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Giriş 
Günümüzde çocukların konuşma ve dil gelişiminin, örneğin ebeveynlerininkinden farklı periyodik ve dinamikler izlediği yaygın olarak bilinmektedir. Büyük olasılıkla, her birimiz, farklı koşullar altında, ampirik olarak modern çocukların “geç konuşan çocuklar” olduğunu gördük – bu çocuklar daha ileri yaşlarda dil becerileri geliştirme eğilimindeler veya daha düşük dil ustalıkları nedeniyle ağlama, öfke nöbeti, konuşma dili konuşma vb. iletişim tekniklerine giderek daha fazla güveniyorlar. Bununla birlikte, ampirik bilgimizin arkasındaki nedenleri gereksiz yere araştırmaksızın, eğer onlar iki dilli bir ailede yaşıyorlarsa, hepimizin üçüncü yaşlarının sonunda, ana dillerinde (ilk dilde) veya her iki ebeveynin dilinde başarılı bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayacak dilsel yeterlilik kazanmış olması gerektiğini aklımızda tutmalıyız. Aksi takdirde, iletişimsel gelişimi ihlal eden bir vakamız var. İletişimsel gelişimdeki ihlal önemsiz değildir ve çocuğun büyürken doğal olarak üstesinden gelmesi beklenmemelidir - aslında çocuğun genel gelişimini etkileyebilir ve etkiler - psişik süreçler, iletişim yetenekleri, öğrenme yetenekleri, duygusal ve davranışsal işleyiş , vb. Daha sonraki bir aşamada, dil ve konuşma patolojileri çocuğun sözlü, sözel olmayan ve grafiksel bilgileri alma, anlama, üretme ve ifade etme yeteneğini etkilediğinden, iletişimin ihlali, eğitimsel kazanımın sınırlı olmasına, istihdam fırsatlarının azalmasına ve sosyal uyum sorunlarına neden olur. Bu nedenle, konuşma ve dil patolojilerinin etkili ve erken tespiti, tanıtım, önleme ve eğitim desteği, yetişkin olarak çocuğun kişisel gelişimi ve sosyal işlevi için çok önemlidir.
Konuşma Patolojisi Araçları Projesi’nin konsorsiyumu, zamanında müdahalenin iletişim bozukluğu olan çocuklar için daha iyi fırsatlar yaratabileceğine ve bu tür çocukların sosyal olarak etkileşime girmelerini ve eğitim sürecine tam olarak katılmalarını sağlayacak uygun desteğe ihtiyaç duyduklarına inanmaktadır. Bu bağlamda konsorsiyum, konuşma ve dil bozuklukları ve çocukların okul yaşamını nasıl etkileyebilecekleri, değerlendirme stratejileri, müdahaleler ve faydalı kaynaklar vb. hakkında bilgi içeren İlköğretim Öğretmenleri için Kaynak Paketi oluşturmuştur. Bu Kaynak paketinin temel amacı, öğretmenlerin konuşma ve / veya dil güçlüğü çeken öğrencilerle çalışma konusundaki güvenini artırmaktır.


İletişim yetenekleri neden bu kadar önemlidir?
Çocukluğumuzdan beri hepimiz biliyoruz ki arzularımızı ve dileklerimizi ifade etmenin tek yolu onları yüz ifadeleri, jestler ve seslerle göstermektir. Bununla birlikte, büyüdükçe, diğerleri için arzularımız daha “anlaşılır” hale gelir - kelimeler ve tonlama yüz ifadelerinden, jestlerden önde gelir ve bu andan beri iletişimin “gücünü” çevredeki diğer kişilerle anlamlı mesajlar alıp vermenin tek yolu olarak fark ederiz. Bu andan itibaren iletişimi, sosyal davranışımızın her etkinliğini belirleyen temel sosyal süreç olarak kabul ediyoruz ve iyi iletişim becerilerinin hem kişisel gelişimimiz hem de kişiler arası ilişkilerimizin gelişimi için büyük önem taşıdığını anlıyoruz. İyi iletişim becerileri, bir toplum üyesi olarak kişinin tam sosyal işlevselliğinin ayrılmaz bir parçasıdır, çünkü birey yalnızca iletişim kurarak bilgileri, düşünceleri, duyguları ve deneyimleri iletebilir ve alabilir; kültürel olarak aktarılan bilgiye erişebilir, düşünme yeteneğini ve benlik duygusunu geliştirebilir; sosyal etkileşimlere ve ilişkilere katılabilir - güçlü aile, akran ve toplum ilişkileri kurabilir ve sürdürebilir.
2. İletişim bozukluğu ne demektir?
Genellikle, konuşmayı ve dili insanların büyüdükçe otomatik olarak edindikleri rutin beceriler olarak görüyoruz ve iletişim yeteneğini olağanüstü karmaşık bir süreç olarak düşünüyoruz, aslında ne olduğunu düşünmüyoruz. Bununla birlikte, konuşma ve dil gelişimi kesilmiş veya durmuş bir çocuk veya yetişkinle buluşurken bunu kısa bir süre hatırlıyoruz. Çocuklarda iletişim bozukluklarının yaklaşık yaygınlığı % 25'tir - her 4 çocuktan 1'inde konuşma ve / veya anlama yeteneğini etkileyen bir iletişim bozukluğu vardır. (Cf. Robb, 2020:12).
2.1. “iletişim bozukluğu” terimi
“İletişim bozukluğu” terimi, bilgi gönderirken ve / veya alırken bir başkasıyla anlam alışverişinde bulunma yeteneğini bozar (Cf. Prelock ve Hutchins, 2018: 1), kişinin aşağıda listelenen bazı sorunlardan dolayı iletişim güçlükleriyle karşılaşması anlamına gelen genellikle bir veya daha fazla konuşma, ses, dil ve yutma bozukluklarını ifade eder:
	Pelteklik;

Sesleri kelimelerle değiştirme veya silme (örneğin, “ücretsiz” için “fwee” demek, “şaka” için “jo” demek);
Çoklu telaffuz hataları;
Anlaşılmaz konuşma;
	Kelime sonlarının ihmal edilmesi;

