
 

 

 

Ημερίδα Τραυλισμού 

με θέμα: Τραυλισμός στη Σχολική Ηλικία 

Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9 το πρωί με 5 το απόγευμα (9:00‐17:00), στα γραφεία του 

Πανελληνίου  Συλλόγου  Λογοπεδικών‐Λογοθεραπευτών  θα  πραγματοποιηθεί  Ημερίδα  με  θέμα 

«Τραυλισμός στη  Σχολική Ηλικία». Η ημερίδα διοργανώνεται από  την Ομάδα Ειδικού  Ενδιαφέροντος 

του  Πανελλήνιου  Συλλόγου  Λογοπεδικών‐Λογοθεραπευτών  (ΟΕΕΔΡΟ).  Απευθύνεται  σε 

λογοθεραπευτές  και  περιλαμβάνει  την  ανάπτυξη  2  κλινικών  προσεγγίσεων  στη  θεραπεία  του 

τραυλισμού παιδιών σχολικής ηλικίας: 

«Η  κλινική  εφαρμογή  της  δημιουργικότητας  και  του  χιούμορ  στην  θεραπεία  διαταραχών  ροής  της 

ομιλίας» 

Εισηγητής: Dr Joseph Agius   (Η εισήγηση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και δεν θα έχει 

μετάφραση) 

«Βασικές αρχές θεραπείας τραυλισμού στα παιδιά σχολικής ηλικίας.Το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ» 

Εισηγητές: Γιώργος Φούρλας& Δημήτρης Μαρούσος 

Κόστος συμμετοχής: Για οικονομικά ενήμερα μέλη: 60€   ‐ Μη μέλη 70€ 

Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία του Π.Σ.Λ.  –  Τηλέφωνο 210 777 99 01 

Εξόφληση έως 20 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Πρόγραμμα Ημέρας 

8:45 ‐ 11:00  Προσέλευση / Εγγραφή 

9:00 ‐ 11:00  Η κλινική εφαρμογή της δημιουργικότητας και του χιούμορ στην 
θεραπεία διαταραχών ροής της ομιλίας 

11:00‐ 11:15  Διάλειμμα 

11:15 ‐ 12:30  Η κλινική εφαρμογή της δημιουργικότητας και του χιούμορ στην 
θεραπεία διαταραχών ροής της ομιλίας (συνέχεια) 

12:30‐ 13:30  Μεσημεριανό Διάλλειμα 

13:30 ‐ 15:30  Βασικές αρχές θεραπείας τραυλισμού στα παιδιά σχολικής ηλικίας. 
Το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ 

15:30‐15:45  Διάλειμμα 

15:45 ‐ 17:00  Βασικές αρχές θεραπείας τραυλισμού στα παιδιά σχολικής ηλικίας. 
Το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ(συνέχεια) 

17:00  Λήξη ημέρας 

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για τις κλινικές προσεγγίσεις που θα παρουσιαστούν και για 

τα βιογραφικά των εισηγητών.   



Περιλήψεις 

Παρουσίαση 1η 

«Η  κλινική  εφαρμογή  της  δημιουργικότητας  και  του  χιούμορ  στην  θεραπεία  διαταραχών  ροής  της 

ομιλίας» 

Εισηγητής: DrJosephAgius 

Ένα  πολύ  ισχυρό  εργαλείο  της  θεραπευτικής  παρέμβασης  των  διαταραχών  ροής  της  ομιλίας  είναι  η 

στρατηγική  αλλαγής  των  αντιλήψεων.  Η  δημιουργικότητα  και  το  χιούμορ  θα  μπορούσαν  να 

χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτικές τεχνικές για την τροποποίηση των αντιλήψεων για τον τραυλισμό 

και την θεώρησή του ως «δώρο».Η πιο δημιουργική πτυχή του λόγου είναι το χιούμορ και ως εκ τούτου 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα στη μελέτη της επικοινωνίας. Οι παιδαγωγικές τάσεις των 

τελευταίων  δεκαετιών  έχουν  επίσης  μετατοπιστεί  προς  την  προώθηση  ενός  πιο  χαλαρού 

περιβάλλοντος  μάθησης  δίνοντας  έμφαση  στο  να  κάνουν  τη  μάθηση  διασκέδαση.  Και  ενώ  κλινικές 

πρακτικέςπου βοηθούν τα παιδιά και τους ενήλικες που τραυλίζουν στην αλλαγή συναισθημάτων και 

