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ΣτάδιαΑνΑπτυξης

Γιατί τραυλίζει; 
Ένας σημαντικός αριθμός γονιών ανησυχούν γιατί το παιδί τους 
τραυλίζει, δηλαδή επαναλαμβάνει συνήθως την πρώτη συλλαβή 
μιας λέξης ή την πρώτη λέξη μας πρότασης, κολλά και δεν μπορεί 
να προχωρήσει παρακάτω. Η παιδίατρος-αναπτυξιολόγος 
Κωνσταντίνα Γκόλτσιου (kgkoltsi@otenet.gr) μας δίνει 
πολύτιμες συμβουλές για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη 
συγκεκριμένη διαταραχή λόγου που μπορεί να επηρεάζει τόσο την 
επικοινωνία όσο και την κοινωνική επαφή του παιδιού. 

Ο τραυλισμός είναι μια 
διαταραχή επικοινωνίας που μπορεί 
να επηρεάσει την αυτοπεποίθηση 
και την κοινωνικότητα ενός παιδιού. 

παύσεις μέσα στις συλλαβές ή μέσα στις λέ-
ξεις και άλλα δεν έχουν ρέοντα και ομαλό 
λόγο. Κάποια μάλιστα αγχώνονται τόσο πο-
λύ στην προσπάθειά τους να μιλήσουν σω-
στά, που αποκτούν κάποια τικ των χεριών 
ή μορφασμούς του προσώπου.

Τρόποι αντιμετώπισης
Η πρώιμη λογοθεραπευτική παρέμβαση 
μπορεί να αποτρέψει τον μόνιμο τραυλισμό. 
Πριν από την έναρξη της παρέμβασης 
καλό θα ήταν το παιδί να εκτιμηθεί από 
ειδικό παιδίατρο-αναπτυξιολόγο για 
να αξιολογηθούν όλες οι πτυχές της 
ανάπτυξής του. Η θεραπευτική παρέμβαση 
περιλαμβάνει όλη την οικογένεια, η οποία 
παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
του λόγου και της κοινωνικής επαφής του 
παιδιού σ’ αυτά τα ευαίσθητα χρόνια.
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πέντε τοις εκατό των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας τραυλίζουν, 
πράγμα που σημαίνει ότι περισσό-
τερα από 50.000 παιδιά στην Ελλά-
δα αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλη-
μα. Ο τραυλισμός εμφανίζεται στην 
ηλικία των 2 με 5 και κανένας δεν 
γνωρίζει τι τον προκαλεί. παιδιά και 
ενήλικες διαφέρουν στην ευφράδεια 
λόγου. υπάρχουν άνθρωποι που μι-

λούν πολύ γρήγορα και άλλοι που 
χρησιμοποιούν πολλά χμ... και ε…, 
έτσι κανείς μπορεί να θεωρήσει ότι 
η βραδυγλωσσία είναι απλά στο ένα 
άκρο του φυσιολογικού φάσματος 
των ανθρώπων. 

Ο τραυλισμός 
προτιμά τα αγόρια
υπάρχει όμως γενετική προδιάθεση, 

καθώς τα παιδιά γονέων που τραυλί-
ζουν έχουν περισσότερες πιθανότη-
τες να αναπτύξουν και εκείνα τραυλι-
σμό. Εξάλλου, τα αγόρια τραυλίζουν 
πιο συχνά από τα κορίτσια σε αναλο-
γία τέσσερα προς ένα! Ο τραυλισμός 
μπορεί να είναι διαφόρων μορφών: 
επαναλαμβανόμενοι ήχοι, π.χ. κ-κ-
κ-καρέκλα, ή παρατεταμένοι ήχοι, 
π.χ. σσσσχολείο. Άλλα παιδιά κάνουν 

