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Στόχος
Η κλίμακα αυτι δθμιουργικθκε για να ταξινομιςει τθν παραγωγι ομιλίασ των παιδιϊν. Η ευχζρεια με τθν οποία τα
παιδιά μποροφν να κάνουν κατανοθτό τον εαυτό τουσ χρθςιμοποιϊντασ άλλεσ μεκόδουσ επικοινωνίασ
βακμολογείται με τθ χριςθ διαφορετικϊν κλιμάκων.
Η παραγωγι τθσ ομιλίασ βαςίηεται ςτον ζλεγχο και τον ςυντονιςμό διαφόρων ςωματικϊν λειτουργιϊν, ςτισ οποίεσ
ςυμπεριλαμβάνονται θ αναπνοι και ο ζλεγχοσ τθσ αναπνοισ, θ φϊνθςθ (θ δόνθςθ των φωνθτικϊν χορδϊν όταν
ομιλοφμε, θ οποία δθμιουργεί τθ φωνι ) και θ κίνθςθ των χειλιϊν και τθσ γλϊςςασ για τθν άρκρωςθ. Η διαταραχι
των κινθτικϊν λειτουργιϊν ςτθν Εγκεφαλικι Παράλυςθ (ΕΠ) είναι δυνατό να επθρεάςει μεμονωμζνεσ λειτουργίεσ,
δθμιουργϊντασ διαφορετικά ςχιματα ομιλίασ (π.χ. Μειωμζνοσ ζλεγχοσ αναπνοισ μπορεί να δθμιουργιςει
δυςκολίεσ ςτον ζλεγχο τθσ ζνταςθσ τθσ ομιλίασ. Διαταραχι των κινιςεων των φωνθτικϊν χορδϊν ςχετίηεται με
λαχανιαςμζνθ ι τραχιά ομιλία. Διαταραχι τθσ άρκρωςθσ του λόγου είναι θ φανερι αδυναμία να παραχκοφν
οριςμζνα ςφμφωνα, κλπ). Ο βακμόσ επθρεαςμοφ κάκε μεμονωμζνθσ λειτουργίασ κα κυμαίνεται ευρζωσ από παιδί
ςε παιδί. Γνωρίηουμε ότι οι λειτουργίεσ τθσ ομιλίασ είναι επαρκείσ εφόςον οι λζξεισ γίνονται ορκά κατανοθτζσ
από τουσ ακροατζσ. Παρόλο που θ ικανότθτα να γίνεται κάποιοσ κατανοθτόσ όταν μιλάει, αποτελεί ζνα ςαφζσ
μζτρο δραςτθριότθτασ (επικοινωνίασ ενόσ μθνφματοσ), ςχετίηεται ευκζωσ με τθ λειτουργία τθσ ομιλίασ και μπορεί
να βοθκιςει ςτθ διάκριςθ των διαφόρων επιπζδων αναπθρίασ.
Η κλίμακα ομιλίασ Viking ζχει δθμιουργθκεί για χριςθ ςε παιδιά θλικίασ 4 ετϊν και άνω.
Η κλίμακα ζχει τζςςερα επίπεδα. Παιδιά με ΕΠ τα οποία ταξινομοφνται ςτο Επίπεδο Ι ζχουν ελάχιςτθ ι κακόλου
δυςκολία ςτθν παραγωγι ομιλίασ ςε ςφγκριςθ με παιδιά που αναπτφςςονται τυπικά. Η ανάπτυξθ τθσ ομιλίασ
