Πολλαπλά Μέσα Έκφρασης: Διάφορες μέθοδοι και μέσα πρέπει να είναι διαθέσιμα

στα άτομα, ώστε να παρουσιάσουν την άρτια εκμάθηση των πληροφοριών και των

δεξιοτήτων τους.

• Πολλαπλά Μέσα Συμμετοχής: Στα άτομα πρέπει να παρέχονται αρκετές επιτυχείς

ευκαιρίες μάθησης και εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις, ώστε να διατηρήσουν

επαρκές κίνητρο για τη μάθηση.

Το καίριο θέμα του ΚΣΜ είναι η εκπαιδευτική ευελιξία, ώστε να παρέχονται οι πιο κατάλ-

ληλες επιλογές για διαφορετικούς μαθητές. Για άτομα με ειδικές ανάγκες, ο ΚΣΜ περι-

λαμβάνει διευκολύνσεις, τροποποιήσεις και υποστηρικτική τεχνολογία. Οι διευκολύνσεις

είναι αλλαγές, οι οποίες βοηθούν τους πελάτες να ξεπεράσουν ή να αντισταθμίσουν

την διαταραχή τους, όπως προνομιακή θέση ή επιλογή γραπτής, αντί προφορικής ομι-

λίας. Οι τροποποιήσεις είναι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο ή στις προσδο-

κίες από την επίδοση ενός ατόμου. Παραδείγματα είναι ο μειωμένος αριθμός ασκήσεων

στην τάξη/στο σπίτι ή οι μειωμένοι στόχοι παραγωγικότητας ή μάθησης.

Ο ΚΣΜ περιλαμβάνει, επίσης, τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας (ΥΤ), ως στήριξη

για μαθητές και ενήλικους και διαταραχές (Dalton, Pisha, Eagleton, Coyne, & Deysher,

2002^ Hall, Meyer, & Rose, 2012^ Ralabate, 2011^ Strangman, 2003). Η ΥΤ μπορεί να περι-

λαμβάνει λογισμικό μετατροπής ομιλίας-σε-κείμενο, το οποίο μετατρέπει την ομιλία σε

έγγραφα κειμένου, λογισμικό μετάφρασης για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, ως

δεύτερη γλώσσα, και πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ως μέσο συλλογής πληροφοριών. Σε

όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να παρέχεται επαρκής εκπαίδευση, έτσι ώστε τα άτομα να

μπορούν να χρησιμοποιούν την ΥΤ με επιτυχία και αξιοπιστία. Πρέπει να τονίσουμε ότι,

αυτές οι τεχνολογίες είναι υποστηρικτικές και δεν αντικαθιστούν την άμεση εκπαίδευση.

Γενικές Αρχές Παρέμβασης
Οι βασικές αρχές της αποτελεσματικής παρέμβασης συνάδουν με ένα πλαίσιο ΚΣΜ και

εφαρμόζονται σε πελάτες όλων των ηλικιών και διαταραχών. Αυτές περιλαμβάνουν:

• Η παρέμβαση είναι μία δυναμική, και όχι στατική διαδικασία, κατά την οποία ο κλινι-

κός αξιολογεί συνεχώς την πρόοδο ενός πελάτη σε σχέση με τους στόχους, που

έχουν τεθεί και τους τροποποιεί, όπως απαιτείται.
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• Τα προγράμματα παρέμβασης θα πρέπει να σχεδιάζονται, λαμβάνοντας προσεκτικά

υπόψη τις λεκτικές και μη λεκτικές γνωστικές ικανότητες ενός πελάτη. Η αναγνώριση

του επιπέδου γνωστικής λειτουργικότητας ενός πελάτη είναι πολύ σημαντική για την

λήψη αποφάσεων σχετικά με την υποψηφιότητα για θεραπεία και την επιλογή κα-

τάλληλων θεραπευτικών αντικειμένων.

• Ο απόλυτος στόχος της παρέμβασης είναι η διδασκαλία στρατηγικών για την διευκό-

λυνση της επικοινωνιακής διεργασίας, και όχι η διδασκαλία μεμονωμένων δεξιοτή-

των ή συμπεριφορών (στον βαθμό, που είναι εφικτό). Ενώ οι δεξιότητες απαιτούνται

για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε δεδομένες καταστάσεις, οι

στρατηγικές επιτρέπουν στο άτομο να γνωρίζει πότε και πώς να χρησιμοποιήσει αυ-

τές τις δεξιότητες σε καινούρια και ποικίλα μαθησιακά πλαίσια.