Yanlış zamir kullanma;
Düşük kelime dağarcığı;
Anlayamama;
Sözlü talimatları anlayama ve takip edememe;
	Çok yanlış kelime sırasına göre konuşma;
Kısık veya raspa sesi (sesi değiştirme) veya ses eksikliği;
Akıcılık kesintileri vb.
Engellilik / değer düşüklüğü tartışmasına atıfta bulunan “iletişim bozukluğu” terimini kullanmamıza rağmen, konuşma ve dil bozukluğu olan tüm çocukların sadece düşük bir yüzdesi engellilik standardını karşılayacak kadar ciddi sorunlara sahiptir. Tabii ki, bu sonuç sadece iletişim bozuklukları birincil olan ve Serebral palsi(çocuk beyin inmesi), Down sendromu gibi başka bir tıbbi duruma atfedilmeyen çocuk grupları için geçerlidir.
Bununla birlikte, “iletişim bozukluğu” terimi hem bozulma hem de sakatlık ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır, ancak her durumda, kişinin günlük aktivitelere erişiminin engellendiği anlamına gelmeyen bazı azalmış iletişim yapısını veya işlevini gösterir (Bkz. Gillam) , Marquardt ve N. Martin, 2010: 4-7). Günlük dilde çevrilen bu, birinin iletişim yeteneğinin tipik olarak karşılaşılandan farklı olmadığı anlamına gelmez. 
Yine de, sınırlı dil becerisine sahip her çocuğun iletişim bozukluğu yoktur. Örneğin, ana dili yaşadığı ulusal ülkeden farklı olan bir çocuğun anadili İngilizce olanla aynı dili öğrenmesi ve konuşması gibi kolaylığa sahip olması beklenmemektedir. Bulgarca dilini ikinci bir dil olarak öğrenen bir Roman çocuğu, büyük olasılıkla Bulgar çocuğundan daha fazla zaman ve dil öğrenmeye yardımcı olur, özellikle sosyal ve eğitim bağlamlarında. Bununla birlikte, işlev veya yapı kaybı ile karakterize bir iletişim bozukluğu yoksa, Roman çocuğun Bulgarca yeterliliğinin sınırlı olması bir iletişim bozukluğu olarak değil, iletişim farkı olarak tanımlanmalı ve konuşma dili patoloğuna yönlendirilmemelidir (adı geçen eser).
3. İletişim bozukluklarının sınıflandırılması
İletişimsel bozuklukların analizi ve sınıflandırılması iki temel teorik modele dayanmaktadır - tıbbi ve dilsel-davranışsal. Tıbbi teorik model ilk ortaya çıkan modeldi. Bu model aşağıdaki yaklaşımı kullanır: hastalıkların nedenleri ve semptomları araştırılır, tedavi belirlenir ve sonuç tahmin edilir. Sebep-semptom-tedavi-sonuç ilişkisinin bilgisine dayanarak, hastalık teşhis edilir. 1970'lerin ikinci yarısından ve 1980'lerin başından itibaren iletişim bozukluklarına dilsel yaklaşım yavaş yavaş tanıtıldı ve güçlendirildi. Bu değişim, iletişimsel bozukluk çalışmalarında dilbilimin uygulanmasının ve çocuğun dil gelişimi üzerine yapılan çalışmaların artmasının bir sonucudur. Bu, bazı yazarların davranışsal olarak adlandırdığı ve davranış bilimlerinden türetildiği ve iletişimsel davranışları analiz etmeyi amaçladığı ve diğerlerinden - iletişimsel bozuklukların tanı ve tedavisinde dilbilimsel analize dayandığı için yeni bir teorik model yaratır. İki terim aynı olguyu eşit olarak yansıttığından, dilsel-davranışsal model terimi gerekliydi.
3.1. İletişim bozukluklarının tıbbi modele göre sınıflandırılması
Tıbbi modele göre, iletişim bozuklukları iki büyük gruba ayrılır - edinilmiş ve gelişimsel bozukluklar. Bu bölünme, patolojinin ortaya çıktığı anı yansıtan nedensel yönler temelinde yapılır (Cf. Cenova, 2019: 34-40).
	 Edinilmiş Bozukluklar: konuşma geliştikten sonra ortaya çıkan tüm bozukluklar (örneğin travmatik beyin hasarı, menenjit vb. nedeniyle). Çürüme, konuşma kaybı ve dil yeteneği ile karakterizedir (örn. Edinilmiş Disartri)
	Gelişimsel Bozukluklar: konuşma gelişiminden önce ortaya çıkan tüm bozukluklar (örneğin, Serebral Palsi (çocuk beyin inme) ye bağlı konuşma bozukluğu). Azgelişmişliği, konuşma eksikliğini ve dil yeteneğini temsil ederler (örn. Gelişimsel Disartri)

Ayrıca, tıbbi sınıflandırma modeline göre, konuşma ve dil bozuklukları, tezahür eden patolojinin etiyolojik(nedensel) yönlerine bağlı olarak iki grupta sınıflandırılmaktadır (Cf. Prelock ve Hutchins, 2018: 1-3)
I grup
Birincil: bozukluk altta yatan bir tıbbi durumdan (örneğin, serebral palsi, Down sendromu, işitme bozukluğu, inme) kaynaklanmaz.
	İkincil: bozukluk beyin kanseri gibi başka bir tıbbi duruma bağlanabilir.
II grup
Organik iletişim bozuklukları: işitme kaybı veya beyin yaralanmaları gibi fiziksel bir neden önerme.
	İşlevsel iletişim bozuklukları: bilinmeyen bir neden önerme (örn. Belirli Dil Bozukluğu).
3.2. İletişim bozukluklarının dilbilimsel-davranışsal modele göre sınıflandırılması
Dil-davranışsal modele göre, iletişim bozuklukları, iletişimin hangi yönünün etkilendiğine bağlı olarak iki büyük gruba ayrılır - konuşma ve dil bozuklukları. “Konuşma” terimi, insanın sözlü mekanizmasının anlamlı sesler (telaffuz) üreten koordineli hareketlerinin bir kompleksini ifade eder. Bu hareket kompleksi içindeki her aksaklık, kelimelerin, cümlelerin ve cümlelerin fonetik yönlerinin üretimini etkiler, böylece iletişim dinleyiciler için kısmen veya tamamen anlaşılmaz hale gelir. Kekemelik, konuşma seslerinin, kelimelerin ve / veya cümlelerin tereddütleri ve tekrarlarından dolayı konuşmanın oranı ve / veya akıcılığındaki kesintileri içeren bir konuşma bozukluğu biçimidir. Konuşmanın unsurları:
• Telaffuz: konuşma seslerinin nasıl yapıldığı (örneğin, dudakları bir araya getirip havanın burundan kaçmasına izin vererek [m] ses üretilir)
• Sesbilim: konuşma seslerinin nasıl bir araya getirildiği (örneğin, çocuklar sadece “sap” daki [s] değil, ünsüz bir kümede olduğu için daha zor olan “tokat” içindeki [s] 'leri nasıl üreteceklerini öğrenmelidirler)
• Ses: ses üretmek için nefes ve vokal kat titreşiminin koordinasyonu (fonasyon olarak da bilinir)
• Akıcılık: ritim dahil olmak üzere düzgün konuşma üretimi (örn. Kekemelik akıcılık bozukluğu olarak kabul edilir)
“Dil”, anlama (kavrama) ve konuşma, okuma ve yazma dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerde fikirleri temsil eden bir kod veya semboller sistemini ifade eder. Dil, sosyal olarak paylaşılan kurallardan oluşan kural yönetimli sembolik bir sistemdir. Kişinin kodlama ve kod çözme yeteneğinde bir bozulma dil ifadesini ve kavrayışı etkiler ve bu, kelime, kelime sonları ve cümle yapısının elde edilmesinde, doğru sözcükleri ve uygun gramer kullanımında aşırı zorluk, anlama zorluğu gibi durumları gösterir, dilin unsurlarını şunlardır:
• Anlambilim: kelimelerin anlamı (örneğin, "dalga" kelimesi bir su yüzeyi dalgasına veya bir el hareketine veya sinyaline işaret edebilir)
• Morfoloji: yeni kelimeler yapma kuralları (ör. life (hayat), living (yaşam)
• Sözdizimi: kelimelerin cümledeki sırası (ör. “Jill, komşum şarkı söylemeyi sever”)
• Edimbilim: dilin sosyal olarak uygun kullanımı (ör. Alaycılığı anlamak, “lütfen” ve “teşekkür ederim” gibi kibar yapıları kullanmak, sırayla nasıl başlayacağınızı ve konuşmaları nasıl başlatacağınızı ve sonuçlandıracağınızı anlamak)
3.2.1. Konuşma Bozuklukları
Etkilenen şey, sözlü konuşma yoluyla ifadenin dış biçimidir. Konuşma bozuklukları, konuşmanın üretilmesini engelleyebilecek veya anlaşılamayan veya başka bir şekilde anormal olan konuşmanın sonucu olabilecek açıklardır.
Dil-davranışsal modele göre, Konuşma bozuklukları aşağıdaki alt-tiplere ayrılabilir (Cf. Cenova, 2019:34-38):
Konuşma bozuklukları 
Kısmi Konuşma bozuklukları
Komple Konuşma Bozuklukları
Ses Bozuklukları
Ses kaybı
	Disphonia
	Rhinophonia