ςυνικωσ ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τθν θλικία των 7 ετϊν. Στθν θλικία των 4 ετϊν, τα παιδιά που ακολουκοφν το
ςυνθκιςμζνο πρότυπο ανάπτυξθσ τθσ ομιλίασ, κα πρζπει να γίνονται κατανοθτά από μθ οικείουσ ενιλικεσ χωρίσ τα
ςυμφραηόμενα. Δεν αντιμετωπίηουν κακόλου δυςκολίεσ ςτθ ρφκμιςθ τθσ ζνταςθσ τθσ φωνισ κατά τθν ομιλία τουσ,
θ ομιλία τουσ δεν ακοφγεται ζνρινθ ι με κλειςτι μφτθ (δθλαδι να ακοφγονται ςαν να είναι κρυωμζνα), θ φωνι
τουσ είναι κακαρι θχϊντασ χωρίσ τραχφτθτα και μποροφν να χρθςιμοποιιςουν κατάλλθλα, όπωσ οι ενιλικεσ,
πρότυπα επιτονιςμοφ ςτθν ομιλία κατά τθ ςυηιτθςθ. Παρόλα αυτά, κατά τθν θλικία των 4-6 ετϊν τα παιδιά μπορεί
να ςυνεχίηουν να εμφανίηουν κάποιεσ ανωριμότθτεσ ςτθν ομιλία. Αντικακιςτοφν οριςμζνα ςφμφωνα μεταξφ τουσ
(πχ, το «φ» με το «κ») και παραλείπουν ατόνιςτεσ ςυλλαβζσ (πχ, το «ντομάτα», μπορεί να παράγεται ωσ «μάτα»).
Η κλίμακα είναι ςειριακι. Δεν υπάρχει προςδοκία ότι οι διαφορζσ μεταξφ των επιπζδων απζχουν εξίςου μεταξφ
τουσ ι ότι τα παιδιά κα κατανεμθκοφν ομοιόμορφα μεταξφ των επιπζδων.
Οδθγίεσ
Συμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ ςτα παρακάτω πεδία.
Διαβάςτε τισ περιγραφζσ του ζναρκρου λόγου των παιδιϊν ςτθν επόμενθ ςελίδς. Κυκλϊςτε το επίπεδο που
περιγράφει καλφτερα τθν ομιλία του παιδιοφ.
Βακμολογιςτε τθ ςυνθκιςμζνθ επίδοςθ των παιδιϊν ςτθν ομιλία, δθλαδι τι κάνουν ςυνικωσ και όχι τι είναι ικανά
να κάνουν.
Βακμολογιςτε το επίπεδο ςτο οποίο τα παιδιά γίνονται κατανοθτά από αγνώςτουσ και μθ οικείουσ ςυνομιλθτζσ.
Άτομα εξοικειωμζνα με τα παιδιά (πχ, γονείσ, δάςκαλοι) κα ζχουν «ςυντονιςτεί» με τθν ομιλία των παιδιϊν,
αναγνωρίηουν λζξεισ λόγω τθσ επανειλθμμζνθσ χριςθσ τουσ από τα ςυμφραηόμενα και μπορεί να καταλαβαίνουν
τα παιδιά καλφτερα από τουσ περιςςότερουσ άλλουσ ακροατζσ.

