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ΛΘΓΑ ΛΟΓΘΑ
Μία επνρή αθόκε πέξαζε θαη ππνδερόκαζηε ην θαινθαίξη κε
αλαθνύθηζε, κε ειπίδεο, κε όλεηξα… Καηξόο γηα μεθνύξαζε, γηα δηαζθέδαζε
αιιά θαη γηα ζπιινγηζκό…
… ζε απηό ην ηεύρνο πξνζπαζήζακε γηα αθόκε κία θνξά λα ζαο
ηξνθνδνηήζνπκε κε πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γύξσ από ηνλ απηηζκό. Θα
βξείηε άξζξα πνπ καο καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύκε ην ζπκό ηνπ παηδηνύ
καο, αιιά θαη ην δηθό καο, επηθνηλσληαθά θαη λα ηνλ δηνρεηεύνπκε ζε άιιεο
πην δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δπίζεο, άξζξα πνπ καο δείρλνπλ πσο ζα
κπνξνύζακε λα δνκήζνπκε έλα πεξηβάιινλ αζθαιέο γηα ηα παηδηά καο αιιά
θαη λα κάζνπκε λα ζεβόκαζηε ηηο θνβίεο θαη ηνπο δηζηαγκνύο ηνπο θαζώο θαη
ην δηθό ηνπο ρξόλν. Κάζε άλζξσπνο, θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά, έρνπλ ηηο δηθέο
ηνπο επαίζζεηεο ρνξδέο πνπ αλ ηηο βξνύκε είλαη πηα ζέκα ρξόλνπ γηα
παξνπζηαζηεί εμέιημε ζηε ζρέζε καο καδί ηνπο. Παίμηε κε ηα παηδηά ζαο
ρσξίο πξνζδνθίεο γηα ην πόζν θαιά ην θάλεη… Μέζα θαη ζε απηό ην ηεύρνο
ζα βξείηε δηάθνξεο ηδέεο πνπ απαληνύλ ζηελ εξώηεζε: «θαη ηη λα
παίμσ;»…Πξνζαξκόζηε ηεο ζηηο αλάγθεο θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ δηθνύ
ζαο παηδηνύ θαη ζα ραξνύκε πνιύ λα αθνύζνπκε ηηο παξαιιαγέο ή ηηο δηθέο
ζαο ηδέεο.
Σέινο, κε δηζηάζεηε λα καο ξσηήζεηε νηηδήπνηε έρεηε παξαηεξήζεη θαη
ζαο πξνβιεκαηίδεη ή απιά ζαο θάλεη εληύπσζε κέζσ e-mail: info@kyg.gr &
marant21@otenet.gr
ή ηειεθώλνπ: 2310- 450941 & 2310- 481774
Αο πξνζπαζήζνπκε λα απνιακβάλνπκε ην ρξόλν καο…
Αο βιέπνπκε πάληα ηε θσηεηλή πιεπξά ησλ πξαγκάησλ…
Καιό καο θαινθαίξη!!!
ηαπξνύια Βαξζάθε

Φςσολόγορ, ειδικεςμένη ζε θέμαηα
παιδικήρ ανάπηςξηρ και μάθηζηρ (MSc)
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Με καιώλνπλ άδηθα

Απηό
ζεκαίλεη
όηη
νη
πιεξνθνξίεο πνπ ην άηνκν κε
απηηζκό αθνύεη, βιέπεη, ληώζεη,
κπξίδεη θαη γεύεηαη θηάλνπλ ζην
κπαιό ζαλ θνκκαηάθηα από παδι.
ια αλαθαηεκέλα. Σν παηδί ζα
πξέπεη πξώηα λα μεκπεξδέςεη όια
ηα κπεξδεκέλα θνκκάηηα θαη λα ηα
βάιεη ζηε ζέζε ηνπο, πξηλ κπνξέζεη
λα δώζεη λόεκα ζην ζύλνιν. Απηή ε
δηαδηθαζία θνζηίδεη πνιιή ελέξγεηα
θαη
ρξόλν
ζθέςεο
(ρξόλνο
επεμεξγαζίαο εξεζηζκάησλ).

Δίλαη ζεκαληηθό λα μέξνπλ νη
άλζξσπνη ηη είλαη απηηζκόο θαη λα
κάζνπλ λα θνηηάλε από ηα γπαιηά
ηνπ απηηζκνύ. Πνιύο θόζκνο πνπ
ζπλαλαζηξέθεηαη κε άηνκα κε
απηηζκό δε γλσξίδεη ηηο
πξαγκαηηθέο δπζθνιίεο.
Σα άηνκα κε απηηζκό δε κπνξνύλ
λα δνπλ ην ζύλνιν θαη δε κπνξνύλ
λα βάινπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζηε ζέζε
ηνπ άιινπ. ηαλ θνηηάο, έρνληαο
απηή ηε γλώζε, ηνλ θόζκν θαη ηε
ζπκπεξηθνξά
ηνπο,
ηόηε
θαηαιαβαίλεηο γηαηί ηα άηνκα κε
απηηζκό θάλνπλ απηό πνπ θάλνπλ.
Σόηε
καζαίλεηο
επίζεο
ηη
ρξεηάδνληαη γηα λα δήζοσλ, θαη όρη
κόλν λα επηδήζοσλ, ην νπνίν
ζπκβαίλεη ζπλήζσο. Γελ θάλνπλ
πξάγκαηα γηα λα ζε ελνρινύλ. Γελ
είλαη όηη δελ ζέινπλ, αιιά δελ
κπνξνύλ λα θάλνπλ αιιηώο.

Η πληποθοπία δεν είναι καλά
ηακηοποιημένη ζηο μςαλό, αλλά
κομμαηιαζμένη.
Μεξηθέο θνξέο δέρεηαη ην
κπαιό ηόζεο πνιιέο πιεξνθνξίεο
ηαπηόρξνλα, ώζηε έλα παηδί κε
απηηζκό κπεξδεύεηαη πνιύ θαη
παξνπζηάδεη
ζπρλά
κεγάιν
πξόβιεκα ζπκπεξηθνξάο. Αιιά θαη
ηόηε, δε ζπκβαίλεη απιά θαη κόλν
επεηδή έρεη ππεξέληαζε από ηηο
πνιιέο εληππώζεηο, ηηο νπνίεο δε
κπνξεί λα επεμεξγαζηεί αξθεηά
γξήγνξα.
Ζ πιεξνθνξία δελ είλαη θαιά
ηαθηνπνηεκέλε ζην κπαιό, αιιά
θνκκαηηαζκέλε. πγθξίλεηε: όηαλ
θάζνκαη ζηνλ θαλαπέ θαη ρηππάεη

Πιεξνθνξίεο ζε ζξύςαια
Ζ πιεξνθνξία πνπ κπαίλεη
από ηηο αηζζήζεηο ζ’ έλα παηδί κε
απηηζκό δελ κεηαθέξεηαη ζα ζύλνιν
ζην κπαιό. Ζ πιεξνθνξία θηάλεη
εθεί ζε ζξύςαια ή θνκκαηηαζκέλε.
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ην θνπδνύλη, ζεθώλνκαη θαη
πεγαίλσ ζηελ πόξηα. Γηα κέλα απηή
είλαη κηα ινγηθή αληίδξαζε. Αιιά
γηα έλα παηδί κε απηηζκό κπνξεί λα
κελ είλαη ζαθέο όηη πεξηκέλνπλ από
εθείλν λα αλνίμεη ηελ πόξηα.

Σν ζέκα είλαη λα ελώζνπκε ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ, ζηελ
αληίιεςή ηνπ θαη ζηε ζθέςε ηνπ.
ηαλ
θαηαιαβαίλεηο
ηελ
θνκκαηηαζκέλε αληίιεςε θαη ηηο
ζπλέπεηεο γηα ηε ζθέςε, ηόηε
κπνξείο
λα
εμεγήζεηο
ηε
ζπκπεξηθνξά θαη λα θαηαιάβεηο ηη
βνήζεηα δεηάεη από ζέλα. Με απηόλ
ηνλ ηξόπν κπνξείο λα βειηηώζεηο
δύζθνιεο, ελνριεηηθέο ή πεξίπινθεο
θαηαζηάζεηο δνκηθά, ρσξίο λα
καιώλνπκε έηζη ηα παηδηά άδηθα.
Απηό ζπκβαίλεη ζπρλά, ελώ ην παηδί
δελ θαηαιαβαίλεη θαζόινπ ην γηαηί.

Δλώλνπκε ηα θνκκάηηα
Οη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί
πξέπεη λα βνεζήζνπλ ην παηδί λα
ελώζεη ηα θνκκάηηα. Σν παηδί καο
δεηάεη: Πνην είλαη ην θαζήθνλ κνπ,
πώο ην εθηειώ, πόηε πξέπεη λα ην
θάλσ, πνπ γίλεηαη, θαη πνηνο άιινο
έρεη ζρέζε; Απαληώληαο απηέο ηηο
εξσηήζεηο γηα ην παηδί, δίλεηο
λόεκα εθεί πνπ ην παηδί από κόλν
ηνπ δελ κπνξεί λα ην θάλεη, αιιά
κπνξεί λα ην κάζεη. Δπνκέλσο:
ηαλ ρηππάεη ην θνπδνύλη (πόηε),
ζεθώλεζαη (ηη), θαη πεγαίλεηο ζηελ
πόξηα (πνύ), ραηξεηάο ην πξόζσπν
ζηελ πόξηα (πνηνο) θαη ηνπ δεηάο
επγεληθά
λα
κπεη
(πώο).
Μαζαίλνληαο ην παηδί κε απηηζκό
λα ιύλεη ηέηνηα παδι ζε δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο, ν θόζκνο γύξσ ηνπ
απνθηάεη όιν πεξηζζόηεξε δνκή θαη
ηάμε.

Σξεηο ζεσξίεο
Κάζε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά
ηνπ παηδηνύ κε απηηζκό εμεγείηαη κε
ηξεηο ζεσξίεο;
 Central Coherence (CC): ε
ηθαλόηεηα λα βιέπεηο ζρέζεηο
θαη λα δίλεηο ηε ζσζηή
ζεκαζία ζε γεγνλόηα θαη
πξάγκαηα.
 Executive functions (EF): ε
ηθαλόηεηα λα πξνγξακκαηίδεηο
θαη λα νξγαλώλεηο θαη λα έρεηο
επειημία ζε απηό.
 Theory of Mind (TOM): ε
ηθαλόηεηα λα «δηαβάδεηο» ηε
ζθέςε ηνπ άιινπ θαη ηνπ
εαπηνύ ζνπ θαη ε ηθαλόηεηα λα

Να κάζνπκε λα ζθεθηόκαζηε
δηαθνξεηηθά
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θαηαιάβεηο ηη κπνξεί λα μέξεη ν
άιινο γηα ηε δηθή ζνπ αληίιεςε.
Απηό έρεη ηξία κέξε:

Παξάδεηγκα:
Ο ηεηξάρξνλνο ηέθαλνο βάδεη ηα
απηνθηλεηάθηα όια ζηε ζεηξά, όπσο
πάληα. Γελ παίδεη πξαγκαηηθά κε
απηνθηλεηάθηα. ηαλ μαθληθά ν
αδειθόο ηνπ θάζεηαη δίπια ηνπ θαη
ζέιεη θαη απηόο λα παίμεη, ν
ηέθαλνο αξρίδεη λα ηζηξίδεη
δπλαηά. Δλνριείηαη πνπ ε ηδέα ηνπ
κε ηα απηνθηλεηάθηα εκπνδίδεηαη
από
θάπνηνλ
άιιν
(EF).
Αλαζηαηώζεθε επίζεο όηαλ έλα
θνκκαηάθη ρξώκα μεθόιιεζε από ην
απηνθηλεηάθη
(ιόγσ
ηεο
θνκκαηηαζκέλεο
αληίιεςεο
δπζθνιεύεηαη κε ην CC). Γελ
θαηαθέξλεη λα παίδεη καδί κε
θάπνηνλ άιιν θαη λα κνηξάδεηαη
(ΣΟΜ). Αξρίδεη λα ρηππάεη θαη λα
θινηζάεη ηνλ αδειθό ηνπ.
«Φύγε, πρέπεη λα θύγεη από ηα
ασηοθηλεηάθηα!»
ηαλ ν αδειθόο ηνπ ηνλ ρηππάεη θαη
απηόο, ν ηέθαλνο θάζεηαη ζηα
γόλαηά ηνπ θαη αξρίδεη λα ρηππάεη
ην θεθάιη ηνπ ζην πάησκα
(επαλαιεπηηθέο θηλήζεηο γηα λα
δεκηνπξγήζεη ζαθήλεηα ζηνλ θόζκν
ηνπ). Ζ κεηέξα παίξλεη ηνλ αδειθό
ηνπ θαη ν ηέθαλνο εξεκεί (ρξόλνο
γηα λα ελώζεη ηα θνκκάηηα ηνπ
παδι). Βάδεη ηα απηνθηλεηάθηα πάιη

Theory of mind 1
Πνηνο είκαη;
Ση ζέισ;
Ση κνπ αξέζεη;
Ση ηαηξηάδεη ζε κέλα;
Ση μέξσ λα θάλσ θαιά ή όρη πνιύ
θαιά;
 Πνηα είλαη ε γλώκε κνπ;
Theory of mind 2
Πνηνο είλαη ν άιινο;
Ση ζέιεη;
Ση ηνπ αξέζεη;
Ση ηνπ ηαηξηάδεη;
Ση μέξεη λα θάλεη θαιά ή όρη θαη
ηόζν θαιά;
Theory of mind 3
Ση ιέεη γηα κέλα ή γηα ηε δηθή κνπ
ζπκπεξηθνξά;
Ση ζθέθηεηαη γηα απηό πνπ θάλσ,
ληώζσ, ζθέθηνκαη ή ιέσ;
Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηνπ ηη
ζθέθηεηαη ή ηη θάλεη ζρεηηθά κε απηό
πνπ θάλσ, ληώζσ, ζθέθηνκαη ή ιέσ
εγώ;
Καη ζηηο ηξεηο ζεσξίεο ην παηδί
ελνριείηαη από ηε δηαηαξαρή ηνπ.
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ζηε ζεηξά θαη μαλαβξίζθεη ηελ
αζθάιεηα ηνπ ζε απηό.

