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Εισαγωγή - Ορισμός και Χαρακτηριστικά

 Επιλεκτική αλαλία:
Αγχώδης διαταραχή -> ένα παιδί δεν μιλά σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια 
(π.χ. σχολείο), ενώ έχει την ικανότητα να το πράξει (π.χ. σπίτι)

 DSM-V:
1. να διαρκεί τουλάχιστον ένα μήνα 
2. επιπτώσεις στην εκπαιδευτική ή επαγγελματική επιτυχία ή την κοινωνική 

επικοινωνία 
3. δεν πρέπει να οφείλεται σε γλωσσική διαταραχή ή σε διαταραχή 

επικοινωνίας ή σε κάποια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή σχιζοφρένεια 
ή άλλη ψυχωτική διαταραχή 

(American Psychiatric Association, 2013)



Εισαγωγή - Ορισμός και Χαρακτηριστικά

 Έναρξη στα 3-5 έτη 

(Cunningham, Mcholm & Boyle, 2004)

 Επικοινωνία με:

o τυπική λεκτική έκφραση

o χειρονομίες

o τραβούν ή σπρώχνουν τον συνομιλητή

o με σύντομες μονοφωνικές ή μονοτονικές εκφράσεις, ή ακόμα με 
αλλοιωμένη φωνή

(Mulligan & Shipon-Blum, 2015)



Εισαγωγή - Ορισμός και Χαρακτηριστικά

 Μικρή ηλικία      πιο αποτελεσματική θεραπεία
(Schwartz, Freedy & Sheridan, 2006)

 1%-2% επιπολασμός

 συχνότερα στα κορίτσια απ’ ό,τι στα αγόρια

 στα δίγλωσσα παιδιά και τους μετανάστες, σε αναλογία 2 προς 1

(Leo, 2015)



Εισαγωγή - Ορισμός και Χαρακτηριστικά

 «Σιωπηλή περίοδος» 

o τα παιδιά εκτίθενται σε άλλη γλώσσα κατά την αναπτυξιακή περίοδο 
σχηματισμού των γλωσσικών δομών (2-4 ετών). 

o τα δίγλωσσα παιδιά βρίσκονται σε νέο περιβάλλον και μαθαίνουν 
μία δεύτερη γλώσσα, ακούν και μαθαίνουν, αλλά μιλούν λίγο.

(Parke & Drury, 2001)



Εισαγωγή - Συννοσυρές διαταραχές

 Κοινωνική φοβία
 Γενικευμένη Αγχώδη διαταραχή  

(Viana, Beidel & Rabian, 2009)

 Διαταραχές ομιλίας και γλώσσας
 ΙΔΨ
 Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας
 Κατάθλιψη
 Διαταραχή πανικού 
 Διαταραχές διαχωρισμού

 Τριχοτόμηση 
(Steffenburg et al., 2018)



Εισαγωγή - Υπότυποι

 Κοινωνικό άγχος

 Δυσλειτουργία στην έκφραση της γλώσσας

 Δυσλειτουργία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης / Δυσκολίες 
Επεξεργασίας / Καθυστερήσεις

 Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή 

(Mulligan & Shipon-Blum, 2015)



Προδιαθεσικοί παράγοντες

 Γενετικά χαρακτηριστικά      ιστορικό επιλεκτικής αλαλίας, γλωσσικών 
διαταραχών, διαταραχών προσωπικότητας και κατάθλιψης

(Kotrba, 2014)

 Περιβαλλοντικοί παράγοντες     μειωμένες ευκαιρίες κοινωνικής επαφής, 
ενίσχυση συμπεριφορών αποφυγής, μίμηση αγχωδών συμπεριφορών. 

(Viana, Beidel & Rabian, 2009)

 Πρόκληση τραύματος     «τραυματική αλαλία», αλαλία ξαφνικά σε όλες 
τις καταστάσεις και τα περιβάλλοντα.