πεποιθήσεων για τον τραυλισμό τους είναι ευρέως διαθέσιμες, οι λογοπαθολόγοι   εξακολουθούν να 

νιώθουν άβολα στην υιοθέτησητων συγκεκριμένων στόχων. Είναι επομένως απαραίτητες θεραπευτικές 

στρατηγικές που θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν τους θεραπευτές να βοηθήσουν τα πρόσωπα που 

τραυλίζουν να αλλάξουν. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα που τραυλίζουν στο να 

βρουν  μία  ισορροπία  μεταξύ  της  τροποποίησης  της  ομιλίας  τους  και  της  ανάπτυξης  και  διατήρησης 

υγειών  στάσεων  και  συναισθημάτων.  Η  δημιουργικότητα  και  το  χιούμορ  χρησιμοποιούνται  ως 

εργαλεία  για  να  βοηθήσουν  τα  πρόσωπαπου  τραυλίζουν  στην  ‘  επίλυση  προβλημάτων’  και  στη 

διεύρυνση  των  αντιλήψεών  τους  και  να  αναπτύξουν  θετικές  στάσεις  προς  τον  εαυτό  τους  και  την 

επικοινωνία.  Η  απευαισθητοποίηση  είναι  μία  συμπεριφορική  παρέμβαση.  Χρησιμοποιώντας  το 

χιούμορ  στην  παρέμβαση,  η  επαναλαμβανόμενη  συνεξάρτησητηςαπάντησης  με  χιούμορ  σε  ένα 

ερέθισμα  που  δημιουργεί  φόβο  σταδιακά  μειώνει  το  συναίσθημα  του  άγχους  που  προκαλείται  από 

αυτό το ερέθισμα. Θα παρουσιαστούν σύγχρονες έρευνεςγια το χιούμορ και τον τραυλισμό.  

Θα  παρατεθούν  προκαταρκτικά  δεδομένα  για  την  συναισθηματική  αντίδραση  ενηλίκων  που 

τραυλίζουν,  σε  πειράγματα  και  γελοιοποίηση  και  θα  συζητηθούν  οι  κλινικές  επιπτώσεις  αυτών.  Θα 

παρουσιαστούν επίσης τα αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας, η οποία εξετάζει τις αλλαγές στη στάση 

και  τα συναισθήματα παιδιών  σχολικής ηλικίας που  τραυλίζουν  ,  που ακολούθησαν  ένα πρόγραμμα 

δεξιοτήτων σκέψης. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης οδήγησαν στο προτεινόμενο μοντέλο θεραπείας, 

‘Έξυπνη  Στρατηγική  Παρέμβασης’,  για  παιδιά  σχολικής  ηλικίας  που  τραυλίζουν 

(SmartInterventionStrategy, SIS). Στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου συμπεριλαμβάνεται και το χιούμορ. 

Διερευνάται  η  χρήση  της  δημιουργικότητας  και  του  χιούμορ  και  η  εφαρμογή  τους  σαν  θεραπευτικό 

εργαλείο  και  συζητείται  το  θεωρητικό  πλαίσιο  και  το  σκεπτικό  της  εφαρμογής  τους  στη  θεραπεία. 

Διερευνάται  η  χρήση  της  δημιουργικότητας  και  του  χιούμορ  και  η  εφαρμογή  τους  σαν  θεραπευτικό 

εργαλείο και συζητείται το θεωρητικό πλαίσιο και το σκεπτικό της εφαρμογής τους στη θεραπεία.



Παρουσίαση 2η 

«Βασικές αρχές θεραπείας τραυλισμού στα παιδιά σχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ» 

Εισηγητές: Γιώργος Φούρλας& Δημήτρης Μαρούσος 

Η  λογοθεραπεία  για  το  παιδί  σχολικής  ηλικίας  που  τραυλίζει  οφείλει  να  είναι  εξατομικευμένη, 

πολυεπίπεδη και να απαντά, διαφοροποιημένα για το κάθε παιδί, στη βιολογική και στην κοινωνικο‐

συναισθηματική  πλευρά  της  διαταραχής  του.  Εφόσον  το  κάθε  παιδί  βιώνει  και  διαχειρίζεται 

διαφορετικά τον τραυλισμό του, όλα τα παιδιά δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζονται θεραπευτικά με 

