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ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ
Όηαλ ζα θπθινθνξεί απηφ ην ηεχρνο νη καζεηέο ζα έρνπλ ηειεηψζεη ηηο εμεηάζεηο ηνπο θαη νη
πεξηζζφηεξνη απφ εκάο ζα εηνηκαδφκαζηε γηα δηαθνπέο. Οη παξαιίεο είλαη ζε πξψηε
πξνηεξαηφηεηα, αιιά θαη ηα βνπλά, ηδηαίηεξα φζα θαιχπηνληαη απφ δάζε… Με δηάζεζε
θαινθαηξηλή πηα. Αλέκειε. Σξαπέδηα ζηηο αθξνζαιαζζηέο, ζε ζθηεξέο πιαηείεο νξεηλψλ
ρσξηψλ, δίπια ζε πνηάκηα θαη ιίκλεο. Πξφζπκνη λα ζπγρσξήζνπκε κε κεγαινζπκία
αηέιεηεο, αιιά θαη λα παξαζπνλδήζνπκε κε ηζαρπίληθν ρακφγειν βάδνληαο έλα παγάθη
ζην πνηήξη ηνπ θξαζηνχ καο ζε φιεο ηηο αλαπνδηέο πνπ πξνθχπηνπλ. Δ, δελ ράζεθε θη ν
θφζκνο! εκαζία έρεη ε παξέα θαη ε δηάζεζε ηήο ζηηγκήο - δηάζεζε δηαθνπψλ πνπ γέξλεη
ζηελ εθεβεία. Η ζεξηλή ξαζηψλε κάο ραιαξψλεη, καο θάλεη ειαζηηθνχο, ελίνηε
«σραδεξθηζηέο», πξνθεηκέλνπ λα κε ραιάζνπκε ηηο ιίγεο πνιχηηκεο ψξεο ηεο θπγήο. ε
απηφ ην θιίκα βξίζθνκαη θαη εγψ εδψ θαη κέξεο…θαη ζαο απνραηξεηψ γηα θαινθαίξη κε
ηνπο ζηίρνπο ηνπ Γηνλχζε αββφπνπινπ…ειπίδνληαο θέηνο λα αθήζνπκε ηηο γθξίληεο θαη
ηηο έγλνηεο ζηελ άθξε, γηαηί ηα παηδηά πνπ ππήξμακε θάπνηε…ππάξρνπκε αθόκα…
Καινθαίξη
ε γαιάδηα πξνθπκαία ζα ζε θέξεη
Καινθαίξη, θαξεθιάθηα, πεηνληέο κέζ' ην παλέξη,
κεο ηε βόιηα απηνύ ηνπ θόζκνπ πνπ καο μέξεη
Καινθαίξη
πιάη ζηα κέγαξα, ζηηο ηέληεο κε η' αγέξη
Καινθαίξη
κε ρξπζνύο αλεκηζηήξεο κεηαθέξεη
ηε βαλίιηα κε ην δίζθν ηνπ ζην ρέξη
ηελ θνςηά κηαο πξνηνκήο κέζ' ην παξηέξη
Καινθαίξη
κ' αλνηρηό πνπθακηζάθη ζηα ίδηα κέξε
Καινθαίξη
κε κηζόθιεηζηεο ηηο γξίιηεο κεζεκέξη
Καινθαίξη
θαζξεθηάθηα θαη κηα ζάιαζζα πνπ ηξέκεη

ζην ηαβάλη θαη ηνπο γύςνπο κεζεκέξη
Καινθαίξη
κε ηνλ θνύθν κέζ' ηα πεύθα θαη ζη' ακπέιη
Καινθαίξη
ζηόκα πγξό, κηθξνί ιαγώλεο, θαινθαίξη
κε ηε θέηα ην θαξπνύδη ζην 'λα ρέξη
κε θηιηά κηζνιησκέλα, θαινθαίξη
Καινθαίξη
ιίγεο θινύδεο ζηεο θνπδίλαο ην καραίξη
Καινθαίξη
ηόζν ώξηκν πνπ πέθηνληαο πξνζθέξεη
κηα πιεκκύξα ησλ θαξπώλ, ζηάξη θαη κέιη
ζηνλ ζπαζκό ηνπ ην απόιπην ην αζηέξη
Καινθαίξη
κεο ηα θόθθηλα ηεο δύζεο ηνπ αλαηέιιεη

Καιφ καο θαινθαίξη!!!
ηαπξνχια Βαξζάθε

Φπρνιόγνο, εηδηθεπκέλε ζε ζέκαηα παηδηθήο αλάπηπμεο θαη κάζεζεο (MSc)
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Παισνιδιάπικε διαπαιδαγώγεζε

Σο παισνίδι είναι ηο κένηπο ηερ
δυήρ!

Playful Parenting, 2001
(Πώο λα γίλεηο θαιύηεξνο θαη πην
επράξηζηνο γνληόο)
Lawrence J. Cohen
Μεηάθξαζε - επηκέιεηα: Μ. Κνθθαιίδνπ

θέςνπ ην εξσηηάξηθν βιέκκα ελφο
κπφκπηξα, ηελ απζφξκεηε αγθαιηά
ελφο λεπίνπ, ηε ζηελή ζρέζε ηελ
ψξα πνπ δηεγείζαη έλα παξακχζη ή
έλα ζησπειφ πεξίπαην ρέξη - ρέξη.
Σέηνηεο ζηηγκέο ζπλαηζζεκαηηθνχ
δεζκνχ κε ηα παηδηά καο απνηεινχλ
έλα κέξνο ηεο ηεξάζηηαο ακνηβήο
γηα ηε δχζθνιε δνπιεηά πνπ ιέγεηαη
δηαπαηδαγψγεζε. Αιιά ζπρλά
παξαβιέπνπκε απηφ ην δεζκφ. Σν
ππφινηπν
ηεο
ηζηνξίαο
ην
γλσξίδνπκε: ην απαξεγφξεην κσξφ,
ην λήπην κε εθξήμεηο ζπκνχ, ν
καζεηήο πνπ ζπκψλεη γηα ηελ ψξα
ηνπ χπλνπ ηνπ θαη ην δσδεθάρξνλν
πνπ θαηζνπθηάδεη ζην δσκάηην ηνπ.

Ο γνληφο είλαη κηα πνιχ δπλαηή θαη
ζεηηθή επηξξνή ζηε δσή ηνπ παηδηνχ
ηνπ. Σν παηρλίδη είλαη ε πην
ζεκαληηθή δεμηφηεηα πνπ κπνξεί λα
κάζεη έλαο γνληφο. Δπηπρψο ε
δεμηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ καζαίλεηαη
πην εχθνια απφ ηηο πεξηζζφηεξεο
αιιαγέο πξνζσπηθφηεηαο.
Ξέξνπκε φινη φηη ζα έπξεπε λα
θιείζνπκε ηελ ηειεφξαζε θαη λα
πεξλάκε πεξηζζφηεξν ρξφλν καδί.
Καη έπεηηα; Μπνξνχκε λα κάζνπκε
λα ραηξφκαζηε ηνπο κηθξνχο
αλζξψπνπο θάζε ειηθίαο πνπ
πεηπραίλνπλ πξάγκαηα, μεπεξλάλε
νδπλεξέο εκπεηξίεο ή απιά είλαη
γεκάηνη ελέξγεηα λεφηεηαο. Μπνξνχκε
λα κάζνπκε λα κπαίλνπκε ζηνλ
θφζκν
ηνπ
παηδηνχ,
φπνπ
ζθνπεχνπκε θπξίσο ζηε ζχλαςε
ζρέζεσλ θαη εκπηζηνζχλεο, κε
γέιην θαη ζνξπβψδε παηρλίδηα.
Μπνξνχκε λα κάζνπκε λα αιιάδνπκε
ηνπο ξφινπο θαη λα αθνινπζνχκε ην παηδί
καο.

Ο θπζηθφο ελζνπζηαζκφο θαη ε
θπζηθή πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ
πξνθαιεί
πνιιέο
θνξέο
ζπγθξνχζεηο θαη θαπγά ή θξχβνληαη
πίζσ απφ έλα game Boy ή κηα
θιεηδσκέλε πφξηα ηνπ δσκαηίνπ
ηνπο. Δλ ησ κεηαμχ, ε βαζηά
ξηδσκέλε γνλετθή αγάπε καο
κεηαηξέπεηαη
ζε
εθλεπξηζκφ,
αγαλάθηεζε θαη αθφκα νξγή.
Γθξηληάδνπκε θαη ηηκσξνχκε ή
θσλάδνπκε: «Δληάμεη, θάηζε ζην
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δσκάηηφ ζνπ ηφηε!». Φσλάδνπκε
επεηδή δε μέξνπκε άιιε ιχζε ή
θσλάδνπκε απφ ζπλήζεηα, επεηδή
αηζζαλφκαζηε αβνήζεηνη, φηη καο
απνξξίπηνπλ θαη ληψζνπκε ην δεζκφ
θνκκέλν. Όπσο θαη ηα παηδηά καο,
ζέινπκε λα δηνξζψζνπκε απηφλ ην
δεζκφ αιιά δε μέξνπκε πψο. Σα
αγαπάκε αθφκα, αιιά παξά ιίγν
δελ ζπκφκαζηε απηά ηα ζηνξγηθά
βιέκκαηα. Καη αλ κπνξνχκε λα ηα
ζπκεζνχκε, είλαη κηα πηθξή – γιπθηά
αλάκλεζε, ζαλ λα ράζεθε ε ζηελή
ζρέζε γηα πάληα.

θαηλνχξηα
πξάγκαηα
θαη
ζεξαπεχνληαη
απφ
ιηγφηεξα
επράξηζηα πξάγκαηα ζηε δσή.
Αιιά ην παηρλίδη δελ είλαη πάληα
εχθνιν γηα ηνπο ελήιηθνπο γηαηί
μεράζακε πνιιά πξάγκαηα. Σα
παηδηά θαη νη ελήιηθνη δνπλ ζε
εληειψο δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο, παξφιν
πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα.
Θεσξνχκε ηηο αγαπεκέλεο αζρνιίεο
ηνπ άιινπ βαξεηέο ή παξάμελεο
«Πψο κπνξεί λα ληχλεη φιν ην
απφγεπκα ηηο θνχθιεο ηεο;» ή «Πψο
κπνξνχλ κφλν λα θνπβεληηάδνπλ
φιν ην βξάδπ;»
Η δηαπαηδαγψγεζε θαη ην παηρλίδη
κπνξεί λα θαλνχλ αληίζεηα, αιιά
πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη κφλν κηα
κηθξή ψζεζε γηα λα βξνπλ ν έλαο
ηνλ άιιν θαη λα ραξνχλ καδί.
Βξηζθφκνπλ κηα θνξά ζε κηα
ππαίζξηα ζπλαπιία θαη ρφξεπα κε
ηελ ελληάρξνλε θφξε κνπ, φηαλ κηα
κεηέξα ήξζε κε ην γην ηεο ζηελ
πίζηα. Δθείλε ρφξεπε ιίγν, αιιά ν
γηνο ηεο ζηεθφηαλ κε ηα ρέξηα
ζηαπξσκέλα, πνιχ ληξνπαιφο γηα λα
ρνξέςεη ηψξα πνπ βξηζθφηαλ ζηελ
πίζηα. Ήηαλ πεξίπνπ έμε ρξνλψλ. Η
κεηέξα ζχκσλε θαη είπε: «Με έθεξεο
κέρξη εδψ θαη ηψξα δε ζα
ρνξέςεηο;» Έζθημε ηα ρέξηα ηνπ
αθφκα πεξηζζφηεξν θαη έκεηλε

