
(2006) Λόγηα Παηδαγσγώλ, 3, 6-10 

 

 1 

Σο παηδί ποσ ηρασιίδεη θαη οη δσζθοιίες ηοσ 

 
Γρ. Καηερίλα Μαληαδάθε

1
 

 

Δηζαγφγηθά 

Από ηε κηα πιεπξά…. 

Ο Παλαγηώηεο, όηαλ ήηαλ ηξηώλ εηώλ, επαλαιάκβαλε κεξηθέο θνξέο ηελ πξώηε ζπιιαβή 

ησλ ιέμεσλ όηαλ κηινύζε. Οη γνλείο ηνπ δελ ζρνιίαζαλ πνηέ ζηνλ Παλαγηώηε απηό ην γεγνλόο 

νύηε πξνζπάζεζαλ λα ηνλ δηνξζώζνπλ αιιά άθνπγαλ πάληα κε πξνζνρή απηά πνπ ήζειε λα πεη. 

Μεηά από κεξηθνύο κήλεο, ν Παλαγηώηεο κηινύζε εληειώο θπζηνινγηθά. Η Ζσή, όηαλ μεθίλεζε 

λα θάλεη πξνηάζεηο, θακηά θνξά «θνιινύζε» όηαλ κηινύζε ή «έζεξλε» ιίγν πεξηζζόηεξν θάπνηα 

θσλήεληα ζηελ αξρή ησλ ιέμεσλ. Οη γνλείο ηεο ζπκβνπιεύηεθαλ έλαλ ςπρνιόγν, ν νπνίνο ηνπο 

θαζεζύραζε θαη ηνπο είπε λα κελ αζρνιεζνύλ κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκηιίαο ηεο εθηόο 

αλ επηκείλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαη απμεζνύλ ζε ζπρλόηεηα. Μεηά από ηξεηο κήλεο, 

ε Ζσή κηινύζε κε κεγάιε άλεζε θαη απηέο νη δπζθνιίεο ζηελ νκηιία ηεο είραλ ήδε μεραζηεί.  

Ο Παλαγηώηεο θαη ε Ζσή είλαη δπν παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηα νπνία δηαλύνπλ 

ηελ πεξίνδν ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Σηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

εθθξαζηνύλ ιεθηηθά κε όιν θαη κεγαιύηεξε πνιππινθόηεηα, θακηά θνξά δείρλνπλ λα κελ 

βξίζθνπλ ηελ θαηάιιειε ιέμε θαη λα «θνιιάλε». Σε απηήλ ηελ ειηθία, ν Παλαγηώηεο θαη ε 

Ζσή έρνπλ πνιιέο θαηλνύξηεο εκπεηξίεο, ηηο νπνίεο ζέινπλ λα κνηξαζηνύλ κε ηνπο άιινπο, 

αιιά ην επίπεδν ηεο γισζζηθήο ηνπο αλάπηπμεο δελ ηνπο επηηξέπεη αθόκα λα ρξεζηκνπνηνύλ 

εύθνια πνιιέο ιέμεηο ηαπηόρξνλα θαη λα ζπληάζζνπλ καθξνζθειείο πξνηάζεηο. Με ηε 

ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ γισζζηθώλ ηνπο ηθαλνηήησλ όκσο θαη εθόζνλ νη γνλείο ηνπο δελ 

ηνπο πέξαζαλ ην κήλπκα όηη ππάξρεη θάπνην πξόβιεκα κε ηελ νκηιία ηνπο, δελ ηνπο 

δηόξζσζαλ θαη δελ ηνπο κάισζαλ, απηέο νη κηθξέο δπζθνιίεο ππνρώξεζαλ εληειώο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά… 

Ο Ηιίαο, ηεζζάξσλ εηώλ, πνιιέο θνξέο ραζηνπθίδεη ην ζηόκα ηνπ κε ην ίδην ηνπ ην ρέξη 

όηαλ κηιάεη θαη ζπρλά εθθξάδεη κε ρεηξνλνκίεο ηηο επηζπκίεο ηνπ. Η Ειέλε, δέθα εηώλ, 

απνθεύγεη επίκνλα λα ζεθώζεη ην ρέξη ηεο ζηελ ηάμε παξόιν πνπ μέξεη πνιύ θαιά ηηο 

απαληήζεηο ζηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο εξσηήζεηο ηεο δαζθάιαο. Ο Νίθνο, 16 εηώλ, δελ κηιάεη 