(Cohan, Price & Stein, 2006)



Θεραπεία

 Παιγνιοθεραπεία

 Λογοθεραπεία

 Φαρμακοθεραπεία (SSRI’s, Prozac, Paxil,

Celexa, Luvox, Zoloft)

(Mannasis & Tannock, 2008)

 ΓΣΘ    τεχνικές θετικής ενίσχυσης,

απευαισθητοποίησης, σταδιακή έκθεση,

γνωσιακή αναδόμηση

(Bergman, 2012)

πιο
αποτελεσματική 
θεραπεία



Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία

Συγγραφείς & 

Χρονολογία

Χώρα 

διεξαγωγής

Είδος θεραπείας Διάρκεια 

Παρέμβασης

Follow up Συμμετέχοντες Ηλικία

Oerbeck et. al., 

2015

Νορβηγία ΓΣΘ –

ψυχοεκπαίδευ-ση & 

συμπεριφ. Τεχνικές

6 μήνες 1 χρόνο 24 3-9

Lang et. al., 2016 Ισραήλ ΓΣΘ (MCBT) 12 μήνες 3 χρόνια 36 5-15

Klein et. al., 2016 Η.Π.Α S-CAT με

ΓΣΘ τεχνικές

9 εβδομάδες 6 εβδομά-

δες

40 5-12

Oerbeck et. al., 

2018

Νορβηγία ΓΣΘ 6 μήνες 5 χρόνια 32 8-14

Kaur et. al., 2017 Ινδία ΓΣΘ & 

φαρμακοθεραπεία

6 μήνες - 1 8

Catchpole et. al.,

2019

Καναδάς PCIT & συμπεριφ. 

Τεχνικές

4-5 μήνες 3 μήνες & 1 

χρόνο

31 4-10

Cornacchio et. al.,

2020

Η.Π.Α ΓΣΘ ομαδική (IGBT) 

& PCIT

5 μέρες 4 μήνες 29 5-9

Weinstock et. al.,

2020

Η.Π.Α Οικογενειακή CBT 

σε διδύμους

6 μήνες 2 μήνες & 1 

χρόνο

2 8

Χαρακτηριστικά των 
συμπεριλαμβανόμενων 
ερευνών



Έρευνες

1. Oerbeck et. al. , 2015
Υλικά και μέθοδος: 

-24 παιδιά 3-9 ετών (συν. κοινωνική φοβία)
-6 μήνες ΓΣΘ: 
 Ψυχοεκπαίδευση γονέων και εκπαιδευτικών
 3 πρώτες συναντήσεις στο σπίτι
 6-μηνη παρέμβαση στο σχολείο: σταδιακή έκθεση
 Συμπλήρωση ερωτηματολογίων SMQ, SSQ από γονείς τις περιόδους:
Αρχή παρέμβασης (Τ1), 3 μήνες θεραπείας (Τ2), 6 μήνες θεραπείας (Τ3), 
1 χρόνο μετά (Τ4). 



Έρευνες

1. Oerbeck et. al. , 2015
Ευρήματα:
Αποτελέσματα:

Τ1-Τ2: σημαντική βελτίωση
Τ4:
o 12 παιδιά (50%) διατήρησαν τα θετικά αποτελέσματα
o 4 μιλούσαν σε κάποιες συνθήκες στο σχολείο και όχι σε όλες
o 8 διατηρούσαν ακόμα συμπτώματα εκλεκτικής αλαλίας
o οι συννοσυρές διαταραχές παρέμεναν σε όλα τα παιδιά.
Συζήτηση:
o πιο γρήγορη βελτίωση στα νεότερα μέλη των συμμετεχόντων 
o η βελτίωση της αλαλίας εξαρτήθηκε από την σοβαρότητα της πάθησης 



Έρευνες

2. Lang et. al., 2016
Υλικά και μέθοδος:
- 36 παιδιά 5-15 ετών
- 1 χρόνο παρέμβαση MCBT (Τ1):
 Εκπαίδευση γονέων
 Σταδιακή απευαισθητοποίηση
 Γνωσιακή αναδόμηση
 Εκπαίδευση στη διαφραγματική αναπνοή

- 3 χρόνια μετά follow – up σε 24 παιδιά (Τ2)



Έρευνες

2. Lang et. al., 2016

Ευρήματα

Τ2: 

o μεγάλη βελτίωση της αλαλίας κατά 84% των παιδιών 

o σημαντική βελτίωση στη συννοσηρότητα (μείωση κοινωνικής φοβίας, 
γενικευμένου άγχους, ειδικής φοβίας και νυχτερινής ενούρησης). 

Συζήτηση:

Η αποτελεσματικότητα του ΓΣΘ διαψεύδει την υπόθεση ότι είναι αδύνατο 
να χρησιμοποιηθούν γνωστικές τεχνικές σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 
λόγω των ανώριμων γνωστικών λειτουργιών τους.



