
Δ.Μαρούσος & Γ.Φούρλας

Πρόταση θεραπευτικής παρέμβασης για το παιδί σχολικής ηλικίας που τραυλίζει

Το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ Μελέτη Περίπτωσης

Σκοπός της μελέτης
Παρουσίαση της εφαρμογής του προγράμματος θεραπείας τραυλισμού Λεξιπόντιξ στην περίπτωση του Αντώνη, 10χρονου αγοριού με εξελικτικό τραυλισμό. 

Βασική Δομή: Συνεδρίες 1 έως 5 Δομή επιλεγόμενων πεδίων: Συνεδρίες 6 έως 12 χρόνος

•Επαναξιολόγηση•Επαναξιολόγηση

Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ – Ελάχιστη & Ευέλικτη Δομή            (Συνολική Διάρκεια 12 εβδομάδες) 

Σωματική Λειτουργία
Ροή Ομιλίας: Μέτριος Εξελικτικός Τραυλισμός

1η διαπίστωση: 4 ετών - Μεγάλη επιδείνωση: Σεπτέμβρης 2015

Στιγμές Τραυλισμού: Κυρίως επαναλήψεις συλλαβών λέξεων, Επιμηκύνσεις και μπλοκαρίσματα σε 

μικρότερη συχνότητα

Σωματικά Συμπτώματα: Κίνηση χειλιών αριστερά (γκριμάτσα) & αποστροφή βλέμματος. Κίνηση 

ποδιού

Συχνότητα Συλλαβών Τραυλισμού: Ανάγνωση= 17.6%, Αφήγηση=8.3%

Μέση ταχύτητα ομιλίας – Καλή Φυσικότητα

Δεν ανιχνεύτηκαν  γλωσσικές δυσκολίες: δεν έγινε εκτενής αξιολόγηση

Χαμηλά σε σύνθετες επιτελικές λειτουργίες σχεδιασμού, οργάνωσης και στοχοπροσηλωμένης

δράσης/επιμονής

Στοματοκινητικός συντονισμός: διαδοχοκίνηση σε ταχύτητα δείχνει ↓

Ιδιοσυγκρασία: ↑ αισθητηριακή ευαισθησία, Χρειάζεται χρόνο στις αλλαγές, ↑ διάσπαση, ↑ 

προβλεψιμότητα, θετική διάθεση

Αντίκτυπο στην ζωή του παιδιού
Μικρή δυσκολία επικοινωνίας με

→ γονείς & αδελφή

→ οικεία πρόσωπα

→ γιαγιά & κοντινούς συγγενείς

→ άλλα παιδιά / παιδιά στο διάλειμμα ή εκτός τάξης

Μέτρια δυσκολία επικοινωνίας με

→ άγνωστα πρόσωπα / μη οικείους

→ ενήλικες

→ πολλά πρόσωπα

Μεγάλη δυσκολία με

→ άγνωστα πρόσωπα / μη οικείους

→ ενήλικες

→ πολλούς συνομιλητές / πρόσωπα

Συμμετέχει στο σχολείο & το μάθημα

Αρνητικό συναισθηματικό αντίκτυπο στον ίδιο / οικογένεια

Ατομικοί Παράγοντες
Ευαίσθητος. Πολύ καλή ενσυναίσθηση.

↑ στιγμές τραυλισμού σε συνθήκες ↑ άγχους / ανησυχίας

Αρνητικές στάσεις & συναισθήματα για την ομιλία (CAT-R, OASES-S)

↑ ανησυχία όταν μιλά (νευρικός & ανήσυχος ‘να μην φανεί’):

Νιώθει: (α) χρονική πίεση (β) ότι συνέχεια δίνει εξετάσεις όταν μιλά

Φόβος → Αποφυγή (συνομιλίας τηλεφώνων, αλλαγή λέξεων) 

Αυτόνομος – ανεξάρτητος: θέλει να κάνει πράγματα μόνος του (π.χ. ψώνια). Γονείς κάποιες φορές 

υποστηρίζουν.

Παρορμητικός: άκαιρο άνοιγμα συζήτησης, ελλιπής οργάνωση

↓ αυτοπεποίθηση

Καλή συναισθηματική διαχείριση (υπάκουος, κατανόηση & υπομονή  στις συγκρούσεις, διαχειρίζεται 

καλύτερα τους φόβους του)

Μέτριος – Καλός μαθητής στο σχολείο.