• Οι γλωσσικές και ομιλητικές ικανότητες κατακτώνται και χρησιμοποιούνται, κατά κύ-

ριο λόγο, για τον σκοπό της επικοινωνίας και, επομένως, θα πρέπει να διδάσκονται

σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο. Στον βαθμό, που είναι δυνατό, η θεραπεία θα πρέπει

να πραγματοποιείται σε ρεαλιστικές καταστάσεις και να παρέχει στον πελάτη ευκαι-

ρίες, ώστε να συμμετέχει σε εποικοδομητικές επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις.

• Η παρέμβαση θα πρέπει να είναι ατομικά προσανατολισμένη, βασισμένη στη φύση

των συγκεκριμένων δυσκολιών και του ατομικού ρυθμού μάθησης του πελάτη.

• Η παρέμβαση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη, ώστε να διασφαλίζει ότι, ο πελά-

της παρουσιάζει σταθερή επιτυχία σε όλα τα στάδια του θεραπευτικού προγράμ-

ματος.

• Η παρέμβαση είναι πιο αποτελεσματική, όταν οι θεραπευτικοί στόχοι είναι σχεδια-

σμένοι, ώστε να προάγουν τις γνώσεις ενός πελάτη ένα βήμα πέρα από το τωρινό

επίπεδο.

• Η παρέμβαση θα πρέπει να τερματίζεται, μόλις επιτευχθούν οι στόχοι ή όταν ο πελά-

της δεν επιδεικνύει πλέον εμφανή πρόοδο.

• Οι πρακτικές παρέμβασης πρέπει να βασίζονται στις καλύτερες, διαθέσιμες επιστη-

μονικές ενδείξεις.

• Η παρέμβαση θα πρέπει να δείχνει ευαισθησία στις αξίες και τις πεποιθήσεις του πε-

λάτη, καθώς και στο πολιτιστικό και γλωσσικό του υπόβαθρο.

Για την παροχή αποτελεσματικής παρέμβασης για οποιονδήποτε τύπο διαταραχής επι-

κοινωνίας, οι λογοπαθολόγοι πρέπει να κατακτούν συγκεκριμένες, βασικές κλινικές δε-

ξιότητες. Αυτές οι δεξιότητες βασίζονται στις θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης συμ-

περιφοράς και της θεωρίας της μάθησης. Οι ακόλουθες κατηγορίες αποτελούν τα δομι-

κά στοιχεία της θεραπείας και εξυπηρετούν ως το θεμέλιο για όλες τις θεραπευτικές

προσεγγίσεις για κάθε διαταραχή:

• Προγραμματισμός: Επιλογή, ακολουθία και γενίκευση των θεραπευτικών στόχων.

• Τροποποίηση συμπεριφοράς: Συστηματική χρήση συγκεκριμένων διαδικασιών αλλη-

λουχίας ερεθίσματος-απόκρισης.

• Βασικές στρατηγικές διδασκαλίας: Χρήση βασικών τεχνικών εκπαίδευσης για τη διευ-

κόλυνση της μάθησης.

• Σχεδιασμός συνεδρίας: Οργάνωση και εφαρμογή των θεραπευτικών συνεδριών,

συμπεριλαμβανομένης της διαπροσωπικής δυναμικής.

• Συλλογή δεδομένων: Συστηματική μέτρηση της επίδοσης του πελάτη και της αποτε-

λεσματικότητας της θεραπείας.

Η επιτυχής παρέμβαση απαιτεί την ικανότητα της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης αυ-
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τών των πέντε παραμέτρων σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα. Το Παράρτημα 1-Α στο τέ-

λος του κεφαλαίου παρέχει μία λίστα ελέγχου των κλινικών συμπεριφορών, οι οποίες

αποκρίνονται σε κάθε μία εκ’ των παραμέτρων. Αυτή η λίστα ελέγχου μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί από φοιτητές, ως οδηγός για την παρατήρηση των θεραπευτικών συνεδριών

ή από επόπτες για την αξιολόγηση της κλινικής επίδοσης των φοιτητών. Το υπόλοιπο

κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε μία λεπτομερή συζήτηση σχετικά με κάθε τομέα βασικής

δεξιότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει την επιλογή και την ακολουθία συγκεκριμένων επικοι-