Περιγραφζσ τθσ ομιλίασ των παιδιών
Ι. Η ομιλία δεν επθρεάηεται από τθν κινθτικι διαταραχι
Τα παιδιά ςτο Επίπεδο Ι κα ακολουκοφν το ςυνθκιςμζνο πρότυπο ανάπτυξθσ τθσ ομιλίασ. Μπορεί να ζχουν
κάποιεσ ανωριμότθτεσ ςτθν ομιλία, παρόμοιεσ με άλλα παιδιά τθσ ίδιασ θλικίασ/ ςταδίου ανάπτυξθσ.
Τα παιδιά ςτο Επίπεδο ΙΙ ζχουν ομιλία που είναι επθρεαςμζνθ από τθν κινθτικι τουσ διαταραχι. Η ομιλία τουσ είναι
ςυνικωσ κατανοθτι, αλλά δεν ακολουκεί το ςυνθκιςμζνο πρότυπο ανάπτυξθσ και δεν θχεί παρόμοια με τθν ομιλία
παιδιών τθσ ίδιασ θλικίασ / ςταδίου ανάπτυξθσ.

ΙΙ. Η ομιλία είναι ανακριβισ αλλά ςυνικωσ κατανοθτι από μθ οικείουσ ακροατζσ
Η ζνταςθ τθσ ομιλίασ είναι επαρκισ για ςυνομιλία ζνα προσ ζνα. Η φωνι μπορεί να είναι λαχανιαςμζνθ ι τραχιά,
αλλά δεν διαταράςςει τθν ικανότθτα να γίνει κάποιοσ κατανοθτόσ. Η άρκρωςθ είναι ανακριβισ - τα περιςςότερα
ςφμφωνα παράγονται, αλλά θ επιδείνωςθ είναι εμφανισ ςε παρατεταμζνθ εκφορά λόγου. Παρόλο που οι
δυςκολίεσ είναι εμφανείσ, θ ομιλία είναι ςυνικωσ κατανοθτι από μθ οικείουσ ακροατζσ χωρίσ τα ςυμφραηόμενα.
Τα παιδιά ςτο Επίπεδο ΙΙ ζχουν ομιλία που είναι επθρεαςμζνθ από τθν κινθτικι τουσ διαταραχι. Η ομιλία τουσ
μπορεί να θχεί αδφναμθ, «μαλακιά», μπερδεμζνθ ι θ ζνταςθ τθσ φωνισ μπορεί να είναι ακατάλλθλθ, αλλά είναι
ςυνικωσ κατανοθτι ακόμθ και χωρίσ ενδείξεισ από τα ςυμφραηόμενα.
Τα παιδιά ςτο Επίπεδο ΙΙΙ κα ζχουν ςυνικωσ ομιλία που είναι ςοβαρά επθρεαςμζνθ από τθν κινθτικι τουσ
διαταραχι ςε πολλαπλά επίπεδα (π.χ., ζλεγχοσ αναπνοισ, κίνθςθ φωνθτικών χορδών/ φωνι, άρκρωςθ). Οι
ςοβαρζσ δυςκολίεσ που βιώνουν τα παιδιά για να ελζγξουν κάκε επίπεδο δρουν ακροιςτικά ςτο να κάνουν τθν
ομιλία των παιδιών πολφ δφςκολα κατανοθτι χωρίσ τισ ενδείξεισ από τα ςυμφραηόμενα.

ΙΙΙ. Η ομιλία είναι μθ κακαρι και ςυνικωσ ακατανόθτθ από μθ οικείουσ ακροατζσ χωρίσ τα ςυμφραηόμενα.
Υπάρχουν δυςκολίεσ ςτον ζλεγχο τθσ αναπνοισ κατά τθν ομιλία – μπορεί να παράγουν μια λζξθ ανά εκφορά λόγου
και/ ι θ ομιλία είναι μερικζσ φορζσ δυςανάλογα υψθλισ ι χαμθλισ ζνταςθσ για να είναι κατανοθτι. Η φωνι
μπορεί να είναι τραχιά και ο τόνοσ μπορεί να αλλάηει απότομα. Η ομιλία μπορεί να είναι εμφανϊσ υπερβολικά
ζνρινθ. Ζνα πολφ μικρό εφροσ από ςφμφωνα παράγονται. Η ςοβαρότθτα των δυςκολιϊν κάνει τθν ομιλία δφςκολα
κατανοθτι χωρίσ τα ςυμφραηόμενα.
Τα παιδιά ςτο Επίπεδο ΙΙΙ χρθςιμοποιοφν τθν ομιλία ςαν μζκοδο επικοινωνίασ. Η ομιλία τουσ μπορεί να είναι
κατανοθτι από μθ οικείουσ ενιλικεσ όταν λζνε μεμονωμζνεσ λζξεισ ι ςποραδικζσ λζξεισ μπορεί να είναι κατανοθτζσ
μζςα ςε μεγαλφτερεσ φράςεισ.
Τα παιδιά ςτο Επίπεδο IV μπορεί να φωνοποιοφν (παράγουν ιχουσ), αλλά δεν μποροφν να παράγουν
οποιεςδιποτε λζξεισ ι προςεγγίςεισ λζξεων, τισ οποίεσ να μποροφν να καταλάβουν μθ οικείοι ακροατζσ χωρίσ τα
ςυμφραηόμενα .

IV. Κακόλου κατανοθτι ομιλία.
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Διαβάςτε τισ περιγραφζσ τθσ ομιλίασ των παιδιϊν ςτθν επόμενθ ςελίδα. Κυκλϊςτε το επίπεδο που περιγράφει
καλφτερα τθν ομιλία του παιδιοφ.
Ι.

Η ομιλία δεν επθρεάηεται από τθν κινθτικι διαταραχι

ΙΙ.

Η ομιλία είναι ανακριβισ, αλλά ςυνικωσ κατανοθτι από μθ οικείουσ ακροατζσ

ΙΙΙ.

Η ομιλία είναι μθ κακαρι και ςυνικωσ ακατανόθτθ από μθ οικείουσ ακροατζσ χωρίσ τα ςυμφραηόμενα.

IV.

Κακόλου κατανοθτι ομιλία.

Ονοματεπώνυμο παιδιοφ: ………………………………………………………………………… Ημερομθνία γζννθςθσ: ……………………………..

Ονοματεπώνυμο ατόμου που ςυμπλθρώνει τθν Κλίμακα Viking …………………………………………………………………………………….

Σχζςθ με το παιδί: ……………………………………………………………………………………… Ημερομθνία: …………………………………………….

