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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

Τι κάνει το παιδί σας όταν τραυλίζει; 

      Επαναλαμβάνει ολόκληρες λέξεις; Π.χ. Το-το-το 

      Επαναλαμβάνει τμήμα της λέξης; Π.χ. Τ-τ-τ-τώρα 

      Τραβάει τους φθόγγους; Π.χ. μμμμμμαμά 

      Κολλάει σε έναν ήχο και δε βγαίνει τίποτα προς τα έξω; 

      Κάνει κάτι άλλο με το πρόσωπό του ή το σώμα του όταν τραυλίζει; 

      Παραιτείται από την προσπάθεια να πει κάτι; 

Νομίζετε ότι έχει συνείδηση της δυσκολίας του; 

 

Νομίζετε ότι το προβληματίζει/ανησυχεί; 

 

Σε μία κλίμακα από το 0 έως το 7 όπου 0 είναι το φυσιολογικό και 7 ο πιο σοβαρός 

τραυλισμός, πόσο σοβαρός είναι ο τραυλισμός του; 

 

 

Πότε ξεκίνησε να τραυλίζει; 

 

Έχει αλλάξει ο τραυλισμός του από τότε; Με ποιον τρόπο; 

 

Πότε τραυλίζει λιγότερο και πότε επιδεινώνεται; 
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Ονοματεπώνυμο παιδιού:______________________________________________________ 

Ημερομηνία γέννησης:  ____________________________    Ηλικία:____________________ 

Ημερομηνία:_________________________________________________________________ 
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Οικογενειακό ιστορικό μητέρα πατέρας 

Τραύλιζε κάποιος από εσάς 

τους δύο; 

  

Τραυλίζει ακόμα;   

Υπάρχει κάποιος συγγενής εξ 

αίματος που να τραύλιζε σε 

όποια από τις δύο πλευρές; 

  

Τραυλίζει ακόμα;   

Άλλα προβλήματα λόγου-ομιλίας. 

Το παιδί σας έχει άλλα προβλήματα λόγου ή ομιλίας αυτή τη στιγμής; 

Νομίζετε ότι οι γλωσσικές του ικανότητες είναι καλύτερες από αυτές άλλων παιδιών της 

ίδιας ηλικίας; 

 

Υπάρχουν άλλα θέματα στο παιδί που θα πρέπει να προσέξουμε; 

 

Διαχείριση 

           Συμβουλές και παρακολούθηση                              Αξιολόγηση και Ιστορικό. 

Σε μία κλίμακα από το 0 έως το 7, όπου 0 είναι καθόλου ανησυχία και 7 είναι εξαιρετικά 

μεγάλη ανησυχία, που βρίσκεστε τώρα; 

 

 

Όταν σας μιλά και τραυλίζει, τι κάνετε ή τι του λέτε να κάνει για να το βοηθήσετε; 
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