νωνιακών συμπεριφορών. Καινούριες συμπεριφορές παρουσιάζονται και διδάσκονται σε

ιδιαίτερα δομημένες καταστάσεις, με τον κλινικό να παρέχει πολλαπλές παρακινήσεις

και μέγιστη υποστήριξη. Οι επακόλουθες δραστηριότητες προχωρούν με μία ιεραρχία

δυσκολίας και πολυπλοκότητας, καθώς μειώνεται η υποστήριξη από τον κλινικό. Ο πε-

λάτης παρουσιάζει γενίκευση κάθε νεοαποκτηθείσας συμπεριφοράς, χρησιμοποιώντας

την σε καταστάσεις αφήγησης ή σε πλαίσια. Η διαδικασία του προγραμματισμού κορυ-

φώνεται με την τακτική και αυθόρμητη χρήση μιας συμπεριφοράς σε καθημερινές κατα-

στάσεις ομιλίας και ακρόασης.

Επιλογή Θεραπευτικών Στόχων
Το πρώτο βήμα στον προγραμματισμό είναι ο προσδιορισμός των επικοινωνιακών συμ-

περιφορών, οι οποίες πρέπει να κατακτηθούν μέσα στην πορεία του θεραπευτικού προ-

γράμματος. Αυτοί οι θεραπευτικοί στόχοι, συχνά, αναφέρονται ως μακροπρόθεσμοι

στόχοι. Οι αρχικές πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς θεραπευτικούς στόχους θα

πρέπει να λαμβάνονται από την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων προηγούμενων δια-

γνωστικών ευρημάτων. Συχνά, τα δεδομένα αξιολόγησης βασίζονται, εν μέρει, στην χο-

ρήγηση σταθμισμένων δοκιμασιών. Αυτές οι δοκιμασίες, συνήθως, είναι σχεδιασμένες,

να εξετάζουν ένα ή δύο παραδείγματα μιας δεδομένης επικοινωνιακής συμπεριφοράς.

Ωστόσο, μία μόνο λανθασμένη απόκριση δεν αποτελεί μία επαρκή βάση, για να συμπε-

ριληφθεί μία συμπεριφορά ως στόχος σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα. Υποδεικνύει μό-

νο έναν πιθανό τομέα αδυναμίας, ο οποίος πρέπει, έπειτα, να εξεταστεί εκτενέστερα,

για να προσδιοριστεί, εάν υπάρχει μια πραγματική αδυναμία. Επιπλέον, είναι σημαντικό,

ένας κλινικός να λάβει υπόψη το πολιτιστικό και γλωσσολογικό υπόβαθρο του πελάτη,

όταν προσδιορίζει πιθανούς θεραπευτικούς στόχους. Οι ομιλητικές και γλωσσικές δια-

φορές, που προκύπτουν από τη χρήση μιας διαλέκτου ή από άτομα, των οποίων η μη-

τρική γλώσσα δεν είναι η γλώσσα εξέτασης, δεν αποτελούν μία διαταραχή επικοινω-

νίας. Στο Κεφάλαιο 12, αναφέρονται συνήθη χαρακτηριστικά της Αγγλικής γλώσσας σε

Αφροαμερικανούς, Ισπανόφωνους και Ασιάτες.

Αυτή η δειγματοληψία επιτυγχάνεται μέσω της χορήγησης προ-θεραπευτικών σημεί-

ων αναφοράς. Τα σημεία αναφοράς είναι κλινικά-σχεδιασμένες μετρήσεις, οι οποίες πα-

ρέχουν πολλαπλές ευκαιρίες σε έναν πελάτη, ώστε να παρουσιάσει μία δεδομένη επι-

κοινωνιακή συμπεριφορά. Ένας καλός γενικός κανόνας είναι, να περιλαμβάνονται, του-

λάχιστον, 20 ερεθίσματα σε κάθε προ-θεραπευτικό σημείο αναφοράς. Η αναλογία σω-

στών έναντι λανθασμένων αποκρίσεων υπολογίζεται^ το ποσοστό, που προκύπτει, χρη-

σιμοποιείται για τον προσδιορισμό του εάν η συμπεριφορά θα πρέπει να επιλεχθεί ως
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θεραπευτικός στόχος. Πολλοί κλινικοί θεωρούν μία στάθμη επίδοσης 75% ακρίβειας ή