Artikülasyon Bozuklukları (AB)
• Spesifik AB
• İkincil AB
• Biyomekanik AB
Prosodik Bozukluklar
• Bradilalia
• Tahilalia
• Kekemelik
• spluttering
disartri
• Edinilmiş Dizartri (Anarthria)
• Gelişimsel Dizartri
Apraksi / sözel dispraksi
Biyomekanik gelişimsel konuşma bozukluğu
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3.2.1.1. Kısmi konuşma bozukluğu: 
Konuşma öğelerinden birinin - fonasyon veya artikülasyon - ihlali ile kategorize edilirler. Kısmi konuşma bozuklukları ses ve artikülasyon bozuklukları olarak ayrılır:
Ses bozuklukları:
• Disfoni: sesin perdesindeki, sesindeki ve tonundaki patolojik değişiklikler
• Aphonia: ses eksikliği
• Rinophonia: ses rezonansında, burun sesi olarak bilinen patolojik değişiklikler
Artikülasyon bozuklukları: bazı kelimelerin seslerinin doğru bir şekilde oluşturulamaması. Kelime sesleri düşebilir, eklenebilir, bozulabilir veya değiştirilebilir
Özel eklem bozuklukları: normal psikofiziksel gelişimi olan ve konuşma organının yapısında anormallikler olmayan çocuklarda konuşma seslerinin yanlış eklemlenmesi.
İkincil artikülasyon bozuklukları: eşlik eden bozukluk, entelektüel veya duyusal bozukluk belirtilerinden biridir.
Biyomekanik artikülasyon bozuklukları: konuşma organlarının konjenital malformasyonlarına bağlı artikülasyon bozukluğu
3.2.1.2. Tam Konuşma Bozuklukları: Konuşma öğelerinin ikisinin veya ikisinden fazlasının ihlali ile sınıflandırılırlar. Genel olarak, tam konuşma bozuklukları prosodik bozukluklar, dizartri ve apraksidir.
Prosodik bozukluklar:
Bradilalia: patolojik olarak yavaş konuşma
Taşilalia: patolojik olarak hızlı konuşma
Spluttering: kekemeliğe yol açabilen epizodik prosodik bozukluklar
Kekemelik: seslerin tekrarlanması, heceler, kelimeler, seslerin uzaması, spazmlar ve konuşma kaslarının tıkanması ile karakterize konuşma akıcılığı


Dizartri:
Edinilmiş dizartri (Anarthria): fokal beyin lezyonlarının bir sonucu olarak artikülasyon, nefes alma, fonasyon ve prozodi bozukluğu. Yaralanmanın lokalizasyonuna bağlı olarak, bulbar dizartri ve psödobulbar dizartriye ayrılır.
Gelişimsel dizartri: Serebral Palsi sendromu ile ilişkilidir
Apraxia (Edinilmiş ve Gelişimsel apraksi)
Konuşma akıcılığı ve artikülasyon bozukluğu ile karakterize edilen, merkezi sinir sisteminin lokal lezyonlarından kaynaklanan konuşma praksisi bozukluğu.
Biyomekanik Konuşma Bozuklukları
Konuşma organlarındaki Konjenital malformasyonların (örn. Konjenital Yarık Dudak ve / veya Yarık Damak) sonucu solunum, fonasyon, artikülasyon ve prosodik bozukluklar.
3.2.2. Dil Bozuklukları 
Dil Bozuklukları, dil kodlama ve kod çözmenin ihlali ile tanımlanabilir. Dil bozuklukları, konuşulan dilin anlaşılması veya üretiminde heterojen bir ihlal grubudur. Bu heterojenlik, bozukluğun ciddiyetinde kendini gösterir, bazı çocuklar hafif gramer güçlükleri gösterirken, diğerleri sözdizimsel bilgi göstermezken, diğerlerinde anlamlı bir dil yoktur. 
Dil-davranışsal modele göre, Konuşma bozuklukları aşağıdaki alt tiplere ayrılabilir (Cf. Cenova, 2019:38-40):



Dil Bozuklukları 
LD Konuşma dili
LD yazı dili
Konuşma yitimi
Broca'nın motor konuşma yitimi
Wernicke'de duyusal konuşma yitimi
Küresel (toplam) konuşma yitimi
Transkortikal motor konuşma yitimi
Transkortikal duyusal konuşma yitimi
İletken konuşma yitimi
Anomia, amnestik konuşma yitimi
Çocuk konuşma yitimi
Yazı dilinin edinilmiş bozuklukları
Agrafi
	Konuşma yitimi 

Yazı dilinin gelişimsel bozuklukları

Belirli Disleksi
İkincil Disleksi
Konuşma dilinin gelişim bozuklukları
Özel dil bozukluğu
	İkincil dil bozukluğu
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Bu proje (2017-1-BG01-KA201-036295) Avrupa Komisyonu (Erasmus + Programı) desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.

3.2.2.1. Konuşma Dil Bozuklukları:
Etkilenen şey, sözlü mesajların üretilmesi ve anlaşılması ile ilgili dil işlemleridir. Konuşma Dili Bozuklukları Konuşma dilinin kazanılmış bozuklukları ve konuşma dilinin gelişimsel bozuklukları olarak ikiye ayrılır.
Konuşma dilinin edinilmiş bozuklukları (Konuşma yitimi): organik beyin hasarı sonucu dilin bozulması:
Broca'nın motor konuşma yitimi
Etkileyici afazi olarak da bilinir, dil üretme kabiliyetinin kısmen kaybolması ile tanımlanan bir anlayış, anlama ise nispeten korunabilir.
	Wernicke'de duyusal konuşma yitimi
Küresel (toplam) konuşma yitimi
Transkortikal motor konuşma yitimi
Transkortikal duyusal konuşma yitimi
İletken konuşma yitimi
Anomia, amnestik konuşma yitimi
Çocuk konuşma yitimi

Konuşma dilinin gelişim bozuklukları:
	Belirli bir dil bozukluğu
Konuşma dili yeteneğinin önemli bir eksikliği ile karakterize edilir - belirgin bir tıbbi sorun veya nörolojik hasar olmadan fonolojik, dilbilgisel, semantik-pragmatik bozukluklar.
	İkincil dil bozukluğu
Zihinsel yetersizlik, duyusal eksiklik, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, vb. nedeniyle konuşma dil yeteneğinin önemli ölçüde eksikliği.