Σν παηρλίδη κπνξεί λα είλαη ν
δξφκνο πνπ ζα θέξεη πίζσ ηε
ζπλαηζζεκαηηθή ελφηεηα αλάκεζα
ζε γνληφ θαη παηδί, ηελ νπνία
ςάρλεηο ηφζνλ θαηξφ. Σν παηρλίδη,
κε φιν ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηε
ραξά ηεο έλσζεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε
απηφ, κπνξεί λα κεηψζεη ην ζηξεο
ηνχ λα είζαη γνληφο.
Όηαλ φια πάλε θαιά ζηνλ θφζκν
ηνπο, ην παηρλίδη είλαη κηα επξχηεξε
πξννπηηθή ζηελ νπνία ηα παηδηά
κπνξνχλ λα είλαη ραξνχκελα,
απαζρνιεκέλα, ζπλεξγάζηκα θαη
δεκηνπξγηθά. Σν παηρλίδη είλαη
επίζεο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα
παηδηά
καζαίλνπλ
πξάγκαηα:
αλαθαιχπηνπλ, θαηαιαβαίλνπλ
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αθίλεηνο. θέθηεθα: μέξσ πνπ ζα
θαηαιήμεη απηφ. Δίπα: «Όρη δα, θάλεη
έλα θαηλνχξην ρνξφ!» ηαχξσζα ηα
ρέξηα κνπ, φπσο εθείλνο θαη ηνπ
γέιαζα. Γέιαζε θαη απηφο θαη
θνχλεζε ηα ρέξηα ηνπ. Σνλ
κηκήζεθα. Η κεηέξα ηνπ άξρηζε λα
ζπκκεηέρεη θαη φινη καο γειάζακε.
Κνπλνχζε ηνπο ψκνπο ηνπ ζην
ξπζκφ ηεο κνπζηθήο θαη ε κεηέξα
ηνπ είπε: «Υνξεχεηο!». Μεηά άξρηζε
λα ρνξεχεη κε πάξα πνιχ κεγάιε
ραξά. Δπίζεο, ε θφξε κνπ πεξίκελε
κε ππνκνλή κέρξη λα ηειεηψζσ ην
δηαπαηδαγσγηθφ θφιπν κνπ θαη
πεξάζακε πνιχ θαιά. Λίγε
παηρληδηάξε δηάζεζε άιιαμε ην
θιίκα.
Δκείο νη ελήιηθνη δελ έρνπκε πνιχ
ρψξν γηα παηρλίδηα θαη ραξά ζηε
δσή καο. Οη κέξεο καο είλαη γεκάηεο
κε ζηξεο, ππνρξεψζεηο θαη δνπιεηά.
Δίκαζηε άθακπηνη, θνπξαζκέλνη θαη
βαξηφκαζηε γξήγνξα φηαλ θαζφκαζηε
θάησ ζην πάησκα λα παίμνπκε κε
ηα παηδηά καο, εηδηθά αλ απηφ
ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα αιιάμνπκε
απφ κηα ζηξεζαξηζκέλε κέξα ή
δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. Θέινπκε λα
θάλνπκε απηφ πνπ καο δεηάλε,
φπσο απηή ε κεηέξα ζηελ
ζπλαπιία, αιιά ζπκψλνπκε φηαλ
δελ παίδνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ

πεξηκέλνπκε ή φηαλ δεηάλε
ππεξβνιηθά απφ εκάο.
Άιινη δε κπνξνχλ λα βάινπλ ζηελ
άθξε ηελ απφδνζε ή ηελ αλάγθε λα
θπξηαξρνχλ. Βαξηφκαζηε, γθξηληάδνπκε
θαη εθλεπξηδφκαζηε: δε μέξνπκε πσο λα
ράζνπκε. Μαο απαζρνιεί λα
δείμνπκε κε πνην ηξφπν λα πεηάμεη
κηα κπάια, ελψ ην παηδί ζέιεη κφλν
λα
πηάζεη
ηε
κπάια.
Παξαπνληφκαζηε φηη ηα παηδηά
δίλνπλ ειάρηζηε ζεκαζία ζε πνιιά
πξάγκαηα, αιιά πφζν αληέρνπκε
εκείο λα παίμνπκε κε κπίιηεο, θνχθιεο,
Μνλφπνιε ή άιια παηρλίδηα, ρσξίο λα
βαξηφκαζηε ή λα καο απνζπάεη ε
αίζζεζε φηη καο πεξηκέλεη πνιιή
δνπιεηά ή ζα πξέπεη λα
καγεηξέςνπκε;
Όηαλ ε θφξε κνπ ήηαλ ζηνλ παηδηθφ
ζηαζκφ, ζθέθηεθε έλα ππέξνρν
παηρλίδη, πνπ κε δηεπθφιπλε λα
θεξζψ παηρληδηάξηθα αληί λα ηεο
θσλάμσ φηη έπξεπε λα βηαζηεί. Έλα
πξσί θαηέβεθε θάησ, θξχθηεθε
πίζσ απφ κηα πφξηα θαη κνπ
ςηζχξηζε: «Κάλε ζαλ λα είκαη
αθφκα επάλσ, φηη ζα αξγήζνπκε
θαη φηη ζπκψλεηο πάξα πνιχ.»
Δπνκέλσο θψλαμα επάλσ: «Θα
αξγήζνπκε θαη ζπκψλσ πάξα
πνιχ!» Σαπηφρξνλα ρηππνχζα κε
ηα πφδηα κνπ. Δλ ησ κεηαμχ εθείλε
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θαζφηαλ πίζσ απφ ηελ πφξηα θαη
γέιαγε ζηγαλά κε ην ρέξη κπξνζηά
ζην ζηφκα. Δίπα: «Καηέβα γξήγνξα
ηψξα ακέζσο, αιιηψο ζα θχγσ
ρσξίο εζέλα! Θα πάσ κφλνο κνπ
ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ!» Γέιαζε
δπλαηά θαη εγψ έθαλα ζαλ λα κελ
ην άθνπζα. Καζψο ηελ έζπξσμα
απαιά κπξνζηά κνπ έμσ απφ ην
ζπίηη, έθαλα νιφθιεξε θαζαξία
ζαλ λα έθπγα απφ ην ζπίηη ρσξίο
εθείλε. Αλέβεθε ζην ακάμη θαη είπα
δπλαηά ζηνλ εαπηφ κνπ: «Δίκαη
ηφζν ζπκσκέλνο! Οη δαζθάιεο ζα
κε ξσηήζνπλ: πνχ είλαη ε Έκκα;

Καη εγψ ζα ηνπο πσ: «Γελ ήηαλ
έηνηκε, γη’ απηφ έθπγα ρσξίο
εθείλε.» πλέρηζε λα γειάεη θαη
πξνζπάζεζε λα θάλεη φηη δελ ήηαλ
ζην απηνθίλεην. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν έγηλε ραξά γηα κέλα λα ηελ
εηνηκάδσ! Κάλνληαο φηη είκαη
ζπκσκέλνο, δε ζχκσζα! Καη
παίδνληαο αληί λα θσλάδσ, εθείλε
εηνηκάζηεθε πην γξήγνξα! ◄
Μ. ηέηκαλ-Κνθθαιίδνπ
Παηδνςπρνιφγνο,
Τπνζηήξημε Γνλέσλ

κέτος και κάνε…
(Από ην βηβιίν Denk en Doe)
Μεηάθξαζε: Μ. Κνθθαιίδνπ
Κνηλσληθέο ηθαλόηεηεο 1

Μηα νπηηθνπνηεκέλε άζθεζε γηα λα
βειηηψζνπκε ηελ επηθνηλσλία κε ην
απηηζηηθφ
παηδί.
Πξνζθέξεη
ζαθήλεηα σο πξνο ην ηη έρεη λα
θάλεη, πφζν ζα θάλεη, πψο ζα ην
θάλεη. Έηζη ην παηδί, φηαλ έρεη κάζεη
ηελ άζθεζε, κπνξεί λα εθηειέζεη
κφλν ηνπ.
Ο ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη
λα κάζεη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ.
ηελ κέζε ππάξρεη έλαο πχξγνο
απφ ηνπβιάθηα Dublo, κε δπν

δηαθνξεηηθά ρξψκαηα ελαιιάμ. Κάζε
«παίθηεο» έρεη κπξνζηά ηνπ έλα
θνπηάθη κε έλα απφ ηα δπν
ρξψκαηα. Πξέπεη λα γθξεκηζηεί ν
πχξγνο ηνπβιάθη ηνπβιάθη. Σν
ρξψκα ηνπ επάλσ ηνχβινπ δείρλεη
πνηνο έρεη ζεηξά. Καιή επηηπρία!
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Ομάδα παιδιών μέζυ Εικαζηικήρ
έκθπαζερ

εξγαιείν
κέζσ
ηεζη
θαη
αμηνινγήζεσλ, αιιά θαη σο
ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν θαζψο ε
δεκηνπξγία βνεζάεη ηα παηδηά λα
αλαπηχμνπλ θαζαξφ ηξφπν ζθέςεο,
λα
εθθξαζηνχλ
θαη
λα
επεμεξγαζηνχλ θαζεκεξηλά αιιά
πεξίπινθα ζέκαηα, φπσο ε δήιηα, ν
ζπκφο θαη ν θφβνο. Απηά ηα
αηζζήκαηα είλαη δχζθνιν θαη
επίπνλν λα εθθξαζηνχλ ιεθηηθά.
Αληίζεηα, ε ηέρλε είλαη ζπκβνιηθή
θαη απνηειεί έκκεζε πξνβνιή ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, νπφηε ην παηδί δελ
πιεγψλεηαη νχηε δπζθνιεχεηαη,
θαζψο
ηα
αηζζήκαηά
ηνπ
εθθξάδνληαη κε αζθαιή θαη
αλψδπλν ηξφπν. Μπαίλνληαο ζηελ
εθεβεία, κεξηθά παηδηά ζα δείμνπλ
ηδηαίηεξε θιήζε πξνο ηε ηέρλε, ελψ
άιια ζα ράζνπλ θάζε ελδηαθέξνλ
θαη ίζσο γίλνπλ θαη αξθεηά
επηθξηηηθά. Όηαλ φκσο μεπεξάζνπλ
ηνλ αξρηθφ ηνπο ελδνηαζκφ, γίλνληαη
ηδαληθνί ππνςήθηνη γηα εηθαζηηθή
ςπρνζεξαπεία, θαζψο ραξαθηεξίδνληαη
απφ έληνλε δεκηνπξγηθφηεηα θαη
επξεκαηηθφηεηα. Η ηέρλε ζε απηή
ηελ ειηθία είλαη πνιχ πξνζσπηθή,
εθθξάδεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη
απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία, φπσο
αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο αιιά θαη
έιιεηςε απηήο, θξίζε ζηελ
νηθνγέλεηα θαη ην ζπίηη, ζπκφο,

Α΄ ΜΔΡΟ

Τξπθσλίδνπ Αξηζηνλίθε
Μ.Α Σπκβ. Ψπρνιόγν
Εηδ. Εηθαζηηθή ζεξαπεύηξηα
Εηδ. Σπζηεκηθή ζεξαπεύηξηα
Εηδ. Θεξαπεύηξηα Γ.Α.
Τπνζηεξίδνληαο φηη νη βαζηθέο
ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ
αλζξψπνπ πξνέξρνληαη απφ ην
ππνζπλείδεην,
θαη
έξρνληαη
επθνιφηεξα ζηελ επηθάλεηα κέζα
απφ εηθφλεο παξά απφ ιέμεηο, ε
Δηθαζηηθή
ςπρνζεξαπεία
παξνηξχλεη κηα ζπκβνιηθή, κε
ιεθηηθή, επηθνηλσλία πνπ ζπρλά δελ
αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ
πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Όινη νη
άλζξσπνη αλεμαηξέησο, είλαη δελ
είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηε ηέρλε,
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηθαλφηεηα
λα εθθξάζνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο
ζθέςεηο θαη αλεζπρίεο κέζσ ηεο
ηέρλεο. Μηα δσγξαθηά δελ
αληηκεησπίδεηαη σο έξγν ηέρλεο,
αιιά
σο
ζπκβνιηθφ
κέζν
επηθνηλσλίαο θαη ε δεκηνπξγία είλαη
εμίζνπ ζεκαληηθή, φζν ην έξγν απηφ
θαζ’ απηφ (Franklin,1992).
Η
Δηθαζηηθή
Φπρνζεξαπεία
ρξεζηκνπνηείηαη σο δηαγλσζηηθφ
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ζηελνρψξηα, πξνζσπηθά βηψκαηα
θαη αλεζπρίεο, ζεμνπαιηθφηεηα, θαη
ζέκαηα πνπ επεμεξγάδνληαη γηα
πξψηε θνξά ζηε δσή ηνπο φπσο
ρσξηζκφο, δηαδχγην γνλέσλ, ή ν
ζάλαηνο
θάπνηνπ
ζπγγεληθνχ
πξνζψπνπ (Gantt,1979).