πνηέ κε ηνπο θίινπο ηνπ ζην ηειέθσλν..  
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Ο Ηιίαο, ε Ειέλε, θαη ν Νίθνο έρνπλ έλα θνηλό ζεκείν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο: 

πξνζπαζνύλ ζπζηεκαηηθά λα απνθύγνπλ ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Παξόιν πνπ μέξνπλ πνιύ 

θαιά ηη ζέινπλ λα πνπλ, ππάξρεη θάηη πνπ ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη εμαηξεηηθά άβνια θαη 

ηνπο πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ακεραλίαο όηαλ ρξεηάδεηαη λα κηιήζνπλ, ηδηαίηεξα ζε νξηζκέλεο 

πεξηζηάζεηο. Ο Ηιίαο, ε Ειέλε θαη ν Νίθνο είλαη παηδηά κε ηξαπιηζκό. Οη δπζθνιίεο πνπ 

εθδειώζεθαλ θάπνηα ζηηγκή ζηε ξνή ηνπ ιόγνπ ηνπο δελ ππνρώξεζαλ αιιά εδξαηώζεθαλ, κε 

απνηέιεζκα λα επηδξνύλ αξλεηηθά ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. 

Τη είλαη όκσο ν ηξαπιηζκόο, πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη πώο δηαθξίλεηαη 

από ηηο θπζηνινγηθέο δπζρέξεηεο ζηε ξνή ηνπ ιόγνπ ησλ κηθξώλ παηδηώλ; Πώο πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζρέξεηεο απηέο νη ελήιηθεο θαη πόηε πξέπεη λα δεηήζνπλ ηε βνήζεηα 

εηδηθνύ; Σε απηά θαη άιια εξσηήκαηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζηε ζπλέρεηα.  

 

Ση είλαη ο ηρασιηζκός; 

Ο ηξαπιηζκόο απνηειεί έλα πξόβιεκα πνπ είλαη γλσζηό από ηελ αξραηόηεηα θαη 

παξνπζηάδεηαη ζε όινπο ηνπο πνιηηηζκνύο. Επηζηεκνληθά, νξίδεηαη σο «δηαηαξαρή ηεο  

θπζηνινγηθήο ξνήο θαη ηεο ξπζκηθήο δηακόξθσζεο ηεο νκηιίαο, ε νπνία είλαη δπζαλάινγε γηα 

ηελ ειηθία ηνπ αηόκνπ». Τν άηνκν κε ηξαπιηζκό γλσξίδεη αθξηβώο ηη ζέιεη λα πεη αιιά, 

εθείλε ηε ζηηγκή, δελ είλαη ζε ζέζε λα ην πεη εμαηηίαο αθνύζησλ επαλαιήςεσλ ζπιιαβώλ ή 

επηκεθύλζεσλ νξηζκέλσλ θζόγγσλ, πνπ αιινηώλνπλ ηελ εθθνξά ηνπ ιόγνπ ηνπ. Ο 

ηξαπιηζκόο όκσο δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ζην ιόγν αιιά απνηειεί πνιπδηάζηαην θαηλόκελν, 

θαζώο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζπλνδεύεηαη από αγρώδεηο αληηδξάζεηο, επεξεάδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο θαη επηδξά 

πνηθηινηξόπσο ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή.  

 

Πόζο ζστλά εθδειώλεηαη ο ηρασιηζκός ζηα παηδηά θαη πόηε πρφηοεκθαλίδεηαη; 

Υπνινγίδεηαη όηη ν ηξαπιηζκόο εκθαλίδεηαη ζην 1.4% ηνπ παηδηθνύ πιεζπζκνύ. Καηά ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία, ν ηξαπιηζκόο εθδειώλεηαη κε ηελ ίδηα πεξίπνπ ζπρλόηεηα ζε αγόξηα θαη 

θνξίηζηα ελώ, ζηελ ειηθία ησλ 6-7 εηώλ, ζηα ηξία αγόξηα κε ηξαπιηζκό αληηζηνηρεί έλα κόλν 

θνξίηζη. Η δηαθνξά απηή ππνδειώλεη όηη ν ηξαπιηζκόο ζπλήζσο ππνρσξεί επθνιόηεξα ζηα 

θνξίηζηα. Η ζπλεζέζηεξε ειηθία έλαξμεο ηνπ ηξαπιηζκνύ εληνπίδεηαη κεηαμύ 2 θαη 5 εηώλ, 