3.2.2.2. Yazılı dil bozukluğu:
Yazı diininl edinilmiş bozuklukları
Agrafi
Normalde yazım ve yazma yeteneğini destekleyen bilişsel, dilsel veya sensorimotor işlemlerin herhangi birindeki zarardan kaynaklanan kazanılmış bir yazma bozukluğunu ifade eder.
	Alexia
Edinilmiş okuma bozuklukları: periferik (Alfabetik Alexia, Alfabetik okuma, Mekansal Alexia, Dikkatli Alexia) ve Merkez (Lexical Alexia, Semantik Alexia, Fonolojik Alexia, Derin Alexia)
Yazı dilinin gelişim bozuklukları
Organik beyin hasarı sonucu okuma ve yazma ustalığında konjenital veya erken edinilmiş bozukluk.
	Belirli Disleksi
İkincil Disleksi
4. İletişim yetenekleri çocukların akademik performansı için neden önemlidir?
Çocukların dinleme ve konuşma yoluyla edindikleri konuşma ve dil becerileri, okuma ve yazma yeteneklerinin temelini oluşturur ve bu yeni okuryazarlık becerileri, okul yıllarında ve ötesinde öğrenme ve sosyal gelişim için kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda, konuşma dili becerilerinde sürekli büyüme, kişisel ve mesleki ilişkiler kurmaya ve topluma bağımsız olarak katılmaya katkıda bulunur.
Bu bağlamda, konuşma ve dil bozuklukları, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişim ile okuryazarlık ve akademik başarı için uzun vadeli sonuçlar içeren ciddi engeller olabilir ve yaşam boyu ekonomik ve sosyal etkileri olabilir. İletişim becerilerindeki aksamalar öğrenme güçlüğü, davranış bozuklukları ve ilgili psikiyatrik durumlar için artan riskte belirgin olumsuz bir etkiye sahiptir.


4.1. Okuryazarlık ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkileri
	Şiddetli konuşma ve dil bozuklukları okuma bozuklukları ve okuryazarlıktaki genel aksamalarla ilişkilidir 1. Özünde, okuma görsel sembollerin (harflerin) dilsel formlara (kelimeler) eşlenmesini içerir. Sözlü kelime edinimi ve üstatlığı bozulduğunda, harfler gibi sembollerin kelimelere eşlenmesinin de bozulması beklenir. Ek olarak, daha geniş dil ve konuşma bozuklukları görsel sembollerin işlenmesini çok daha az verimli hale getirebilir ve anlam üzerine eşlemelerini bozabilir. Kelime bilgisi edindikten sonra bile, metni dile çevirmeyle ilgili bilişsel sorunlar devam edebilir 2. Fonetik metin kullanan İngilizce gibi dillerde, ciddi konuşma bozuklukları da okuma ile ilişkili fonolojik işlemeyi bozabilir 3 Özetle, ciddi konuşma ve dil bozuklukları sıklıkla okuryazarlık ve akıcı okumanın gelişimi üzerinde doğrudan veya dolaylı olumsuz etkilere sahiptir. Okuryazarlık üzerindeki doğrudan etkilerine ek olarak, şiddetli konuşma ve dil bozuklukları, akademik başarının diğer yönleri üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Örnek olarak, konuşma ve dil bozukluğu olan çocukların 15 yıllık bir takip çalışmasında, başlangıçta bu tür bozukluklarla tanımlanan çocukların yüksek bir yüzdesi (yüzde 52) yaşamda daha sonra 1. öğrenme yetersizliği ve zayıf akademik başarıya sahiptir. Benzer şekilde, Hall ve Tomblin (1978), dil engelli çocuklarda genel olarak uzun dönemli kötü bir başarı olduğunu bildirmektedir. Daha yakın zamanlarda, dil bozukluğu olan erken doğmuş bebekler üzerinde yapılan bir çalışma sonraki başarıda çok sayıda aksama olduğunu göstermiştir. Dahası, Stoeckel ve arkadaşları (2013) erken dil problemleri ile daha sonra yazılı dil bozukluklarının teşhisi arasında güçlü bir korelasyon bulmuşlardır. 
4.2. Dil ve konuşma bozuklukları eğitim ortamlarında çocukları nasıl etkileyebilir?
Okul yılları geniş bir gelişim aralığını kapsar ve ergenlik döneminde dil bozuklukları, daha erken yaşlarda ortaya çıkan bozukluklar olarak tanımlamak için önemlidir. Bununla birlikte, ergenlikte dil gelişimi küçük çocuklarda olduğundan daha kademeli ve bireyseldir ve bir bozukluğun tanımlanması özellikle zor olabilir. Daha sonra mecazi dil (örn. Metaforlar ve deyimler) edinme, gelişmiş sözcüksel ve sözdizimsel beceriler (ör. Soyut kelimeleri tanımlama, karmaşık cümleler kullanma), ana akıl yürütme ve müzakere ve ikna gibi etkili konuşma becerileri gibi daha sonraki dil gelişmeleri, her biri uzun bir süre boyunca gelişir. Aynı zamanda, lisanın akademik ve sosyal müfredatlarıyla etkin bir şekilde başa çıkmak için bu dil becerileri ile yeterlilik esastır. Dil bozukluğu olan ergenler, liseden sonra işe veya üniversiteye başarılı bir geçiş yapmamak için okulu bırakma veya başka şekillerde risk altındadır. Böylece, ergenlerin sosyal iletişimdeki işlevsel yeterliliğinin vurgulanması giderek daha fazla savunulmaktadır.