υψηλότερο, ως μια ένδειξη ότι η εξεταζόμενη επικοινωνιακή δεξιότητα δεν χρειάζεται

αποκατάσταση. Μετρήσεις σημείων αναφοράς, που βρίσκονται κάτω από τη στάθμη

ακρίβειας 75% αντιπροσωπεύουν πιθανούς στόχους παρέμβασης. Στο τέλος, ωστόσο, η

επιλογή κατάλληλων θεραπευτικών στόχων βασίζεται, κυρίως, στην κλινική κρίση. Ορι-

σμένοι κλινικοί πιστεύουν ότι συμπεριφορές, οι οποίες παρουσιάζονται με 50% ακρίβεια,

τουλάχιστον, αντιπροσωπεύουν στόχους με την καλύτερη προοπτική για βελτίωση. Άλ-

λοι κλινικοί διαφωνούν έντονα, υποστηρίζοντας ότι, συμπεριφορές με πολύ χαμηλότε-

ρες βαθμολογίες ακρίβειας σε σημεία αναφοράς μπορεί να είναι οι πιο κατάλληλες επι-

λογές, βάση των ατομικών χαρακτηριστικών του πελάτη (πχ., επίπεδο κατανόησης, ηλι-

κία, και ούτω καθεξής).

Συχνά, οι πελάτες παρουσιάζουν διάφορες συμπεριφορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται

ως υποψήφιες για αποκατάσταση. Για άτομα, τα οποία παρουσιάζουν έναν μεγάλο αριθ-

μό λαθών, οι κλινικοί μπορεί να επιλέξουν μία στρατηγική ευρέως προγραμματισμού, η

οποία καταπιάνεται με όσο το δυνατόν περισσότερους στόχους, εντός δεδομένου χρο-

νικού πλαισίου. Εναλλακτικά, οι κλινικοί μπορεί να επιλέξουν μία στρατηγική βαθύ προ-

γραμματισμού για πελάτες, οι οποίοι παρουσιάζουν είτε σχετικά ελάχιστα, είτε ιδιαίτερα

ασυνήθη λάθη. Επιπλέον, οι κλινικοί, συνήθως, εφαρμόζουν μία εκ των δύο βασικών

προσεγγίσεων για την επιλογή μεταξύ πιθανών στόχων: αναπτυξιακή/κανονιστική ή επι-

κεντρωμένη-στον πελάτη.

Η Αναπτυξιακή/Κανονιστική Στρατηγική. Αυτή η στρατηγική βασίζεται σε γνωστές, κανο-

νιστικές ακολουθίες επικοινωνιακών συμπεριφορών σε άτομα με φυσιολογική ανάπτυ-

ξη. Οι θεραπευτικοί στόχοι διδάσκονται με την ίδια γενική σειρά, όπως αναδύονται ανα-

πτυξιακά. Όταν δύο ή περισσότεροι πιθανοί στόχοι προσδιορίζονται από τις διαδικασίες

σημείων αναφοράς, συμπεριφορές, οι οποίες αναδύονται πρώιμα, επιλέγονται ως αρχι-

κά θεραπευτικά αντικείμενα. Ακολουθούν δύο παραδείγματα, τα οποία απεικονίζουν την

χρήση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής.

1. /p/ αντί /b/, όπως πάλα αντί για μπάλα

2. /z/ αντί /dz/, όπως ζάκι αντί για τζάκι

3. /t/ αντί /d/, όπως τουλάπι αντί για ντουλάπι

4. /ʃ/ αντί /θ/, όπως σέλω αντί για θέλω

Η χρήση της αναπτυξιακής στρατηγικής καθοδηγεί τον κλινικό στην επιλογή του /b/ ως

αρχικό θεραπευτικό στόχο, επειδή τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη παρουσιάζουν άρτια εκ-

μάθηση αυτού του ήχου, νωρίτερα από τους άλλους ήχους. Σύμφωνα με μία αναπτυξια-

κή πρόοδο, το /d/ είναι ο επόμενος, λογικός στόχος, ακολουθούμενος από τους ήχους

/ʃ / και /dz/.

1. Παράλειψη του ενεστώτα, όπως “Το αγόρι παιχνίδι” αντί για “Το αγόρι παίζει”.

2. Παράλειψη του πληθυντικού αριθμού σε ουσιαστικά, όπως “Βλέπω δύο ποδήλα-

το” αντί για “Βλέπω δύο ποδήλατα”.