θαη λα ληψζνπλ πην ζίγνπξνη γηα
ηνλ εαπηφ ηνπο (Waller, 2001).
Η ηέρλε ζηηο νκάδεο παηδηψλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ηνπο
ζεξαπεπηέο γηαηί ηα παηδηά έρνπλ
κεγαιχηεξε δπζθνιία ζε ζρέζε κε
ηνπο ελήιηθεο λα εθθξαζηνχλ κε
ιέμεηο.
Η
θαηαλφεζε
ησλ
πνιχπινθσλ ελλνηψλ φπσο ε
ζθέςε, ε κλήκε, ε γιψζζα απφ ηα
παηδηά ήηαλ θάηη πνπ απαζρφιεζε
πνιινχο ζεσξεηηθνχο φπσο ν
Piajet, ν Βruner, ν Vygotsky, θαζψο
θαη ην εξψηεκα ηνπ αλ ζθεθηφκαζηε γηα
λα κηιήζνπκε ή αλ κηιάκε θαη κεηά
ζθεθηφκαζηε. ηε δηεξεχλεζε
απηνχ
ηνπ
δηαρξνληθνχ
επηζηεκνληθά
εξσηήκαηνο
ζα
κπνξνχζε ε ηέρλε λα δψζεη
δηέμνδν. Γηαηί κέζσ ηεο εηθαζηηθήο
δεκηνπξγίαο πξνβάιιεηαη ε ζθέςε
ηνπ παηδηνχ θαη ε ίδηα ε δσγξαθηά
ηνπ παηδηνχ καο δίλεη απαληήζεηο
κε πεξηζζφηεξεο απφ ρίιηεο ιέμεηο.

ηφρνο
ζηελ
Δηθαζηηθή
Φπρνζεξαπεία είλαη λα αλαπηχμεη
ην παηδί, ζηε ειηθία πνπ βξίζθεηαη,
απηνγλσζία θαη απηνεθηίκεζε, αθνχ
θαηαθέξεη λα θαηαληθήζεη ηα
αηζζήκαηα
αλαζθάιεηαο
πνπ
πηζαλφλ λα ληψζεη. Μέζσ ηεο
ηέρλεο ηα παηδηά αλαθαιχπηνπλ
έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν λα
επεμεξγαζηνχλ ζέκαηα πνπ ηνπο
απαζρνινχλ, ψζηε λα αγαπήζνπλ

Η Ballbe αλαθέξεη ζε ζρεηηθφ
άξζξν ηεο ηελ πεξίπησζε κηαο
νκάδαο λέσλ κέζσ ηέρλεο,
δηάξθεηαο δέθα εβδνκάδσλ. Η
πεξίπησζε απηή αθνξά κηα νκάδα
κε
εθήβνπο
κεηαλάζηεο.
Οη
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πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο
είραλ ζπλαηζζήκαηα πνπ εκπφδηδαλ
ηελ
ηθαλφηεηά
ηνπο
γηα
επαηζζεηνπνίεζε θαη θνηλσληθή
αθνκνίσζε, φπσο ε εγθαηάιεηςε
θαη ε απψιεηα, ε απνκφλσζε απφ
κε κεηαλάζηεο εθήβνπο, ηελ
έιιεηςε ηνπ ειέγρνπ ζηε δσήο ηνπο,
ην ζπκφ κε ηελ νηθνγέλεηα, θαη
ηδηαίηεξα κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο
πνπ
ηνπο
αλάγθαζαλ
λα
κεηαθηλεζνχλ πξνο ηηο Ηλσκέλεο
Πνιηηείεο. Οη έθεβνη κέζα απφ ηελ
νκάδα εηθαζηηθήο έθθξαζεο βξήθαλ
ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη λα
γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ
ηνπο. Η δηαδηθαζία κέζσ ηέρλεο δελ
επέηξεπε ηε ινγνθξηζία ηεο ζθέςεο,
έδηλε ρψξν ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο
θαη απηφ έδεζε ηελ νκάδα.
πλαληηνχληαλ κία θνξά ηε
βδνκάδα.
Όηαλ νινθιεξψζεθαλ δέθα
βδνκάδεο
ζπλαληήζεσλ,
ε
ζεξαπεχηξηα δήηεζε απφ ηελ νκάδα
λα δσγξαθίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα
πνπ βίσλαλ σο κεηαλάζηεο ζηηο
Η.Π.Α, ην πψο βηψλνπλ ηελ κνλαμηά
ηνπο. Δπεμεξγάζηεθαλ ζπλαηζζήκαηα,
φπσο ε ζιίςε, ε απνγνήηεπζε, ην
πέλζνο. Μεηά ην πέξαο ησλ δέθα
εβδνκάδσλ, νη ζπκκεηέρνληεο
δεηνχζαλ λα ζπλερηζζεί ε νκάδα

εηθαζηηθψλ θαη δήισζαλ φηη ε ηέρλε
ηνπο απειεπζέξσζε ζπλαηζζήκαηα
πνπ δελ γλψξηδαλ ηελ χπαξμε ηνπο
(Ballbe, 1997).
Η παηδηθή δεκηνπξγηθφηεηα βνεζά ζηελ
εμεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Μηα
σξαία εηθφλα πνπ δσγξάθηζε έλα
παηδί ηθαλνπνηεί ην θξνληηζηή, ην
ζεξαπεπηή,
ην
γνλέα.
Η
ηθαλνπνίεζε απηή ηξέθεη ηηο
αλάγθεο ηνπ θξνληηζηή θαη φρη ηνπ
παηδηνχ. Γηαηί ε ηέρλε ηεο
ζεξαπείαο κέζσ ηέρλεο δελ
βξίζθεηαη ζε έλα φκνξθν ηειηθφ
πξντφλ αιιά ζηε δηαδηθαζία θαη ζηελ
εκπεηξία ηεο δεκηνπξγίαο. Η απζφξκεηε
ηέρλε
απνθαιχπηεη
ηνλ
ππνζπλείδεην λνπ θαη θέξλεη ηα
πξνβιήκαηα
ζηελ
επηθάλεηα.
Ο Winnicott ππνγξακκίδεη ηελ
δηεπθνιπληηθή
ιεηηνπξγία
ηνπ
πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηελ
ελζάξξπλζε ησλ αζζελψλ ζηελ
εμεξεχλεζε πνηθίισλ πιηθψλ. Η
βίσζε ηνπ εαπηνχ εθ κέξνπο ησλ
παηδηψλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ
ηνπο δίλεη ηελ ειεπζεξία λα
εμεξεπλήζνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρψξν
νξηνζεηεκέλα, είλαη ζεκαληηθφ
ζηνηρείν γηα ηελ αλνηθνδφκεζε κηαο
ζρέζεο εκπηζηνζχλεο – θάηη ην
νπνίν ζα πξνάγεη ηε ζεξαπεπηηθή
ζρέζε (Lowenfeld & Brittain,1987).
(ζπλερίδεηαη ζην επφκελν ηεχρνο)◄
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ηήιε ηνπ Asperger

Σελ ηειεπηαία επίζεο δεθαεηία
πνιινί αλαξσηηνχληαη αλ ην
ζχλδξνκν Asperger είλαη έλα είδνο
απηηζκνχ ή εάλ είλαη έλα δηαθνξεηηθφ θαη
μερσξηζηφ ζχλδξνκν. Σα ζπζηήκαηα
θαηεγνξηνπνίεζεο ζπλδξφκσλ (DSM
IV and ICD 10) κηινχλ γηα 2
μερσξηζηά ζχλδξνκα αθνχ ζην
ζχλδξνκν Asperger δελ ππάξρεη
πξφβιεκα κε ηε γιψζζα ην νπνίν
είλαη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
ηνπ απηηζκνχ.
Σν ζχλδξνκν Asperger είλαη
πην ζχλεζεο απφ ηνλ απηηζκφ
(Gillberg, 1993), κε πνζνζηφ
δηάγλσζεο 36 αλά 10000 γέλλεο ζε
ζχγθξηζε κε ηα παηδηά κε απηηζκφ
πνπ έρνπλ πνζνζηφ 10 αλά 10000
γέλλεο. Άιιε κηα δηαθνξά είλαη φηη
ζην ζχλδξνκν Asperger ε
δηάγλσζε γίλεηαη πνιχ αξγφηεξα
απφ φηη ζηνλ παηδηθφ απηηζκφ. Σα
πξψηα ζπκπηψκαηα ηνπ Asperger
είλαη παξφληα απφ ηα 2 πξψηα
ρξφληα δσήο αιιά πνιινί γνλείο
δπζθνιεχνληαη λα ηα αλαγλσξίζνπλ
επεηδή ν ιφγνο ηνπο θαη ν ηξφπνο
ζθέςεο ηνπο είλαη νινθιεξσκέλνο.
Έηζη, αδπλαηνχλ λα δνπλ ηα άιια
ζπκπηψκαηα θαη ε δηάγλσζε γίλεηαη ζε
κεγαιχηεξε ειηθία.
Σν 1999, ν Tonge et al έθαλε
κηα έξεπλα ζέινληαο λα δεη
δηαθνξέο κεηαμχ αηφκσλ κε απηηζκφ

Αςηιζμόρ και ζύνδπομο Asperger
Τν παξαθάησ άξζξν πεξηγξάθεη
νξηζκέλεο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ απηηζκνύ
θαη ηνπ ζπλδξόκνπ Asperger, 2
ζπλδξόκσλ πνπ ελώ κνηάδνπλ κεηαμύ
ηνπο, έρνπλ πνιιέο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο.
Μαγδαιηλή Κνιιηνύ, ςπρνιόγνο
O Hans Asperger ην 1944
δεκνζίεπζε έλα άξζξν παξνπζηάδνληαο
έλα ζχλδξνκν γλσζηφ σο «ην
ζχλδξνκν ηνπ “Asperger”». Σα
παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ απηφ
ζχλδξνκν απηφ
παξνπζηάδνπλ
δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ
θνηλσληθνπνίεζε, έρνπλ εκκνλέο
θαη δελ ηνπο αξέζνπλ νη αιιαγέο
ζην πεξηβάιινλ θαη ηε ξνπηίλα
ηνπο. Η δηαθνξά κεηαμχ ηνπ
απηηζκνχ θαη ηνπ Asperger είλαη φηη
ζην ηειεπηαίν ηα παηδηά δελ
παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζην
ιφγν ή ζηνλ ηξφπν ζθέςεο γηα
επίιπζε
πξνβιεκάησλ.
Σα
ηειεπηαία 20 ρξφληα ππάξρεη
κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα απηφ ην
ζχλδξνκν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα
λα πεξηγξάςεη παηδηά κε αξγή
αλάπηπμε ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη
ζπκπεξηθνξά.
9

ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ

ΣΔΤΥΟ 15, IOYΛΙΟ – ΑΤΓΟΤΣΟ 2008

θαη ζχλδξνκν Asperger θαη βξήθε
φηη ηα άηνκα κε Asperger
αληηκεησπίδνπλ πην πνιιά πξνβιήκαηα
ςπρνπαζνινγίαο, φπσο θαηαζηξνθηθή
θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά,
άγρνο θαη πξνβιήκαηα ζηηο
θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο ζε
ζχγθξηζε κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ
απηηζκφ.
Σα
παξαπάλσ
απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ λα
επεξεάδνληαη απφ ηελ ειηθία ή ηε
λνεηηθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ
πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Θεηηθφ
είλαη ην γεγνλφο φηη ηα παξαπάλσ απηά
πξνβιήκαηα είλαη ζεξαπεχζηκα.
Η θαηαζηξνθηθή θαη αληηθνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά ξπζκίδεηαη κε ηελ
θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε
ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο
ηνπ, ελψ ην άγρνο κπνξεί λα
αληηκεησπηζηεί κε ηελ θαηάιιειε
ςπρνινγηθή ππνζηήξημε.