θνκκάηηα ηνπ παδι, ώζηε λα
εξεκεί θαη λα κπνξέζεη λα
εμειηρζεί. ◄

Σν Κέληξν Τπνζηήξημεο
Γνλέσλ ελεκεξώλεη γηα ηνλ
απηηζκό θαη ππνζηεξίδεη ηνπο
γνλείο (θαη εθπαηδεπηηθνύο) λα
βνεζήζνπλ ην παηδί λα ελώλεη ηα

Μ. ηέηκαλ-Κνθθαιίδνπ
Παηδνςπρνιόγνο,
Τπνζηήξημε Γνλέσλ

θέςνπ θαη θάλε…
(Από ηο βηβιίο Denk en Doe)
Μεηάθραζε: Μ. Κοθθαιίδοσ

Απηή ε δξαζηεξηόηεηα έρεη σο
ζθνπό ηε πξνεηνηκαζία γηα κηα
αλώηεξε
κνξθή
εκεξήζηνπ
πξνγξάκκαηνο ή ηε θαηαλόεζε
γεληθώλ ιέμεσλ κέζα από εηθόλεο.
Οη θάξηεο κε ηηο ιέμεηο πνπ
βξίζθνληαη ζην κηθξό θνπηάθη,
πξέπεη λα κπνπλ ζην ζρίζκα όπνπ
έρεη ηελ εηθόλα ηεο ιέμεο απηήο. Ζ
εηθόλα κπνξεί λα είλαη έλα ζθίηζν,
κηα θσηνγξαθία, έλα ζύκβνπιν...
Δίλαη ζεκαληηθό νη ηαμηλνκεκέλεο
θάξηεο λα εμαθαλίδνληαη από ην
νπηηθό πεδίν ηνπ παηδηνύ, αιιηώο
ην παηδί ίζσο ηαμηλνκεί ζε εηθόλα
ηηο ιέμεηο θαη όρη ηελ έλλνηα ηνπο.
Να αιιάδεηε ηαθηηθά ηηο εηθόλεο.

Μηα νπηηθνπνηεκέλε άζθεζε γηα λα
βειηηώζνπκε ηελ επηθνηλσλία κε ην
απηηζηηθό
παηδί.
Πξνζθέξεη
ζαθήλεηα σο πξνο ην ηη έρεη λα
θάλεη, πόζν ζα θάλεη, πώο ζα ην
θάλεη. Έηζη ην παηδί, όηαλ έρεη κάζεη
ηελ άζθεζε, κπνξεί λα εθηειέζεη
κόλν ηνπ.

Καιή επηηπρία!
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ΠΑΡΟΤΙΑΖ ΠΔΡΙΠΣΧΖ ΠΑΙΓΙΟΤ
ΜΔ ΔΠΙΘΔΣΙΚΖ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ

ν παηέξαο γλώξηζε ηε κεηέξα ηνπ
Μηράιε-από ηε Βνπιγαξία-. Ο
γάκνο δελ έγηλε γηαηί ν παππνύο
δελ ήζειε κηα μέλε λα έρεη δηθαίσκα
ζηελ θιεξνλνκηά. Πίζηεπε όηη ν γηνο
ηνπ ζα ραινύζε θαη ηνλ δεύηεξν
γάκν ηνπ. Γηα 3-4 ρξόληα ην δεπγάξη
έκελε ζηνλ επάλσ όξνθν. Από ηόηε
πνπ γελλήζεθε ν Μηράιεο θνηκόηαλ
κε ηνπο παππνύδεο. Οη γνλείο
δνύιεπαλ κέρξη αξγά ην βξάδπ ζηε
ςεζηαξηά ηνπ παππνύ. Ο παηέξαο
κεζνύζε ζπρλά θαη ρηππνύζε ηε
κεηέξα ηνπ. Ο Μηράιεο έδεζε
απίζηεπηεο ζθελέο μπινδαξκνύ ηεο
κεηέξαο ηνπ από ηνλ παηέξα ηνπ.
θελέο βίαο κε καραίξηα θαη άιια
αηρκεξά αληηθείκελα. Ο Παηέξαο
έρεη ηειεηώζεη ηε Γ δεκνηηθνύ.
Λακβάλεη αγσγή κε Risperdol1 γηα
ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Ζ γηαγηά
είλαη πνιύ λεπξηθή. Γελ κπνξεί λα
αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηνπ Μηράιε.
Ο παππνύο αλαθέξεη όηη ν πηόο ηνπ
ρηππά πνιύ άζρεκα ην Μηράιε
είλαη αλίθαλνο παηέξαο. Ο δε
παηέξαο αλαθέξεη όηη ην παηδί είλαη
πνιύ ήζπρν όηαλ είλαη καδί ηνπ
γηαηί δελ ηνπ θάλεη ηα ραηίξηα.
Αλαθέξεη όηη ε γπλαίθα ηνπ είλαη
απηή πνπ ρηππά ην κηθξό Μηράιε
γηαηί είλαη ηξειή θαη κπιεγκέλε κε

Τρσθφλίδοσ Αρηζηολίθε
Μ.Α Σσκβ. Ψστοιόγο
Εηδ. Εηθαζηηθή ζεραπεύηρηα
Εηδ. Σσζηεκηθή ζεραπεύηρηα
Εηδ. Θεραπεύηρηα Γ.Α.
ηα πξνεγνύκελα ηεύρε
παξνπζηάζηεθε ην παξαθάησ
πεξηζηαηηθό,
ν
ιόγνο
πνπ
παξαπέκθζεθε, θπζηθή πεξηγξαθή
ηνπ αζζελνύο θαη αλαιπηηθά νη
ζπλεδξίεο.
ε απηό ην ηεύρνο ζπλερίδνπκε
ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ
κε αλάιπζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ θαη
ςπρνθνηλσληθνύ ηζηνξηθνύ ηνπ, ηεο
ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο θαη ηεο
εμέιημεο πνπ επηηεύρζεθε.
1.3 ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ
Ζ νηθνγέλεηα ηνπ παηέξα ηνπ
δνύζαλ ζην Βέιγην. Δθεί ν παηέξαο
παληξεύηεθε κε κηα Βειγίδα θαη
έθαλαλ έλα παηδί. Με ηελ γέλλεζε
ηνπ παηδηνύ πήξαλ δηαδύγην θαη ηελ
επηκέιεηα ηελ έρεη ε κεηέξα. Μεηά
επέζηξεςαλ ζηελ Διιάδα όπνπ ν
παππνύο άλνημε κηα ςεζηαξηά. Δθεί
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ηε καθία. Κάηη ηέηνην δελ
επηβεβαηώλεηαη από ηνλ παππνύ. Ο
παππνύο δεηάεη λα αξζεί ε
επηκέιεηα από ηνλ ίδην θαη ην παηδί
λα πάεη ζην ίδξπκα.

γξαθνθηλεηηθή
νξγάλσζε,
ρακειόηεξε από ηελ αλακελόκελε
κε βάζε ηε ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία.
Σν ηεζη WISC έδεημε έλα Γείθηε
λνεκνζύλεο ζην κέζν θπζηνινγηθό
επίπεδν.
Γηα ηηο δπζθνιίεο ζηελ
νπηηθνθηλεηηθή θαη γξαθνθηλεηηθή
ζθαίξα ν Μηράιεο παξαθνινπζεί
εξγνζεξαπεπηηθή αγσγή.

1.4 ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ
Ο Μηράιεο πεξπάηεζε 18 κελώλ.
Άξγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ.
Απόθηεζε έιεγρν ζθηγθηήξσλ ζηα 4
ηνπ ρξόληα. Γελ αλαθέξζεθαλ
πξνβιήκαηα εγθπκνζύλεο. Πήγε
πξνλήπηα. Γελ δπζθνιεύζεθε
ηδηαίηεξα ζηνλ απνρσξηζκό. Άξρηζε
λα ρηππά άιια παηδηά θαη λα ηα
θνβεξίδεη από 2,5 ρξνλώλ. Ο
παππνύο αλαθέξεη όηη είλαη πνιύ
έμππλν παηδί θαη όηη έρεη πνιύ θαιή
κλήκε. Ζ κακά ηνπ ηνλ εγθαηέιεηςε
ην 2004 ζε ειηθία 5 εηώλ από ηόηε
δεη κε ηνλ παππνύ θαη ηε γηαγηά. Ζ
γηαγηά αλαθέξεηαη όηη έρεη
πξνβιήκαηα πγείαο.

2. ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ
ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ

1.4 ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ

 ΠΑΡΔΛΘΟΝ: Ο Μηράιεο δελ
παξαθνινύζεζε
άιιε
ζεξαπεπηηθή αγσγή πιελ
απηήο ζην ηαηξνπαηδαγσγηθό
ηκήκα
ηνπ
λνζνθνκείνπ
Παπαληθνιάνπ.

Από ηα ηεζη πνπ έρεη
ππνβιεζεί
ν
Μηράιεο
δηαπηζηώζεθαλ δπζθνιίεο ζηελ
νπηηθνθηλεηηθή ζθαίξα θαη ηελ
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 ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ: Ζ
όιε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε
βαζηδόηαλ
ζηνπο
εμήο
ζηόρνπο:

θαη
ηα
αηζζήκαηα
πνπ
εθθξάδνληαη κε απηή ηε
δηαδηθαζία. Μέζα από ην
ζπκβνιηθό ηξόπν κπνξεί λα
κάζεη λα είλαη ππεύζπλνο θαη
ηθαλόο γηα λα θπξηαξρήζεη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα.

ε ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο ζα
πξνζέθεξαλ
έλα
ζηαζεξό
πιαίζην, κηα ζηαζεξή αίζνπζα,
κηα ζηαζεξή ώξα, κηα ζηαζεξή
ζεξαπεύηξηα
όπνπ
ζα
βνεζνύζαλ ηνλ Μηράιε λα
αηζζαλζεί
αζθάιεηα
θαη
ζηγνπξηά θαη έηζη λα εθδειώζεη
ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ.
ε εηθαζηηθή ζεξαπεία ζα
βνεζνύζε λα αλαπηύμεη ην παηδί
ηε
δεκηνπξγηθόηεηα
ηνπ
ζηξέθνληαο έηζη ηελ πνξεία ηεο
αλάπηπμεο ηνπ πξνο ηα εκπξόο,
βνεζώληαο ην λα βξεη άιιε
δηέμνδν
μεζπάζκαηνοθαιιηηερληθό μέζπαζκακέζσ ηεο ηέρλεο θαη ηνπ
παηρληδηνύ ν Μηράιεο ζα
βνεζεζεί λα θάλεη ηα αδύλαηα
δπλαηά. Μπνξεί λα εθπιεξώζεη
ζπκβνιηθά θαιέο επηζπκίεο θαη
θαθέο παξνξκήζεηο, ρσξίο λα
θνβάηαη
ηηο
πξαγκαηηθέο
ζπλέπεηεο. Έηζη ζα κάζεη λα ειέγρεη
ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα,
εμεξεπλώληαο κε ελεξγή δεμηνηερλία
ηα εξγαιεία, ηα κέζα, ηηο ηδέεο

 ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ
ΔΙΚΑΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ:
(ε ζεηρηαθή παροσζίαζε ηφλ
εηθόλφλ ποσ παραηερήζεθε αιιαγή
ζηε ζεραπεσηηθή δηαδηθαζία δίδεηαη
παραζηαηηθά ζηο ποζηερ –
παράρηεκα 1 ηες παρούζας
εργαζίας)
Σν ζηάδην ηεο δνθηκαζίαο ζα
κπνξνύζα λα πσ πώο δελ
δηήξθεζε πνιύ. Ο Μηράιεο ζηηο
πξώηεο 4 ζπλεδξίεο κε δνθίκαδε
πνηθηινηξόπσο πξνζπαζώληαο λα
αλαθαιύςεη ηα όξηα ηεο αλνρήο θαη
ηεο ππνκνλήο κνπ. Σελ νπνία κε
πνιύ θόπν πξνζπαζνύζα λα ηε
δηαηεξήζσ. ηηο πξώηεο 2
ζπλεδξίεο
πξνζπαζνύζα
λα
ρεηξηζηώ έλα παηδί πνπ ύβξηδε ζαλ
ληαιηθέξεο, ρηππνύζε, ρξεζηκνπνηνύζε
πνιύ ζηεξενηππηθέο εθθξάζεηο γηα
ηα 2 θύια. Ζ όιε πάιε ήηαλ λα
δηεθδηθήζσ ηα όξηα θαη λα δώζσ
έλα ζαθέο θαη ζπγρξόλσο
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ακεηάβιεην κήλπκα: όηη απηά ηα
όξηα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ. Πάιεπα
κε ηελ θαιή κακά ποσ δελ ιέεη ποηέ
ότη θαη ηελ ζεξαπεύηξηα πνπ ηεξεί
ηα όξηα γηα πνιύ θαηξό. Σα όξηα
ήηαλ πνιύηηκα γηα κέλα αιιά
πξσηίζησο γηα απηόλ. Απηά ζα ηνπ
δηαζθάιηδαλ ην αίζζεκα ηεο
αζθάιεηαο.
Σαπηόρξνλα πξνζπαζνύζα
λα δηαηεξήζσ κηα επράξηζηε
αηκόζθαηξα μεθεύγνληαο από
δνκεκέλεο εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο.
Μπνξώ λα πσ πώο ε απζεληηθόηεηα
θαη ε εηιηθξίλεηα κνπ ήηαλ ηα
ζηνηρεία πνπ κε έβγαδαλ ζπρλά
από ηε δύζθνιε ζέζε.
Μόιηο ζηελ ηέηαξηε ζπλεδξία
άξρηζε
ε
εθδήισζε
ελόο
ζπειιώδνπο ζπκνύ. Έλα παηδί κε
πξνβιήκαηα έρεη ήδε αξθεηή
αβεβαηόηεηα θαη άγρνο. Σα όξηα
δηαηαξάζζνληαλ ζπλερώο θαη
έθαλα εληαηηθέο πξνζπάζεηεο
πξνθεηκέλνπ λα ηα δηαθπιάμσ.
Από ηελ 5ε – 20ε ζπλεδξία
άξρηζε κηα πξνζπάζεηα θαηάζεζεο
θαη
απνθάιπςεο
ζακκέλσλ
ζθέςεσλ θαη αηζζεκάησλ. Μηα
παιηλδξόκεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ.
Παξαηήξεζα αιιαγή ζηελ ζηάζε
ηνπ σο πξνο ην πξόζσπν κνπ, κε
θνηηνύζε ζηα κάηηα, εξρόηαλ ζηελ
αίζνπζα
κε
ραξά
θαη

αλππνκνλεζία, δεηνύζε ηε βνήζεηα
κνπ, ηε ζπλεξγαζία κνπ. Ζ
αλάπηπμε ησλ παηδηώλ δελ είλαη
γξακκηθή νπόηε ζεώξεζα απόιπηα
θπζηνινγηθά ηα
αλαπηπμηαθά
ζθακπαλεβάζκαηα ηνπ Μηράιε.
ηελ 20ε ζπλεδξία έλησζα ην
έδαθνο λα ζείεηαη θάησ από ηα
πόδηα κνπ. Ήηαλ ε πην δύζθνιε
θάζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο
θαζώο
ν
Μηράιεο
είρε
πιεξνθνξεζεί ηελ κεηαθνξά ηνπ
ζην ρσξηό Ο θαη ήηαλ
αλαζηαησκέλνο. Αθνινύζεζαλ 4
αληρλεπηηθέο -σο πξνο ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαοζπλεδξίεο.
Πξνζπάζεηεο
ηνπ
Μηράιε λα θαηαλνήζεη ηελ
ηξέρνπζα πξαγκαηηθόηεηα. Γηλόηαλ
κηα πξνζπάζεηα επεμεξγαζίαο ηεο
αληηπαξάζεζεο ηεο ηδέαο πνπ
πξνθαινύζε θόβν.

ηελ 25ε ζπλεδξία ν Μηράιεο
ήηαλ έηνηκνο λα θάλεη έλα ηαμίδη,
έλα
θαηλνύξγην
μεθίλεκα
9
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απνδερόκελνο πηα ηελ έληαμε ζην
ρσξηό Ο.

κε άιια παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ.
Ήηαλ θνβεξή ε αιιαγή ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ όηαλ εληάρζεθε
ζηελ νκάδα. Ήηαλ ληξνπαιόο,
θξπβόηαλ πίζσ από ηελ εηδηθεπκέλε
Δηθαζηηθή ζεξαπεύηξηα, ην πξόζσπν ηνπ
ήηαλ πνιύ ραξνύκελν.
Φάλεθε όκσο πώο δελ
κπνξνύζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ
επηζπκία ηνπ πξνο ζπλεξγαζία θαη
απνδνρή. Ήηαλ παξνξκεηηθόο θαη
απηό δελ γηλόηαλ απνδεθηό από ηα
ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο.
Δηζεγνύκαη λα ιάβεη κέξνο ζε
νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο
κπάζθεη, πνδόζθαηξν, θνιύκβεζε
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμεη απηό ην
θνκκάηη ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ.
◄

3. ΤΣΑΔΗ
Καηόπηλ ζπδήηεζεο κε ηε
δηεπηζηεκνληθή
νκάδα
ηνπ
λνζνθνκείνπ
Παπαληθνιάνπ
θξίζεθε θαιό λα εληαρζεί ν Μηράιεο
ζε κηα νκάδα ζπλνκειίθσλ από ην
ρσξηό Ο κε ζθνπό ηελ
θνηλσληθνπνίεζε ηνπ θαη ηελ
αλάπηπμε ζπλεξγαηηθνύ πλεύκαηνο,
θάηη πνπ ζα ηνλ βνεζνύζε ζηελ
νκαιή έληαμε ηνπ ζην ρσξηό Ο.
Ο Μηράιεο ρξεηάδεηαη λα
ζηεξηρζεί ζην θνκκάηη ησλ ζρέζεσλ

Παίμε ζσζηά!
Κάλε θίινπο!
Δίλαη εύθνιν!
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ηήλη ηος Asperger

αζήκαληα
πξάγκαηα
θαη
θνπζθώλνπκε πξνβιήκαηα.
Αλ ην ζθεθηείο θαιά, βιέπνπκε
πνιιά από απηά ηα ζπκπηώκαηα
ζηα παηδηά κε Asperger. Απηό ζα
πξέπεη καο δώζεη κηα ηδέα γηα ην
πιήζνο θνβηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ
θαζεκεξηλά.

Απόζπαζκα από ηο βηβιίο
‘Parenting a child with Asperger
syndrome’ ηες Brenda Boyd (2003).
Μεηάθξαζε: Μ. Κνθθαιίδνπ
Πώο λα κεηώζνπκε ηηο θνβίεο

Η αιηία
Ο βαζκόο πνπ νη άλζξσπνη
βηώλνπλ θόβν, εμαξηάηαη ζπλήζσο
από ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπο θαη
από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο.
Μεξηθνί άλζξσπνη έρνπλ απιά
κεγαιύηεξε ηάζε γηα θνβίεο από
άιινπο. ινη καο γλσξίδνπκε
αλζξώπνπο πνπ πεξλάλε κε
επθνιία ηηο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο
ηνπο θαη πνπ μέξνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ ό,ηη ηνπο ζπκβαίλεη
ρσξίο λα ην ζθεθηνύλ πνιύ. ηελ
άιιε πιεπξά απηνύ ηνπ θάζκαηνο
βξίζθνληαη νη άλζξσπνη πνπ ηνπο
θπβεξλά ν θόβνο, άζρεηα από απηό
πνπ ηνπο ζπκβαίλεη. ηηο αθξαίεο
πεξηπηώζεηο θάπνηνο κπνξεί λα
θνβεζεί εμαηηίαο κηαο πνιύ
αζήκαληεο απόθαζεο – πνην
πνπθάκηζν
λα
βάιεη
γηα
παξάδεηγκα. Φαίλεηαη όηη ν θόβνο
ηνπο βγαίλεη από κέζα, παξόιν πνπ
ην δηθαηνινγνύλ κε έλα εμσηεξηθό
παξάγνληα. ε απηή ηε θαηεγνξία

Γηα λα δώζνπκε έλα παηδί κε ην
ζύλδξνκν Asperger κηα γεξή βάζε,
δελ πξέπεη κόλν λα θξνληίζνπκε λα
ληώζεη αζθαιέο, αγαπεηό θαη δεθηό,
αιιά πξέπεη επίζεο λα πάξνπκε
κέηξα γηα λα κεηώζνπκε ηηο θνβίεο
ηνπ. Οη εηδηθνί ιέλε όηη ηα άηνκα κε
Asperger έρνπλ κηα έληνλε ηάζε λα
αλαπηύμνπλ
θνβίεο.
ινη
παζαίλνπκε θακηά θνξά θνβίεο θαη
ζηξεο, μέξνπκε ινηπόλ πώο καο
επεξεάδεη.
ηαλ
είκαζηε
θνβηζκέλνη ή πηεζκέλνη, δελ
αληέρνπκε ηε δσή κε ηελ ίδηα
απνηειεζκαηηθόηεηα. Γε κπνξνύκε
λα ζπγθεληξσλόκαζηε ή δελ
θνηκόκαζηε θαιά. Υάλνπκε ηε
ινγηθή καο θαη εθλεπξηδόκαζηε.
Έρνπκε πξνβιήκαηα θαγεηνύ, είηε
ηξώκε ππεξβνιηθά πνιύ είηε
αθξηβώο ην αληίζεην. Μπνξεί λα
γηλόκαζηε ιίγν θαηαλαγθαζηηθνί,
εθλεπξηδόκαζηε γηα κηθξά θαη
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αλζξώπσλ αλήθνπλ θαη ηα παηδηά
κε Asperger.

Υξεηάζηεθε έλαλ αηώλα γηα λα
θνηηάμεη
θαηαλαγθαζηηθά
κε
πξνζνρή όια ηα δηαθνξεηηθά
κνιύβηα. Καζώο αθόκα δηάιεγε,
πεξλνύζε κηα γπλαίθα, πνπ ήηαλ
θίιε καο. ηαλ ηειείσζε ηελ
θνπβέληα καδί κνπ, πξνζπάζεζε λα
ξσηήζεη ηνλ Κέλλεζ δηάθνξεο
εξσηήζεηο, όπσο πνην κνιύβη ηνπ
άξεζε πην πνιύ θαη πόηε ζα άξρηδε
ην ζρνιείν. Ο Κέλλεζ δελ απάληεζε
θαη κόλν ζώπαηλε. Πξνζπάζεζε
κάηαηα κεξηθέο θνξέο λα πάξεη κηα
απάληεζε από απηόλ, ώζπνπ
μαθληθά ηεο θώλαμε πνιύ δπλαηά
θαη ζπκσκέλα: «ηακάηα ακέζσο
λα κηιάο! Γε βιέπεηο όηη πξνζπαζώ
λα ζπγθεληξσζώ;»
Σώξα κπνξώ λα δσ κε ρηνύκνξ
απηό ην πεξηζηαηηθό θαη είκαη
ζίγνπξε όηη θαη εζύ έρεηο βηώζεη
πνιιέο
ηέηνηεο
ληξνπηαζηηθέο
πεξηπηώζεηο. Αιιά καο κπέξδεςε
επίζεο. Γηαηί θέξζεθε κε ηόζε
αγέλεηα
θαη
δπζαξέζθεηα;
Πξνζπάζεζε
επίηεδεο
λα
πξνθαιέζεη κηα θαηάζηαζε; Γελ
θαηάιαβε όηη ε θπξία πξνζπάζεζε
απιά λα είλαη θαιή; Δθ ησλ
πζηέξσλ θαηαιαβαίλσ όηη δελ ήηαλ
έηζη. Πξαγκαηηθά δελ έβιεπε απηά
ηα
πξάγκαηα
εμαηηίαο
ηνπ
«mindblindness» (ε δπζθνιία λα
βάιεηο ηνλ εαπηό ζνπ ζηε ζέζε ηνπ

«Φνβία ηνπ Asperger»
Πνηα είλαη ε αηηία ησλ θνβηώλ ζε
έλα παηδί κε Asperger; Μεξηθέο
θνξέο ππάξρεη έλαο θαλεξόο
εμσηεξηθόο ιόγνο. Σν παηδί κπνξεί
λα αληηκεησπίδεη θνξντδίεο ζην
ζρνιείν ή αιινύ. ’ άιιεο
πεξηπηώζεηο ε αηηία είλαη δύζθνιν
λα γίλεη αληηιεπηή. Θεσξώ απηέο ηηο
πεξηπηώζεηο
«θνβίεο
ηνπ
Asperger», πνπ πξέπεη απιά λα ηηο
δερόκαζηε. ηαλ ν γηνο κνπ ήηαλ
πεξίπνπ ελλέα ρξνλώλ, ήκαζηαλ
κηα θνξά ζ’ έλα καγαδί γηα λα
δηαιέμνπκε μπινκπνγηέο γηα ηελ
θαηλνύξηα ζρνιηθή ρξνληά.
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άιινπ) πνπ έρνπλ ηα άηνκα κε
Asperger. Αιιά νη θνβίεο ηνπ
έπαηδαλ επίζεο κεγάιν ξόιν.
Γηαηί ήηαλ θνβηζκέλνο; Δλ κέξεη,
απηό πξνθιήζεθε από ηελ
θνηλσληθή κεξηά ηεο θαηάζηαζεο:
Σν λα βξίζθεηαη ζ’ έλα καγαδί θαη
λα ζπλαληά θάπνηνλ πνπ δελ
πεξίκελε. Αιιά αξγόηεξα θαηάιαβα,
όηη ην θαζήθνλ λα δηαιέμεη
μπινκπνγηέο ηνλ είρε θνβίζεη
επίζεο. Αλ θαη είρα πεξάζεη
παξόκνηεο θαηαζηάζεηο θαη άιιε
θνξά, δελ ήμεξα αθόκα όηη ην λα
θάλεη επηινγέο, κπνξεί λα θνβίζεη
έλα άηνκν κε Asperger. Μπνξείο λα
αλαξσηεζείο γηαηί. Ίζσο θνβνύληαη
λα θάλνπλ ιάζνο ή λα θάλνπλ κηα
ιάζνο επηινγή. Γελ ζα ην κάζνπκε
πνηέ.