δειαδή θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Σε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο, νη γνλείο ηνπ παηδηνύ πνπ ηξαπιίδεη ελδέρεηαη λα ζπλδένπλ ηελ εθδήισζε ηνπ 

ηξαπιηζκνύ κε θάπνην ηξαπκαηηθό γεγνλόο, απηό όκσο ζπλήζσο απνηειεί ηελ αθνξκή γηα ηελ 

εθδήισζε ηνπ ηξαπιηζκνύ θαη όρη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αηηία. 
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Ποηα είλαη ηα βαζηθά ζσκπηώκαηα ηοσ ηρασιηζκού; 

Τν πην ραξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα ηνπ ηξαπιηζκνύ είλαη νη επαλαιήςεηο κεκνλσκέλσλ 

θζόγγσλ ή ζπιιαβώλ, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζηηο πξώηεο ζπιιαβέο ησλ ιέμεσλ θαη 

ζρεδόλ πνηέ ζηηο ηειεπηαίεο. Γηα παξάδεηγκα, ην παηδί κπνξεί λα ιέεη: α) Τν κσξό ήπηε ην γ-

γ-γάια ηνπ, β) Τν κσξό ήπηε ην γά-γα-γάια ηνπ, γ) Τν κσξό ήπηε ηο ηο ην γάια ηνπ. Άιιεο 

θνξέο, ην παηδί πνπ ηξαπιίδεη θαίλεηαη λα «ηξαβάεη» ηνπο αξρηθνύο ήρνπο ησλ ιέμεσλ, 

δίλνληαο ηελ εληύπσζε όηη αδπλαηεί λα ηνπο πξνθέξεη. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ιέεη 

«Θζζζζζζέισ» ή «Έεεεεεια». Σηελ νκηιία ηνπ παηδηνύ κε ηξαπιηζκό, ζπρλά 

παξνπζηάδνληαη μαθληθέο παύζεηο ζηε κέζε ησλ ιέμεσλ ή ησλ πξνηάζεσλ, όπσο γηα 

παξάδεηγκα «Τν κσξό πίλεη ην […….] γάια ηνπ.». Σπρλά, ππάξρνπλ θξάζεηο ηηο νπνίεο ην 

παηδί μεθηλά λα πξνθέξεη αιιά δελ ηηο νινθιεξώλεη, γηα παξάδεηγκα «Θέισ λα ……». 

Επίζεο, ηα παηδηά πνπ ηξαπιίδνπλ νξηζκέλεο θνξέο αληηθαζηζηνύλ ηε ιέμε ηελ νπνία 

μεθίλεζαλ λα εθθέξνπλ ηξαπιίδνληαο κε θάπνηα ζπλώλπκε, γηα παξάδεηγκα «Τν κκκ(σξό), 

ηο παηδί πίλεη λεξό». Τέινο, ηα παηδηά πνπ ηξαπιίδνπλ ρξεζηκνπνηνύλ πνιιέο θνξέο ζην ιόγν 

ηνπο θζόγγνπο ή θξάζεηο όπσο «εεεε…» «κκκ…», «μέξεηο ηώξα» θαη άιια, ηα νπνία κπνξεί 

λα εκθαλίδνληαη κε ηέηνηα ζπρλόηεηα πνπ λα αιινηώλνπλ ην λόεκα ηεο πξόηαζεο θαη λα 

δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία. Γηα παξάδεηγκα, ην παηδί κπνξεί λα ηνπνζεηεί ην «θαη» πξηλ 

από θάζε ιέμε, κε απνηέιεζκα λα παξάγνληαη θξάζεηο όπσο: «Θέισ θαη λα πσ θαη ζηε κακά 

κνπ θαη λα κνπ αγνξάζεη θαη έλα παγσηό». 

 

Πώς αηζζάλεηαη ηο παηδί όηαλ ηρασιίδεη; 

Τα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηώλ ηηο ζηηγκέο πνπ «θνιιάλε» είλαη ληξνπή, ακεραλία 

θαη έληνλν άγρνο. Γηα ην ιόγν απηό, όηαλ ηα παηδηά κε ηξαπιηζκό «θνιιάλε», κπνξεί λα 

απνθεύγνπλ λα θνηηάμνπλ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο ζηα κάηηα, λα αλνηγνθιείλνπλ ηα βιέθαξά 

ηνπο, λα πηέδνπλ ηα ρείιηα ηνπο ή λα δαξώλνπλ ην κέησπν. Επίζεο, ελδέρεηαη λα θνθθηλίδνπλ, 

λα ηδξώλνπλ ή λα δίλνπλ ηελ εληύπσζε όηη ηνπο θόβεηαη ε αλαπλνή.  

