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ΠαιδίΑΝΑπτυξη

Γιατί δε μου μιλάς; 

Μερικά παιδιά παρουσιάζουν «εκλεκτική» ή «επιλεκτική» αλαλία, δηλαδή 
αποφεύγουν να μιλήσουν σε επιλεγμένα περιβάλλοντα και καταστάσεις, ενώ 
κανονικά δεν παρουσιάζουν καμία γλωσσική διαταραχή. Η παιδίατρος – 
αναπτυξιόλογος Κωνσταντίνα Γκόλτσιου μας εξηγεί όσα πρέπει να ξέρουμε για 
τα «σιωπηλά» παιδιά. ph
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Καθοριστικός παράγοντας στην απάλειψη της αλαλίας 
είναι η δημιουργικότητα και η πρωτοβουλία των γονέων. 

Επιλεκτική αλαλία 
Αρκετά συχνά το παιδί εκ-
δηλώνει τη λεγόμενη επι-
λεκτική αλαλία μόνο στο 
περιβάλλον του σχολείου, 
όπου είτε δεν μιλά καθόλου 
είτε δεν μιλά σε ορισμένα 
μόνο πρόσωπα είτε μιλά 
χαμηλόφωνα και όταν ορι-
σμένα πρόσωπα δεν είναι 
κοντά για να το ακούσουν. 
Όταν η κατάσταση αυτή 
επιμένει για περισσότερο 
από ένα μήνα και παρεμ-
βαίνει στη διαδικασία εκ-
παίδευσης του παιδιού, εί-
ναι ιδιαίτερα αγχωτική για 
τους γονείς και μια απλή 
αντιμετώπιση του τύπου 
«θα του περάσει» συχνά 
δεν αρκεί. Επιβάλλεται 
εκτίμηση από τον παιδία-
τρο – αναπτυξιολόγο του 
αναπτυξιακού επιπέδου και 
της ικανότητας κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης του παι-
διού, καθώς και λεπτομε-
ρές ψυχοκοινωνικό ιστο-
ρικό από τους γονείς και 
τους δασκάλους του. 

ταίο, να ξεκινούν πάλι από 
την αρχή:
Το σιωπηλο παιδί 
αποτελεί κομμάτι αυτού 
του κόσμου, ακριβώς 
όπως κι εγώ.
Το σιωπηλο παιδί εκτιμά 
την ελευθερία του ακρι-
βώς όπως κι εγώ.
Θέλω να είμαι ένα σημαντικό 
πρόσωπο στη ζωή του.
Καλλιέργω συνέχωσ τη σχέση 
μου με το σιωπηλό παιδί.
Το σιωπηλο παιδί εκτιμά μια 
καλή ατμόσφαιρα, ακριβώς 
όπως κι εγώ.
Μονο το σιωπηλό παιδί 
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μπορεί να αποφασίσει πό-
τε θέλει να μιλήσει.
Το σιωπηλο παιδί είναι και 
αυτό μοναδικό, όπως κάθε 
άλλο παιδί.
λαΜβανω σοβαρά υπόψη 
τις ανάγκες του.
γνωριζω ότι το σιωπηλό 
παιδί χρειάζεται στήριγ-
μα και ασφάλεια.
η σιωπη Του παιδιού είναι 
μια αξιοπρόσεκτη ικανό-
τητα.
Μπορω να κρατήσω από-
σταση από τα προβλήμα-
τα που μου δημιουργεί το 
σιωπηλό παιδί.

Έξυπνα tips 
αντιμετώπισης

Ένας καλός τρόπος ε-
ξαναγκασμού σε ομιλία εί-
ναι η λανθασμένη ονομα-
σία των πραγμάτων από 
τους γονείς, ώστε να δίνε-
ται η δυνατότητα στο παιδί 
να διορθώσει τους γονείς 
(π.χ.: «Ο ήλιος πάλι λάμπει 
πράσινος»). 
όι γόνΈις μπορούν ζω-
γραφίζοντας να ξυπνή-
σουν στο παιδί τη χαρά της 
επικοινωνίας. 
ςτό ςχόλΈιό γίνεται 
σταδιακή απευαισθητο-
ποίηση, με έκθεση του παι-
διού αρχικά σε μικρές ομά-
δες παιδιών, όπου ασχολεί-
ται με ευχάριστες για αυτό 
δραστηριότητες.
αρχικα η δασκάλα μπο-
ρεί να απαιτεί από το παι-
δί να της δείχνει όσα του ο-
νομάζει ή να χρησιμοποι-
εί νεύματα, αργότερα να 
το δείχνει με τα χείλη χω-
ρίς να το λέει, μετά να το 
ψιθυρίζει πολύ κοντά της, 
μετά να το λέει λίγο πιο δυ-
νατά και στο τέλος να ση-
κώνει το χέρι.
ςΈ καπόια παιδιά έχει 
αποτέλεσμα να μην τα κοι-
τάς μέσα στα μάτια όταν 
τα ρωτάς, αλλά να κοιτάς 
το αντικείμενο της συζή-
τησης ή έξω από το παρά-
θυρο.
μη ςυζητατΈ για τη 
δυσκολία του με τρίτους 
μπροστά του λέγοντάς του 
«Γιατί δεν το λες, αφού το 
ξέρεις» ή «Αχ, πότε θα μι-
λήσεις» ή «Μπράβο, τι φο-
βερός που είσαι που το εί-
πες», καθώς έτσι ενισχύε-
τε το άγχος του.
ΔώςτΈ τό παραΔΈιγ-
μα. Πάρτε το μαζί σας για 
ψώνια ή στη βόλτα και γί-
νετε ομιλητικοί με όσους 
συναναστρέφεστε, καλέ-
στε κόσμο στο σπίτι, τρα-
γουδήστε μαζί του, γίνετε 
γενικότερα πιο κοινωνικοί.

Χρήσιμοι κανόνες
Οι γονείς είναι απαραίτητο 
να δώσουν στο παιδί την 
αίσθηση ότι γίνεται απο-
δεκτό. Οι παρακάτω κα-
νόνες θα τους βοηθήσουν 
να το πετύχουν. Μπορούν, 
μάλιστα, όπου αναφέρεται 
στους κανόνες ο χαρακτη-
ρισμός «σιωπηλό παιδί» να 
τον αντικαταστήσουν με 
το όνομα του δικού τους 
παιδιού. Μπορούν ακόμη 
να εφαρμόζουν κάθε μέρα 
μόνο έναν κανόνα αρχίζο-
ντας από τον πρώτο και, 
όταν φτάσουν στον τελευ-