4.3. Okul Çağı Çocuklarında Dil Bozuklukları
Bir çocuğun dil bozukluğunun semptomlarının ve şiddetinin zamanla değişmesi beklenmesine rağmen, dil bozuklukları kroniktir. Dil bozuklukları ile tespit edilen okul öncesi dönemleri, okul yıllarında dil bozuklukları yaşamak için önemli risk altındadır ve ayrıca sıklıkla dil bozuklukları ile ilişkili akademik, sosyal ve mesleki zorluklar için risk altındadır. Dil bozukluğu olan okul çağındaki çocuklar, dilbilgisel zorluklarından hafif dil bilgisine kadar heterojenlikleriyle karakterize edilir. Ciddi dil bozukluğu olan çocuklar için, konuşma dili aşırı zorluklar gösterebilir. Bu durumlarda çocuklar, dil gelişimini kolaylaştırmak veya alternatif iletişim biçimleri olarak hizmet etmek için grafik sistemleri, manuel işaretler ve elektronik konuşma çıktı aygıtları gibi artırıcı iletişim biçimlerini kullanabilirler.
Çocuk popülasyonlarında, dil, anlambilimsel, sözdizimsel ve pragmatik alanların tümünde zorluklar bulunmuştur. Bununla birlikte, konuşma dili patolojisindeki mevcut düşünce, bireysel becerileri tek başına ele almak değil, çocuğun dilinin ve çocuğun mevcut ve gelecekteki iletişimsel başarısını en iyi şekilde tanıyacak öğrenme ortamının daha geniş yönlerine odaklanmaktır. Bu, bağlantıyı tanımayı içerir dil, özellikle fonolojik farkındalık (kelimelerin ses yapısı hakkında farkındalık) ve okuryazarlık becerileri arasında 2.
Sözlü anlatım üretimi, kısmen uyumlu bir öykü anlatma yeteneği diğer dil ve bilişsel becerilere, kısmen de iyi anlatım becerileri iyi akademik performansla ilişkili göründüğü için dikkat çeken başka bir alandır. 3.
Ayrıca, dil bozukluğu olan çocuklar, aynı yaştaki diğer çocuklardan daha az ve daha az etkili sosyal etkileşim riski altındadır. Bu nedenle, sosyal etkileşime yönelik dil temelleri, özellikle konuşma becerileri, ele alınması gereken önemli bir alan oluşturmaktadır.
4.3.1. Phonology
Fonolojik hatalar anlaşılabilirliği bozabilir ve çocuğu aşırı derecede bilinçli yapabilir. Bu nedenlerden dolayı, dil müdahalesi sırasında ele alınmalıdır. Küçük çocuklarda fonolojik bozukluklar bazen okumayı öğrenmedeki daha sonraki problemlerin, özellikle fonolojik farkındalıkta ek eksikliklerin mevcut olduğu durumlarda öngörücüdür. Fonolojik farkındalıktaki sorunlar - dilin seslerini analiz etme ve kullanma yeteneği - yaygın olarak dil bozukluğu olan okul çağındaki çocuklarda görülür ve kod çözmeyi ve sözcükleri hecelemeyi öğrenmedeki zorluklarının altını çizer1. Ne yazık ki, metin kod çözmedeki zorluklar a çocuğun okuduğunu anlama, tıpkı yazımdaki zorluklar yazma sürecini engelleyebilir. Bu nedenle, fonolojik farkındalıktaki eksikliklerin dil müdahalesi sırasında ele alınması çok önemlidir.
4.3.2. Sözdizimi ve Morfoloji (Biçimbilim)
Dil bozukluğu olan okul çağındaki çocukların konuşma konuşması genellikle tipik dil gelişimi olan akranlarından daha kısa ve daha basit ifadelerle karakterize edilir. Çocuklardan okul ödevleri için bir anlatımsal, ikna edici veya açıklayıcı metin üretmeleri istendiğinde benzer sorunlar yazılı dilde görülebilir. Dil bozukluğu olan okul çağındaki çocuklar, karakteristik olarak daha az ayrıntıya sahip daha kısa metinler, daha kötü organizasyon ve yaşla eşleşen yaşıtlarına göre çok daha fazla dilbilgisi ve yazım hatası üretirler. Örneğin, çoğul ve geçmiş gergin işaretleyicileri atlayabilirler ('' Dün patenlerini kullanıyorlar '') veya 12 yaşına kadar bile zorunlu bağlamlarda geçmiş düzensiz fiilleri doğru bir şekilde kullanamayabilirler ('' Onlara okumayı öğretti '') 
4.3.3. Semantik(Anlambilim)
Yaşları eşleştirilmiş akranlarıyla karşılaştırıldığında, dil bozukluğu olan okul çağındaki çocuklar, özellikle soyut (gurur, cesaret), polisemik (derin, emici) veya teknik (denklem, parabol) ifade eden kelimelerle ilgili olarak, sözcük bilgisinde sıklıkla kısıtlamalar gösterirler. 1. Mecazlar (Avukat tanığı sorgulayan bir buldozerdi), deyimler (havluya at, çizgiler arasında oku) ve atasözleri (Her bulutun gümüş bir astarı vardır) gibi mecazi ifadeler argo ile birlikte anlama zorlukları da yaratır ifadeler (büyükanne şeridi), alay ('' Odanız şimdi çok temiz! '') ve mizah (S: '' Hangi spor en sessiz? '' A: '' Bowling. Bir iğne düşmesi duyabilirsiniz '' 2) Kelime alma, hızlı ve doğru bir şekilde kelimeleri çağırma yeteneği, özellikle düşük frekanslı (tef) veya soyut (dinler) kelimelerle ilgili olarak da sıklıkla bozulur
Anlamsal gelişimdeki eksiklikler, bir çocuğun sözlü ve yazılı iletişimini ciddi şekilde sınırlandırabilir, bu da sosyal gelişimi ve akademik ilerlemeyi etkiler. Örneğin, kelime edinme ve mizah anlamadaki zorluklar, bir çocuğun okul çağındaki çocuklar arasında popüler bir eğlence olan şaka ve bilmeceleri anlatmaya özgürce girmesini engelleyebilir. Öğretmenlerin sınıf konuşması ve okullarda kullanılan ders kitapları sıklıkla zor kelimeler ve ifadeler içerdiğinden, anlamsal açıkları olan çocuklar genellikle duydukları ve okuduklarının çoğunu anlayamazlar. Bu etkiler döngüseldir, çünkü kendilerini dinlemek ve okumak, okul çağındaki dil öğrenim girdilerinin başlıca kaynaklarıdır. Sonuç olarak, dinleme ve okuma eksikliği olan çocuklar, yaş ilerledikçe dil gelişimindeki yaşıtlarının gerisinde kalmaya devam edecektir.
4.3.4. Pragmatik (Edimbilim/Göstergebilim)
Edimbilimdeki sorunlar - dilin sosyal kullanımı - yaygın olarak dil bozukluğu olan okul çağındaki çocuklarda görülür. Fonolojik, sözdizimsel, morfolojik ve semantik eksiklikleri nedeniyle, dil bozukluğu olan çocuklar, tipik olarak gelişmekte olan akranlarından alay etme, incitici yorumlar ve kişisel ret şeklinde sosyal cezalar alabilirler. Bu tür olumsuz geri bildirimler, çocuğun sosyal durumlardan ve dil gelişimi için sunduğu fırsatlardan kaçınmasına neden olabilir. Örneğin, akranlarıyla düzenli etkileşimler yoluyla, çocuklar karmaşık dili kullanarak başkalarını gözlemleyebilir ve kendilerinin uygun fonolojik kalıpları, sözdizimsel yapıları, biçim biçimlerini, kelimeleri ve başkalarını selamlama, konuşma, bilgi alışverişi gibi çeşitli bağlamlarda figüratif ifadeler kullanarak pratik yapabilirler. , aynı fikirde olmak ve katılmamak, başkalarını bir şeyler yapmaya ikna etmek. Dil bozukluğu olan okul çağındaki çocuklarda çeşitli pragmatik zorluklar bildirilmiştir. Akran etkileşimleriyle ilgili olarak, bu zorluklar devam eden oyun gruplarına erişme kabiliyetindeki sınırlamaları; işbirliği yapmak, ikna etmek ve müzakere etmek; genişletilmiş konuşmalara katılmak; ve kötü haberi dokunsal bir şekilde iletmek1.
5. Konuşma ve dil Patolojisi ve bozukluğu (ulusal yaklaşımlar)
5.1. Speech and language disorders
Konuşma ve dil işlevleri sorunu, karmaşıklığı nedeniyle, çok çeşitli sınıflandırma sistemlerine sahiptir. Örneğin: nedene bağlı olarak, raporlama zamanı, özellik bildirimi vb.
Dünya pratiğinde profesyoneller tarafından kullanılan en geniş kabul görmüş sınıflandırmalar:
	ICD-10 (Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlanan ruhsal bozukluk verilerinin sınıflandırılması, son sayı - Hastalıkların Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması ve İlgili Sağlık Sorunları, Dünya Sağlık Örgütü) 
	F80-F89 Psikolojik gelişim bozuklukları https://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf 
	DSM-IV (Akıl hastalıklarının Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından sınıflandırılması, son sayı - Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, 4. Baskı, Amerikan Psikiyatri Birliği) https://dsm.psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.books.9780890425596  