τον ίδιο τρόπο. Στο σεμινάριο παρουσιάζεται ο Χάρτης Διατύπωσης του προγράμματος Λεξιπόντιξ, ένα 

σχήμα  αξιολόγησης  που  λειτουργεί  στην  βάση  του  Διεθνούς  Συστήματος  Ταξινόμησης  ICF  του 

παγκοσμίου  Οργανισμού  Υγείας  (WorldHealthOrganization  [WHO],  2001).  Ο  Χάρτης  διατύπωσης 

καταγράφει  τη  διαφορετική  εμπειρία  του  τραυλισμού  κάθε  παιδιού  και  αναδεικνύει  τις  ιδιαίτερες 

θεραπευτικές του ανάγκες (Φούρλας&Μαρούσος, 2017). 

Η θεωρία της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας  [CognitiveBehaviouralTherapy (CBT), Beck, 1976] 

ερμηνεύει  τη  σχέση  μεταξύ  σκέψεων  συναισθημάτων  και  συμπεριφορών  και  πώς  η  αντίδραση  του 

ατόμου στη δυσκολία μπορεί να οδηγήσει στη διατήρησή της. Σαν μοντέλο, η Γνωσιακή Συμπεριφορική 

Θεραπεία μπορεί να ερμηνεύσει με έναν δομημένο και κατανοητό τρόπο την εμπειρία του τραυλισμού. 

Επιπροσθέτως, μπορεί να βοηθήσει παιδί και γονείς να αμφισβητήσουν (challenge) τις αρνητικές τους 

σκέψεις, να διακόψουν τη ροή του δυσλειτουργικού Γνωσιακού τους Κύκλου και να αναθεωρήσουν τα 

γνωστικά σχήματα που έχουν αναπτύξει σε συνάρτηση με το γεγονός ότι το παιδί τραυλίζει. Κλινικές 

πρακτικές  της  Γνωσιακής  Συμπεριφορικής  Θεραπείας,  την  τελευταία  δεκαπενταετία  κυρίως,  έχουν 

χρησιμοποιηθεί  στη  θεραπεία  τραυλισμού  (Blood,  1995;  Cook&Fry,  2006;  Fry&Cook,  2004; Mahr& 

Torosian,1999; Messenger, Onslow, Packman&Menzies, 2004; Neilson, 1999; Fourlas&Marousos, 2014) 

και  αρκετές  μελέτες  υποστηρίζουν  την  κλινική  τους  αποτελεσματικότητα  (Klein&Amster,  2003; 

Kraaimaat,  Janssen&Brutten,  1988;  Sangonin&Martin‐Santos,  2004).  Στο  σεμινάριο  παρουσιάζεται  η 

κλινική αξιοποίηση του μοντέλου της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας στη θεραπεία τραυλισμού 

παιδιών σχολικής ηλικίας, με τρόπο που να είναι κατανοητός, ευχάριστος και να κινητοποιεί τα παιδιά. 

Ο Λεξιπόντικας είναι το ποντίκι που σαμποτάρει τις μηχανές στο Εργοστάσιο του Νου και τις κάνει να 

δυσλειτουργούν.  Το  παιδί‐ήρωας  αξιοποιεί  τις  δικές  του  ιδιαίτερες  δυνάμεις  και  εξοπλίζεται  με 

εργαλεία  για  τις  σκέψεις,  τα  συναισθήματα,  τις  λέξεις  και  τις  συμπεριφορές  προκειμένου  να 

διατηρήσει τον έλεγχο του Εργοστασίου. Γύρω από το παιδί αναπτύσσεται ένα συμμαχικό δίκτυο, με 

κεντρικά  πρόσωπα  τους  γονείς.  Οι  γονείς‐σύμμαχοι,  συμμετέχοντας  στη  θεραπεία,  κατανοούν 

καλύτερα τον τραυλισμό και υιοθετούν υποστηρικτικές στάσεις και συμπεριφορές. 

Εκτός  της  Γνωσιακής  Συμπεριφορικής  θεραπείας,  το  πρόγραμμα  Λεξιπόντιξ  ενσωματώνει  κλινικές 

πρακτικές  της  Θεραπείας  Αλληλεπίδρασης  Γονέων‐Παιδιού  (Parent‐ChildInteractionTherapy)  και 

τεχνικές  ελέγχου  της  ομιλίας  στη  βάση  των  προσεγγίσεων BlockModification  και  FluencyShaping.  Το 

πρόγραμμα ενδυναμώνει  γονείς και παιδί να γίνουν φορείς  της αλλαγής και να οδηγηθούν προς τον 

επιθυμητό  τους  προορισμό  εκπληρώνοντας  τις  προσδοκίες  τους  από  τη  θεραπεία,  μέσω  της 

προσέγγισης  SolutionFocusedBriefTherapy,  στη  βάση  της  οποίας  εξελίσσεται  κάθε  συνεδρίας  του 

προγράμματος.   



