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Τ ΡΑΥΛ Ι Σ Μ Ο Σ
Ο Πέτρος είναι 11 ετών και τραυλίζει. Ο
τραυλισμός δεν τον σταματά από το να έχει
πολλούς φίλους και να είναι δραστήριος αθλητικά.
Στο σπίτι ή με τους φίλους του έχει μικρή
δυσκολία αλλά όταν σηκώνεται να πει μάθημα ή
όταν διαβάζει δυνατά στην τάξη τραυλίζει πολύ.
Τον τελευταίο καιρό έχει σταματήσει να σηκώνει
χέρι στο σχολείο. Φοβάται. Οι γονείς του
προσπαθούν να τον υποστηρίξουν και του λένε να
μην ανησυχεί. Κάθε φορά όμως που πλησιάζει η
σειρά του να διαβάσει στην τάξη, ο Πέτρος κάνει
τον κρυωμένο.

Διερευνητική Διαδικασία

Τ ΡΑΥΛ Ι Σ Μ Ο Σ
Η Μαρία, 9 ετών συνεχίζει να τραυλίζει παρά την επίμονη
προσπάθεια των γονέων που αναζητούν θεραπεία για τον
τραυλισμό της τα τελευταία 6 χρόνια. Το θέμα του
τραυλισμού δεν έχει συζητηθεί ποτέ ανοιχτά με την
Μαρία. Οι γονείς φοβούνται να μην την πληγώσουν γιατί
είναι ευαίσθητη. Η Μαρία αποφεύγει να κάνει παρέες και
περνά την μέρα της στο tablet που πρόσφατα αγόρασε.
Δεν πήγε φέτος κατασκήνωση, όπως έκανε κάθε χρονιά.
Ολοένα και περισσότερο φαίνεται να κλείνεται στον εαυτό
της και να χάνει την αυτοπεποίθησή της. Στο σχολείο είναι
καλή μαθήτρια. Η δασκάλα γνωρίζει για την δυσκολία της
και την εξαιρεί από τις διαδικασίες προφορικής εξέτασης
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(παιδί και γονείς)
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Τ ΡΑΥΛ Ι Σ Μ Ο Σ
Ο Νίκος, 8 ετών έχει έντονα μπλοκαρίσματα στην ομιλία του
τον τελευταίο καιρό, παρά το γεγονός ότι κάνει 4 χρόνια
λογοθεραπεία. Η λογοθεραπεία έχει βοηθήσει τον Νίκο στις
γλωσσικές του δυσκολίες και τελευταία έχει εστιάσει στο θέμα
της ροής. Όταν ο Νίκος δυσκολεύεται να βγάλει την λέξη
εμφανίζει δευτερογενείς σωματικές συμπεριφορές. Ο Νίκος
είναι ντροπαλός και αποφεύγει να μιλά στο τηλέφωνο ή να
συζητάμε μη οικεία πρόσωπα. Όταν διαβάζει ή λέει μάθημα
δεν τραυλίζει. Ο Νίκος τραυλίζει όταν ανησυχεί ή θυμώνει,
όταν αδικείται και θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Συχνά
διαλέγει ακατάλληλο χρόνο για να εισάγει θέματα και τότε
τραυλίζει έντονα.

Διαδρομή 2
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εκπαιδευτικού
Πληροφοριακό έντυπο
γονέων

+/-

Έντυπα Διερεύνησης

Θεραπεία: Πεδία Παρέμβασης

Αντίκτυπος στη Ζωή του Παιδιού

Αυτόματες / Αντανακλαστικές οργανικές &
ψυχικές-νοητικές λειτουργίες του σώματος

Δραστηριότητα & Συμμετοχή σε καταστάσεις
καθημερινού βίου
Στην οικογένεια
Στην εκπαίδευση
• σχολείο
• φροντιστήριο
• αλλού
Στις ομάδες ομηλίκων
• φίλοι
• παρέες
Κοινωνική & Δημόσια Ζωή

Θεραπευτικές
Συμμαχίες

+/-

Ατομικοί Παράγοντες

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες

Το Πρόσωπο που Τραυλίζει

Εξωτερικές επιρροές στο Πρόσωπο που Τραυλίζει

Γνωστικές αντιδράσεις
Συναισθηματικές αντιδράσεις
Αντιδράσεις συμπεριφοράς
Βιώματα
Λοιπά θέματα υγείας
Προσωπικά στοιχεία

Ο Χάρτης Διατύπωσης καθοδηγεί την
ενεργοποίηση των κατάλληλων (στην
κάθε περίπτωση) πεδίων παρέμβασης
του προγράμματος θεραπείας
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Σωματική Λειτουργία

+/-

Αναφορά στον
Σύντομη παρουσίαση
τραυλισμό στη
του πλαισίου
σχολική ηλικία
συλλογής δεδομένων
Παρουσίαση των δεδομένων στον Χάρτη
Διατύπωσης του παιδιού

Θεραπευτικό Συμβόλαιο

Χάρτης Διατύπωσης

Ροή Ομιλίας
• Στιγμές τραυλισμού (Ποιοτικά & Ποσοτικά
χαρακτηριστικά)
• Φυσικότητα Ομιλίας
• Ταχύτητα Ομιλίας
Στοματοκινητικός Συντονισμός
Γλωσσική ανάπτυξη – δεξιότητες
Επιτελικές Λειτουργίες
Ιδιοσυγκρασία
Λοιπές Οργανικές Παράμετροι

Έλεγχος Διάθεσης – Επιβράβευση – Ατζέντα

Θεραπευτική Πρόταση

Η Εμπειρία του Τραυλισμού
Αιτιολογία

Δραστηριότητα

Σύνοψη & Απαντήσεις σε Ερωτήσεις

Παρουσίαση Χάρτη Διατύπωσης &
επιλογή διαδρομής
Διαδρομή 1

3η Διερευνητική Συνάντηση
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 90΄
(παιδί και γονείς)
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(Οικογενειακό, Σχολικό, Φιλικό, Ευρύτερο
Κοινωνικό Περιβάλλον & Στερεότυπα)
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ΓνωσιακήΣυμπεριφορική
Θεραπεία

Πλαίσιο:
Βραχείας Θεραπείας
με Εστίαση στη Λύση

Φυσικό Περιβάλλον
(Δυνατότητα Πρόσβασης σε υπηρεσίες)
Υπηρεσίες, Συστήματα, Πολιτικές
(Οργανισμοί υποστήριξης, Νομικό πλαίσιο,
Υπηρεσίες επικοινωνίας)
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Πρόγραμμα θεραπείας τραυλισμού
για παιδιά σχολικής ηλικίας