Τμήμα 1 • Προετοιμασία για Αποτελεσματική Παρέμβαση 

Ένα παιδί πέντε ετών με μία αρθρωτική διαταραχή παράγει τα ακόλουθα ομιλητικά λά-

θη σε διαδικασίες σημείων αναφοράς:

Ένα παιδί τεσσάρων ετών με μία γλωσσική διαταραχή παρουσιάζει τα ακόλουθα γραμ-

ματικά λάθη σε διαδικασίες σημείων αναφοράς:
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3. Υπεργενίκευση του αορίστου, όπως “Αύριο πήγα στο σχολείο” αντί για “Αύριο θα

πάω στο σχολείο”.

Η χρήση της αναπτυξιακής στρατηγικής υποδεικνύει ότι, ο πρώτος στόχος της θεραπεί-

ας είναι ο ενεστώτας, επειδή είναι η δομή, η οποία κατακτάται νωρίτερα από τις άλλες

δύο. Ο πληθυντικός αριθμός είναι η επόμενη συμπεριφορά-στόχος, ακολουθούμενη

από τον αόριστο.

Σημείωση: Με πελάτες από διαφορετικά πολιτιστικά/γλωσσολογικά υπόβαθρα, αυτοί οι

γραμματικοί τύποι μπορεί να αντανακλούν μία γλωσσική διαφορά, παρά μια γλωσσική

διαταραχή. Επομένως, η παρέμβαση μπορεί να μην αιτιολογείται.

Η αναπτυξιακή στρατηγική τείνει να είναι πιο αποτελεσματική για την αρθρωτική και

γλωσσική παρέμβαση σε παιδιά. Αυτή η στρατηγική έχει μικρότερη εφαρμογή σε ενήλι-

κες και σε διαταραχές φωνής και ροής ομιλίας.

Μια αναπτυξιακή στρατηγική για την επιλογή στόχου θα πρέπει να εφαρμόζεται με

την προσεκτική εξέταση, τουλάχιστον, δύο παραγόντων. Το δείγμα πληθυσμού, από το

οποίο προέκυψαν οι νόρμες, μπορεί να είναι πολύ μικρό, ώστε να επιτραπεί μια έγκυρη

γενίκευση των ευρημάτων σε άλλους πληθυσμούς. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά του

δείγματος στάθμισης (πχ., εθνικότητα, κοινωνικοοικονομική κατάσταση) μπορεί να δια-

φέρουν σημαντικά, από αυτά ενός συγκεκριμένου πελάτη. Συνεπώς, μπορεί να είναι δύ-

σκολο να γίνουν άμεσες συγκρίσεις μεταξύ της επίδοσης του πελάτη και των ομαδικών

νορμών.

Η Επικεντρωμένη-στον Πελάτη Στρατηγική. Στη χρήση της επικεντρωμένης-στον πελάτη

στρατηγικής, οι θεραπευτικοί στόχοι επιλέγονται βάση των συγκεκριμένων αναγκών

ενός ατόμου, παρά σύμφωνα με τις αναπτυξιακές νόρμες. Σχετικοί παράγοντες στην

επιλογή των θεραπευτικών αντικειμένων είναι: (1) η συχνότητα με την οποία παρουσιά-

ζεται μία συγκεκριμένη επικοινωνιακή συμπεριφορά στις καθημερινές δραστηριότητες

ενός πελάτη^ (2) η σχετική σημασία μιας συγκεκριμένης επικοινωνιακής συμπεριφοράς

για τον πελάτη, σχετικά με το πόσο συχνά παρουσιάζεται^ και (3) η δυνατότητα του πε-

λάτη για άρτια εκμάθηση μιας δεδομένης επικοινωνιακής δεξιότητας. Αυτός ο τελευταί-

ος παράγοντας αναφέρεται στην έννοια της διεγερσιμότητας, η οποία, συνήθως, ορίζε-

ται ως ο βαθμός, στον οποίο ένας πελάτης μπορεί να προσεγγίσει την σωστή παραγω-

γή ενός λανθασμένου προτύπου με μίμηση. Ακολουθούν δύο παραδείγματα, τα οποία

παρουσιάζουν τη χρήση μιας επικεντρωμένης-στον πελάτη στρατηγικής.

1. Παράλειψη τελικών συμφώνων, όπως /s/ και /n/.