Βιογραφικά Εισηγητών 

Δρ. JosephG. Agius 

Ο  Δρ.  JosephG.  Agius,  MSc  (Δουβλίνο),  Ed.  D.  (Σέφιλντ),  είναιεξειδικευμένος  θεραπευτής  στις 

διαταραχές ροής της ομιλίας (EFS) και λογοπαθολόγος με ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον στις διαταραχές 

ροής  της  ομιλίας  και  την  ερεύνα  του  χιούμορ.  Είναικάτοχοςμεταπτυχιακούτίτλουσπουδών  (MSc) 

ClinicalSpeechandLanguageStudiesτουTrinityCollegeστο  Πανεπιστήμιο  του  Δουβλίνου  καθώς  και 

Διδάκτωρ της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο του Sheffield. Εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο της Μάλτας 

στη  συνεργασία  δεκατριών  ευρωπαϊκών  πανεπιστημίων,  εκπρόσωποι  των  οποίων  ανέπτυξαν  και 

λειτουργούν το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκής εξειδίκευσης στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας»  (ECSF). Έχει 

διευρυμένο υπόβαθρο στην εκπαίδευση, διδασκαλία, αξιολόγηση και διοίκηση προγραμμάτων. Ο Δρ. 

Agiusέχει  μεγάλη  εμπειρία  στη  διαχείριση  ετερογενών  πληθυσμών  στην  Ευρώπη  βοηθώντας  στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων  επικοινωνίας,  ηγετικών ρόλων,  δημόσιου λόγου και διαχείρισης κρίσεων.  Είναι 

Εξειδικευμένος  Θεραπευτής  στο  τμήμα  Λόγου  και  Ομιλίας  στο  Υπουργείο  Ενέργειας  και  Υγείας  της 

κυβέρνησης  της  Μάλτας.  Ο  Δρ. 

AgiusείναισύμβουλοςσύνταξηςστοπεριοδικόJournalofFluencyDisordersκαικριτικόςάρθρωνγιατοπεριοδι

κόInternationalJournaloflanguageandCommunicationDisorders.  Είναι  επισκέπτης  καθηγητής  στο 

Πανεπιστήμιο της Μάλτας όπου διδάσκει   «Διαταραχές Ρόης», «Γλώσσα και Ψυχιατρική», «Δημόσιος 

Λόγος» και «Nομικά και Ηθικά Ζητήματα» . Είναι μέλος της επιτροπής για τη ροή της ομιλίας της IALP, 

Διευθύνων της επιτροπής επαγγελματικών συμπράξεων  της IFAκαι μέλος της συντονιστικής επιτροπής 

του  ECSF.  Είναι  ο  δημιουργός  της  εφαρμογής  για  iOs‘FluencySIS’‐Smartinterventionstrategy  (Έξυπνη 

Στρατηγική Παρέμβασης) για παιδιά σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν και είναι επίσης εξειδικευμένος 

σύμβουλος  της  EuropeanThematicNetworkPOSCON‐ 

positiveonlinecontentandservicestochildreninEurope. 

 

Γιώργος Φούρλας 

Ο  Γιώργος  Φούρλας,  είναι  εξειδικευμένος  λογοθεραπευτής  τραυλισμού  (EuropeanFluencySpecialist). 

Διευθύνει  το  Κέντρο  Έρευνας  και  Θεραπείας  Τραυλισμού,  είναι  εταίρος  του  European 

ClinicalSpecialization in Fluency (ECSF) και coach του προγράμματος εξειδίκευσης του ECSF. 

 

Δημήτρης Μαρούσος 

Ο Δημήτρης Μαρούσος, είναι εξειδικευμένος λογοθεραπευτής τραυλισμού. Εργάζεται στο Βόλο και τη 

Λάρισα,  στο Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ,  είναι απόφοιτος  του European ClinicalSpecialization  in Fluency 

(ECSF) και mentor του προγράμματος εξειδίκευσης του ECSF. 

 