5.2. Konuşma ve dil patolojisi
5.2.1. İngiltere’de Konuşma ve dil patolojisi 
İngiltere’de SLP tanımı 
2001 yılı sonunda, Avrupa ülkelerinde özürlülük alanında “Herkes İçin Eğitim” Öncelik Programı başlatılmıştır. Programın amacı "herkes için evrensel eğitimin sağlanmasında önemli bir yaklaşım olarak kapsayıcı eğitimi teşvik etmek için kalkınma programlarının gündemindeki engellilik konularına öncelik vermekti" (UNESCO, 2017). Bu girişim, “kapsayıcı eğitimin etkili evrensel eğitimin başlatılması için bir strateji sunduğu” inancındadır, çünkü bu, çocukların ve toplulukların gerçek farklılık ihtiyaçlarını karşılayabilecek okullar inşa etmek anlamına gelir.
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı, engellilerin ve engelli çocukların erken teşhis edilmesini sağlar ve ebeveynlerin, sağlık çalışanlarının ve öğretmenlerin engelli çocukların ihtiyaçlarını daha iyi planlamasına olanak tanır (Dünya Eğitim Forumu) 
İngiltere'de konuşma ve Dil Patolojisine daha çok Konuşma ve Dil Terapisi denir. Konuşma ve Dil Terapistleri Kraliyet Koleji (RCSLT), İngiltere'de konuşma ve dil terapisi için liderlik sağlayan ve profesyonel standartlar belirleyen profesyonel bir organdır.
“Konuşma ve dil terapistleri (SLT'ler) iletişim, yeme, içme veya yutma güçlüğü çeken çocuklar ve yetişkinler için yaşamı iyileştirici tedavi, destek ve bakım sağlar.
“SLT'ler her yaştan insandaki konuşma, dil ve iletişim sorunlarını daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olmak için değerlendirir ve tedavi eder.
Çocuklar, öğretmenler projesi için konuşma ve dil patolojisi araçlarının odağıdır ve bu nedenle geliştirilen araç ve materyaller, Birleşik Krallık'ta yukarıdaki 1. maddede uzmanlaşmış SLT'lerin alt kümesini ilgilendirecektir.
İngiltere'de okuldayken, çocuklar öğretim personeli tarafından sürekli olarak izlenmektedir. Yakın gelecekte kabul sınıflarında (5 yaş) tanıtılan ve SLCN'nin erken tanımlanmasına yardımcı olabilecek yeni bir başlangıç testi yapılması beklenmektedir. Şu anda bir Y1 (6 yaş) check-in fonetik taraması, Y2 sonunda Anahtar Aşama testinin sonu (8 yaşında) ve Y6 (11 yaşında) Anahtar Evre testinin başka bir sonu da bulunmaktadır. Bu testler ve kontroller, öğretmenler için her çocuğu beklenen standartlarla karşılaştırmak ve çocuklarda potansiyel SLCN'yi tanımlamak için ek fırsatlar sunar.
Tedbir Ötesi, konuşma, dil ve iletişim ihtiyacı olan çocukların tanımlanması ve desteklenmesinde değerlendirmeye bağlı kabul kullanımı üzerine Güvenli İletişim tarafından hazırlanmış bir belgedir. http://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/382086/tct_beyondmeasure.pdf
	Aşağıdaki gibi alanlarda öğretmenler için bir dizi mükemmel kaynak bağlantıları:
Yaşa göre çocukların beklenen yetenekleri (www.thecommunicationtrust.org.uk/universallyspeaking)

SLCN'nin erken tanımlanması için stratejiler (http://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/267020/strategies_for_every_classroom_early_identification_of_slcn.pdf ) 
Öğretmen bilgi değerlendirmesi ve eğitime erişim
5.2.2. Bulgaristan'da konuşma ve dil patolojisi
SLP’nin Bulgaristan’daki tanımı
Logopedics kapsamında okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar ile anormal konuşma durumu olan yetişkinler bulunmaktadır. Konuşma terapisinin temel amacı, konuşma patologlarının eğitim, öğretim ve sosyalleşmesi için özel sistemler aracılığıyla konuşma patolojilerinin bilimsel olarak kanıtlanmış ve pratik olarak doğrulanmış konuşma yöntemlerini geliştirmek ve uygulamaktır.
Kapsayıcı eğitim yönetmeliğinde Available at: https://www.mon.bg/upload/18440/nrdb_priobshavashto_181218.pdf iletişim bozukluklarının ve öğrenme güçlüklerinin logopedik önlenmesi şunları içerir: 
1. Öğrencilerin ilk aşamadaki yazılı konuşmalarının incelenmesi
2. Konuşma terapisi için çocukların ve öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi
İletişim bozukluklarının logopedik tanısı şunları içerir:
1. konuşma bozukluklarının tanısı;
2. 3-6 yaş arası çocukların ve ilkokul, ortaokul, birinci ve ikinci lise aşamasındaki öğrencilerin giriş ve çıkış seviyelerinin nöropsikolojik teşhisi;
3. 3-6 yaş arası çocukların dil yeterliliğinin teşhisi.
4 İletişim bozukluklarının endikasyonlarına sahip terapötik aktivite şunları içerir:
4.1. Bireysel terapötik planların hazırlanması;
4.2. Karmaşık iletişim bozuklukları olan ve öğrenme güçlüğü riski taşıyan 3-4 yaş arası çocuklar için erken konuşma terapisi;
4.3. Çocuklarla ve iletişim bozukluğu olan öğrencilerle terapötik faaliyetler yürütme.
5. Konuşmanın eğitimi ve yeniden eğitimi için olduğu kadar belirli konuşma efektleri için yöntem ve metodolojilerin oluşturulması.
6. Düzeltici faaliyetlerin etkisi altında doğru konuşmayı oluşturma aşamalarını araştırın.
7. Konuşma bozukluklarının önlenmesi (Karagiozov I., Garbacheva A., 1996, 71).
Fiziksel, duyusal, entelektüel, konuşma ve dil veya çoklu bozukluğu olan çocuklara yönelik “Özel Eğitim Gereksinimli Çocukların Entegrasyonu Ulusal Planı”, Bulgaristan'da kaynaştırma eğitiminin uygulanmasına yönelik çerçevenin ana hatlarını çizmektedir.