Να δείμνπκε θαηαλόεζε θαη λα
είκαζηε δεθηηθνί
Απφ ην βηβιίν:
«Parenting a child with Asperger
syndrome»
Brenda Boyd (2003). Μεηάθξαζε: Μ.
Κνθθαιίδνπ

πκβνπιή: Να ζπλεηδεηνπνηείο
ηηο «θξπκκέλεο θνβίεο»

Σν ζχλδξνκν ηνπ Asperger
νλνκάδεηαη κεξηθέο θνξέο κηα
«θξπκκέλε αλαπεξία», επεηδή ηα
πξνβιήκαηα δελ είλαη άκεζα νξαηά.
Αιιά πξέπεη λα είκαζηε επίζεο
πξνζεθηηθνί γηα ηηο «θξπκκέλεο θνβίεο»,
επεηδή πνιιά ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
Asperger επηθαλεηαθά δε κνηάδνπλ
θαζφινπ κε θνβίεο. Μνηάδνπλ
πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ην αληίζεην,
αθφκα θαη ζηα κάηηα ησλ γνληψλ.
Δπίζεο, κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά γίλνληαη
πην αθξαία φηαλ ην παηδί είλαη
Βηβιηνγξαθία:
θνβηζκέλν.
1.
Einfeld, S.L. and Tonge, B.J. (1996).
Αο ζθεθηφκαζηε γηα ην ηξφπν πνπ ηα
Population prevalence of psychopathology in
children and adolescents with intellectual
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ Asperger
disability: II epidemiological findings. 40 (2), pp. 99-109 εκθαλίδνληαη. Γηάβαζα κηα ελδηαθέξνπζα
2.
Einfeld, S.T. and Tonge, B.J. (2002).
πεξίιεςε ζηελ θάξηα ηεο δηάγλσζεο ηνπ
Manual for the Developmental Behaviour
Asperger,
πνπ
πήξα
φηαλ
Checklist. Australia: University of New South
δηαγλψζηεθε γηα πξψηε θνξά ν
Wales and Monash University.
Κέλεζ. Δίλαη κηα κηθξή θάξηα, ην
κέγεζνο κηαο θαξηνχιαο, πνπ
κπνξείο λα βάιεηο ζην πνξηνθφιη
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ζνπ. Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα, γηαηί
ζθνπεχεη λα ην δηαβάζεη θάπνηνο
πνπ δελ μέξεη ηίπνηα γηα ηελ
πάζεζε θαη γηα απηφ πξέπεη λα
κπεη ζην ζέκα ακέζσο.
Σι είναι ηο ζύνδπομο Asperger;
Σν ζχλδξνκν Asperger είλαη κηα
αλαπεξία πνπ κνηάδεη ζε πνιιέο
πιεπξέο
ζηνλ
απηηζκφ.
Οη
άλζξσπνη κε Asperger έρνπλ ηελ
εκθάληζε θαη κηιάλε ζαλ θαλνληθνί
άλζξσπνη. Έρνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ
ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη
θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο. Μπνξεί λα
θαλνχλ
αδέμηα,
παληνγλψζηεο,
ππεξήθαλνη θαη εθδειψλνπλ παξάμελε,
εθθεληξηθή
θαη
απξφβιεπηε
ζπκπεξηθνξά.
Σν ζχλδξνκν Asperger κπνξεί λα
ζπκβεί ζηνπο αλζξψπνπο φισλ ησλ
ηάμεσλ θαη επηπέδσλ, κε θάζε
επίπεδν λνεκνζχλεο, απφ ειαθξηά
πξνβιήκαηα κάζεζεο έσο λνεηηθά
επθπήο. Μελ δηαηαξάζζεζηε ζαο
παξαθαιψ, δελ έρνπλ ζθνπφ λα
πξνζβάινπλ ηνπο άιινπο.

άλζξσπνη ζε θνβίεο. Καη φκσο
εκείο νη γνλείο μέξνπκε βαζηά κέζα
ζηελ θαξδηά καο, φηη, φπσο θαη λα
δείρλνπλ πξνο ηα έμσ, ηα παηδηά
καο έρνπλ πνιιέο θνβίεο, παξφιν
πνπ είλαη θξπκκέλεο. Σν πξφβιεκα
είλαη φηη ν θφζκνο δελ είλαη πνιχ
δεθηηθφο απέλαληη ζε θξπκκέλα
πξνβιήκαηα θαη απηφ εληζρχεη ηελ
αλάγθε λα είκαζηε εκείο νη γνλείο.
πκβνπιή: Δμεξεύλεζε ηηο αηηίεο
Ση είλαη απηφ πνπ πξνθαιεί απηά ηα
ζπλαηζζήκαηα; Έρεη λφεκα λα ην
θαηαιάβνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα
βνεζήζνπκε, αλ θαη δελ κπνξείο λα
μέξεηο ζε θάζε θαηάζηαζε ηη
ζπκβαίλεη αθξηβψο. θέςνπ φηη ηα
παηδηά κε Asperger δπζθνιεχνληαη
ηδηαίηεξα κε θαηλνχξηα θαη
απξφβιεπηα πξάγκαηα. Γηα λα
θαηαιάβνπκε ηη πξνθαιεί ηε θνβία,
κπνξνχκε λα αλαξσηεζνχκε ην
εμήο;

Ση έγηλε πξφζθαηα ζηε δσή ηνπ;
Άιιαμαλ πξάγκαηα;

Άιιαμε ηκήκα ζην ζρνιείν;

Άιιαμε ε ξνπηίλα ηνπ;

Δίλαη άξξσζηνο, αδχλαηνο ή
θνπξαζκέλνο;

Δκθαλίζηεθε
θάπνην
θαηλνχξην πξφζσπν ζηε δσή ηνπ;

Δίλαη αξθεηά κεζπζηηθφ φηη ηα
παηδηά καο δείρλνπλ ηφζν ιίγν
ραξηησκέλα.
«Αδέμηα,
ππεξήθαλα
θαη
πξνζβιεηηθά» δελ είλαη ε εηθφλα
πνπ έρνπλ νη πεξηζζφηεξνη
11
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πκβαίλεη θάηη πνπ δε μέξεηο;
Σνλ θνξντδεχνπλ ζην ζρνιείν;
Αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα;

Μπνξείο λα δηαθξίλεηο θάπνηα
ζπλήζεηα;

Τπάξρεη θάηη κε ην νπνίν
δπζθνιεχεηαη πάξα πνιχ;

βξνχκε

Μεξηθέο θνξέο ππάξρεη κηα ζαθή
αηηία. ε άιιεο πεξηπηψζεηο δελ
ππάξρεη κηα μεθάζαξε αθνξκή θαη
πξέπεη λα δερηνχκε απιά φηη είλαη
θνβίεο Asperger. Γηα έλα παηδί κε
Asperger ν θφζκνο κπνξεί λα είλαη
πάξα πνιχ κπεξδεκέλνο, απεηιεηηθφο
θαη απξφβιεπηνο. Αθφκα θαη λα κελ
θαηαιάβνπκε πνηα είλαη ε αηηία,
κπνξνχκε λα ην ζηεξίδνπκε πνιχ,
κφλν κε ην λα επηβεβαηψλνπκε φηη
είκαζηε ζην πιάη ηνπ.

Δίλαη θαιφ λα έρνπκε ζην λνπ καο
φηη νη θνβίεο είλαη κέξνο ηεο δσήο
ηειηθά. Τπεξβνιηθφο θφβνο κπνξεί
λα παξαιχεη, αιιά ιίγνο θφβνο
κπνξεί λα είλαη ρξήζηκνο, επεηδή
καο σζεί λα θάλνπκε πξάγκαηα πνπ
δελ ζα αλαιακβάλακε αιιηψο. ην
θαιχηεξν επίπεδν ηνπ θφβνπ ην
παηδί ζα ληψζεη αξθεηά θαιά γηα λα
μεθηλήζεη θάηη θαηλνχξην θαη έηζη
καζαίλεη ζηαδηαθά λα αληηκεησπίδεη
πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο. Ο ζθνπφο
είλαη λα πεξηνξηζηεί ν θφβνο, φρη λα
απνθιηζζεί. ηελ πξάμε, απηφ είλαη κηα
κφληκε, καθξνρξφληα δηαδηθαζία.
Μπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά καο
κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα θαηαιάβνπλ
ηνλ θφζκν θαη λα γίλεη ε δσή πην
πξνβιέςηκε γη’ απηά. Αιιά πξέπεη
επίζεο λα κάζνπλ φηη δεν μποπείρ
να ελέγξειρ ή να πποβλέτειρ ηα
πάνηα ζηε δυή. Μεπικέρ θοπέρ ηα
ππάγμαηα ζςμβαίνοςν διαθοπεηικά
από ό,ηι πεπιμένοςμε…και αςηό δεν
πειπάδει. ◄

πκβνπιή: ηόρεπε ην θαιύηεξν
επίπεδν θνβηώλ
αλ γνλείο ην βξίζθνπκε ηξνκεξφ
φηη ηα παηδηά καο είλαη θνβηζκέλα,
ζπκσκέλα
ή
ιππεκέλα
θαη
ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη είλαη πην επάισηα
απφ φ,ηη δείρλνπλ. Φπζηθά ζέινπκε λα
ηα βνεζήζνπκε θαη λα ηα
πξνζηαηέςνπκε, αιιά ηαπηφρξνλα
μέξνπκε φηη δελ είλαη πνιχ έμππλν
λα ηα πξνζηαηέςνπκε κε ππεξβνιηθφ
ηξφπν. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα
12
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ΑΝ ΠΑΡΑΜΤΘΗ…

ε άπνςε ηνπ κεγάισλε θαη
δσληάλεπε
απφ
φιε
ηελ
δξαζηεξηφηεηα θαη ηα ρξψκαηα ηνπ
έμσ θφζκνπ.
Σν παξάζπξν έβιεπε ζε έλα
πάξθν κε κηα ζαπκάζηα ιίκλε.
Πάπηεο θαη θχθλνη θνιπκπνχζαλ
εθεί, θαη ηα παηδηά έπαηδαλ κε κηθξά
κνληέια ζθαθψλ ζην λεξφ. Νεαξά
δεπγάξηα πεξπαηνχζαλ πηαζκέλα
ρέξη ρέξη κέζα ζηα ππέξνρα
ινπινχδηα πνπ είραλ ηα ρξψκαηα
ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ. Σεξάζηηα
παιηά δέληξα νξζψλνληαλ κε ράξε
επάλσ ζην έδαθνο θαη ε ππέξνρε
ζέα ηνπ νπξαλνμχζηε ηεο πφιεο
θαηλφηαλ απφ καθξηά.
Καζψο ν άληξαο δίπια ζην
παξάζπξν εμεγνχζε φιεο απηέο ηηο
φκνξθεο ιεπηνκέξεηεο, ν άληξαο
ζην δηπιαλφ θξεβάηη θαληάδνληαλ
φια απηά πνπ άθνπγε. Έλα
απφγεπκα ν άληξαο πνπ ήηαλ δίπια
ζην παξάζπξν, πεξηέγξαθε κηα
παξέιαζε πνπ πεξλνχζε. Παξφιν
πνπ ν άληξαο ζην δίπια θξεβάηη
δελ κπνξνχζε λα αθνχζεη ηνλ ήρν
ηεο κπάληαο, κπνξνχζε θαη κφλν κε
ηα κάηηα ηνπ κπαινχ ηνπ λα δεη ηνπο
θιφνπλ
πνπ
ρφξεπαλ,
ηα
πνιχρξσκα άξκαηα θαη ηα φκνξθα
δηαθνζκεκέλα απηνθίλεηα θαη
άινγα.