Σάμε, δνκή θαη πξνβιεςηκόηεηα
πκβνπιή:
Πξνγξακκάηηζε πηζαλέο αιιαγέο
πξνζεθηηθά
Να ζπκεζείο όηη αθόκα θαη κηα
κηθξή αιιαγή κπνξεί λα θάλεη ην
παηδί κε Asperger θνβηζκέλν.
Πξνζπάζεζε λα ην πξνεηνηκάζεηο
γηα θάζε αιιαγή, αθόκα θαη
πξνζαξκνγέο
ζην
εκεξήζην
πξόγξακκά ηνπ, θάπνηα ζηηγκή πνπ
θαη νη δπν ζαο είζηε ραιαξνί, θαη λα
ηνλ πξνεηδνπνηήζεηο έγθαηξα.
πκβνπιή:
Να ρξεζηκνπνηήζεηο έλαλ πίλαθα
κε θαξθίηζεο.
Αλ δελ έρεηο αθόκα έλαλ πίλαθα ζην
ζπίηη, πάξε έλα. Μπνξείο λα ην
ρξεζηκνπνηήζεηο
γηα
ζεκείν
αλαθνξάο γηα ην παηδί, γηα λα ηνπ
δείμεηο πιεξνθνξίεο πνπ ην
βνεζάλε λα γίλεη ν θόζκνο ηνπ πην
πξνβιέςηκνο. Γηα παξάδεηγκα:
βαζηθνί θαλόλεο, ην πξόγξακκα ηνπ
ζρνιείνπ, ζπκθσλίεο, θάξηεο κε
ζθνξ, θιπ. θξόληηζε ν πίλαθαο λα
βξίζθεηαη ζ’ έλα κέξνο πνπ θηάλεη,
όπσο ζηελ θνπδίλα ή ίζσο ην

Πώρ μποπούμε να βοηθήζοςμε;
εκαληηθέο
ζηξαηεγηθέο
πνπ
κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηε
κείσζε ησλ θνβηώλ ησλ παηδηώλ
καο είλαη:
 Να δείμνπκε θαηαλόεζε θαη λα
είκαζηε δεθηηθνί.
 Να πξνζθέξνπκε ηάμε, δνκή
θαη πξνβιεςηκόηεηα.
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 Μπνξείο λα δηαβάζεηο δέθα
ιεπηά ζην θξεβάηη ζνπ, κεηά
θιείλεη ην θσο.
 Γηα λα δνύκε αλ κπνξείο λα …
ηε κπάια γηα ηξία ιεπηά.

δσκάηηό ηνπ, ώζηε λα κπνξεί λα ην
θνηηάδεη όπνηε ρξεηαζηεί.
πκβνπιή:
Υξεζηκνπνίεζε έλα ρξνλόκεηξν
ή έλα μππλεηήξη

πκβνπιή:

Σα μππλεηήξηα θαη ηα ρξνλόκεηξα
είλαη πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα
εμππεξεηήζνπλ ζηελ εθαξκνγή
δνκήο θαη πξνβιεςηκόηεηαο πνπ
ρξεηάδεηαη έλα παηδί κε Asperger.
Μπνξεί
λα
πάξεη
ηελ
θαζεζπραζηηθή ζηγνπξηά όηαλ
αθνύεη ην δπλαηό κπηπ πνπ ηνπ ιέεη
όηη ν ρξόλνο πέξαζε. Καη έπεηηα
κπνξεί λα είλαη πνιύ επράξηζην
παηρλίδη. Σα μππλεηήξηα κπνξεί λα
είλαη
βνιηθά
ζε
δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο, όπσο:
 Πξέπεη λα είζαη ήξεκνο γηα
δύν ιεπηά.
 Θέισ είθνζη ιεπηά εζπρία
ρσξίο λα κε ελνριείο θαη
έπεηηα ζα παίμσ έλα παηρλίδη
καδί ζνπ. (Αλ κε ελνριήζεηο,
ζα αξρίζνπλ από ηελ αξρή ηα
είθνζη ιεπηά!)
 Μεηά από έλα ηέηαξην
δηάβαζκα, κπνξείο λα δεηο
ηειεόξαζε.

Να ρξεζηκνπνηείο νπηηθά κέζα
Αλ ζπκεζνύκε όηη έλα παηδί κε
Asperger μέξεη θαη ζπκάηαη ηη
πεξηκέλνπλ από απηό, ζα είλαη πην
εύθνιν γη’ απηό λα θαηαιάβεη ηνλ
θόζκν θαη λα είλαη ιηγόηεξν
θνβηζκέλν. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά
κε Asperger ζθέθηνληαη νπηηθά,
επνκέλσο είλαη θαιό λα ηνπο
πξνζθέξνπκε νπηηθά βνεζεηηθά
κέζα. Έλα νπηηθό κέζν κπνξεί λα
είλαη θάηη πνιύ απιό, όπσο έλα
πξόρεηξν γξακκέλν ζθνλάθη ή έλα
πεξίπινθν
θαη
ρξσκαηηζηό
εξέζηζκα. Γηαθέξεη πνιύ από παηδί
ζε παηδί πνην νπηηθό κέζν κπνξεί
λα ην βνεζήζεη: κηα ζπκθσλία,
βαζηθνί θαλόλεο, έλα εκεξήζην
πξόγξακκα,
ην
πξόγξακκα
θαγεηνύ ή θάηη άιιν. Δζύ μέξεηο
θαιύηεξα ηη κπνξείο λα δνθηκάζεηο
ζην παηδί ζνπ. Αιιά ε αξρή είλαη
απιή:
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παξάδεηγκα λα ηνπ δώζεηο έλα
θαηλνύξην βηβιίν γηα λα δσγξαθίζεη
ή έλα ζηαπξόιεμν.

Σο παιδί με Asperger μαθαίνει και
θςμάηαι ζςνήθυρ πολύ
πεπιζζόηεπο αςηό πος βλέπει,
παπά αςηό πος ακούει.

Τπάξρνπλ ακέηξεηνη ηξόπνη ζηνπο
νπνίνπο κπνξείο λα εθαξκόζεηο
απηή
ηελ
αξρή
θαη
λα
ρξεζηκνπνηήζεηο ηε θαληαζία ζνπ
γηα λα δεηο ηη κπνξείο λα θάλεηο.
Έηζη κπνξείο λα θάλεηο έλα νπηηθό
κέζν πην ειθπζηηθό εκπιέθνληαο ην
ρόκπη ηνπ παηδηνύ κέζα ζ’ απηό, ή
ζηνιίδνληαο ην κε απηνθόιιεηα ή
εηθόλεο ηνπ αγαπεκέλνπ ήξσά ηνπ.

Ζκέξα πηηδάκαο: Δπέηξεςε ηνπ κηα
κέξα λα κείλεη κε ηηο πηηδάκεο ηνπ
όιε ηελ εκέξα, θάλνληαο ό,ηη ζέιεη
(κέζα ζην πιαίζην ηεο ινγηθήο!)
ρσξίο θακία απαίηεζε. Αλ δεηο όηη
ην παηδί γίλεηαη πνιύ δύζθνιν,
κπνξείο λα ηνπ ραξίζεηο κηα «κέξα
πηηδάκαο», ώζηε λα έρεη θάηη
επράξηζην λα πεξηκέλεη. ◄

Άιιεο ζπκβνπιέο
Κίλεζε: Ζ θίλεζε κπνξεί λα δηώμεη
ην ζηξεο. ηαλ ην παηδί ζνπ είλαη
θνβηζκέλν, κπνξεί λα ην εξεκήζεη
έλαο πεξίπαηνο ή θάπνηα άιιε
ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, όπσο ην
παηρλίδη, ε θνιύκβεζε ή ην ηξέμηκν.
Δλδηαθέξνλ: Σξάβεμε ηελ πξνζνρή
ηνπ ζε θάηη πνπ ην ελδηαθέξεη θαη
ζπλέρηζε θάηη πνπ ηνπ είλαη
γλώξηκν θαη πνπ ην θάλεη λα ληώζεη
άλεηα.
Έηζη
κπνξείο
γηα
15
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ΕΝΑ ΘΔΘΑΘΣΕΡΟ ΑΝΘΡΧΠΟ

Δπίζεο, ζπλήζηδε λα θάλεη βόιηα
ζην δάζνο θαη όηαλ κία κέξα
έζπαζε θαη ηα δύν ηνπ πόδηα ζε
ηξνραίν αηύρεκα εηζήρζε ζε άζπιν
όπνπ έδεζε αξθεηά ρξόληα. Σα
πεξηζζόηεξα από απηά βξηζθόηαλ
ζην Connecticut, όπνπ έκελε θαη ε
νηθνγέλεηά ηνπ. Πεξλνύζε ην ρξόλν
ηνπ δσγξαθίδνληαο νηηδήπνηε
έβιεπε θαη έλαο θαιιηηέρλεο πνπ
επηζθεπηόηαλ ην άζπιν ηνλ
πξόζεμε, ηνλ πξνκήζεπζε κε
ρξώκαηα θαη έηζη άξρηζε λα
ρξσκαηίδεη ηα ζθίηζα ηνπ, θπξίσο
κε θεξνκπνγηέο. Έκαζε γξαθή θαη
αλάγλσζε θαη απέθηεζε πιήξε
θαηαλόεζε ηεο γιώζζαο, αλ θαη
κηιά κνλνιεθηηθά θαη ζπάληα. ηαλ
ηα άζπια ζην Connecticut άξρηζαλ
λα θιείλνπλ, κεηαθέξζεθε ζε έλα
δηακέξηζκα, όπνπ δεη αθόκα κε
άιινπο 5 έλνηθνπο. Γνπιεύεη σο
επηζηάηεο ζε κία θνληηλή πόιε γηα
κεξηθέο ώξεο θαη ηνλ ππόινηπν
ρξόλν δσγξαθίδεη, ζε έλα κηθξό
ζηνύληην κέζα ζην ζπίηη. Δπίζεο,
αθνύεη κνπζηθή θαη παίδεη θιάνπην.
Πξόζθαηα, ε Valerie Rode, κία
βνεζόο ζην ζπίηη πνπ είρε
θαιιηηερληθέο γλώζεηο ηνπ έκαζε λα
ρξεζηκνπνηεί αθξπιηθά ρξώκαηα
θαη ηνλ πήγε ζε κνπζεία θαη
εθζέζεηο δσγξαθηθήο, πνπ πιένλ
είλαη ηα λέν ηνπ ρόκπη. ρεδηάδεη κε

Άλζξσπνη
ηαιαληνύρνη,
άλζξσπνη παξαγσγηθνί, άλζξσπνη
επθπείο αιιά θαη άλζξσπνη κε
ζπλππάξρνληα πξνβιήκαηα… Οη
άλζξσπνη απηνί ζα είλαη ην ζέκα
απηήο ηεο ζηήιεο γηαηί έλα
πξόβιεκα δελ είλαη αξθεηό γηα λα
παξαιύζεη όια ηα άιια ηαιέληα
καο. ε απηό ην ηεύρνο ζα ζαο
παξνπζίαζσ
ην
έξγν
ηνπ
δσγξάθνπ Mickey Doolittle, πνπ
πάζρεη από ζνβαξήο κνξθήο
απηηζκό. αο πξνζθαιώ λα ηνλ
γλσξίζεηε αιιά θαη λα πξνηείλεηε
ηδέεο γηα άιινπο, κειινληηθνύο
θηινμελνύκελνπο απηήο ηεο ζηήιεο.
ηαπξνύια Βαξζάθε

Φςσολόγορ, ειδικεςμένη ζε θέμαηα
παιδικήρ ανάπηςξηρ και μάθηζηρ (MSc)

O Mickey Doolittle (1939 – ζήκεξα)
γελλήζεθε ζε κία επνρή πνπ νη
γηαηξνί ήμεξαλ πνιύ ιίγα γηα ηνλ
απηηζκό θαη ιαλζαζκέλα πίζηεπαλ
όηη είλαη ζπλέπεηα κηαο απόκαθξεο
κεηέξαο, γλσζηώλ θαη σο «κακάδεο
– ςπγεία». Έκελε κε ηνπο γνλείο θαη
ηα ηξία αδέξθηα ηνπ κέρξη ηα 6, δελ
πήγε ζρνιείν, νύηε κηινύζε θαη
πεξλνύζε ηηο κέξεο ηνπ ήζπρα
θόβνληαο εηθόλεο από πεξηνδηθά.
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πνιύ κεγάιε επρέξεηα θαη ηαρύηεηα.
Πνιιέο
θνξέο νινθιεξώλεη ηα
ζρέδηα πξώηα θαη κεηά πξνζζέηεη
ηα
ρξώκαηα
ζαλ
αιπζίδα
ζπλαξκνιόγεζεο, πξώηα δειαδή
βάδεη ην κπιε ζε όια ηα ζθίηζα,
κεηά ην θόθθηλν θνθ. Πξνηηκά λα
ζρεδηάδεη θηήξηα θαη αλζξώπνπο
παξά ηνπία θαη επηιέγεη ηα
ρξώκαηα κε βάζε απηό πνπ ηνπ
ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν θαη όρη
απαξαίηεηα ην αληίζηνηρν.