Ενδιαφέροντα: επιτραπέζια, οθόνη

Δυνάμεις: αθλητή, αγωνιστή, εξυπνάδας, προσπάθειας, θάρρους, οργάνωσης, ταλέντου δημιουργίας, 

αντοχής.

+/-

+/-

Παράγοντες Περιβάλλοντος
Υποστηρικτικοί γονείς. Ομοφωνία σε θέματα αγωγής. ↑ παρατηρήσεις τελευταία

Πατέρας με εμπειρία τραυλισμού: κατανοεί και στηρίζει: «Είναι δικαίωμά σου να τραυλίζεις. Είναι η 

δική σου διαφορετικότητα στη ροή της ομιλίας.»

↓ αδελφή (Μαρία) 8 ετών

Διακοπή εργασίας πατέρα από Νοε 2014

Δραστηριότητες: Αγγλικά, κολυμβητήριο (παλιότερα μπάσκετ)

↑ Γονεϊκές προσδοκίες σε θέματα οργάνωσης, Μελέτη. Προτροπές, παρατηρήσεις

Ανοιχτή στάση στον τραυλισμό (Συζητιέται στο σπίτι), σεβασμός στη διαφορετικότητα, σεβασμός σε 

αυτόν που μιλά (δεν διακόπτουμε) δεν προτρέπουμε για αργή ομιλία.

Αγαπημένοι φίλοι. Ωστόσο → Χλευαστικά σχόλια από ένα παιδί στο χωριό

Όχι λογοθεραπεία στο παρελθόν

Αυξημένη γονεϊκή ανησυχία

Μέση γονεϊκή γνώση σε θέματα διαχείρισης τραυλισμού

+/-

Εργαλεία Διερεύνησης
- Δομημένες συνεντεύξεις

- Ερωτηματολόγια

- Πρωτόκολλα συλλογής 

πληροφοριών

- Τυπικές & σταθμισμένες 

δοκιμασίες

- CAT-R

- OASES-S

- Palin PRS

Διερευνητική Διαδικασία - στη βάση της Διεθνούς Ταξινόμησης ICF
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Αιτιολογία
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Οργανικοί

Παράγοντες

Γλωσσικοί

Παράγοντες

Ψυχολογικοί

Παράγοντες
Περιβαλλοντικοί

Παράγοντες

Τραυλι

σμός

Μακρά-Συρτή 

Ομιλία

Παρκούρ

Εύκολη Εκκίνηση

Ομιλία Αεροπλάνου

Παύσεις Ομιλία 

Λεωφορ.

Παύσεις Ομιλία 

Λεωφορ.
Μετα / Ενδο / Προ 

τροποποίηση

Πειράματα Ελέγχου

Αποστολές

(κόκκινα )

Απαντητής -Α

Τροποποιητής - Α

Δίκτυο Επέκτασης 

Συμμαχίας

Στρατηγικές 

Ενδυνάμωσης 

Συμμαχίας

Στρατηγικές 

Αλληλ/σης 

Συμμαχίας

Αποστολές

(κίτρινα)

Αποστολές

(κίτρινα)

Επίλυση 

Προβλημάτων

Γνωσιακές

Παραποιήσεις

Γνωσιακές

Παραποιήσεις

Ανασκόπηση Δ.Δ.

Συζήτηση

• σταδίων θεραπείας

• ρόλων συμμαχίας

Στρατηγικές Ενδυνάμωσης συμμαχίας

Στρατηγικές Αλληλεπίδρασης συμμαχίας
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Συμπεριφορές Τραυλισμού

• έννοιες

• αναγνώριση

• Εθελοντικός Τραυλισμός
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•Επαναξιολόγηση

•Εκτίμηση & 

Αναστοχασμός

•Ερ & Απ

•Σχέδιο Δράσης

•Επαναξιολόγηση

•Εκτίμηση & 

Αναστοχασμός

•Ερ & Απ

•Σχέδιο Δράσης

Επιπρόσθετη θεραπεία σε ενότητες

Παρακολούθηση εξέλιξης σε 1, 3, 12 μήνες

� www.lexipontix.gr  � lexipontix@gmail.com

Μηχανή σκέψεων

Το εργοστάσιο του νου

Μηχανή λέξεων & 

συμπεριφορών

Αισθητήρας 

Σώματος

Control Centre

Εργαστήρι 

συναισθημάτων

Μηχανή σκέψεων

Το παιδί που τραυλίζει → Σούπερ ήρωας

Αρχηγός της συμμαχίας. Εντοπίζει ίδιες 

δυνάμεις (προσωπικά χαρακτηριστικά) και 

συλλέγει νέες δυνάμεις (δεξιότητες) 

προκειμένου να ελέγξει τον άτακτο 

σκανδαλιάρη ποντικό (=τραυλισμός).