Έρευνες

3. Oerbeck et. al., 2018

Υλικά και μέθοδος:

- 7 παιδιά από την έρευνά τους το 2012

- 24 παιδιά από αυτή το 2015 

- 1 νέος συμμετέχοντας που έλαβε παρόμοια θεραπεία, σε ηλικίες 8-
14 ετών

- Μελέτη διαφοράς της ποιότητας ζωής των παιδιών 



Έρευνες

3. Oerbeck et. al., 2018

Ευρήματα/ Συζήτηση:

o 70% των παιδιών (21 παιδιά) παρουσίασαν πλήρη ύφεση 

o 17% (5 παιδιά) έδειξαν μερική ύφεση

o 13% (4 παιδιά) πληρούσαν ακόμη τα διαγνωστικά κριτήρια DSM-V

o 23% (7 παιδιά) εξακολουθούσε να πληροί κοινωνική φοβία, άγχος 
αποχωρισμού, ειδική φοβία και νυχτερινή ενούρηση

o Αρκετή ικανοποιητική βαθμολογία ποιότητας ζωής από τα παιδιά μέσω 
ερωτηματολογίου ILC (Inventory of Life Quality in Children and 
Adolescents).



Έρευνες

4. Klein et. al., 2017
Υλικά και μέθοδοι:
- 40 παιδιά, ηλικίας 5-12 χρονών 
- 9 εβδομάδες παρέμβαση S-CAT (Social-Communication Anxiety 

Treatment) θεραπεία:
 Ψυχοεκπαίδευση γονέων
 Σταδιακή έκθεση
 Ατομικές συνεδρίες με παιχνίδι
 Σημαντική εμπλοκή γονέων -> γενίκευση της παρέμβασης σε εξωτερικές 

συνθήκες (ToC-Transfer of Control).
- 6 εβδομάδες μετά follow-up σε 33 παιδιά.



Έρευνες

4. Klein et. al., 2017

Ευρήματα:

o σημαντική βελτίωση στη συχνότητα ομιλίας (SMQ ερωτηματολόγιο)

o έκπτωση του άγχους και της κοινωνικής απόσυρσης (CBCL-Child 
Behavior Checklist)

Συζήτηση:

o καλύτερη λειτουργικότητα στα παιδιά με οικογένειες που 
συμμορφώθηκαν πλήρως με το πρόγραμμα 

o βελτίωση συχνότητας ομιλίας > βελτίωση ποιότητας ζωής



Έρευνες

5. Kaur et. al., 2017

Υλικά και μέθοδοι:

Μελέτη περίπτωσης:

- 8χρονο κορίτσι

- φαρμακευτική αγωγή με σιρόπι Φλουοξετίνης (5 mg/μέρα) 

- 8 μηνες εβδομαδιαίες ατομικές και οικογενειακές ΓΣΘ συνεδρίες:

 ψυχοεκπαίδευση γονέων

 γνωσιακές και συμπεριφορικές τεχνικές, αλλά και ασκήσεις 
χαλάρωσης 



Έρευνες

5. Kaur et. al., 2017 

Ευρήματα/ Συζήτηση:

o 8 εβδομάδες follow-up: 70% βελτίωση 

o 6 μήνες follow-up: 90% βελτίωση

o Συνέχιση φαρμακευτικής αγωγής



Έρευνες

6. Catchpole et. al., 2019
Υλικά και μέθοδοι:
- 31 παιδιά ηλικίας 4-10 ετών 
- 5 μήνες με εβδομαδιαίες συνεδρίες με θεραπεία PCIT (Parent-Child 

Interaction Therapy) με συμπεριφορικές τεχνικές:
 CDI τεχνικές (Child-Directed Interaction) δημιουργία ενός «ζεστού» και 

μη –απειλητικού περιβάλλοντος μέσω του επαίνου
 VDI τεχνικές (Verbal- Directed Interaction) άμεσες προτροπές για 

συζήτηση, όπως ερωτήσεις αναγκαστικής επιλογής ή ανοιχτές ερωτήσεις 
με επιβράβευση