δηαβάδεη θαη λα γξάθεη πνιιά
ρξόληα αξγόηεξα, πνπ ζεκαίλεη όηη
ηα ζπγθξάηεζε θαη ηα αλαπαξήγαγε
από κλήκεο, ρσξίο λα μέξεη ηόηε ηη
αθξηβώο
ήηαλ.
πσο
νη
πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη κε ζνβαξό
απηηζκό, ν Mickey δε κπνξεί λα
«δηαβάζεη» εθθξάζεηο πξνζώπνπ,
νύηε αλαγλσξίδεη ην ζπλαίζζεκα
ησλ άιισλ. πάληα θνηηά θάπνηνλ
θαηάκαηα θαη απαληά ζε εξσηήζεηο
κνλνιεθηηθά ή κε δύν ιέμεηο ην
πνιύ. Δίλαη αμηνζεκείσην θαη
ζπάλην ην όηη ζρεδηάδεη αλζξώπνπο
κηαο θαη άηνκα κε απηηζκό
πξνηηκνύλ θπξίσο ηα θηήξηα ή
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. Ο Mickey
ζρεδηάδεη θαη απηά, όκσο ηνπ
αξέζεη λα θάλεη θαη αλζξώπνπο
αιιά θαη λα ηνπο ζπλαλαζηξέθεηαη,
αθόκα θαη αλ έρεη ζπάληα θάηη λα
πεη. Μηιά σζηόζν κέζσ ηεο
δσγξαθηθήο ηνπ θαη πνιιά από ηα
πνξηξέηα ηνπ απεηθνλίδνπλ ηνπο
ζπγθαηνίθνπο ηνπ ή ην πξνζσπηθό
ηνπ ζπηηηνύ όπνπ δεη επηπρηζκέλα ◄

Εσγξαθίδεη ζε θακβά ή ζε ραξηί ή
κεγάια
θνκκάηηα
ραξηνληνύ.
Έρεη θσηνγξαθηθή κλήκε, π.ρ. ην
1992 ζρεδίαζε από κλήκεο έλα
λνζνθνκείν πνπ είρε λνζειεπηεί
ζηελ California όηαλ ήηαλ κηθξό
παηδί κεηά ην Β΄ Παγθόζκην
Πόιεκν. ηελ είζνδν είρε γξάςεη ζε
κία πηλαθίδα ην όλνκα ηνπ
λνζνθνκείνπ παξόιν πνπ έκαζε λα
17
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ΓΝΧΡΙΕΟΝΣΑ ΣΟΝ ΑΤΣΙΜΟ

κπξνζηά από ην απηνθηλεηάθη θαη
πείηε «εδώ είλαη ην ζπίηη καο!,
μεθηλάκε!».Δπηπιένλ, κπνξείηε λα πάξεηε
θη εζείο έλα απηνθηλεηάθη θαη πείηε «γηα λα
δνύκε πνηνο ζα πάεη πην γξήγνξα!».

Ζ ζεκαζία ηνπ ζπκβνιηθνύ
παηρληδηνύ
Β΄ κέρος
(Stanley I. Greenspan & Serena
Wieder (1998). The Child with Special
Needs.
Προζαρκογή – κεηάθραζε: Τζαηάιε
Μαρηάλλα, υστοιόγος)
Ο
πην
απνηειεζκαηηθόο
ηξόπνο γηα λα παξαθηλήζεηε ην
παηδί ζαο λα ζπκκεηέρεη ζην
ζπκβνιηθό παηρλίδη είλαη λα
ζπκκεηέρεηε εζείο νη ίδηνη!
ηαλ ην παηδί ζαο παίδεη κε ηελ
θνύθια ηνπ, κηιήζηε ζε απηήλ ή
πάξηε κία άιιε θνύθια θαη κηιήζηε
κέζσ απηήο. Γηα παξάδεηγκα πείηε
«πεηλάσ, ζέισ θαγεηό». Μελ
επεξεάδεζηε από απηά πνπ θάλεη ην
παηδί ζαο, γίλεηε απιά ν
ζπκπαίθηεο ηνπ ζην παηρλίδη.
Δπηπξόζζεηα, αληί λα ξσηήζεηε ην
παηδί ζαο, ξσηήζηε ηελ θνύθια
«ζέιεηο γάια ή ρπκό;»
ηαλ ην παηδί ζαο παίδεη κε ην
απηνθηλεηάθη ηνπ βάιηε κία θνύθια
δίπια ηνπ θαη πείηε «ζέισ λα πάσ
ζην πάξθν, κπνξνύκε λα πάκε ζην
πάξθν κε ην απηνθίλεηό;» Αλ
ζπκθσλήζεη, ηνπνζεηείζηε έλα ζπηηάθη

ηαλ ην παηδί ζαο κάζεη λα
ρξεζηκνπνηεί ηα παηρλίδηα ηνπ γηα
λα εθθξάζεη κε απηό ηνλ ηξόπν ηνλ
εαπηό ηνπ π.ρ ηηο επηζπκίεο ηνπ, ηηο
πξνηηκήζεηο, ηηο αλάγθεο ηνπ, ζα
κπνξεί λα θάλεη θαη κόλν ηνπ
πξάγκαηα ρσξίο απαξαίηεηα λα ηα
δεηά, ελώ ζα έρεη θάλεη έλα
ζεκαληηθό βήκα ζηε ρξήζε ηνπ
ζπκβνιηθνύ παηρληδηνύ.
Αληί λα εηζάγεηε λέεο
δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ παηρληδηνύ, πξνζζέζηε λέα
ζηνηρεία ζε απηά πνπ ήδε θάλεη ην
παηδί ζαο όηαλ παίδεη. Καζεκεξηλά
αληηθείκελα όπσο νηθηαθά ζθεύε,
π.ρ
θνπηάιηα
κπνξνύλ
λα
κεηαηξαπνύλ ζε ζπίηηα, απηνθίλεηα,
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ηξέλα, δώα θηι., θαζηζηώληαο ην παηρλίδη
ελδηαθέξνλ! Δπηπξόζζεηα, κπνξείηε
λα εληάμεηε ζην παηρλίδη γεγνλόηα
ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, αθήζηε ην
παηδί λα ηα αλαγλσξίδεη θαη λα πεξλά
έηζη επθνιόηεξα από ην πξαγκαηηθό ζην
θαληαζηηθό!
ηαλ ην παηδί ζαο παίδεη κε ηα
παηρλίδηα ηνπ, πξνζαξκόζηε ζε απηό
ζθελέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, γηα
παξάδεηγκα πάξηε θη εζείο κία
θνύθια θαη πείηε ζηελ θνύθια ηνπ
παηδηνύ ζαο «πάκε λα αγνξάζνπκε
γάια θαη ςσκί;» ή «πάκε λα
ζηξώζνπκε ην ηξαπέδη;» Απηέο νη
δξαζηεξηόηεηεο είλαη ηόζν νηθείεο
γηα ην παηδί ζαο, πνπ κπνξεί λα
πεξάζεη επθνιόηεξα από ην
πξαγκαηηθό ζην θαληαζηηθό.
Δπεηδή
ηα
πεξηζζόηεξα
παηδηά ρηίδνπλ ην ζπκβνιηθό
παηρλίδη κε βάζε ηηο θαζεκεξηλέο
ηνπο εκπεηξίεο, θξνληίζηε ώζηε ην
παηδί ζαο λα έρεη πνιιέο
δηαθνξεηηθέο
εκπεηξίεο
ζηελ
θαζεκεξηλή
ηνπ
δσή.
Γηα
παξάδεηγκα πεγαίλεηε καδί ζην
πάξθν, ην δσνινγηθό θήπν, ζην
ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό, ζηελ αγνξά,
ζηνλ παηδόηνπν θαη νπνπδήπνηε κπνξεί
λα απνηειέζεη εκπεηξία γηα ην παηδί!
αλ κία πξνζπάζεηα λα δηαλζίζεηε
ην παηρλίδη κε λέεο εκπεηξίεο,

κπνξείηε
λα
εηζάγεηε
λέα
αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα.
Πεηξακαηηζηείηε ζρεηηθά κε ην
ηη αξέζεη ζην παηδί ζαο
Αθή: Υάξηηλεο ή πάληλεο θνύθιεο, μύιηλα
απηνθηλεηάθηα ή γνύληλα αξθνπδάθηα
απνηεινύλ δηαθνξεηηθέο αηζζεηεξηαθέο
εκπεηξίεο ιόγσ ηεο δηαθνξεηηθήο πθήο
ηνπο.
Αθνή: Σξέλα ή απηνθηλεηάθηα κπνξνύλ
λα έρνπλ ήρνπο π.ρ θόξλα ή θνύθιεο
κπνξνύλ λα παίδνπλ κνπζηθά
όξγαλα ή λα ρνξεύνπλ κε
δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο.
ε όιε απηή ηε δηαδηθαζία λα
είζηε δηαθξηηηθνί θαη λα κελ πηέδεηε
ην παηδί ζαο. Ίζσο δελ αηζζαλζεί
άλεηα κε θάπνηα από απηέο ηηο
δξαζηεξηόηεηεο, γη’ απηό κελ
πξνζπαζήζεηε πεξηζζόηεξν. Ίζσο
θάπνηα άιιε ζηηγκή ηα πξάγκαηα
λα αιιάμνπλ, πξνο ην παξόλ όκσο
ζεβαζηείηε ηελ επηζπκία ηνπ θαη
δώζηε πξνηεξαηόηεηα ζην ζηόρν
πνπ είλαη ε επηθνηλσλία κε ην παηδί
ζαο. Άιισζηε κπνξεί λα ζπκάηαη
ηελ θαηαλόεζε πνπ δείμαηε θαη λα
είλαη πξόζπκν λα πξνζπαζήζεη ηελ
επόκελε θνξά!
ε πεξίπησζε πνπ ην παηδί
ζαο δελ ρξεζηκνπνηεί ηδηαίηεξα ην
ιόγν, κηιήζηε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ παηρληδηνύ κε ζύληνκεο θαη
απιέο θξάζεηο ώζηε λα ηηο
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ζπλδέεηε κε απηό πνπ θάλεη εθείλε
ηε ζηηγκή ή κε απηό πνπ αηζζάλεηαη,
ώζηε λα ην εληζρύζεηε λα κηιήζεη.
Παξάδεηγκα:
Ο Γηάλλεο θαη ν κπακπάο ηνπ, ν
Παύινο,
παίδνπλ
κε
ηα
απηνθηλεηάθηα ηνπο ζην δσκάηην.
Ξαθληθά ν Παύινο πξνζπέξαζε
γξήγνξα κε ην απηνθίλεηό ηνπ ην
απηνθίλεην ηνπ Γηάλλε, ελώ ζηε
ζπλέρεηα ειάηησζε ηαρύηεηα θαη
πήγαηλε πην ζηγά. Γηα λα ζπλδέζεη
ν Παύινο ηελ ελέξγεηά ηνπ απηή κε
ιέμεηο, θάζε θνξά πνπ έηξερε κε ην
απηνθίλεηό ηνπ γξήγνξα έιεγε
«γξήγνξα» θαη θάζε θνξά πνπ
πήγαηλε πην ζηγά έιεγε «αξγά».
Μεηά από ιίγν θνίηαμε ην Γηάλλε θαη
ηνλ ξώηεζε «γξήγνξα ή αξγά;». Ο
Γηάλλεο δελ απάληεζε θαη ην
παηρλίδη ζπλερίζηεθε. Όζηεξα από
αξθεηέο πξνζπάζεηεο ν Παύινο
μαλαξώηεζε «γξήγνξα ή αξγά;»
Καη
ν
Γηάλλεο
απάληεζε
«γξήγνξα!» θαη ηόηε ν Παύινο
θίλεζε κε ηαρύηεηα ην απηνθίλεηό
ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ν Παύινο
μαλαξώηεζε θαη ν Γηάλλεο είπε
«αξγά!» θαη ην απηνθηλεηάθη
ειάηησζε ηαρύηεηα. Σν παηρλίδη είρε
δηάξθεηα κηζή ώξα ελώ παηέξαο θαη
γηνο είραλ πεηύρεη ηελ πξώηε
ιεθηηθή ηνπο επηθνηλσλία!