Ο ΚΕΝΟ ΣΟΙΥΟ
Γχν άληξεο πνιχ ζνβαξά
άξξσζηνη, ήηαλ ζην ίδην δσκάηην
ελφο λνζνθνκείνπ. ηνλ έλαλ
επηηξέπνληαλ λα κέλεη θαζηζηφο κία
ψξα ην απφγεπκα, γηαηί ηνλ
βνεζνχζε λα θχγνπλ ηα πγξά απφ
ηνπο πλεχκνλεο.
Σν θξεβάηη ηνπ βξηζθφηαλ
αθξηβψο δίπια ζην παξάζπξν ηνπ
δσκαηίνπ. Ο άιινο άληξαο έπξεπε
λα βξίζθεηαη ζπλέρεηα μαπισκέλνο
ζε αθηλεζία θαη έλαο κεζφηνηρνο
πνπ βξηζθφηαλ κεηαμχ ησλ
θξεβαηηψλ δελ ηνπ επέηξεπε λα
θνηηάεη έμσ απφ ην παξάζπξν.
Οη άληξεο θαηέιεμαλ λα κηιάλ
αηειείσηα. Μηινχζαλ γηα ηηο
ζπδχγνπο ηνπο, ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο,
ηα ζπίηηα ηνπο, ηηο δνπιεηέο ηνπο, ηε
ζεηεία ηνπο ζην ζηξαηφ, αθφκα θαη
γηα ην πνπ είραλ πάεη δηαθνπέο.
Κάζε απφγεπκα ν άληξαο πνπ ηνπ
επηηξεπφηαλ λα κέλεη θαζηζηφο
πεξηέγξαθε ζην ζπγθάηνηθν ηνπ φια
φζα έβιεπε απφ ην παξάζπξν ηνπ
δσκαηίνπ.
Ο άληξαο πνπ βξηζθφηαλ ζε
αλαγθαζηηθή αθηλεζία άξρηδε λα
θαηαιαβαίλεη πσο δεη γη' απηέο ηηο
κνλαδηθέο απνγεπκαηηλέο ψξεο πνπ
13
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Οη κέξεο πέξαζαλ. Ο άληξαο
πνπ δελ κπνξνχζε λα δεη απφ ην
παξάζπξν άξρηζε λα επηηξέπεη
ζπφξνπο
έρζξαο
λα
αλαπηχζζνληαη κέζα ηνπ. Όζν θαη
λα εθηηκνχζε ηηο πεξηγξαθέο ηνπ
ζπγθαηνίθνπ ηνπ, εχρνληαλ κέζα
ηνπ λα ήηαλ απηφο ν νπνίνο ζα
κπνξνχζε λα δεη ηε ζέα απφ ην
παξάζπξν.
Άξρηζε
λα
απνζηξέθεηαη ην ζπγθάηνηθν ηνπ
θαη ζην ηέινο ν πφζνο ηνπ λα είλαη
δίπια ζην παξάζπξν ηνλ έθεξε ζε
απφγλσζε.
Έλα πξσηλφ ζε κηα επίζθεςε
ηεο ζην δσκάηην, ε λνζνθφκα βξήθε
ηνλ άληξα δίπια ζην παξάζπξν
λεθξφ. Δίρε πεζάλεη εηξεληθά κέζα
ζηνλ χπλν ηνπ. Λππεκέλα θάιεζε
ηνπο λνζνθφκνπο θαη απνκάθξπλε
ην πηψκα ηνπ.
Μεηά απφ έλα ρξνληθφ
δηάζηεκα, γηα λα κελ ζεσξεζεί θαη
απξέπεηα, ν άληξαο δήηεζε λα
κεηαθηλεζεί ζην θξεβάηη πνπ
βξηζθφηαλ δίπια ζην παξάζπξν. Η
λνζνθφκα κε πνιχ πξνζπκία ηνλ
κεηαθίλεζε θαη θξφληηζε λα είλαη
άλεηνο. ηγά-ζηγά ζηεξίρζεθε κε
πφλν ζηνλ αγθψλα ηνπ θαη
ζεθψζεθε λα ξίμεη κηα καηηά ζηνλ
έμσ θφζκν. Δπηηέινπο ζα κπνξνχζε
λα δεη ηνλ έμσ θφζκν θαη φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ.

Όμυρ, αςηό πος είδε ήηαν έναρ
κενόρ ηοίσορ!
Κάιεζε ηε λνζνθφκα θαη ηε ξψηεζε:
πψο κπνξνχζε ν ζπγθάηνηθνο κνπ
λα βιέπεη φια απηά πνπ κνπ
πεξηέγξαθε; Πψο κπνξνχζε λα κνπ
κηιάεη ηφζν νκνξθηά θαη κε ηφζεο
ιεπηνκέξεηεο, φηαλ απηφ πνπ
θαίλεηαη απφ απηφ εδψ ην
παξάζπξν είλαη έλαο παιηφο θαη
βξψκηθνο ηνίρνο;
Καη ε λνζνθφκα ηνπ απάληεζε: Χ
Θεέ κνπ...! Γελ ην μέξαηε πσο ν
πξψελ ζπγθάηνηθνο ζαο ήηαλ
ηπθιφο; Γε κπνξνχζε λα δεη θαλ ηνλ
ηνίρν, ίζσο ήζειε λα ζαο
ελζαξξχλεη.
Αλ δείηε κηα δσή βαζαλίδνληαο
ηνλ εαπηό ζαο γηα ην ηη έρνπλ νη
άιινη, πηζαλόηαηα λα ράζεηε ηε
ραξά ηνπ λα γίλεηε απνδέθηεο ζε
απηά πνπ νη άιινη ζέινπλ λα ζαο
πξνζθέξνπλ!!!
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ΔΝΑ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟ ΑΝΘΡΧΠΟ

ηνπ ελεξγεηηθφηεηα θαη νη ειάρηζηεο ψξεο
χπλνπ ηνπ δηαηαξάμαλ ηελ νηθνγελεηαθή
δσή ηνπ. Γελ κηινχζε θαη είρε ζπρλέο
εθξήμεηο ζπκνχ εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπ
λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν αιιά θαη ηεο
ζχγρπζεο πνπ πξνθαινχζε απηφ. Η
κεηέξα ηνπ, Sarah, επέλδπζε αξθεηέο
ψξεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
ΑΒΑ. ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ, αθνχ
αδπλαηνχζε
λα
παξαθνινπζήζεη
καζήκαηα ζε θαλνληθφ ζρνιείν, άξρηζε
λα
εθπαηδεχεηαη
ζην
ζπίηη,
παξαθνινπζψληαο παξάιιεια θαη
καζήκαηα ζπκπιεξσκαηηθά γηα παηδηά κε
εηδηθέο αλάγθεο ζην Emmanouel Care
Centre θαη καζεκαηηθά.

Άλζξσπνη
ηαιαληνχρνη,
άλζξσπνη παξαγσγηθνί, άλζξσπνη
επθπείο αιιά θαη άλζξσπνη κε
ζπλππάξρνληα πξνβιήκαηα… Οη
άλζξσπνη απηνί ζα είλαη ην ζέκα
απηήο ηεο ζηήιεο γηαηί έλα
πξφβιεκα δελ είλαη αξθεηφ γηα λα
παξαιχζεη φια ηα άιια ηαιέληα
καο. ε απηφ ην ηεχρνο ζα ζαο
παξνπζίαζσ
ην
έξγν
ηνπ
δσγξάθνπ Ping Lian Yeak, πνπ
πάζρεη απφ απηηζκφ.
ηαπξνχια Βαξζάθε

Φπρνιόγνο, εηδηθεπκέλε ζε ζέκαηα
παηδηθήο αλάπηπμεο θαη κάζεζεο (MSc)

Η αξρηθή ηνπ επαθή κε ηελ
δσγξαθηθή έγηλε ζε ζεξαπεπηηθφ πιαίζην
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη θηλεηηθέο
ηνπ δεμηφηεηεο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα
δεζκεχεηαη ζε κία ζπλζήθε παηρληδηνχ.
ηα 8 ηνπ ρξφληα, νη γνλείο ηνπ, ηνπ
έδσζαλ έλα θψλν παγσηνχ θαη εθείλνο
ηνλ αλαπαξάζηεζε πξνζερηηθά ζην
ραξηί.

Ο Ping Lian Yeak γελλήζεθε ζηηο 11
Ννεκβξίνπ ηνπ 1993 ζηελ Μαιαηζία.
Αξρηθά δηαγλψζζεθε φηη έπαζρε απφ
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη
Τπεξθηλεηηθφηεηα κε Απηηζηηθά ζηνηρεία
θαηά ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ. Η ππεξβνιηθή
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Οη γνλείο ηνπ ελζνπζηάζηεθαλ θαη
άξρηζαλ λα ηνλ πξνκεζεχνπλ κε
θαηλνχξηα εξεζίζκαηα γηα λα ζρεδηάδεη.
Παξφιν πνπ παξνπζίαδε ην ηππηθά
απηηζηηθφ ζηνηρείν ηεο εκκνλήο κε έλα
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ην νπνίν
δσγξάθηδε μαλά θαη μαλά ήηαλ ζεκαληηθφ
πνπ ε θάζε επαλάιεςε ήηαλ βειηησκέλε
ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο. Η κεηέξα
ηνπ ηνλ έγξαςε ζε καζήκαηα ηέρλεο φπνπ
βειηηψζεθε ε ηθαλφηεηά ηνπ αιιά θαη ε
απηνπεπνίζεζή ηνπ. ήκεξα εμαθνινπζεί
λα έρεη πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία θαη
ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο αιιά ε
ππεξθηλεηηθφηεηα ηνπ θαη ε ζχγρπζή ηνπ
έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά. Πξφζθαηα, ε
ηξαγηθή απψιεηα ηνπ παηέξα ηνπ απφ
θαξδηαθή πξνζβνιή (2004), ηνλ νδήγεζε
ζηελ παξάζηαζε ζηα έξγα ηνπ ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη ηεο αδπλακίαο
ηνπ λα θαηαλνήζεη ηελ απψιεηα κέζα απφ
πνξηξέηα ηνπ παηέξα ηνπ. Σν 2006 ε
κεηέξα ηνπ Ping Lian κεηέθεξε φιε ηελ
νηθνγέλεηα ζην ίδλευ ηεο Απζηξαιίαο
φπνπ θαη θαηνηθνχλ ζήκεξα. Ο Ping Lian
θνηηά ζην ζρνιείν Vern Barnett, ππφ ηελ
επίβιεςε ηνπ Aspect, ελφο ζρνιείνπ
εηδηθά γηα παηδηά κε απηηζκφ.

