
Θα τα καταφέρει
άραγε στο δημοτικό;

www.logometro.gr Ενεργήστε έγκαιρα και έγκυρα...

Η Αναπτυξιακή Γλωσσική ∆ιαταραχή (ΑΓ∆): 
   είναι µια διαταραχή που δεν εντοπίζεται εύκολα
   επηρεάζει 1 µε 2 παιδιά σε κάθε τάξη
   προκαλεί δυσκολίες:
        στην παραγωγή και κατανόηση λόγου
        στην επικοινωνία
        στην ανάγνωση, µε υψηλό κίνδυνο για δυσλεξία.

Χωρίς διάγνωση και εξειδικευµένη υποστήριξη, 
οι επιπτώσεις της ΑΓ∆ µπορούν να επιµείνουν µέχρι την ενήλικη ζωή

αυξάνοντας τον κίνδυνο για εκπαιδευτική αποτυχία και
δυσκολεύοντας την επαγγελµατική σταδιοδροµία.

 40% των ατόµων µε ΑΓ∆ είχαν δυσκολίες στην επικοινωνιακή
    αλληλεπίδραση µε τους συνοµηλίκους τους, 
 50% των δεκαεξάχρονων µε ΑΓ∆ θυµούνται να έχουν υποστεί
    σχολικό εκφοβισµό στην παιδική ηλικία (σε σύγκριση µε λιγότερο
    από 25% των τυπικά αναπτυσσόµενων εφήβων) και 
 13% των εφήβων έχουν βιώσει µακροχρόνιο σχολικό εκφοβισµό
    από την παιδική τους ηλικία.
 Οι έφηβοι µε ΑΓ∆ έχουν δυόµιση φορές περισσότερες πιθανότητες
    να εµφανίσουν συµπτώµατα κατάθλιψης απ’ ό,τι οι τυπικά
    αναπτυσσόµενοι συνοµήλικοί τους. 



www.logometro.gr© 2017 ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ
Μουζάκη Α., Ράλλη Α., Αντωνίου Φ., ∆ιαµαντή Β., Παπαϊωάννου Σ., Inte*Learn

Φοβάστε ότι το παιδί σας έχει γλωσσικές δυσκολίες; 
Θέλετε, απλά, να διερευνήσετε το επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης

του παιδιού σας;

Ενηµερωθείτε σήµερα!

Συµβουλετείτε έναν πιστοποιηµένο χορηγητή
του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ ώστε να χορηγήσει το τεστ στο παιδί.
Η διαδικασία είναι ευχάριστη σαν παιχνίδι.

∆είτε την αναφορά αξιολόγησης και εντοπίστε άµεσα
τις δυνατότητες και τις δυσκολίες του τόσο
στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Αντιµετωπίστε άµεσα τα προβλήµατα και τις ελλείψεις
µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις που θα σας προτείνει
ο πιστοποιηµένος χορηγητής του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ.

Επαναξιολογήστε µε το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ και δείτε την πρόοδο!
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Όσο πιο νωρίς ανιχνευθεί µια δυσκολία
τόσο πιο εύκολη και αποτελεσµατική θα είναι η αντιµετώπισή της.

Πρωτοποριακό τεστ γλωσσικής αξιολόγησης 

για την ανίχνευση Γλωσσικών ∆υσκολιών

στον προφορικό και στον γραπτό λόγο 

σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Τι είναι το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ

 Απευθύνεται σε παιδιά 4 έως 7 ετών.
 Σχεδιάστηκε από ελληνική επιστηµονική οµάδα.
 Έχει σταθµιστεί σε περισσότερα από 1.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.
    Αυτό σηµαίνει ότι οι επιδόσεις του παιδιού στο τεστ συγκρίνονται
    µε ένα µεγάλο σύνολο επιδόσεων συνοµηλίκων του, δίνοντας
    µια έγκυρη αξιολόγηση.
 Περιλαµβάνει 24 δοκιµασίες που αξιολογούν όλους τους τοµείς
    του προφορικού λόγου αλλά και τον γραπτό λόγο.
 Μοιάζει µε παιχνίδι γιατί το τεστ γίνεται στο tablet
    µε έγχρωµα γραφικά, ήχους και ανθρώπινη φωνή.
 Χορηγείται µόνο από πιστοποιηµένους επαγγελµατίες.

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ - ∆ιάγραµµα αναφοράς αξιολόγησης 
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