Οη ιέμεηο κπνξνύλ λα
καζεπηνύλ
επθνιόηεξα
αλ
ζπλδεζνύλ κε ρεηξνλνκίεο, θηλήζεηο
θαη δπλαηά ζπλαηζζήκαηα. ηαλ ην
παηδί αζρνιείηαη κε θάηη, είλαη
επθαηξία λα κάζεη (όρη απαξαίηεηα
κία ιέμε, κπνξεί όκσο
λα
θαηαιάβεη ην λόεκα ηεο θαη λα ηε
ζπκάηαη ηελ επόκελε θνξά). Γηα λα
βνεζήζεηε ην παηδί ζαο λα κάζεη
ιέμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
παηρληδηνύ ζπλδέζηε ηηο κε ηηο
δξαζηεξηόηεηέο ηνπ.
Μελ
πεξηνξίδεηε
ηηο
δπλαηόηεηεο ηνπ παηδηνύ ζαο ζε
πεξίπησζε πνπ έρεη θηλεηηθά
πξνβιήκαηα. Σα παηδηά κε θηλεηηθέο
δπζθνιίεο έρνπλ επηπξόζζεηεο αλάγθεο
γηα ζπκβνιηθό παηρλίδη γηα λα
κπνξνύλ
λα
αλαπαξαζηήζνπλ
δξαζηεξηόηεηεο πνπ δε κπνξνύλ ζηελ
πξαγκαηηθή δσή. Με ηνλ ηξόπν απηό,
ελζαξξύλνληαη λα θαληαζηνύλ ηνλ εαπηό
ηνπο σο θάπνηνλ πνπ κπνξεί λα
θάλεη πνιιά πξάγκαηα, όπσο ηα
άιια παηδηά. Μελ ππνηηκάηε ηηο
ηδέεο ησλ παηδηώλ ζαο, έζησ θαη αλ
έρνπλ έληνλα θηλεηηθά πξνβιήκαηα.
Σν παηδί κπνξεί λα πξνζπνηείηαη
δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο κέζσ ηεο
θνύθιαο, όπσο ην λα ηξέρεη ζην
ιόθν, λα θάλεη πνδήιαην, λα
θνιπκπάεη θηι., αθόκα θαη αλ
δπζθνιεύεηαη λα θαζίζεη ζηελ θαξέθια.
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Δπηπξόζζεηα, κπνξείηε λα ην βνεζήζεηε
ζε απηή ηνπ ηελ πξνζπάζεηα κε ην λα
δηεπθνιύλεηε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα
θαληαζηεί πσο μεπεξλά ηα εκπόδηα θαη ηηο
θπζηθέο ηνπ δπζθνιίεο.

πιεξνθνξίεο ή ηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο
πνπ ηνπ δίλεηε θαη λα ιύζεη ην πξόβιεκα,
δηαθνξεηηθά, πξνζπαζήζηε μαλά κε ην
ίδην ή κε θάπνην άιιν ζελάξην!
Κάζε θνξά πνπ ην παηδί ζαο
παίδεη, θάλεη θάπνηα ζηεξενηππία ή
ζαο δεηάεη θάηη ζαο παξνπζηάδεηε
κία επθαηξία λα επηθνηλσλήζεηε
καδί ηνπ, ρξεζηκνπνηώληαο θαη ην
ζπκβνιηθό παηρλίδη, θξαηώληαο κε
ηνλ ηξόπν απηό δσληαλό ην ελδηαθέξνλ
ηνπ! Ο ζηόρνο είλαη λα νδεγήζεηε ην
παηδί ζαο ζε κία λέα θαηεύζπλζε
θαζνδεγώληαο ην κε θαηλνύξηεο ηδέεο θαη
επθαηξίεο γηα δξάζε! Αθόκα όκσο θαη
λα ππεξβάιιεηε, δε ρξεηάδεηαη λα
αλεζπρείηε γηαηί ην παηδί ζαο έρεη
ηνλ ηξόπν ηνπ λα ζαο επαλαθέξεη.
Μελ ζαο αλεζπρεί ην γεγνλόο ηνπ
λα εηζάγεηε ηε δηαθσλία κεηαμύ ζαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ. Θα
ζαο δνζεί αξγόηεξα ε επθαηξία λα
ην εμαζθήζεηε ζηνπο θαινύο
ηξόπνπο. Σν πην ζεκαληηθό ζε απηό ην
επίπεδν είλαη είλαη λα βνεζήζεηε ην παηδί
ζαο λα αλαπηύζζεη ζελάξηα κέζα από ην
ζπκβνιηθό παηρλίδη θαη θάζε θνξά πνπ
εηζάγεηε θάπνηα δηαθσλία ή
αληίξξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
παηρληδηνύ, ηνπ δίλεηε ηελ επθαηξία
λα γίλεη πην δεκηνπξγηθό, λα
αλαπηύζζεη θαη λα εθθξάδεη λέεο
ηδέεο. ◄

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιηθνύ
παηρληδηνύ
πξνζπαζήζηε
λα
αλαπηύζζεηε δηάινγν θαη λα έρεηε ηε δηθή
ζαο πξσηνβνπιία ή αθόκα θαη
δηαθσλία ζην
παηρλίδη.
Γηα
παξάδεηγκα, όηαλ ην απηνθίλεην ηνπ
παηδηνύ ζαο θάλεη κία δηαδξνκή,
κελ ζπλνδεύεηε από δίπια ην απηνθίλεην,
κπνξείηε θαη λα δηακαξηπξεζείηε «απηόο
είλαη ν δηθόο κνπ δξόκνο! θάλε ζηελ
άθξε γηα λα πεξάζσ!» ή όηαλ ε
θνύθια ηνπ παηδηνύ ζαο δίλεη ζηε
δηθή ζαο πνπ θνξλ, πείηε κέζσ ηεο
θνύθιαο «ζέισ παγσηό!». Με ην λα
δεκηνπξγείηε πξνβιήκαηα, ηα νπνία
ην παηδί ζαο θαιείηαη λα ιύζεη, αληί
λα θαζξεθηίδεηε θαη λα βάδεηε
ηακπέια ζε απηό πνπ θάλεη, ην
σζείηε λα πεξάζεη ζε έλα επόκελν
επίπεδν θαη λα ζθεθηεί ζρεηηθά κε
ην ηη πξόθεηηαη λα θάλεη.
Δπηπξόζζεηα, κπνξείηε λα ηνπ δώζεηε
δύν ελαιιαθηηθέο επηινγέο από ηηο νπνίεο
κπνξεί λα δηαιέμεη. Γίλνληαο έλα
θαηλνύξην εξέζηζκα, δίλεηε ζην
παηδί ζαο ηελ επθαηξία λα δηαιέμεη.
Γίλνληαο ζην παηδί ζαο ρξόλν,
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θαηλνύξηεο
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ΠΑΘΥΝΘΔΘ

Ο Ζιίαο
Αγγίδνληαο ηε ζσζηή ρνξδή

ηαπξνύια Βαξζάθε

Φςσολόγορ, ειδικεςμένη
ζε θέμαηα παιδικήρ ανάπηςξηρ
και μάθηζηρ (MSc)

Γξήγνξα – γξήγνξα

Από ηο περηοδηθό ηοσ Οιιαλδηθού
Σσιιόγοσ γηα ηολ ασηηζκό, Μάρηηος
2008
Μεηάθραζε: Μ. Κοθθαιίδοσ

Οδεγνύκε ην παηδί ζην ηξαπέδη όπνπ
έρνπκε ηνπνζεηήζεη δηάθνξα πιηθά θαη
δεηνύκε λα πηάλεη, λα ζεθώλεη ή λα καο
δίλεη απηό πνπ ηνπ δεηνύκε από ην
ηξαπέδη όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα.
Σν παηδί κπνξεί αλ ζέιεη λα θάζεηαη ή λα
ζηέθεηαη.
Μπνξεί λα γίλεη ηδηαίηεξα πξνθιεηηθό αλ
νη εληνιέο καο είλαη ζύληνκεο θαη
απμνκεηώλνπκε ηελ ηαρύηεηα πνπ ηηο ιέκε
θαη επνκέλσο θαη ηελ ηαρύηεηα πνπ
απαηηνύκε από ην παηδί λα αληηδξάζεη.
Οη εληνιέο απηέο κπνξνύλ λα είλαη γεληθέο
ζηελ αξρή θαη πην εμεηδηθεπκέλεο ζηε
ζπλέρεηα π.ρ. πάξε έλαλ αξηζκό ή πάξε
ην δύν, πάξε κία ιέμε ή πάξε ηε ιέμε
«κακά», πάξε έλα δών ή πάξε ηε γάηα,
πάξε έλα ζρήκα ή πάξε ηνλ θύθιν, θηι.
Δπίζεο, κπνξνύλ αλ αλαθέξνληαη θαη ζε
πξάμεηο π.ρ. θάλε παιακάθηα, πάξε ηε
ζθπξίρηξα θαη ζθύξημε! Σέινο, θαιό ζα
είλαη αξρηθά ηα αληηθείκελα λα είλαη 2-3 ην
πνιύ θαη νηθεία ζην παηδί θαη ζηγά ζηγά
λα απμάλνληαη ή λα πξνζηίζεληαη θαη άιια
ιηγόηεξν ζπλεζηζκέλα, π.ρ. θαηζαβίδη. ◄

«Καη αγαπάεη ηε κνπζηθή;», κε
ξώηεζε έλαο γλσζηόο όηαλ
πξνζπαζνύζα λα δώζσ κηα εηθόλα
γηα ηνλ Ζιία. Κάζνκαη θαη ζθέθηνκαη. Ση
έρεη ν Ζιίαο κε ηε κνπζηθή;
Πεγαίλσ πίζσ ζηε κλήκε κνπ. Ο
Ζιίαο κεηά από ην κπάλην ηνπ
θαζηζκέλνο ζηελ πεηζέηα. Γηάβαζα
ζαλ λεαξή κεηέξα όηη ε νκηιία θαη ηα
ηξαγνύδηα είλαη πνιύ ζεκαληηθά γηα
ηελ εμέιημε ελόο κσξνύ. Έλα ζέκα
γηα λα κηιήζσ καδί ηνπ ήηαλ εύθνια
λα βξσ, αιιά ηη λα ηξαγνπδήζσ; Σα
παηδηθά
ηξαγνύδηα
δελ
ηα
ζπκόκνπλ. Να αξρίζνπκε κε ηα
ηξαγνύδηα πνπ ήμεξα εγώ…
ύληνκα ππήξραλ CD κε παηδηθά
ηξαγνύδηα ζην ζπίηη. Ο Ζιίαο ηα
ραηξόηαλ
πνιύ.
ηαλ
ηξαγνπδνύζακε γη’ απηόλ ή όηαλ
παίδακε κνπζηθή ζην πηάλν θαη κε
ην θιάνπην πάληα ήηαλ ζε
εγξήγνξζε.
ηαλ ήηαλ ηξηώλ ρξνλώλ ηνπ
αγνξάζακε έλα θνξεηό θαζεηόθσλν.
22

ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ

ΣΔΤΥΟ 14, IOYNΗΟ 2008

Έηζη κπνξνύζακε πάληα πάξνπκε ηε
κνπζηθή καδί καο. Απηή ήηαλ κηα
ιύζε, γηαηί έηζη μέξακε κε ζηγνπξηά
όηη ζα έκελε ζε έλα κέξνο: ζε κηα
απόζηαζε 20 εθ. από ην
θαζεηόθσλν. Σν απόιαπζε πάξα
πνιύ, ηόζν πνιύ κάιηζηα ώζηε λα
πεξηνξίδνπκε ην εξέζηζκα, επεηδή
λνκίδακε όηη ε αθζνλία ζα εκπόδηδε
ηελ εμέιημή ηνπ.
ηε εγγξαθή ζην εηδηθό λεπηαγσγείν
όπνπ ν Ζιίαο ζα ήηαλ ππό
παξαθνινύζεζε, ζπδεηνύζακε επίζεο
ηελ πξνηίκεζή ηνπ γηα κνπζηθή. Ο
Ζιίαο ήηαλ ηόηε ηξεηζήκηζη ρξνλώλ. Απηό
όκσο δελ είρε θαιό απνηέιεζκα. ηελ
θαζεκεξηλή αλαθνξά ε δαζθάια ηνπ
έγξαθε ζπλέρεηα: ν Ζιίαο απόιαπζε
πάιη λα θάηζεη κόλνο ηνπ ζηε
κπαληέξα, αθνύγνληαο κνπζηθή.

Δλ ησ κεηαμύ πέξαζαλ πάλσ από
δέθα ρξόληα. Υξόληα γεκάηα κε
παηδηθά ηξαγνύδηα, ηξαγνύδηα από
όπεξα, ζνλάηεο, άξηεο, κνπζηθή
πνπ θαη δεκνηηθά ηξαγνύδηα. Αιιά
επίζεο γεκάηα κε αλζξώπνπο πνπ
άγγημαλ ηε ζσζηή ρνξδή ηνπ Ζιία.