 

Πόηε επηδεηλώλεηαη θαη πόηε σποτφρεί ε εθδήιφζε ηοσ ηρασιηζκού; 

Έλα από ηα πην «παξάμελα» ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξαπιηζκνύ είλαη ε πεξηνδηθόηεηά ηνπ. Τν 

γεγνλόο απηό ζπρλά κπεξδεύεη ηνπο ελήιηθεο, θαζώο δπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ γηαηί ην 

παηδί άιιεο θνξέο κηιά απνιύησο θπζηνινγηθά γηα κέξεο ή θαη εβδνκάδεο ελώ άιιεο 

δπζθνιεύεηαη ζρεδόλ ζε θάζε ιέμε πνπ πξνζπαζεί λα εθθέξεη. Σε γεληθέο γξακκέο, ν 

ηξαπιηζκόο επηδεηλώλεηαη όηαλ ην παηδί βηώλεη άγρνο θαη αληηιακβάλεηαη ηελ επηθνηλσλία σο 
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κηα πηεζηηθή θαηάζηαζε. Οη ζπλζήθεο πνπ πξνθαινύλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθέο γηα θάζε παηδί. Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί κπνξεί λα ηξαπιίδεη έληνλα ζην ζπίηη 

θαη ειάρηζηα ζην ζρνιείν ή ην αληίζηξνθν. Επίζεο, έλα παηδί κπνξεί λα ηξαπιίδεη όηαλ κηιάεη 

ζηνπο γνλείο ηνπ αιιά λα κελ ηξαπιίδεη όηαλ κηιάεη ζε άιια ζπγγεληθά πξόζσπα. Έρεη 

παξαηεξεζεί όηη ν ηξαπιηζκόο εθδειώλεηαη ζπρλόηεξα όηαλ ην παηδί κηιάεη ζην ηειέθσλν, 

ηνπ δεηείηαη λα πεη ην όλνκά ηνπ ζε θάπνηνλ μέλν, λα απαγγείιεη έλα πνίεκα ζηε ζρνιηθή 

ενξηή ή λα δηεγεζεί κηα ηζηνξία ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Αληηζέησο, ν ηξαπιηζκόο 

εθδειώλεηαη ζπάληα όηαλ ην παηδί ηξαγνπδά,  κηιά κε ζπγθεθξηκέλν ξπζκό, π.ρ. αξηζκεί κηα 

ζεηξά αληηθεηκέλσλ, ή ιέεη απέμσ θάηη πνπ έκαζε. Επίζεο, ηα παηδηά ζπάληα ηξαπιίδνπλ όηαλ 

παίδνπλ κόλα ηνπο ζην δσκάηην κηινύλ ζηα παηρλίδηα ηνπο ή όηαλ κηινύλ ζε δώα ή ζε παηδηά 

κηθξόηεξεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο.  

 

Πού οθείιεηαη ο ηρασιηζκός; 

Όηαλ θάπνην παηδί αξρίζεη λα ηξαπιίδεη, πνιιέο θνξέο γνλείο θαη παηδαγσγνί πηζηεύνπλ όηη 

απηό ζπκβαίλεη επεηδή ην παηδί «βηάδεηαη λα κηιήζεη» ή «ζέιεη λα ηα πεη όια καδί. Σε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, απνδίδνπλ ηνλ ηξαπιηζκό ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλόηα, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ηε γέλλεζε ελόο κηθξόηεξνπ αδεξθνύ. Σύκθσλα κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο εηδηθνύο 

όκσο, δελ ππάξρεη κία θαη κόλε αηηία πνπ λα νδεγεί ζηελ εθδήισζε ηνπ ηξαπιηζκνύ. Έρεη 

δηαπηζησζεί όηη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, κπνξεί λα ππάξρεη θάπνηα θιεξνλνκηθή 

πξνδηάζεζε γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ηξαπιηζκνύ. Η εθδήισζή ηνπ όκσο θαζνξίδεηαη από ηελ 

αιιειεπίδξαζε απηήο ηεο πξνδηάζεζεο κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ 

παηδηνύ, πηζαλέο δπζθνιίεο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε, ηηο απαηηήζεη ησλ ελειίθσλ από ην παηδί 

θ.ιπ. Από ηε ζηηγκή πνπ ζα εθδεισζεί ν ηξαπιηζκόο, ην παηδί ελδέρεηαη λα αξρίζεη λα 

πηζηεύεη όηη δελ κπνξεί λα κηιήζεη κε θαιή ξνή θαη λα πξνζπαζεί αγσλησδώο λα κηιήζεη 

ρσξίο λα ηξαπιίζεη. Έρεη δηαπηζησζεί όκσο όηη όζν έλα άηνκν πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηε ξνή 

ηνπ ιόγνπ ηνπ θαη λα απνθύγεη ηνλ ηξαπιηζκό, ηόζν πεξηζζόηεξν ηξαπιίδεη!  