 Σταδιακή έκθεση 



Έρευνες

6. Catchpole et. al., 2019

Τα χαρακτηριστικά των παιδιών αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
(T1), αμέσως μετά τη παρέμβαση (T2), 3 μήνες μετά το τέλος της (T3) και 1 χρόνο 
μετά τη παρέμβαση (T4)

Ευρήματα:

o σημαντική βελτίωση τόσο της λεκτικής αλαλίας όσο και του συννοσηρού
άγχους τόσο στους 3 μήνες (Τ3) όσο και στον 1 χρόνο μετά την παρέμβαση (Τ4)

Συζήτηση:

o βελτίωση σε όλες τις ηλικίες και όχι μόνο στις πιο μικρές

o η συχνότητα της ομιλίας δεν μπόρεσε να φτάσει αυτή των παιδιών χωρίς τη 
διαταραχή



Έρευνες

7. Cornacchio et. al., 2020

Υλικά και μέθοδοι:

- 29 παιδιά ηλικίας 5-9 ετών 

- εντατική ΓΣΘ ομαδική θεραπεία (IGBT)

- χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες

Α’ ομάδα: συμμετείχαν στο 
IGBT θεραπευτικό 
πρόγραμμα για 5 μέρες

Β’ ομάδα:
σε λίστα αναμονής για 4 
εβδομάδες μετά έλαβαν την 
ίδια παρέμβαση



Έρευνες

7. Cornacchio et. al., 2020

Υλικά και μέθοδοι:

- ομαδική IGBT παρέμβαση:

 σταδιακή έκθεση

 εκπαίδευση και εμπλοκή γονέων

 CDI τεχνικές

 VDI τεχνικές



Έρευνες

7. Cornacchio et. al., 2020

Ευρήματα/ Συζήτηση:

o 4η εβδομάδα -> 50% των παιδιών που έλαβαν IGBT παρέμβαση και 
το 0% αυτών από τη λίστα αναμονής παρουσίασαν βελτίωση στην 
ομιλία τους

o 3 μήνες μετά -> 11 παιδιά ήταν «ελεύθερα» από τη διάγνωση της 
εκλεκτικής αλαλίας και τα 15 παρουσίασαν πολύ καλή βελτίωση 
αλλά όχι πλήρη

o 42% των παιδιών παρουσίασε πλήρη αντιμετώπιση της κοινωνικής 
φοβίας



Έρευνες 

8. Weinstock et. al., 2020
Υλικά και μέθοδοι:
- 6 μήνες οικογενειακή ΓΣΘ σε ομοζυγωτικούς διδύμους 8 ετών
- Kyle: έντονη φοβία με το σκοτάδι, ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές 

(μικροβιοφοβία) και ΔΕΠΥ
- Tim: ενούρηση, έμμονο μασούλημα ρούχων και διαταραχή τικ 
- Η παρέμβαση περιλάμβανε:
 σταδιακή έκθεση
 θετική ενίσχυση
 επιβράβευση μετά από συμπεριφορά ομιλίας 
 ενημέρωση και εκπαίδευση γονέων στην έκθεση των παιδιών 



Έρευνες

8. Weinstock et. al., 2020

Ευρήματα:

o 2 μήνες μετά την παρέμβαση: τα δύο παιδιά μίλησαν αρκετά συχνά και 
σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Ακόμη, και τα δύο παιδιά βρέθηκαν να έχουν 
ικανοποιητικές γνωστικές ικανότητες. 

o 1 χρόνο μετά την παρέμβαση: αύξηση τόσο στη συχνότητα ομιλίας αλλά 
και στην ενσωμάτωσή τους στα διάφορα κοινωνικά πλαίσια. 

Συζήτηση:

o Αποτελεσματική θεραπεία με την παρουσία και των δύο διδύμων 

-> μίμηση της συμπεριφοράς ομιλίας μέσω θετικής ενίσχυσης



Συζήτηση

 Αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ (MCBT, S-CAT, PCIT, IGBT):

1. διατήρηση της θετικής αλλαγής των παιδιών μετά από καιρό

2. βελτίωση των συννοσυρών διαταραχών

3. βελτίωση σε όλες τις ηλικίες και όχι μόνο στις πιο μικρές

4. βελτίωση ποιότητας ζωής 

 Περιορισμοί

1. περιορισμένη βιβλιογραφία

2. μικρό δείγμα

3. συμμόρφωση γονέων -> πιο αποτελεσματική θεραπεία
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