Çocukların ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının değerlendirilmesinde, ekip uzmanları Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından onaylanan Metodolojileri kullanmalıdır (Örnekler şunları içerir: Çocukların ve öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için metodoloji; Fonksiyonel değerlendirme için metodoloji) ve zihinsel engelli ve otistik gelişim spektrumu olan çocuklarla çalışma; Çocukların ve çoklu engelli öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için metodoloji; sözlü ve sözsüz değerlendirme yöntemleri - PECS sistemi; MACATON; el ele iletişim; Tadoma yöntemi; C-MAP yöntemi; standardizasyon yaraları aletleri; Test "Binet-Terman"; Test Wexler, vb.)  https://mon.bg/bg/100382" https://mon.bg/bg/100382 .
5.2.3. Slovenya'da konuşma ve dil patolojisi
SLP nin Slovenya’daki tanımı
Slovenya'da, konuşma ve dil patolojisine daha çok konuşma ve dil bozuklukları denir. Milli Eğitim Enstitüsü Slovenya, okul öncesi, ilköğretim ve genel ortaöğretim alanındaki ana ulusal araştırma, geliştirme ve danışmanlık kurumudur ve türlerin ve özel ihtiyaçları olan çocukların eksiklik, engel veya bozulma düzeylerinin tanımlanması için Kriterlerde konuşma ve dil patolojisi için standartları ve tanımları belirleyen profesyonel bir organdır..
Konuşma-dil bozukluğu, bir konuşma terapisti tarafından, bozukluğu tanımlamak için ölçütlere göre profesyonel standartlara göre tanımlanır. Bir veya daha fazla alanda süreklilik daha kolaydan ağır bozukluklara kadar ortaya çıkar: pragmatik, anlambilim, sözdizimi, fonoloji, artikülasyon ve konuşma akıcılığı. Bir konuşma dili bozukluğunun tanımlanmasında önemli bir faktör, bir konuşma dili bozukluğunun çocukların eğitimsel kazanım ihtiyaçları ve performansı ile eğitim sürecindeki performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasıdır.
Slovenya'da şu anda konuşma, dil ve iletişim bozukluklarının yaygınlığı hakkında resmi bir veri bulunmamaktadır.
Konuşma, dil ve iletişim bozuklukları olan çocukların ve yetişkinlerin ihtiyaçlarından yaklaşık 180 konuşma ve dil patologu sorumludur. Yirmi bin kullanıcı, çoğunlukla çocuklar ve ergenler olmak üzere, her yıl bir konuşma ve dil patoloğu tarafından incelenmektedir.
Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'ne göre, 2012 yılında okul öncesi çocukların yüzde 8,6'sı konuşma ve dil bozukluğu olan çocuklar olarak tanımlanmıştır. Slovenya Cumhuriyeti İstatistik Ofisi, özel ihtiyacı olan çocukların yüzde 1,3'ünün okul öncesi eğitim ve özel ihtiyaçları olan çocukların yüzde 5,87'si konuşma, dil ve iletişim bozukluğu olan çocuklar da dahil olmak üzere ilkokul eğitimine dahil edilmiştir.
Okul öncesi dönemde konuşma, dil ve iletişim gelişiminin sistematik olarak değerlendirilmesi sağlık kurumlarındaki uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Konuşma, dil ve iletişim işlevi genel tıbbi muayene kapsamında ilk kez üç yaşında ve beş yaşında ikinci kez kontrol edilir.
Üç yaşında, çocuklar psikolojik muayeneyi içeren bir pediatrik önleyici muayeneye tabi tutulurlar, burada psikolog da konuşma ve dil işlevlerini kontrol eder.
Beş yaşında, okula girmeden önce, çocuklar başka bir pediatrik önleyici muayeneden geçer. Psikolog, çocuğun çalışmalarını konuşma, dil ve iletişim öğelerini de içeren Denver Gelişimsel Tarama Testi ile test eder.
5.2.4. Belçika'da(Flandre) Konuşma ve Dil Patolojisi
SLP nin Belçika’daki Tanımı
Dil gelişimi belirli bir modeli izler (dil gelişiminin farklı aşamaları). Bazı çocuklarda bu gelişme gecikmeli veya sapkın bir kursa sahiptir. Konuşma terapistleri daha sonra bir disfatik gelişim veya birincil dil gelişim bozukluğu hakkında konuşurlar. Bozukluk, hem dil formunun (çekim ve çekimler ve cümle yapısı), hem de dil içeriğinin (kelime bilgisi) ve dil kullanımının gelişimini etkiler. Bazen çocuk ayrıca dikkat ve konsantrasyonda hiperkinetik davranış ve bozuklukların özelliklerini sergiler. Entelektüel bir sakatlık, işitme bozukluğu veya zihinsel bir bozukluk nedeniyle dil normal olarak gelişmezse, ikincil bir dil gelişim bozukluğundan bahsederiz. See https://www.vvl.be/zorgverlener/taalstoornissen
Flanders'da yapılan sınırlı bir araştırma, konuşma ve dil gelişimi bozukluklarının erkeklerin% 8'inde ve kızların% 6'sında meydana geldiğini göstermiştir (Scheiris J. ve Desoete 2008). Ancak Flanders için genel yaygınlık rakamları eksiktir. Flanders'daki dil gelişimindeki sorunların yaygınlığının, uluslararası literatürde bahsedilen yaygınlıkla aynı olduğunu varsayıyoruz:
Çocukların% 7 ila 10'unda dil geliştirme sorunları vardır. Çocukların bir kısmında, bu konuşma terapisi ile ortadan kaldırılabilir (bu durumda bir dil gecikmesinden veya dil gecikmesinden bahsediyoruz). Çocukların% 3 ila 5'inde birincil dil gelişimi bozukluğu vardır (Kind en Gezin, 2010). 
Zink & Breuls, gelişimsel disfazinin% 3'lük bir yaygınlığa sahip olduğunu, tüm ikincil konuşma ve dil gelişimi problemlerinin birlikte yaklaşık% 2'lik bir yaygınlık verdiğini belirtmektedir (Zink ve Bruels, 2012). 
Ayrıca, üç ya da dört yaşında birincil dil gelişim bozukluğu tanısı alan bazı çocukların, birkaç yıl sonra artık bu tanı kriterleri içinde olmadığı bulunmuştur (Van hell ve Vederburg, 2007).
Eğitim Rehberliği Merkezi (CLB), hem ilköğretim hem de ortaöğretimde Flanders'daki öğrenci rehberliği kurumudur. Hükümet, konuşma ile ilgili sorulara ilişkin resepsiyon, soruların netleştirilmesi, bilgi ve tavsiye sağlanması, ağ ile teşhis ve işbirliği gibi bir dizi temel faaliyetin CLB'nin (Leerlinggebonden aanbod, 2009) sorumluluğu olduğunu düşünmektedir. dil gelişimi.
Bir öğrencinin konuşma ve dil gelişimini destekleyen eşlik eden faaliyetler CLB'nin dört rehber alanına sığabilir: öğrenme ve eğitim, eğitim kariyeri, psikolojik ve sosyal işlevsellik ve koruyucu sağlık bakımı.
5.2.5. Türkiye'de Konuşma ve Dil Patolojisi
SLP in Türkiye’nin Tanımı
Konuşma dili patolojisi / tedavisi (SLP) Türkiye'de yeni gelişen bir meslektir.
En büyük dilsel azınlık Türkiye'nin güneydoğusunda konuşulan Kürtçedir. İki dilli olarak büyüyen Yahudi ve Ermeni azınlıklar da vardır.
Türkçe birleşik bir dildir, yani her birine sadece bir anlamı veya dilbilgisi işlevi olan köklere oldukça fazla sayıda ek eklenebilir.
İşitme kaybı prevalansı 1.300 canlı doğumda 1-2 bebek olup, Türkiye'de çocuklar 5 yaşına geldiğinde bu sayı beş kat artmaktadır. İşitme kaybı hafif olsa bile, konuşma ve dil gelişiminde, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimde ve çocuğun akademik performansında gecikmeye neden olabilir.
2010 yılında yayınlanan “Engellilerin Sorunları ve Beklentileri” başlıklı Türk İstatistik çalışması, Ulusal Engelliler Veritabanında kayıtlı kişilerle sınırlıydı. Araştırmaya göre, tıbbi raporları olan ve veri tabanına kaydedilen bireylerin% 4,9'u 0-6 yaş ve% 16,2'si 7-14 yaş,% 17,2'si 15-24 yaş grubudur. Tablo, yaş gruplarındaki engellilere genel bir bakış sunmaktadır.http://en.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/UnicefOzelGereksinimliRaporENG.08.06.16.web_.pdf 
Konuşma dili patolojisi / tedavisi (SLP) Türkiye'de yeni gelişen bir meslektir. Şu anda, tüm ülkede, sadece yedi kişi konuşma dili patolojisinde ileri (Doktora düzeyi) derecelere sahiptir ve yurtdışında özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde lisansüstü seviyelerde eğitim almıştır. Tarihsel olarak, tıp uzmanları rehabilitasyon hizmetlerinin çoğuna tanıya özellikle önem vermiştir. Konuşma dili hizmetleri ilk olarak hükümet kuruluşlarının çabalarıyla tanıtıldı.
Konuşma güçlüğü çeken çocuklar, özel tedbirlerin alındığı normal okullarda kaynaştırma eğitimi yoluyla eğitimlerine devam ederler. Bu önlemler, rehberlik ve araştırma merkezleri ve öğretmenler, kurum yöneticileri ve veliler için çocuğun bireysel ve gelişim özellikleri hakkında çocuk psikiyatri ofisleri tarafından düzenlenen bilgilendirici toplantılar, okulda, sınıfta ve evde alınmadan alınacak tedbirler konusunda rehberlik olabilir. öğretmenler ve veliler için eğitim ortamının ve hizmet içi eğitim seminerlerinin kesilmesi. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde bu öğrencilere uygun terapi hizmetleri verilmektedir.
5.2.6. Sırbistan'da konuşma ve dil patolojisi
SLP in Sırbistan’daki Tanımı
Dünya pratiğinde ve Sırbistan'da profesyoneller tarafından kullanılan en geniş kabul gören sınıflandırmalar:
ICD-10 (Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlanan ruhsal bozukluk verilerinin sınıflandırılması, son sayı - Hastalıkların Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması ve İlgili Sağlık Sorunları, Dünya Sağlık Örgütü)
DSM-IV (Akıl hastalıklarının Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından sınıflandırılması, son sayı - Akıl Hastalıkları Tanı ve İstatistik El Kitabı, 4. Baskı, Amerikan Psikiyatri Birliği)
Sırbistan'da, yukarıda dünya uygulama bölümünde vurgulandığı gibi kabul edilen dünya uygulamasını profesyoneller takip eder. Sırp dilinde en sık görülen Dislalia çıkıkları sigmatizmdir (S, Z, C, Ć, Đ, Š, Ž, Č, Dž seslerine atıfta bulunur), lambdacism (L ve LJ seslerine atıfta bulunur) ve rotatizmdir (R sesi anlamına gelir).
ULS (Sırbistan konuşma terapisti Derneği) verilerine göre, sağlık sisteminde, eğitim sisteminde ve sosyal koruma sisteminde çalışan tüm konuşma terapistleri toplanıyor ve bunun ardından Sırbistan'da 20.000 kişi üzerinde bir logopedist vardır.
Fonetik Enstitüsü'ne göre, Sırbistan'daki çocukların yüzde 60'ından fazlasında elli yıldan önce sekiz kat daha fazla konuşma bozukluğu var.
Sırbistan'da SLT hükmü
Sırbistan'daki ortak uygulama, her anaokulunun ve ilkokulun kendi logopedistlerinin olmasıdır. Çocuklarla çalışırlar ve her türlü konuşma ve dil bozukluğunu tanımlamaları ve tedavi etmeleri gerekir.
6. Mobil uygulama
Kullanım senaryoları (okul öncesi ve ilkokul için öğretim yaklaşımı)
Yaşa dayalı test
	Yaşa dayalı test, çocuğun konuşma problemini kolayca anlayan bir oryantasyon aracıdır. Okul öncesi öğretmeni, öğretmeni veya bir veli tarafından yönetilebilir. Doğum tarihini girdikten sonra yaş hesaplayıcısı çocuğun yaşını hesaplar.