Ζ δαζθάια από θεη πνπ ζήθσλε ηα
ρέξηα ςειά θαη πνπ δελ ήμεξε ηη λα
θάλεη κε ηνλ Ζιία, ηνλ έβιεπε πηα πώο
θαζόηαλ ζηελ θπξηαθάηηθε ζπλαπιία ζην
δεκαξρείν. Κξαηώληαο ην θεθάιη ηνπ
ιίγν ινμά, άθνπγε ην θνπαξηέην πνπ
έπαηδε
κνπζηθή
δσκαηίνπ.
Απνιάκβαλε
καδί
κε
ηνπο
ππόινηπνπο. Καη βιέπσ ηελ
κεηαθνξά. Μόλν όηαλ αθνύο ηνλ
άιινλ θαη ζπληνλίδεζαη ζηε ζπρλόηεηα
ηνπ, κπνξείηε λα απνιακβάλεηε καδί. ◄

Απηό ην έθαλε ζρεδόλ θάζε κεζεκέξη…
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Η ΓΧΝΘΑ ΣΟΤ ΠΑΘΔΘΟΤ

ηόζν πνιύ, πνύ είλαη αδύλαην λα
πξνθηάζσ κόλνο κνπ!!» Καη
πξάγκαηη, ν βνεζόο ηνπ ήηαλ πνιύ
αμηόινγνο, ηίκηνο, γξήγνξνο ζηηο
θηλήζεηο θαη ζηηο ζθέςεηο ηνπ. Απηό
ην παιηθάξη είρε κέιινλ, απηό ήηαλ
ζίγνπξν. Δίρε λα κάζεη κεξηθά
καζήκαηα αθόκα, θπζηθά, αιιά ηνπ
είρε πιήξε εκπηζηνζύλε όηη ζα ηα
θαηάθεξλε κηα ραξά. Μπνξνύζε λα
κείλεη ήξεκνο, κε ηελ ζθέςε όηη
θάπνηα κέξα ζα αλαιάκβαλε ν
βνεζόο ηνπ ην έξγν ηνπ.

Ο Ζοπό και ο βοηθόρ ηος

(Έλα παρακύζη γηα ηο Θεόθηιο
Καραβαζίιε, Απρίιηος 2006)

Ήηαλ μεκεξώκαηα θαη είραλ
πεξάζεη κηα
λύρηα γεκάηε
πεξηπέηεηεο.
Γύξηζαλ
ζπίηη
θνπξαζκέλνη. Δίραλ θάλεη θαιή
δνπιεηά, σο ζπλήζσο. Δίραλ πηάζεη
έλα ιεζηή ζηα πξάζα, ν νπνίνο
παξάηεζε
ηξνκαγκέλνο
ηα
θινπηκαία θαη ην έβαιε γξήγνξα
ζηα πόδηα. Μεηά έζσζαλ κηα
θνπέια από ηα ρέξηα θαθνπνηώλ.
Γηέιπζαλ κηα ζπκκνξία θαθώλ, πνπ
μπινθνπνύζαλ έλα παιηθάξη. Ήηαλ
ηθαλνπνηεκέλνη.
ηαλ έθηαζαλ ζην ζπίηη ηνπο,
ν Ενξό είπε ζηνλ καζεηεπόκελν
ηνπ: «Ση θαιά πνπ έρσ εζέλα γηα
βνεζό! Ζ εγθιεκαηηθόηεηα απμήζεθε

Ζ γπλαίθα ηνπ Ενξό ηνπο είρε
εηνηκάζεη έλα θαιό γεύκα, ην νπνίν
έηξσγαλ κε κεγάιε επραξίζηεζε.
Μόιηο ηειείσζαλ θαη ζεθώζεθαλ
ρνξηάηνη από ην ηξαπέδη, ν Ενξό
ηνπ είπε:
«ήκεξα ζα ζνπ κάζσ
κεξηθέο αζθήζεηο κε ην ζπαζί ζνπ.
Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα μέξεηο λα
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ην ρεηξίδεζαη θαιά. Ξεθνπξάζνπ
πξώηα.»
ηαλ
είραλ
μεθνπξαζηεί
αξθεηά από ηηο λπρηεξηλέο
πεξηπέηεηεο,
άξρηζαλ
λα
αγσλίδνληαη κε ην ζπαζί ηνπο. Ο
βνεζόο ήηαλ πνιύ επηδέμηνο θαη
γξήγνξνο.

ώξα κε ηελ πόξηα θιεηζηή, γηαηί
όηαλ ζπκώλεη, δελ ηνπ θεύγεη
εύθνια απηό.
Ο Ενξό ήμεξε όηη δελ ζα
άθνπγε ηίπνηα ηώξα, θαη ηνλ άθεζε
κόλν ηνπ. Σνπ έζηεηιε όκσο πνιιή
αγάπε, επεηδή ήηαλ ν ίδηος
αβνήζεηνο ηώξα. Ήμεξε ηη πνιύηηκν
παηδί ήηαλ. ηαλ είρε απνθαζίζεη
λα πάξεη έλαλ βνεζό, ηνλ είρε
επηιέμεη από ηνπιάρηζηνλ 200
παηδηά. Απηό ην παηδί είρε κεγάιε
θαξδηά,
ζπκπόληα
γηα
ην
ζπλάλζξσπν θαη ζθεθηόηαλ πνιύ
γηα όια ηα ζέκαηα ηεο δσήο, ηεο
θηιίαο θαη ηεο δηθαηνζύλεο.
ηαλ άξρηζε λα λπρηώλεη,
βγήθαλ πάιη ζην δξόκν νη δύν ηνπο.
Γελ ήμεξαλ αθόκα ηη ηνπο πεξηκέλεη.
Αιιά όηη ππάξρνπλ θαθνί άλζξσπνη
παληνύ, απηό ήηαλ ζίγνπξν. Πξνο ην
παξόλ είρε εζπρία ζηνπο δξόκνπο.
Μεξηθνί κεζπζκέλνη έθαλαλ θαζαξία, θαη
δελ ρξεηάζηεθε πνιιή πξνζπάζεηα γηα λα
ηνπο δηαιύζνπλ. Λίγν αξγόηεξα
πξόιαβαλ λα ηξνκάμνπλ έλαλ ιεζηή, πνπ
πξνζπάζεζε λα κπεη ζ’ έλα
πινύζην ζπίηη. Σίπνηα ζπνπδαίν.
Ξαθληθά είδαλ δύν άληξεο κε
έλα παηδάθη ζηελ αγθαιηά ηνπο.
Καζώο πεξπαηνύζαλ, θνηηνύζαλ
ύπνπηα γύξσ ηνπο, θαη ην παηδάθη
θώλαδε θαη έθαλε άγξηεο θηλήζεηο,
ζαλ λα ήζειε λα απειεπζεξσζεί

Έθαλε θνκςέο θαη εύζηνρεο
θηλήζεηο. Ο λνπο ηνπ ήηαλ λα
θεξδίζεη, θπζηθά. Αθνύ ήηαλ ν
θαιύηεξνο! Πήγαηλαλ κπξνο πίζσ,
πεδνύζαλ επάλσ ζην ηξαπέδη, θαη
θάησ πάιη, βγήθαλ έμσ ζηελ απιή,
θαη κπήθαλ μαλά ζην ζπίηη.
Έπαημαλ κέρξη λα ηδξώζνπλ. Σειηθά ν
Ενξό ηνλ αθνύκπεζε ζηελ πεξηνρή ηεο
θαξδηάο, θαη ηειείσζε ην παηρλίδη. Ο
βνεζόο ηνπ μέζπαζε, απνγνεηεπκέλνο:
«Γελ παίδσ άιιν καδί ζνπ! Γελ είλαη
δίθαην! Δγώ ζε ζθόησζα πξώηα!» Καη
έηξεμε ζην δσκάηην ηνπ θσλάδνληαο
θαη θιαίγνληαο. Δίρε ζπκώζεη γηα ηα
θαιά. Καη έκεηλε εθεί κηα νιόθιεξε
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παηδάθη θάησ θαη ην έβαιε ζηα πόδηα,
ηξνκαγκέλνο.
Πήξαλ ην παηδάθη, βξήθαλ ην
ζπίηη ηνπ θαη ην παξέδσζαλ ζηνπο
γνλείο ηνπ. Ση ηθαλνπνίεζε έλησζαλ
κεηά από ηέηνηα επηηπρεκέλε
πεξηπέηεηα. Ση άιιν λα ζέιεηο από ηε δσή
από ην λα ζπκπαξαζηέθεζαη ηνπο
αδύλακνπο θαη ηνπο θησρνύο. Πήγαλ
ζην ζπίηη ηνπο, ζρνιηάδνληαο ηα
γεγνλόηα.
Γηα λα ραιαξώζνπλ ιηγάθη, ν
βνεζόο ήζειε λα παίμνπλ ιίγν
ραξηηά. Πεξλνύζε άςνγα κε ην
Ενξό θαη ηελ γπλαίθα ηνπ. Καη απηνί
ηνλ θξόληηδαλ πνιύ θαιά.

από απηνύο. Ακέζσο κπήθαλ ζηε
δξάζε, ρσξίο λα ράζνπλ νύηε
δεπηεξόιεπην. Ο Ενξό έθαλε κηα
θίλεζε κε ην θεθάιη ηνπ, δείρλνληαο
ηνλ βνεζό ηνπ λα πάεη από ηελ
άιιε πιεπξά. Έηξερε γξήγνξα γηα
λα ηνπο ζπλαληήζεη από κπξνζηά,
κε ην ρέξη επάλσ ζην ζπαζί ηνπ.
Πάληα πξέπεη λα είζαη ζε
εηνηκόηεηα.
ηαλ ηνπο αληίθξηζε, θώλαμε
δπλαηά: «Αλ πεηξάμεηε απηό ην
παηδάθη, ζα έρεηε λα θάλεηε κε
κέλα!! Αθήζηε ην θάησ ακέζσο.»
Άξρηζαλ λα ηξέρνπλ. Κξύθηεθαλ
κέζα ζε έλα ζπίηη, ελώ ν Ενξό θαη ν
βνεζόο ηνπ ηνπο αθνινύζεζαλ. Ο Ενξό
έβγαιε ην ζπαζί ηνπ θαη πάιεπε κε
ηνλ έλαλ. Ο βνεζόο ηνπ όξκεμε ζηνλ
άιιν, πνπ ζην ηέινο άθεζε ην

Έπαημαλ αξθεηή ώξα, όηαλ
αληηιήθζεθε ν βνεζόο όηη ν Ενξό
θόληεπε λα θεξδίζεη. Σνπ εξρόηαλ
πάιη λα θσλάμεη «Δε, όρη!», όηαλ
άξρηζε ν Ενξό λα γειάεη δπλαηά.
«Υαραρα, όηαλ θάλεηο έηζη,
ρξεηάδεζαη βνήζεηα θαη εζύ.
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Απεηιείζαη ζνβαξά, από ην ζπκό
ζνπ! Έρεηο λα θάλεηο κε ηνλ
θαθνπνηό, πνπ ηνλ ιέλε εγσηζκό!!!
Έξρνκαη!!! Κξαηήζνπ!!! Υαραρα!!!»
Ο βνεζόο ηνπ κάδεςε
ζησπειά ηα ραξηηά, θαη πήγε ζην
δσκάηην ηνπ. Ήζειε ρξόλν λα
ζθεθηεί.
Σελ άιιε θνξά πνπ πήγε λα
θσλάμεη ηε γπλαίθα ηνπ Ενξό κε ηε
θξάζε : «Σώξα λα έξζεηο!»,θάηη
πνπ έθαλε κεξηθέο θνξέο, πξόιαβε
λα ην ζπκεζεί, θαη είπε ήξεκα
ηειηθά: «Μπνξείο λα έξζεηο εδώ γηα
ιίγν;»

Καη έηζη κάζαηλε ν, ηη είρε
αλάγθε λα κάζεη ζηε δσή δίπια ζην
Ενξό, θαη θάζε κέξα θαη λύρηα πνπ
πεξλνύζε, γηλόηαλ όιν θαη
θαιύηεξνο……….
Μ. Κνθθαιηδνπ

Δε θέλω να περιμένω!
Θέλω πάντα να
απολαμβάνω το απρόοπτο!
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Μςζηικοί Πάπςποι

Γε
κπνξνύκε
λα
ζηακαηήζνπκε ηελ εμέιημε ζηε δσή
καο θαη νύηε ζα ην ζέιακε. Ζ εθ
θύζεσο ελαιιαγή ηεο ελέξγεηαο καο
πξνζθέξεη δσή. Κηλεηνπνηεί ηε δσή
λα εμειηρζεί θαη καδί θαη εκάο.

(Έλα κήλσκα από ηελ Rhonda Byrne,
δεκηοσργό ηοσ The Secret.)

Σν μέξεηο πσο αλ ε δσή ζνπ δελ
άιιαδε, δε ζα ππήξρεο;

Σν ύκπαλ θαη ό,ηη απηό
πεξηέρεη αιιάδεη ζπλερώο γηαηί ην
ύκπαλ απνηειείηαη από ελέξγεηα.
Ζ ελέξγεηα κπνξεί κόλν λα
πθίζηαηαη κέζσ ηεο ζπλερνύο
θίλεζεο θαη εμέιημεο. Αλ ε ελέξγεηα
ζηακαηνύζε λα θηλείηαη νιόθιεξν ην
ύκπαλ θαη θάζε κνξθή δσήο κέζα
ζε απηό ζα εμαθαληδόηαλ. Οη δσέο
καο απνηεινύληαη επίζεο από
ελέξγεηα θαη γη’ απηό πξέπεη επίζεο
θαη απηέο λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή
θαηάζηαζε
αιιαγήο
θαη
θηλεηηθόηεηαο.