2. Παραμόρφωση φωνηέντων σε όλες τις θέσεις μέσα στις λέξεις.

3. Λανθασμένη άρθρωση συμπλεγμάτων όπως /br/, /pl/, /fl/, /ks/ και /st/.

4. Παράλειψη των συνδετικών ρημάτων (πχ., είμαι), όπως “Αυτός λυπημένος” αντί

για “Αυτός είναι λυπημένος”.

5. Δυσκολία με την ακριβή χρήση χωρικού, χρονικού και αριθμητικού λεξιλογίου.

Kεφάλαιο 1 • Τα Ουσιαστικά Συστατικά μιας Καλής Θεραπείας: Βασικές Δεξιότητες

Ο κ. Κώστας, ένας 52-χρονος προγραμματιστής υπολογιστών, παρουσιάζει τα ακόλου-

θα ομιλητικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά στις προ-θεραπευτικές διαδικασίες σημείων

αναφοράς:
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6. Δυσκολία στη συμφωνία υποκειμένου-ρήματος, ιδιαίτερα σε δομές τρίτου ενικού

προσώπου, όπως “Αυτός πίνω γάλα” αντί για “Αυτός πίνει γάλα”.

Από την πλευρά του συγκεκριμένου πελάτη, οι αρχικοί στόχοι της παρέμβασης αφο-

ρούν τα /ks/ και /st/, επειδή αυτά τα συμπλέγματα υπάρχουν στο ονοματεπώνυμο του

πελάτη και, επομένως, αποτελούν προτεραιότητα για αυτόν. Ένας κατάλληλος, αρχι-

κός γλωσσικός στόχος για αυτό τον ασθενή θα ήταν το λεξιλόγιο, που αφορά αριθμητι-

κές έννοιες, επειδή η θέση του ως προγραμματιστής υπολογιστών βασίζεται, σε μεγά-

λο βαθμό, στη χρήση αυτής της ορολογίας.

1. /θ/ αντί /s/, όπως θούπα αντί για σούπα

2. /g/ αντί /d/, όπως γκουλάπι αντί για ντουλάπι

3. /l/ αντί /r/, όπως λόδα αντί για ρόδα

4. /s/ αντί /ts/, όπως σέπη αντί για τσέπη

Χρησιμοποιώντας την επικεντρωμένη-στον πελάτη στρατηγική, ο αρχικός θεραπευτικός

στόχος θα είναι το /s/, ανεξαρτήτως των αναπτυξιακών παραγόντων. Τα αποτελέσματα

της εξέτασης διεγερσιμότητας, που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής

εξέτασης, υπέδειξαν ότι η ικανότητα του παιδιού να μιμηθεί τον ήχο /s/ ήταν ανώτερη

από την επίδοση στα άλλα λάθη ήχων. Επιπλέον, το /s/ παρουσιάζεται πολύ πιο συχνά

στην Ελληνική γλώσσα, από ότι τα /d/, /r/ και /ts/.

Αντίθετα από την αναπτυξιακή προσέγγιση, μία επικεντρωμένη-στον ασθενή στρατηγική

μπορεί να εφαρμοστεί σε μία ευρεία κλίμακα διαταραχών επικοινωνίας, τόσο σε παιδια-

τρικούς, όσο και σε ενήλικους πληθυσμούς. Επιπλέον, ένας συνδυασμός των δύο στρα-

τηγικών είναι, συχνά, ένας αποτελεσματικός τρόπος για την προσέγγιση της επιλογής

θεραπευτικών στόχων για παιδιά με διαταραχές ομιλίας και γλωσσικές διαταραχές.

Ακολουθία Θεραπευτικών Στόχων
Έπειτα από την επιλογή και την ιεράρχηση των θεραπευτικών στόχων, ο προγραμματι-

σμός εμπεριέχει την ανάπτυξη μιας λογικής ακολουθίας βημάτων, τα οποία θα εφαρμο-

στούν, για να επιτευχθεί κάθε στόχος. Τρεις βασικοί παράγοντες προσδιορίζουν την πο-

ρεία της θεραπευτικής ακολουθίας: ο τύπος ερεθίσματος, ο τρόπος άσκησης και το επί-

πεδο απόκρισης. Η ακόλουθη περιγραφή παρουσιάζει μία ιεραρχία πολυπλοκότητας για

κάθε έναν από αυτούς τους παράγοντες.