Ο Λεξιπόντικας → Πειραχτήρι

Επίδοξος εισβολέας στο Εργοστάσιο του 

Νου (στη βάση του CBT μοντέλου) ενοχλεί 

την ομαλή λειτουργία των μηχανών του 

(Μηχανή Σκέψεων και Μηχανή Λέξεων & 

Συμπεριφορών) με συνακόλουθες αρνητικές 

επιπτώσεις στο Εργαστήρι Συναισθημάτων 

και στον Αισθητήρα Σώματος.

Έναρξη Λήξη 1 μήνας 

μετά

CAT-R 23 12

OASES-S 2.82 

(Μέτριος)

1.33

(Ήπιος)

%  SS
(Ανάγνωση)

17.6 5 5.3

%  SS
(Αφήγηση)

8.3 3 4 Συμπεράσματα
• Ολιστικές και πολυεπίπεδες παρεμβάσεις απαντούν στη συνολική εμπειρία του τραυλισμού.

• Η διαχείριση της εμπειρίας του τραυλισμού περιορίζει το αρνητικό αντίκτυπο της διαταραχής στη 

λειτουργικότητα του παιδιού και της οικογένειας. 

• Η φιλική προς το παιδί εισαγωγή αφηρημένων εννοιών δίνει στη θεραπεία διασκεδαστικό 

χαρακτήρα και νόημα και, ως εκ τούτου, κινητοποιεί την ενεργητική συμμετοχή του παιδιού

• Η αξιοποίηση ψυχοθεραπευτικών πρακτικών στην λογοθεραπεία παιδιών που τραυλίζουν 

ενδυναμώνει την θεραπευτική συμμαχία ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.

• Οι γονείς ενδυναμώνονται και αποκτούν γνώση διαχείρισης συμμετέχοντας σε βραχύχρονα 

προγράμματα λογοθεραπευτικής παρέμβασης του παιδιού τους. Η γνώση διαχείρισης μειώνει τη  

γονεϊκή ανησυχία και ενεργοποιεί υποστηρικτικές γονεϊκές συμπεριφορές.

Θεραπευτική Παρέμβαση
Στη βάση του ψυχοκοινωνικού μοντέλου. 

Συνδυάζει:

• τη Βραχεία Θεραπεία Εστίασης στη 

Λύση

• τη Γνωσιακή – Συμπεριφορική

Θεραπεία

• τη Θεραπεία Αλληλεπίδρασης Γονέα-

Παιδιού

• Γνωστές θεωρητικές προσεγγίσεις 

θεραπείας τραυλισμού

� Διαμόρφωση ροής

� Τροποποίηση τραυλισμού
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Aναφορά: Μαρούσος, Δ., & Φούρλας, Γ. (2016). Το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ ως πρόταση θεραπευτικής 

παρέμβασης για το παιδί σχολικής ηλικίας που τραυλίζει. Μελέτη Περίπτωσης. Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 5ο

Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (20-23 Οκτωβρίου). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Έννοιες ΛΞΠΝΤΞ & CBT

Αναγνώριση γνωσιακών κύκλων

Γνωστικές παραποιήσεις
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Επίδραση 

τραυλισμού στο 

παιδί

Σοβαρότητα 

τραυλισμού & 

επίδραση στους 

γονείς

Πληροφόρηση 

γονέων για τον 

τραυλισμό & 

εμπιστοσύνη στο 

χειρισμό του
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Π (μετά)

Μ (πριν)

Μ (μετά)

πριν

μετά

πριν

πριν

μετά

μετά

Αποτελέσματα
• Βελτίωση της ροής ομιλίας (λεκτικές και μη συμπεριφορές τραυλισμού )

• Θετικότερες στάσεις & συναισθήματα σχετικά με τον τραυλισμό και την επικοινωνία

• Μείωση της γονεϊκής ανησυχίας και ενίσχυση του υποστηρικτικού γονεϊκού ρόλου