Παξόια απηά, όηαλ επέξρεηαη
κία κεγάιε αιιαγή ζηε δσή καο,
ζπρλά ηε ζεσξνύκε θαθή θαη
πξνθαινύκε ζηνλ εαπηό καο ιύπε,
πόλν θαη ππνθέξνπκε κε ην λα
αληηζηεθόκαζηε ζηελ αιιαγή. κσο
πάληνηε έρνπκε επηινγή. ην
ύκπαλ δελ ππάξρεη ηίπνηα
κνλόδξνκν. Πνηέ δελ είκαζηε
παγηδεπκέλνη ζε αδηέμνδν, άζρεηα
κε ηη έρεη πξνθύςεη. Τπάξρνπλ
πάληα δύν κνλνπάηηα γηα λα
αθνινπζήζεηο, αλά πάζα ζηηγκή
θαη ζπλζήθε ηεο δσήο καο. Τπάξρεη
πάληα έλα ζεηηθό θαη έλα αξλεηηθό
κνλνπάηη θαη είλαη ζην ρέξη καο λα
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επηιέμνπκε πνην από ηα δύν
επηζπκνύκε λα αθνινπζήζνπκε.

ελέξγεηα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα
ηελ αιιαγή κεηακνξθώλεηαη ζε
εθαηνκκύξηα επρέο πνπ δηαρένληαη
ζε ζέλα θαη ζε όινπο όζνπο
εκπιέθνληαη ζε απηήλ. Πξέπεη αλ
απαηηήζεηο απηή ε ελέξγεηα λα
θέξεη αηειείσην θαιό θαη ζεηηθή
αύξα. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε θαη λα
πηζηεύνπκε όηη, ό,ηη απαηηνύκε
πξέπεη λα γίλεη νπσζδήπνηε.
Καη ηόηε ζα έξζεη κία κέξα, όρη ζην
πνιύ καθξηλό κέιινλ, πνπ ζα
θνηηάκε πίζσ, ζην παξειζόλ θαη ζα
βιέπνπκε όια ηα επηηεύγκαηα πνπ
έθεξεο ζην θόζκν κέζσ ηεο
αιιαγήο θαη ηνπ ηξόπνπ πνπ ηελ
απνδερηήθακε.

Δκείο έρνπκε ηε δύλακε λα
κεηαηξέπνπκε ηελ αξλεηηθή αιιαγή
ζε ζεηηθή αιιά απηό δε κπνξεί λα
επηηεπρζεί όζν αληηζηεθόκαζηε
ζηελ αιιαγή. Ζ αληίζηαζε ζηελ
αιιαγή
επηθεληξώλεηαη
ζηα
αξλεηηθά θαη έηζη επηιέγεη λα
αθνινπζήζεη ην αξλεηηθό κνλνπάηη,
ην νπνίν θέξλεη καδί ηνπ αθόκα
πεξηζζόηεξε αξλεηηθόηεηα, πόλν
θαη δπζηπρία. Γηα λα κεηαηξέςεηο
κία θαηάζηαζε από αξλεηηθή ζε
ζεηηθή, πξέπεη λα δηαιέμεηο ην ζεηηθό
κνλνπάηη θαη λα απαηηήζεηο απηή ε

παηαλάρ σπόνο μόνο όηαν
ξεσνάρ να ηον απολαμβάνειρ!
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ΑΝΑΚΟΘΝΧΕΘ
Ενημέρωση γύρω από τον
αυτισμό ή την
υπερκινητικότητα και τη
διάσπαση προσοχής σε
παιδικούς σταθμούς, σχολεία,
κ.λ.π.
Τι είναι ακριβώς, τι
προβλήματα υπάρχουν, πώς
τα αντιμετωπίζουμε, πώς
μπορείτε να βοηθήσετε το
παιδί;

ΧΡΕΙΑΖΟΝΣΑΙ ΠΑΝΣΑ
ΕΘΕΛΟΝΣΕ
Δ ΜΟΝΗΜΖ ΒΑΖ ΓΗΑ
ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΜΔ ΣΟ
ΑΤΣΗΣΗΚΟ ΠΑΗΓΗ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΑΦΖ.
ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΔΗΝΑΗ Ζ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ.
ΟΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΣΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.
ΓΔ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΔΜΠΔΗΡΗΑ, ΜΟΝΟ
ΔΝΘΟΤΗΑΜΟ ΚΑΗ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ.
ΑΠΔΤΘΤΝΘΔΗΣΔ ΣΟ Κ.Τ. Γ. :

Σπκβνπιεπηηθή κεηέξωλδεπγαξηώλ

2310 450 941

Διάγνωση και θεραπευτική
αντιμετώπιση παιδιού με
σύνδρομο υπερκινητικότητας
και διάσπαση προσοχής.

σε 6 συναντήσεις
σε 10 συναντήσεις
σε 16 συναντήσεις
Αλ έρεηε λεύξα θαη δελ μέξεηε
γηαηί, μέξεηε όκωο όηη μεζπάηε ζε
όπνηνλ βξείηε…..
Ζεηήζηε βνήζεηα….
Ζεηήζηε θάπνηνλ λα κηιήζεηε….
Τα συναισθήματα μας είναι απλά,
γίνονται δύσκολα και σύνθετα όταν δεν
τολμάμε να τα αντιμετωπίσουμε!
επικοινωνήστε:
Τρυφωνίδου Αριστονίκη
2310:932319
6972116857

Υπάρχουν
πολλά
παιδιά
με
υπερκινητικότητα, που ταλαιπωρούν
τους γονείς και την τάξη, αλλά και τον
εαυτό τους. Είναι σημαντικό να
αναγνωρίζεται η φύση των δυσκολιών,
για να γίνεται σωστή κι αποτελεσματική
αντιμετώπιση. Οι γονείς μπορούν να
μάθουν τρόπους για να βοηθήσουν το
παιδί και τον εαυτό τους.
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ΕΜΙΝΑΡΙΑ
Για γονείς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς και
φοιτητές

Εεηείηαη ζπλνδόο γηα 12ρξνλν
παηδί κε απηηζκό
1. γηα ηελ πξσηλή απαζρόιεζε
ζην θαινθαηξηλό πξόγξακκα ηνπ
Γήκνπ
2. γηα ηελ θαηαζθήλσζε.
Γίλεηαη ακνηβή θαη βεβαίσζε.
Σει. 2310 303182

 Δνημέρφζη για ηον ασηιζμό και ηην
σπερκινηηικόηηηα με διάζπαζη προζοτής.
Για παιδιάηροσς και εκπαιδεσηικούς.
 Σο θεραπεσηικό παιτνίδι με ζκοπό ηην
επαθή και ηην μάθηζη. Για γονείς και
εθελονηές (6 ζσνανηήζεις)
 Αποηελεζμαηική επικοινφνία με ηο παιδί –
Μέθοδος Gordon (6 ζσνανηήζεις)
 Cocounseling
ασηοβεληίφζη

Αγαπεηέ αλαγλώζηε - ζηξηα ηνπ ΠΔΡΗ
ΑΤΣΗΜΟΤ,

–

Ασηογνφζία

 Ζ ανηιμεηώπιζη βίας μέζα
οικογένεια και ζηο ζτολείο

Λακβάλεηε ην ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ. Αλ ζέιεηε λα
ζπλερίδεηε λα παίξλεηε ην εκπλεπζκέλν καο πεξηνδηθό,
ζαο παξαθαιώ λα αλαλεώζεηε ηε ζπλδξνκή ζαο
ζύληνκα.

και
ζηην

 Σρόποι πειθάρτηζης – πώς να κάνφ ηο
παιδί να με ακούει (5 ζσνανηήζεις)
 Πρόγραμμα ανηιμεηώπιζης παιδιών με
σπερκινηηικόηηηα και διάζπαζη προζοτής
(8 ζσνανηήζεις)

Πξνζπαζνύκε λα εηνηκάδνπκε θάζε κήλα έλα
θαηλνύξην ηεύρνο κε ελδηαθέξνληα άξζξα, κεηαθξάζεηο
από βηβιία, ηδέεο, ηζηνξίεο θαη αλαθνηλώζεηο. Θα
ραξνύκε πνιύ κε ηε ζπκκεηνρή ζαο, κνηξάδνληαο κε
ηνπο αλαγλώζηεο ηνπ ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ ηηο εκπεηξίεο
ζαο, επράξηζηεο θαη δύζθνιεο ζηηγκέο.

 Μάθε να γράθεις Θεραπεσηικά
Παραμύθια (5 ζσνανηήζεις)
 εμινάριο «Γύρφ από ηο Ασηιζμό» (3
ζσνανηήζεις)

Ζ εηήζηα ζπλδξνκή ζην ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ είλαη
20 Δπξώ. Μπνξείηε λα πιεξώζεηε ηε ζπλδξνκή ζαο
ζην γξαθείν ηνπ Κέληξνπ Τπνζηήξημεο Γνλέσλ
(Διιεζπόληνπ 22, Καιακαξηά), ή κέζσ ηξάπεδαο:

 Πρόγραμμα μείφζης ηοσ θόβοσ
αποηστίας
και
ηης
έλλειυης
ασηοπεποίθηζης για παιδιά ζτολικής
ηλικίας (5 ζσνανηήζεις)

Alpha Bank
Αξ. ινγ/ζκνπ 483-002121-042164

 Δκπαίδεσζη για ειδικούς: η εθαρμογή ηοσ
παιτνιδιού για επαθή και μάθηζη ζηην
οικογένεια.

STEEMAN MARIA EUGENI KORN
Ζ ζσνηακηική ομάδα ηοσ ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ
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ΟΜΑΔΕ
Για πεπισσότεπερ πληπουοπίερ: Κέντπο
Υποστήπιξηρ Γονέων.

Ομάδα γονέων με εθήβοσς με
ασηιζμό

Εντατική ομάδα γονέων με
παιδιά με αυτισμό με
εβδομαδιαίες συναντήσεις,
πρωινή ώρα
(8 συναντήσεις)

Σε θετικό περιβάλλον γίνεται
αλληλο-στήριξη,
ενθαρρύνονται οι γονείς να
δοκιμάσουν αλλαγές και
βρίσκονται λύσεις και ιδέες.

Στόχοι: στήριξη, πρακτικές
λύσεις, αναγνώριση, γνώση,
τρόποι αντιμετώπισης, κ.λ.π.

Ομάδα γονέων με παιδιά με
αυηιζμό
Ομάδα παιδιών με αυτιστικό
αδελφό/αδελφή

Μαθαίνοσμε ηρόποσς να νιώθοσμε δσναηοί με
ηον εασηό μας και με ηο παιδί μας. Με
βιωμαηικά παιτνίδια ασηογνωζίας και
πρακηικές ιδέες για επίλσζη προβλημάηων.

Μια φορά το μήνα παίζουν,
ζωγραφίζουν με σκοπό να
αποδέχονται πιο εύκολα την
κατάσταση
τους
και
να
εισπράττουν αναγνώριση για
το πρόσωπό τους, κάτι που
πολλές φορές λόγω των
δυσκολιών στην οικογένεια
τους λείπει αρκετά.

Πρωινή και απογεσμαηινή ώρα κάθε μήνα.

Ομάδα Cocounseling
Πώς θα ήταν να είχες κάποιον
που
ενδιαφερόταν
πραγματικά σε σένα και που θα
ήθελε να σ’ ακούει να μιλάς
απεριόριστα;
Εβδομαδιαίες συναντήσεις.
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Κέληξν Τπνζηήξημεο Γνλέσλ
Σν Κέληξν Τπνζηήξημεο Γνλέσλ έρεη σο ζθνπό λα πξνζθέξεη θαηαλόεζε θαη
ζηήξημε ζε γνλείο (παηδηώλ κε απηηζκό, άιιεο δηαηαξαρέο ή πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο), θαη λα ηνπο δείμεη θαηλνύξηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ησλ
πξνβιεκάησλ ησλ παηδηώλ, ώζηε λα ηνπο εληζρύζεη ζην γνλετθό ξόιν θαη λα
ραίξνληαη (πάιη) ηα παηδηά ηνπο.
Γίλεη νπζηαζηηθή, ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ζε γνλείο, ώζηε λα
απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλόηεηεο γηα λα παξνηξύλνπλ νη ίδηνη ηελ
επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ζηα παηδηά ηνπο θαη λα βειηηώζνπλ ηηο ζρέζεηο
αλάκεζα ηνπο.
Ζ εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε γνλέσλ γίλεηαη κε κεζνδηθό θαη πξαθηηθό ηξόπν,
θαη δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζην γνληό λα εθαξκόδεη, απηό πνπ καζαίλεη,
θαζεκεξηλά κε ην παηδί ηνπ, κε ζθνπό λα δηαθνξνπνηείηαη ζηαδηαθά ε
αληηκεηώπηζε ηνπ.

Κέληξν Τπνζηήξημεο Γνλέσλ
Διιεζπόληνπ 22, Καιακαξηά
Σει. 2310- 450941
Internet site: www.kyg.gr
E- mail: info@kyg.gr