δξαζηεξηφηεηα. πρλά νη αζθήζεηο
απνηεινχζαλ πεηξακαηηζκφ θαη δελ
νδεγνχζαλ ζε επηηπρία, σζηφζν νη
απνηπρίεο είλαη πνπ έθαλαλ ην δάζθαιν
αιιά θαη ηνλ Ping Lian λα γίλνπλ πην
απνθαζηζηηθνί θαη λα πξνζπαζήζνπλ
ζθιεξφηεξα. Ο Ping Lian είλαη ηδηαίηεξα
ελεξγεηηθφο
θαη
αμηνιάηξεπηνο.
Αμηνζαχκαζηε είλαη ε απζφξκεηε θαη
άκεζε εθθξαζηηθφηεηά ηνπ ζηε ηέρλε.
Απφ απιά, παηδηά ζρέδηα, ην ζηπι ηνπ
Ping Lian εμειίρζεθε ζε πην εθιεπηπζκέλν
επίπεδν. Δλψ δε δφζεθε έκθαζε ζηελ
ηερληθή, δνπιεχηεθε κε ην δάζθαιφ ηνπ
αξθεηά, πνιιέο θνξέο κε κε πεπαηεκέλεο
κεζφδνπο,
ε
αλάπηπμε
ηεο
εθθξαζηηθφηεηαο θαη ηεο θαηαλφεζεο
κέζα απφ ηα έξγα ηνπ, ηα νπνία
επηθνηλσλνχλ κε κία πιεζψξα
ζπλαηζζεκάησλ θαη κελπκάησλ ,
ελζηηθηψδε θαη εηιηθξηλά, φπσο νη
πεξηζζφηεξνη απφ εκάο έρνπκε μεράζεη
εδψ θαη θαηξφ λα αηζζαλφκαζηε,
ρξεζηκνπνηψληαο θάξβνπλν, αθξπιηθά,
ιαδνκπνγηέο, κειάλη, ιαδνπαζηέι θαη
ηέκπεξα.
Σα έξγα ηνπ θαη ην ηδηαίηεξν ζηπι
ηνπ είλαη αλαγλσξηζκέλν απφ πνιινχο
θαιιηηερληθνχο θχθινπο θαη έρεη
ζπκκεηέρεη ζε πνιιέο νκαδηθέο αιιά θαη
αηνκηθέο εθζέζεηο ζηε Μαιαηζία αιιά θαη
ζην εμσηεξηθφ. ◄

Σν λα δνπιεχεηο κε ηνλ Ping Lian,
φπσο νκνινγεί ν δάζθαιφο ηνπ ζηε
δσγξαθηθή, είλαη κηα πξφθιεζε, γεκάηε
ιάζε θαη δνθηκέο, ε νπνία φκσο
εμειίρηεθε ζε
κία ελδηαθέξνπζα
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ΓΝΩΡΙΖΟΝΣΑ ΣΟΝ ΑΤΣΙΜΟ

πλεηδεηνπνίεζα φηη ρξεηαδφκνπλ
απηφ ην κηθξφ αγφξη λα αληηδξά γηα
λα κπνξέζσ λα ληψζσ θαιά γηα ην
ρξφλν πνπ πεξλνχζα καδί ηνπ θαη
κε
ηνλ
εαπηφ
κνπ.
Καη
ζπλεηδεηνπνίεζα φηη απηφ ην κηθξφ
αγφξη είρε αξθεηά λα αληηκεησπίζεη
ρσξίο ηελ πξφζζεηε επζχλε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ κνπ. Δθείλε ηελ
εκέξα έγηλε κηα αιιαγή κέζα κνπ.
Απνθάζηζα φηη κπνξνχζα λα
πξνθαιέζσ ηνλ Brian λα αληηδξάζεη
ρσξίο λα έρσ αλάγθε απφ κηα
αληίδξαζε ή λα πηέζσ λα
πξνθιεζεί κηα.

Growing Minds – Steven Wertz
Extraordinary Parenting
Η δχλακε ησλ ζθέςεσλ θαη
ζπλαηζζεκάησλ ζηελ πξνζπάζεηα
λα θάλνπκε επαθή κε ηα παηδηά κε
απηηζκφ
O δεθάρξνλνο Brian ήηαλ βαζηά
απηηζηηθφο. Σελ ψξα πνπ θαζφκνπλ
καδί ηνπ, γπξλνχζε επαλεηιεκκέλα
έλα θνκκάηη ραξηηνχ ζηα δάρηπιά
ηνπ, γχξηδε ην θεθάιη ηνπ δεμηά θαη
θνηηνχζε πξνο ηα αξηζηεξά.
Φαηλφηαλ φηη θνηηνχζε ην ραξηί πνπ
γχξηζε ζηα δάρηπιά κε ηελ
πεξηθεξεηαθή ηνπ φξαζε. Ο, ηη θαη
αλ έθαλε, απηφ ην παλέκνξθν αγφξη
δελ κνπ έξηρλε ηελ παξακηθξή
καηηά. Όηαλ ήκνπλ ήξεκνο, ην
βιέκκα ηνπ κε πξνζπέξαζε. Αλ
ήκνπλ πην πνιχ δσεξφο ή ερεηηθφο,
κνπ γπξλνχζε ηελ πιάηε θαη
ζπλέρηζε λα γπξίδεη ην ραξηί. Δθ
ησλ πζηέξσλ εμεξεχλεζα ηηο
ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ.
Ήκνπλ απνγνεηεπκέλνο κε ηελ
έιιεηςε αληίδξαζεο ηνπ Brian.
Πίζηεπα φηη απνδείθλπε θάηη
ζρεηηθά κε κέλα.

ηε επφκελε ζπλέδξηα κε ην Brian,
ηνπ είπα φηη δελ ρξεηάδεηαη λα κε
θνηηάεη – φηη δελ ππήξρε πίεζε λα
ην θάλεη. Σα ιφγηα κνπ ήηαλ αιεζηλά
θαη απφ ηελ θαξδηά κνπ. Αλ θαη ν
Brian ήηαλ κε-ιεθηηθφο θαη
ππέζεζαλ φηη δελ θαηαιάβαηλε
ιφγν, ζηακάηεζε λα γπξίδεη ην ραξηί
θαη κε θνίηαμε. Απηφ ην βιέκκα
17
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θξάηεζε κεξηθά δεπηεξφιεπηα.
Ήηαλ γηα κέλα κηα δπλαηή εκπεηξία
πνπ κε κεηακφξθσζε. Απφ ηφηε,
εδψ θαη δεθαεπηά ρξφληα, έρσ
βηψζεη
ηέηνηα
εκπεηξία
επαλεηιεκκέλα,
θαη
βνήζεζα
άιινπο
λα
γίλνπλ
πην
απνηειεζκαηηθνί γνλείο φζν αθνξά
ηε δηαπαηδαγψγεζε θαη ηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε
απηηζκφ, κέζσ ηεο αλάπιαζεο ησλ
δηθψλ
ηνπο
ζθέςεσλ
θαη
ζπλαηζζεκάησλ.

απηηζκφ θάλνπλ ηέηνηεο αθξαίεο
ζπκπεξηθνξέο.

Οη πκπεξηθνξηζηέο καο καζαίλνπλ
φηη απηέο νη ζπκπεξηθνξέο
ζρεκαηίδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ
θαη απφ ηελ αληίδξαζε πνπ
πξνθαινχλ, φηη είλαη καζεκέλεο
ζπκπεξηθνξέο. Αιιά αλ απηή είλαη
ε αιήζεηα (θαη πηζηεχσ φηη είλαη)
πνηνο καζαίλεη απηά ηα παηδηά λα
δξνπλ επηζεηηθά ή κε ηξφπν απηφηξαπκαηηθφ; ίγνπξα θαλέλαο
γνληφο δε ζέιεη λα κάζεη ην παηδί
ηνπ λα δαγθψλεη, λα παζαιείβεη
αθαζαξζίεο ή λα θάλεη εθξήμεηο
ζπκνχ. Σν ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν
καο ιέεη φηη ε κάζεζε γίλεηαη κέζσ
εληζρπηψλ. Έλαο εληζρπηήο είλαη
ζαλ έλα ραξηνλφκηζκα ησλ είθνζη
Δπξψ. Δίλαη κηα κνξθή πιεξσκήο.
Πνιινί
άλζξσπνη
δελ
ζπλεηδεηνπνηνχληαη
φηη
νη
αληηδξάζεηο πνπ έρνπλ ζε κεξηθέο
ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ηνπο

Η ζηάζε καο, νη ζθέςεηο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα καο είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθά φηαλ εθπαηδεχνπκε έλα
παηδί κε απηηζκφ, ζπρλά κάιηζηα
έρεη πεξηζζφηεξε επηξξνή ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα καο απφ
δηάθνξεο ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο.
Δίρα ηελ επθαηξία λα δνπιέςσ κε παηδηά
πνπ ζπάλε γπαιί, παζαιείβνπλ
αθαζαξζίεο, δαγθψλνπλ, θηχλνπλ (έλα
αγφξη ήηαλ ηφζν επηδέμην πνπ κπνξνχζε
ζηαζεξά λα ρηππήζεη αλζξψπνπο
ζην κάηη απφ απφζηαζε δχν
κέηξσλ!), θιπ. Γηαηί ηα παηδηά
θάλνπλ απηά ηα πξάγκαηα; Απηέο νη
ζπκπεξηθνξέο δελ πξνθαινχληαη
απφ ηνλ απηηζκφ. Πνιιά παηδηά κε
απηηζκφ δελ ζπκπεξηθέξνληαη έηζη
θαη άιια παηδηά πνπ δελ έρνπλ
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είλαη ζαλ λα δίλνπλ έλα εηθνζάξηθν
ζην παηδί ηνπο θάζε θνξά πνπ
θάλεη θάηη ηδηαίηεξα παξάμελν.

Οιφθιεξν ην ζψκα ηνπ έγηλε
άθακπην θαη ην ζαγφλη ηνπ
πξνηάζεθε. Άξπαμε ηνλ Kevin απφ
ην
ρέξη
θαη
εθείλνο
ηνλ
μαλαθιφηζεζε. Ο Joe θψλαμε ηνλ
Kevin
λα
ζηακαηήζεη
θαη
πξνζπαζνχζε λα ηνλ θξαηήζεη.

Τπάξρνπλ ηξεηο κνξθέο εληζρπηψλ.
Η πξψηε είλαη κηα κνξθή ζεηηθήο
ελίζρπζεο, ζηελ νπνία ην παηδί
παίξλεη θάηη πνπ ζέιεη απφ ηελ
πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. Η
ηζηνξία πνπ αθνινπζεί δείρλεη πσο
ιεηηνπξγεί απηφ ην είδνο ελίζρπζεο.