 

Πόηε πρέπεη λα δεηήζοσκε ηε βοήζεηα ηοσ εηδηθού; 

Σηελ ειηθία κεηαμύ δύν θαη πέληε εηώλ, πνιιά παηδηά κπνξεί λα «θνιιάλε» θάπνηεο θνξέο 

όηαλ κηινύλ. Απηέο νη δπζθνιίεο ζπλήζσο απνηεινύλ θπζηνινγηθή εμειηθηηθή θάζε ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ, νη νπνίεο ππνρσξνύλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ αλ νη ελήιηθεο δελ ηνπο 

δώζνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη δελ δηνξζώλνπλ ην παηδί θάζε θνξά πνπ «θνιιάεη». 

Επνκέλσο, δελ ζπληξέρεη ιόγνο αλεζπρίαο αλ ηα θαηλόκελα απηά έρνπλ κηθξή δηάξθεηα, 

εκθαλίδνληαη πεξηζηαζηαθά θαη δελ δείρλνπλ λα ελνρινύλ ην παηδί. Σε πεξίπησζε όκσο πνπ 
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απνθηνύλ ζπζηεκαηηθό ραξαθηήξα, ηόηε είλαη απαξαίηεηε ε βνήζεηα από θάπνηνλ εηδηθό, 

εηδηθόηεξα όηαλ: 

 Υπάξρεη θιεξνλνκηθό ηζηνξηθό ηξαπιηζκνύ ζηελ νηθνγέλεηα 

 Οη επαλαιήςεηο, νη επηκεθύλζεηο θαη ηα ππόινηπα ιεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πεξηγξάςακε εθδειώλνληαη κε απμεκέλε ζπρλόηεηα, παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηάξθεηα θαη 

δελ ππνρσξνύλ νξηζηηθά κέζα ζηνπο πξώηνπο κήλεο από ηελ εκθάληζή ηνπο.   

 Παξαηεξείηαη έληαζε από ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνύ ε νπνία εθδειώλεηαη κε αύμεζε ηνπ 

ηόλνπ ηεο θσλήο, αθαλόληζηε αλαπλνή, νξαηέο ζπζπάζεηο ησλ κπώλ ηνπ πξνζώπνπ θαη 

άιισλ κεξώλ ηνπ ζώκαηνο θ.ά. 

 Τν παηδί δείρλεη λα δπζαλαζρεηεί κε απηέο ηηο δπζθνιίεο θαη λα ληξέπεηαη ή λα ξσηάεη 

επζέσο ηνπο γνλείο ηνπ «γηαηί θνιιάεη θαη δελ κπνξεί λα κηιήζεη θαιά». 

 Τν παηδί αξρίδεη λα απνθεύγεη ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο αηζζάλεηαη ππνρξεσκέλν λα 

κηιήζεη θαη πξνηηκά λα εθθξάδεηαη κε ιεθηηθά, π.ρ. δείρλνληαο αληί δεηώληαο. 

 Οη γνλείο αλεζπρνύλ ηδηαίηεξα γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνύ θαη βηώλνπλ έληνλε αγσλία 

γηα ηελ έθβαζή ηνπο. 

Σε πεξίπησζε πνπ ν ηξαπιηζκόο δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα, ηόηε είλαη πηζαλόλ λα εδξαησζεί 

επηδξώληαο αξλεηηθά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ παηδηνύ, ζην επίπεδν ηεο 

απηνεθηίκεζήο ηνπ θαη ζε άιινπο ηνκείο. Είλαη πξνθαλέο πόζν άζρεκα ζα αηζζάλεηαη έλα 

παηδί όηαλ ηα άιια παηδηά ζην ζρνιείν ην θσλάδνπλ «θεθέ»! Αληηζέησο, ε έγθαηξε παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθήο ζε γνλείο θαη παηδαγσγνύο θαη ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ ηξαπιηζκνύ 

από έκπεηξνπο εηδηθνύο (ςπρνιόγνπο ή ινγνπεδηθνύο κε θαηάιιειε θαηάξηηζε θαη εκπεηξία 

ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ηξαπιηζκνύ) κπνξεί λα νδεγήζεη αθόκε θαη ζηελ πιήξε 

απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηδηαίηεξα όηαλ ε παξέκβαζε επηρεηξεζεί θαηά ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία. 