Τύπος Ερεθίσματος (φύση της εισροής, που χρησιμοποιείται, για να εκμαιευθούν οι απο-

κρίσεις-στόχοι).

1. Άμεσος, φυσικός χειρισμός.

2. Απτά σύμβολα.

• Αντικείμενα.

• Φωτογραφίες/έγχρωμες εικόνες.

• Ασπρόμαυρα γραμμικά σχέδια.

Τμήμα 1 • Προετοιμασία για Αποτελεσματική Παρέμβαση 

Ένα παιδί 6 ετών με μία αρθρωτική διαταραχή παρουσιάζει τα ακόλουθα λάθη ομιλητι-

κών ήχων, σε διαδικασίες σημείων αναφοράς:
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3. Αφηρημένα σύμβολα.

• Προφορικός λόγος.

• Γραπτός λόγος.

Τρόπος Άσκησης (τύποι κλινικής υποστήριξης/οργάνωσης, που παρέχονται, για να λη-

φθούν οι επιθυμητές αποκρίσεις).

1. Μίμηση.

2. Στοιχεία/παρακινήσεις.

3. Αυθόρμητα.

Επίπεδο Απόκρισης (βαθμός δυσκολίας των αποκρίσεων-στόχων).1

1. Αύξηση μήκους και πολυπλοκότητας της επιθυμητής απόκρισης.

• Απομόνωση.

• Συλλαβή.

• Λέξη.

• Με εισαγωγικό φράση (πχ., “Βλέπω ένα ____ ”.

• Φράση.

• Πρόταση.

• Κείμενο (συζήτηση, αφήγηση).

2. Μείωση λανθάνουσας περιόδου (πραγματικού χρόνου) μεταξύ παρουσίασης ερεθί-

σματος και απόκρισης πελάτη.

Η διαδικασία της ακολουθίας ξεκινά με μία απόφαση, σχετικά με το πιο κατάλληλο επί-

πεδο, για να ξεκινήσει η εκπαίδευση για κάθε συμπεριφορά-στόχο. Τα δεδομένα από τα

προ-θεραπευτικά σημεία αναφοράς για έναν δεδομένο στόχο αναλύονται, για να προσ-

διοριστεί το εισαγωγικό επίπεδο εκπαίδευσης. Ένας γενικός κανόνας, ο οποίος μπορεί

να χρησιμοποιηθεί, είναι ο ακόλουθος:

• Εάν ένας πελάτης έχει μία βαθμολογία σημείου αναφοράς χαμηλότερη από 50%, η

εκπαίδευση σε αυτή τη συμπεριφορά θα πρέπει να ξεκινήσει ακριβώς κάτω από το

επίπεδο δυσκολίας των αντικειμένων-ερεθισμάτων των σημείων αναφοράς. 

• Εάν η βαθμολογία είναι μεταξύ 50% και 70%, η εκπαίδευση μπορεί να ξεκινήσει στο

ίδιο επίπεδο δυσκολίας, όπως τα ερεθίσματα των σημείων αναφοράς.

Για παράδειγμα, ένα παιδί 5 ετών είχε την ακόλουθη βαθμολογία σε μετρήσεις σημείων

αναφοράς για το /s/: σε επίπεδο λέξης = 65%, σε επίπεδο εισαγωγικής φράσης = 40%^

και σε επίπεδο πρότασης = 30%. Σε αυτό το παράδειγμα, η θεραπεία θα ξεκινήσει στο

επίπεδο λέξης.

Η τήρηση αυτών των διαδικασιών, γενικά, θα επιφέρει μια πορεία των στόχων στα

κατάλληλα επίπεδα δυσκολίας. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις, όπου ένας

πελάτης δεν θα έχει την επίδοση, που προβλέπεται. Π.χ. μία επιλεγμένη άσκηση μπορεί

να αποδειχθεί πιο δύσκολη ή πιο εύκολη για ένα άτομο, σε μια δεδομένη στιγμή. Ο κλι-

νικός πρέπει να αναγνωρίσει την κατάσταση, όταν παρουσιάζεται και να τροποποιήσει,
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1Η ιεραρχία του επιπέδου απόκρισης αφορά μόνο τις προφορικές απαντήσεις. Άλλοι τύποι
απόκρισης, όπως χειρονομίες και γραφή, μπορεί να απαιτούν εναλλακτικές ιεραρχίες δυσκο-
λίας.

1_Layout 1  7/4/2016  10:22 ππ  Page 51