Διαταραχή λόγου ή 
επικοινωνίας; 
Ο τραυλισμός δεν είναι απλά μια διαταραχή 
λόγου, είναι μια διαταραχή επικοινωνίας. 
Μπορεί να μειώσει την αυτοπεποίθηση και 
αυτοεκτίμηση ενός παιδιού, να επηρεάσει τις 
σχέσεις του με άλλα παιδιά και να παρεμποδί-
σει την εκπαίδευσή του. Έτσι το παιδί μπο-
ρεί να μη θέλει να μιλάει και να αποφεύγει 
την κοινωνική επαφή φοβούμενο μήπως πέ-
σει θύμα κοροϊδίας ή σχολικού εκφοβισμού. 
Ένα τέτοιο παιδί συχνά διαλάθει της διάγνω-
σης από γονείς και εκπαιδευτικούς. 
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Μερικές απλές 
συμβουλές για 
να βοηθήσετε 
εσείς το παιδί 

σας:

Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας για 
τον τραυλισμό του παιδιού.
Μην  πίεζετε ένα παιδί να μιλήσει κά-
νοντάς του πολλές ερωτήσεις. Αφή-
στε το να σας οδηγήσει στο παιχνίδι 
χωρίς εσείς να του μιλάτε πολύ.
καντε το παίδί σασ να καταλάβει ότι 
αναγνωρίζετε το πρόβλημά του αλλά 
εξηγήστε του ότι είναι προσωρινό.
ΧρησίΜοποίηστε στρατηγίκεσ συ-
μπεριφοράς για να επιβραβεύσετε 
τη σωστή επικοινωνία και την κοι-
νωνικότητα.
προσπαθηστε να βρείτε λίγο χρόνο 
με το παιδί μόνο του, για να μην 
αποσπάται από το θόρυβο και την 
ανταγωνιστικότητα των άλλων 
παιδιών.
Μην προσπαθείτε να έχετε άμεση 
βλεμματική επαφή διαρκώς με το 
παιδί, καθώς αυτό μπορεί να το κά-
νει να νιώθει άβολα.
Μην αποφεύγετε το βλέμμα του όταν 
τραυλίζει. Αν δυσκολεύεται πολύ, 
μπορείτε να του πείτε «το ξέρω ότι 
είναι δύσκολο μερικές φορές, εννο-
είς…;» ή «θες να το πούμε μαζί;» ή 
«θες να το πούμε αργότερα;».
επίβραβεύστε το παιδί σας για καθα-
ρό, αβίαστο και ομαλό λόγο. πείτε 
«τι ωραία που το είπες αυτό!», αλ-
λά όχι πολύ συχνά, δυο τρεις φορές 
την ημέρα. 
ακούστε το Με προσοΧη χωρίς να το 
διακόψετε και τελειώστε με «μου 
άρεσε που συζητήσαμε τι έγινε σή-
μερα στο σχολείο». Έτσι θα τονώ-
σετε την αυτοπεποίθησή του.
Μη ΧρησίΜοποίείτε δύσκολες λέξεις 
και εκφράσεις.
δοκίΜαστε να μιλάτε πιο αργά και 

πιο καθαρά.
Μη βίαζεστε να ολοκληρώσετε την 
πρότασή του.
καντε Μία λίστα με παράγοντες που 
έχουν θετική ή αρνητική επίδραση 
στο παιδί σας.
τα τραγούδία βοηθούν πολύ γιατί τα 
περισσότερα παιδιά δεν τραυλίζουν 
όταν τραγουδούν.
Μην πίεσετε ποτέ ένα παιδί που 
τραυλίζει να διαβάσει μπροστά σε 
άλλους.
βρείτε Χρονο να ασχοληθείτε με το 
παιδί σας με δραστηριότητες που 
δεν απαιτούν πολλή ομιλία, όπως τα 
σπορ. Έτσι θα χαλαρώσει, θα περά-
σει όμορφα και μπορεί να εμφανίσει 
αυτόματα ρέοντα λόγο.

Χρησιμοποιείτε 
συχνά οπτικά 
ερεθίσματα 
μαζί με τα λεκτικά για να 
ενισχύετε τη μνήμη και 
την κατανόηση και έτσι να 
μειώνετε το άγχος. Ακόμη,
ακούστε τι έχει να σας πει. 
Αν δεν μιλά καθαρά ή 
τραυλίζει, επαναλάβετε 
αυτό που είπε σαν να 
συμφωνείτε (–«το αρκουδάκι 
κοικοικοιμάται» –«ναι, το 
αρκουδάκι κοιμάται»), αλλά 
όχι πολύ συχνά, δυο τρεις 
φορές την ημέρα.
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