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Δ Ι Α Τ Α Ρ Α Χ Ε Σ

Λ Ο Γ Ο Υ -

Ο Μ Ι Λ Ι Α Σ

Οι διαταραχές επικοινωνίας

αφορούν στις δυσκολίες του

ατόμου να λαμβάνει, να στέλνει,

να επεξεργάζεται και να

κατανοεί έννοιες λεκτικά, μη

λεκτικά, καθώς και γραπτά

συστήματα συμβόλων.  Οι αιτίες

των διαταραχών επικοινωνίας

μπορούν να είναι πρωτογενείς ή

επίκτητες.
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Τα άτομα με
διαταραχές γλωσσικής
αντίληψης
δυσκολεύονται να
κατανοήσουν τη
γλώσσα. Επίσης, τα
άτομα με διαταραχές
γλωσσικής έκφρασης
δυσκολεύονται να
χρησιμοποιήσουν τη
γλώσσα για να
επικοινωνήσουν. 

Τα κύρια είδη των
διαταραχών λόγου- ομιλίας

της έκφρασης,
της κατανόησης, 
της άρθρωσης,
της ροής,  
της φωνής.

Τα κύρια είδη
διαταραχών λόγου
αφορούν σε διαταραχές:
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Πολλά άτομα με
δυσκολίες στον
λόγο 
 χρησιμοποιούν  τη
νοηματική
γλώσσα,
χειρονομίες ή
οπτικό υλικό για να
επικοινωνήσουν.

Είναι σημαντικό 
να γνωρίζουμε ότι:

Οι διαφορές στον λόγο
ή στη γλώσσα που
σχετίζονται με
πολιτισμικές ή τοπικές
διαλέκτους δε
συνιστούν διαταραχές
επικοινωνίας. Ωστόσο,
τα άτομα που
χρησιμοποιούν μία
διαφορετική διάλεκτο
μπορεί να εμφανίζουν
διαταραχές λόγου ή
ομιλίας.
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1η Δραστηριότητα - Διαφορετικές λέξεις

 

Εάν έχετε μαθητές στην τάξη οι οποίοι μιλούν μία διαφορετική γλώσσα,

μπορείτε να τους ζητήσετε να πουν μια φράση/ πρόταση στη γλώσσα

τους. Στη συνέχεια, ρωτήστε τους υπόλοιπους μαθητές εάν κατανόησαν

τι ειπώθηκε ή να προσπαθήσουν να μαντέψουν.

Εάν υπάρχουν περισσότεροι μαθητές στην τάξη οι οποίοι μιλάνε την ίδια

ξένη γλώσσα, ζητήστε τους να παράγουν έναν σύντομο διάλογο.

Έπειτα, ρωτήστε τους μαθητές να σας αναφέρουν τι ειπώθηκε.

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

 

·Συζητήστε πώς νιώθετε όταν δεν κατανοείτε τι σας λένε οι άλλοι.

 

·Ποιοι διαφορετικοί τρόποι μπορούν να μας βοηθήσουν να

επικοινωνήσουμε με τους άλλους; 

 

·Πώς είναι ένα άτομο με αναπηρία το οποίο μπορεί να μιλήσει, ωστόσο,

δε γίνεται κατανοητό από εμάς;
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Γράψτε σε ένα χαρτί μία απλή πρόταση. 

2η Δραστηριότητα - Χωρίς λόγια

 

1.

Παράδειγμα: Η γάτα ανέβηκε πάνω στο δέντρο.

  2. Στη συνέχεια δείξτε αυτή την πρόταση σε έναν μαθητή, ο οποίος θα

πρέπει να επικοινωνήσει το γραπτό μήνυμα χωρίς λόγια στους υπόλοιπους

συμμαθητές του. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

·Συζητήστε εάν τους δυσκόλεψε αυτός ο τρόπος επικοινωνίας. 

·Τι θα βοηθούσε έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με

κάποιον που δεν μιλάει; 

·Πως μπορούμε να βοηθήσουμε τα άτομα που δυσκολεύονται να

επικοινωνήσουν με την ομιλία;

Παραδείγματα προτάσεων για να συμμετέχουν και άλλοι μαθητές:

·Νιώθω αστείος.

·Θέλω ένα αναψυκτικό.

·Έχασα την εργασία μου.

·Πονάει το πόδι μου.

·Θέλω μία πίτσα να φάω το μεσημέρι.

·Είμαι αλλεργικός στις φράουλες.

·Μισώ τα γλυκά.
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