'Dil becerileri' düğmesi girilen yaş için beklenen dil becerilerini gösterecek ve çocuğun konuşmayı ve dil terapistini ziyaret etmeye ne zaman aday olduğunu gösterecektir.
‘Konuşma sesleri’ düğmesi çocuğun yaşı için beklenen konuşma seslerine sahip bulutlar görüntüler. Sarı bulutlar çocuğun ustalaşması gereken sesleri temsil eder; gri bulutlar ortaya çıkan sesleri temsil eder.
"Teste devam et" düğmesi eklem testine başlar.
Test, çocuğun söylemeye çalışması gereken bir dizi görüntüyü gösterir. Kolaylaştırıcı çocuğu cesaretlendirmelidir: “Resimde ne görüyorsunuz?” Eğer çocuk farklı bir kelime söylüyorsa veya cevap yoksa, iki kelime ile isteyin: „Bu bir sıçan mı yoksa bir köstebek mi?“ Hala hayırsa yanıtını verin: “Ben köstebek diyorum, ne diyorsun?”
Kolaylaştırıcı çocuğun girişimlerini dikkatle dinlemeli ve gözlemlemelidir. 
	Kolaylaştırıcı, sunulan sesin doğru bir şekilde ifade edilip edilmediğini belirtir.
Testin sonunda, sonuçlar ekranda sunulacak ve bir pdf dosyası olarak kaydedilebilecektir.
Flashcards (Bilgikartları)
	Flashcards seçilen sesleri farklı kelime pozisyonlarında (nihai, medial, ilk, karışık) uygulamak için tasarlanmıştır. Flashcards sadece çocuğun heceli pozisyonda ses üretimine hakim olduğunda (“sa”, “se”, “is”, “os”) uygun olduğunu unutmayın.

Çocuğun bir seferde sadece bir sorunlu ses uygulaması tavsiye edilir. Bir çocuk birden fazla sesle mücadele ederse (örneğin, hem “r” hem de “s”), pratik yapmak istediğiniz sesi seçerek ve bir sonraki ekranda, şu anda uyguladığınız ses dışındaki tüm sorunlu sesleri hariç tutun hariç tutulacak sesi seçin.
	Worksheets (Çalışma sayfaları)

	Çalışma sayfaları her pozisyonda ses ile birkaç kelime, seslerle basit cümleler, sesler dahil cümleler ve sesi birçok şekilde kullanan bir hikaye sunar.
	Çalışma sayfaları okuryazar çocuklar için uygulama materyali olarak veya bir ebeveynin çocukla pratik yapabileceği kelimelerin bir listesi olarak kullanılabilir.

	Animasyonlu videoya bağlantı: https://youtu.be/vEve9Ni7zJI   
	Uygulamayı indirme bağlantısı(Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softqnr.SpeechPathologyEN   
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Feragatname:
 “İlköğretimde Öğretmenler için Konuşma ve Dil Patolojisi İnteraktif Araçları” projesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen projenin web sitesini ziyaret edin:
http://speechpathologytools.eu/" http://speechpathologytools.eu/ veya bu adresten bizi ziyaret edin https://www.facebook.com/SpeechPathologyTools/" https://www.facebook.com/SpeechPathologyTools/.
Mobil uygulamamızı şu adresten indirin: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softqnr.SpeechPathologyEN 