 

Πώς κπορούκε λα βοεζήζοσκε ηο παηδί ποσ ηρασιίδεη ζηο πιαίζηο ηες προζτοιηθής 

αγφγής; 

Οη αληηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο απέλαληη ζην παηδί πνπ ηξαπιίδεη επεξεάδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκό ηελ έθβαζε ησλ δπζθνιηώλ ηνπ. Ο παηδηθόο ζηαζκόο ή ην λεπηαγσγείν απνηεινύλ έλα 

πνιύ ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ παηδηνύ. Επνκέλσο, ν επαηζζεηνπνηεκέλνο 

παηδαγσγόο κπνξεί λα βνεζήζεη πάξα πνιύ ην παηδί πνπ ηξαπιίδεη αλ πξνζέρεη ηα εμήο,: 

 Να κελ θάλεη παξαηεξήζεηο ζην παηδί ζρεηηθά κε ηελ νκηιία ηνπ, λα κελ ην δηνξζώλεη 

νύηε λα ηνπ δίλεη νδεγίεο ηνπ ηύπνπ «Μίια πην αξγά», «Πάξε κηα βαζηά αλάζα», θ.ιπ. 
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 Να κελ δείρλεη νύηε κε ιεθηηθό νύηε κε κε ιεθηηθό ηξόπν όηη δπζαλαζρεηεί επεηδή ην 

παηδί αξγεί λα νινθιεξώζεη απηό πνπ ζέιεη λα πεη. 

 Να πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά ην παηδί λα εθθξαζηεί ιεθηηθά ρσξίο λα πξνζπαζεί λα 

καληέςεη θαη λα ζπκπιεξώζεη ηηο ιέμεηο ζηηο νπνίεο «θνιιάεη» ην παηδί.  

 Να κηιά αξγά όηαλ απεπζύλεηαη ζην παηδί πνπ ηξαπιίδεη. 

 Να κελ ζέηεη πνιιέο εξσηήζεηο ηαπηόρξνλα ζην παηδί θαη νη εξσηήζεηο λα κελ απαηηνύλ 

καθξνζθειή απάληεζε.  

 Να δηαηεξεί πάληνηε βιεκκαηηθή επαθή κε ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο. 

 Να πεξλά ζην παηδί ην κήλπκα όηη πξνζέρεη ην πεξηερόκελν ησλ ιόγσλ ηνπ θαη όρη ηνλ 

ηξόπν νκηιίαο ηνπ, ην ηη ιέεη θαη όρη ην πώς ην ιέεη.  

Γεληθόηεξα, ν παηδαγσγόο είλαη ζεκαληηθό λα πξνζπαζεί λα κεηώζεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

κπνξεί λα πξνθαινύλ άγρνο ζην παηδί θαη λα είλαη πξνζεθηηθόο ζην επίπεδν ησλ απαηηήζεώλ 

ηνπ από απηό. Τν ζεκαληηθόηεξν όκσο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν παηδαγσγόο ζην παηδί πνπ 

ηξαπιίδεη είλαη κηα ζρέζε πιήξνπο απνδνρήο,  ε εμαζθάιηζε ελόο δεζηνύ θαη ππνζηεξηθηηθνύ 

πιαηζίνπ. Ελζαξξύλνληαο ην παηδί πνπ ηξαπιίδεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα σο ηζόηηκν κέινο 

ηεο, βνεζώληαο ην λα αλαγλσξίζεη ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα πξνηεξήκαηά ηνπ θαη 

εμαζθαιίδνληάο ηνπ ρώξν θαη ρξόλν ώζηε λα αθνπζηεί θαη ε δηθή ηνπ θσλή, ν παηδαγσγόο 

όρη κόλν βνεζά απνηειεζκαηηθά ην παηδί πνπ ηξαπιίδεη αιιά δίλεη θαη έλα ζεκαληηθό κάζεκα 

ζηα ππόινηπα παηδηά: λα ζέβνληαη ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο παξά ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο θαη 

απνθιίζεηο ηνπο. 
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