Ο Kevin ζπρλά ρηππνχζε,
θινηζνχζε, γξαηδνπλνχζε, δάγθσλε
αλζξψπνπο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο
πνπ ήμεξε ν παηέξαο ηνπ λα ηνλ
θάλεη λα ζηακαηήζεη ήηαλ λα ηνλ
εκπνδίζεη ζσκαηηθά, ή αλ φια ηα
άιια δελ έπηαλαλ, λα ηνλ ρηππήζεη.
Αιιά ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
Kevin θιηκαθσλφηαλ. Ο παηέξαο
ηνπ ήηαλ ζε πιήξεο αδηέμνδν.

πλάληεζα ηνλ Kevin θαη ηνλ
παηέξα ηνπ, ηνλ Joe, φηαλ ν Kevin
ήηαλ δψδεθα ρξνλψλ. Η κεγαιχηεξε
δπζθνιία ηνπ Joe ζηνλ απηηζκφ ηνπ
Kevin
ήηαλ
ε
απμεκέλε
επηζεηηθφηεηα ηνπ γηνπ ηνπ. ηελ
πξψηε
καο
ζπλεδξία,
παξαηεξνχζα ζησπειά, θαζψο ν
Kevin θαη ν παηέξαο ηνπ
αιιειεπηδξνχζαλ.
Ο
Joe
πξνζπάζεζε λα νδεγήζεη ηνλ
Kevin ζ’ έλα εηδηθά θηηαγκέλν
δσκάηην παηρληδηνχ, αιιά ν Kevin
αξλήζεθε λα κπεη κέζα. Ο Joe
επαλεηιεκκέλα δήηεζε ηνλ Kevin λα
έξζεη καδί ηνπ ζην δσκάηην
παηρληδηνχ ψζηε λα πεξάζνπλ θαιά
καδί,
ρσξίο
θακία
θαλεξή
αληίδξαζε απφ ηνλ Kevin. Ξαθληθά
θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, ν Kevin
θιφηζεζε ηνλ παηέξα ηνπ φζν
δπλαηά κπνξνχζε. Ο Joe ζχκσζε.

ηηο
επφκελεο
ζπλεδξίεο
επηθεληξψζεθα ζηηο αληηδξάζεηο
ηνπ Joe ζηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ
Kevin. Κάησ απφ ην ζπκφ ηνπ, ν Joe
πίζηεπε φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
Kevin ήηαλ κηα αληαλάθιαζε ηεο
αλεπάξθεηάο ηνπ ζαλ γνληφο. Ο Joe
έθξηλε ηνλ εαπηφ ηνπ σο αθαηάιιειν
παηέξα θαη έλησζε ληξνπή.
Δθθξάδνληαο θαη ζπδεηψληαο γηα ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ, άξρηζε λα
αιιάδεη ηελ αληίιεςή ηνπ. Ο Joe
άξρηζε
λα
βιέπεη
φηη
ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ Kevin δελ ήηαλ
κηα αληαλάθιαζε θαθήο αλαηξνθήο
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–
ήηαλ κηα έλδεημε φηη
πξνζθέξζεθε
«ζπλήζεο»
δηαπαηδαγψγεζε,
εθεί
πνπ
ρξεηαδφηαλ λα γίλεη κε αζπλήζηζην
ηξφπν. Ο Joe άξρηζε λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ν Kevin είρε
θνηλσληθφ
θίλεηξν
θαη
φηη
επηζπκνχζε πάξα πνιχ ηελ
πξνζσπηθή επαθή, πνπ έγηλε
ηειηθά ζπλήζεηα. Ο Joe άξρηζε λα
ληψζεη πεξήθαλνο φηη ν γηνο ηνπ
ήζειε επαθή καδί ηνπ, αθφκα θαη
πνπ ε κνξθή ηεο επαθήο ήηαλ
παξάμελε. Αληί λα ρξεζηκνπνηήζεη
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζαλ ρξφλν
γηα ζπκφ θαη απηφ-θαηεγνξία, ν Joe
ήζειε ηψξα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο
επηζεηηθέο θξίζεηο ηνπ ζαλ επθαηξίεο
γηα λα βξεη ην εμαηξεηηθφ ζηνλ εαπηφ
ηνπ. Αληί λα επηθεληξσζεί ζην πψο
λα ζηακαηήζεη ηνλ Kevin, ν Joe
ήζειε λα βνεζήζεη ηνλ Kevin λα
κάζεη λα ζπλαλαζηξέθεηαη νκαιά.
Δλζνπζηαζκέλνο γηα απηή ηελ
αιιαγή αληίιεςεο, ν Joe ήηαλ
έηνηκνο λα πξνζπαζήζεη μαλά.

ζηγαλή θσλή. Σνπ είπε: «Kevin, φ,ηη
θαη λα θάλεηο, δελ ζα ζε ρηππήζσ.
Έκαζα γηα απηφ θαη πνηέ πηα δελ
ζα ζε ρηππήζσ.» Ο Kevin θάλεθε
πεξηζζφηεξν ζπγρπζκέλνο θαη πήγε
λα θινηζήζεη ηνλ παηέξα ηνπ μαλά.
Ο Joe πήξε ην πφδη ηνπ απφ ηε
κέζε θαη επαλάιαβε ηε δήισζε ηνπ
«Kevin, φ,ηη θαη λα θάλεηο, δελ ζα ζε
ρηππήζσ.» Ο Kevin άξρηζε λα
θιαίεη ζηγαλά. Σα δάθξηα έηξεραλ
ζηα καγνπιά ηνπ. Φαηλφηαλ
ρακέλνο θαη ιππεκέλνο. Δίπε:
«Μπακπά, εγψ πάληα ζε θισηζάσ
θαη εζχ πάληα κε ρηππάο. Έηζη ην
θάλνπκε πάληα.»

Ο Joe πήγε κέζα ζην δσκάηην
παηρληδηνχ
θαζψο
εγψ
παξαηεξνχζα.
Ο
Kevin
αθνινχζεζε ηνλ Joe κέζα ζην
δσκάηην, ηνλ πιεζίαζε θαη ηνλ
θιψηζεζε δπλαηά ζην πφδη. Ο Joe
θνίηαμε ηνλ Kevin θαη ηνπ κίιεζε κε

Γηα ηνλ Kevin, ε επηζεηηθή
αιιειεπίδξαζε είρε γίλεη κηα ηειεηή.
Ήηαλ ζπλεπήο θαη πξνβιέςηκε.
Έδσζε ηάμε ζηελ αιιηψο ρανηηθέο
θαη απνδηνξγαλσκέλεο ζπλαιιαγέο
θαη ηνπ πξφζθεξε ηελ πξνζνρή ηνπ
άιινπ αλζξψπνπ. πρλά νη
20

ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ

ΣΔΤΥΟ 15, IOYΛΙΟ – ΑΤΓΟΤΣΟ 2008

άλζξσπνη κε απηηζκφ ζα ήζειαλ
θάπνηα κνξθή πξνζνρήο, αιιά δελ
έρνπλ ηδέα γηα ην πψο λα ηε
δηεθδηθήζνπλ, πψο λα ηελ ειέγμνπλ
ή ηη λα ηελ θάλνπλ κηα πνπ ηελ
πήξαλ. Ο Joe έπαηδε άζειά ηνπ έλα
ξφιν επηβξαβεχνληαο ζεηηθά ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ Kevin, δίλνληαο
ζηνλ Kevin ηελ αληίδξαζε πνπ
εθείλνο ήζειε φηαλ ηνλ θινηζνχζε.

ΠΑΗΥΝΗΓΗ
ηαπξνχια Βαξζάθε

Φπρνιόγνο, εηδηθεπκέλε
ζε ζέκαηα παηδηθήο
αλάπηπμεο θαη κάζεζεο (MSc)

Αο ηξαγνπδήζνπκε…
Σα παηδηά κε απηηζκφ πνιχ ζπρλά
δπζθνιεχνληαη λα κηιήζνπλ αιιά
εκθαλίδνπλ επαηζζεζία ζηε κνπζηθή. Με
απηφ ην παηρλίδη, ζθνπφο καο είλαη λα
βνεζήζνπκε ηα απηδηά κέζα απφ ηε
κνπζηθή λα κάζνπλ λα αλαπλένπλ θαη λα
αξζξψλνπλ ζσζηά. Δπίζεο, βνεζά ην
παηδί λα επηθεληξσζεί ζε έλα έξγν.
Αξρηθά, μαπιψλνπκε κε ην παηδί ζην
πάησκα ή ζην θξεβάηη θαη βάδνπκε πάλσ
ζηε θνηιηά καο έλα αξθνπδάθη θαη
αλαπλένπκε βαζηά. Πξνηείλνπκε ζην
παηδί λα θάλεη ην ίδην. ηε ζπλέρεηα,
θαζφκαζηε αληηθξηζηά θαη ηξαγνπδάκε
δηάθνξνπο ήρνπο ιέγνληαο ζην παηδί λα
επαλαιακβάλεη ζαλ παπαγάινο. Δδψ
κπνξνχκε λα ζπλνδέςνπκε θαη κε
παιακάθηα, θξαηψληαο θάζε θνξά
δηαθνξεηηθφ ξπζκφ θαη κε ηα ρέξηα θαη κε
ην ηξαγνχδη. ην ηέινο, κπνξείηε λα
θηηάμεηε κε ην παηδί ζαο έλα απηνζρέδην
ηξαγνχδη κε ηνπο ήρνπο πνπ είπαηε.
Καλή διαζκέδαζε! ◄

Μεηά απφ ρξφληα απμεκέλεο
επηζεηηθφηεηαο, ν Kevin άξρηζε κηα
πεξίνδν κε αθξαίεο δηαθπκάλζεηο
απφ γεληθή ζπλεξγαζία θαη ζρέζε
ζε ζπνξαδηθά πνιχ επηζεηηθφηεηα.
Ο Joe έβιεπε ηα επηζεηηθά
επεηζφδηα ζαλ δνθηκαζία λα κελ
αληηδξά.
Μέζα
ζε
κεξηθέο
εβδνκάδεο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
Kevin άξρηζε λα γίλεηαη ζπλέρεηα
πην νκαιή. Δπεηδή ν Joe ήηαλ
αιεζηλφο θαη ζπλεπήο, ήηαλ πην
εχθνιν γηα ηνλ Kevin λα δεη φηη ε
αιιαγή ήηαλ πξαγκαηηθή, φηη ν
παιηφο ηξφπνο δελ ιεηηνχξγεζε
πιένλ, θαη φηη κπνξνχζε λα βξεη
θαηλνχξηνπο,
πην
επγεληθνχο
ηξφπνπο ζπλαλαζηξνθήο.
(Από ην internet: Growing Minds
Copyright © 1998, Steven R. Wertz)

Μεηάθξαζε: Μ. Κνθθαιίδνπ◄
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Η αναγνώπιζε ηος αςηιζμού ζε
μικπή ελικία

εθαξκφδεη ην Κέληξν Τπνζηήξημεο
Γνλέσλ παξαηεξεί ην παηδί θαη ηνλ
γνληφ ζην ζπίηη ηνπο, εμεγεί ζηνπο
γνλείο απφ πνχ πξνέξρνληαη ηα
πξνβιήκαηα ηνπ παηδηνχ, επηθεληξψλεηαη
ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηηο (θνηλσληθέο)
δεμηφηεηεο θαη πξνζπαζεί λα πξνιάβεη
δεπηεξεχνληα
πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο.

Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο παηδηψλ κε
απηηζκφ δηαηζζάλνληαη ήδε απφ ηα
πξψηα ρξφληα φηη ην παηδί ηνπο
εμειίζζεηαη «δηαθνξεηηθά». Άιινη
γνλείο παξαηεξνχζαλ θάπνηα
ραξαθηεξηζηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ παηδηνχ ηνπο, αιιά θαη ην
πεξηβάιινλ θάλεη εξσηήζεηο γηα
παξάδεηγκα γηα ην πείζκα θαη ηηο
εθξήμεηο ζπκνχ. Η αλαγλψξηζε
κπνξεί λα είλαη δχζθνιε ζε κηθξή
ειηθία. Πνιιέο θνξέο ε δηάγλσζε
γίλεηαη φηαλ ην παηδί είλαη ήδε
πέληε ή έμε ρξνλψλ. Απηφ είλαη
ρξφληα κεηά απφ ηηο πξψηεο
ζηελαρψξηεο ησλ γνληψλ.
Μ. Κοκκαλίδος

Οη πξψηεο έλλνηεο πνπ δειψλνπλ νη
γνλείο είλαη πνιιέο θνξέο αζαθείο:
«ην
παηδί
κνπ
ζπκψλεη
ππεξβνιηθά», «δελ παίδεη πνιχ»,
«εμειίζζεηαη κε αξγφ ξπζκφ», «δε
κηιάεη». Απηά ηα πξνβιήκαηα
κπνξεί λα δείρλνπλ απηηζκφ, αιιά
κπνξεί θαη λα έρνπλ άιιε αηηία.
Ο απηηζκφο κπνξεί λα έρεη πνιιέο
κνξθέο. Η θιαζζηθή εηθφλα ηνπ
θιεηζκέλνπ παηδηνχ είλαη γεληθά
γλσζηή
ζηνπο
εηδηθνχο.
Η
αλαγλψξηζε ηνπ απηηζκνχ ζε παηδί
πνπ ςάρλεη επαθή κε αδέμην ηξφπν
είλαη πην δχζθνιν.
Ο απηηζκφο έρεη άιιε εηθφλα
ζηε κηθξή ειηθία απ’ φηη ζε
κεγαιχηεξε ειηθία. Οη ειιείςεηο
ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα είλαη ην πην
ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά κπνξεί λα
είλαη πνιχ δηαθξηηηθά ζε κηθξή
ειηθία. Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
είλαη αθφκα ζε εμέιημε ηφηε. Σα
κηθξά παηδηά δελ παίδνπλ αθφκα

Η πξψηκε αλαγλψξηζε ηνπ
απηηζκνχ είλαη ζεκαληηθή γηα λα
πξνζθέξνπκε ζηνπο γνλείο θαη ην
παηδί ζπγθεθξηκέλε βνήζεηα πνιχ
λσξίο. Οη γνλείο κπνξνχλ λα
κάζνπλ, είηε νκαδηθά είηε αηνκηθά,
λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά
ην απηηζηηθφ παηδί ηνπο θαη επίζεο
πψο λα ην θαζνδεγνχλ κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν ζηελ εμέιημή ηνπ.
Σν
πξφγξακκα
πξψηκεο
παξέκβαζεο γηα ηνλ απηηζκφ πνπ
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 Γελ θάλεη κηθξέο πξνηάζεηο 2
ιέμεσλ (φρη ερνιαιία) φηαλ
είλαη 2 ρξνλψλ.
 Κάζε ρακφ ιφγνπ ή θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ ζε θάζε ειηθία.

καδί, αιιά ρψξηα ν έλαο απφ ηνλ
άιιν. Δλδηαθέξνληαη ζε άιια
παηδηά, αιιά δελ ππάξρεη αθφκα
θηιία. Σα παηδηά κε απηηζκφ ραίξνληαη
ζπλήζσο λα αθνινπζήζνπλ θάπνηα
ξνπηίλα θαη δε ζέινπλ αιιαγέο.
Πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη ζ’
απηφ ηνλ ηνκέα φηαλ νη ξνπηίλεο
ζηακαηάλε, πνπ ζπλήζηζαλ απφ ην
ζπίηη, γηα παξάδεηγκα ζε παηδηθφ
ζηαζκφ.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα εληνπίδνληαη ηα
παηδηά απφ λσξίο. Όηαλ έλα παηδί
ζε θάπνηα ειηθία δείρλεη έλα ή
πεξηζζφηεξα δείγκαηα επηθηλδπλφηεηαο,
έρεη λφεκα λα εμεηαζηεί ην παηδί
βαζχηεξα.
Σα δείγκαηα επηθηλδπλφηεηαο είλαη:
 δελ θάλεη κσξνπδηαθνχο
ήρνπο ζηα 12 κελψλ
 δελ ελδηαθέξεηαη ζε άιινπο
αλζξψπνπο ζηα 12 κελψλ
 δελ γειάεη ζε άιινπο ζηα 12
κελψλ
 δελ αληηδξά φηαλ ηνπ κηιάλε
ζηα 12 κελψλ
 δελ θάλεη λνήκαηα (δε δείρλεη,
δελ θάλεη γεηα ζνπ κε ην ρέξη
ηνπ) ζηνπο 12 κήλεο
 Γελ ρξεζηκνπνηεί ιεηηνπξγηθφ
ιφγν ζηνπο 18 κήλεο

Αλ θαη πνιινί γνλείο ζεσξνχλ ηε
δηάγλσζε θαηαδίθαζε, είλαη απιψο
κηα εμήγεζε γηα ηα θαηλφκελα πνπ
ππάξρνπλ. Σν παηδί δελ αιιάδεη, αλ
πξνηηκάκε λα κελ ην μέξνπκε, αιιά
ην παηδί ζα αιιάμεη ξαγδαία πξνο
ην θαιχηεξν, αλ νη γνλείο γλσξίδνπλ
πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπ θαη πψο
κπνξνχλ λα ην βνεζήζνπλ. Καη ν
γνληφο ζα ληψζεη πνιχ θαιχηεξα,
αθνχ βιέπεη φηη κπνξεί λα
επεξεάζεη ζεηηθά ηελ εμέιημε ηνπ
παηδηνχ.
Τπάξρεη ζηήξημε, ππάξρεη ζεξαπεία, θαη
φζν
λσξίηεξν
μεθηλάκε
ηελ
παξέκβαζε, ηφζν πην γξήγνξν
έρνπκε απνηειέζκαηα.
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Ζ ΓΧΝΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ
Μαληάια
Απηή είλαη κία καληάια γηα παηδηά. θνπφο είλαη λα δσγξαθηζηεί απφ κέζα
πξνο ηα έμσ. Ηξεκεί ηα παηδηά καο θαη βειηηψλεη ηε ζπγθέληξσζή ηνπο κέζα
απφ ην παηρλίδη. Καιή ζαο δηαζθέδαζε!
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ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ
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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ΠΡΟΚΛΖΖ

Ζεηείηαι ζςνοδόρ για 12σπονο
παιδί με αςηιζμό
1. για ηεν ππυινή απαζσόλεζε
ζηο καλοκαιπινό ππόγπαμμα ηος
Δήμος
2. για ηεν καηαζκήνυζε.
Δίνεηαι αμοιβή και βεβαίυζε.
Σελ. 2310 303182

Ο Γήκαξρνο Αγίνπ Παύινπ Νηθόιανο
Βαξζάκεο θαη ν
ύιινγνο Γνλέσλ θαη Φίισλ
Απηηζηηθώλ Αηόκσλ «Αρηίδα» ζαο
πξνζθαινύλ
Σν άββαην 19 Ηνπιίνπ 2νν8 θαη ώξα
7.00κκ
ζηελ νκηιία ηεο Δηδηθήο Νεπξνιόγνπ
Dr LORENE AMET
Δπηθεθαιή ηεο Δηδηθήο Κιηληθήο γηα
ηνλ Απηηζκό
Autism Treatment Trust
Με έδξα ην Δδηκβνύξγν ηεο θσηίαο

Αγαπεηέ αλαγλψζηε - ζηξηα ηνπ ΠΔΡΙ
ΑΤΣΙΜΟΤ,
Λακβάλεηε ην ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ. Αλ ζέιεηε λα
ζπλερίδεηε λα παίξλεηε ην εκπλεπζκέλν καο πεξηνδηθφ,
ζαο παξαθαιψ λα αλαλεψζεηε ηε ζπλδξνκή ζαο
ζχληνκα.

Θέκα:
«ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΝ
ΑΤΣΗΜΟ»

Πξνζπαζνχκε λα εηνηκάδνπκε θάζε κήλα έλα
θαηλνχξην ηεχρνο κε ελδηαθέξνληα άξζξα, κεηαθξάζεηο
απφ βηβιία, ηδέεο, ηζηνξίεο θαη αλαθνηλψζεηο. Θα
ραξνχκε πνιχ κε ηε ζπκκεηνρή ζαο, κνηξάδνληαο κε
ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ ηηο εκπεηξίεο
ζαο, επράξηζηεο θαη δχζθνιεο ζηηγκέο.

Ζ νκηιία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ
Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ Χδείνπ Αγίνπ Παύινπ
Θεζζαινλίθεο
( Πξνέδξνπ Μπξώλε 2 & Γσδώλεο)
Τπεύζπλε Γηνξγάλσζεο : Καιιηόπε
Κνληνύιε
Παηδίαηξνο
Σει 231021214,6945954893
E-mail: kkontoul@otenet.gr

Η εηήζηα ζπλδξνκή ζην ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ είλαη
20 Δπξψ. Μπνξείηε λα πιεξψζεηε ηε ζπλδξνκή ζαο
ζην γξαθείν ηνπ Κέληξνπ Τπνζηήξημεο Γνλέσλ
(Διιεζπφληνπ 22, Καιακαξηά), ή κέζσ ηξάπεδαο:
Alpha Bank
Απ. λογ/ζμος 483-002121-042164
STEEMAN MARIA EUGENI KORN
Ζ ζσνηακηική ομάδα ηοσ ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ
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ΟΜΑΔΕ

ΕΜΙΝΑΡΙΑ
Για γονείρ, εκπαιδεςηικούρ, ειδικούρ και
θοιηηηέρ

Για πεπισσότεπερ πληπουοπίερ: Κέντπο
Υποστήπιξηρ Γονέων.

 Δνημέρφζη για ηον ασηιζμό και ηην
σπερκινηηικόηηηα με διάζπαζη προζοτής.
Για παιδιάηροσς και εκπαιδεσηικούς.

Ομάδα γονέων με εθήβοσς με
ασηιζμό

 Σο θεραπεσηικό παιτνίδι με ζκοπό ηην
επαθή και ηην μάθηζη. Για γονείς και
εθελονηές (6 ζσνανηήζεις)

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

 Αποηελεζμαηική επικοινφνία με ηο παιδί –
Μέθοδος Gordon (6 ζσνανηήζεις)
 Cocounseling
ασηοβεληίφζη

–

Ασηογνφζία

 Ζ ανηιμεηώπιζη βίας μέζα
οικογένεια και ζηο ζτολείο

και
ζηην

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

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

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

Πρωινή και απογεσμαηινή ώρα κάθε
μήνα.

 Πρόγραμμα μείφζης ηοσ θόβοσ
αποηστίας
και
ηης
έλλειυης
ασηοπεποίθηζης για παιδιά ζτολικής
ηλικίας (5 ζσνανηήζεις)
 Δκπαίδεσζη για ειδικούς: η εθαρμογή ηοσ
παιτνιδιού για επαθή και μάθηζη ζηην
οικογένεια.
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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.

Ομάδα παιδιώμ με ασηιζηικό
αδελθό/αδελθή
Μια θορά ηο μήμα παίζοσμ,
ζωγραθίζοσμ με ζκοπό μα
αποδέτομηαι πιο εύκολα ηημ
καηάζηαζη ηοσς και μα
ειζπράηηοσμ αμαγμώριζη για
ηο πρόζωπό ηοσς, κάηι ποσ
πολλές θορές λόγω ηωμ
δσζκολιώμ ζηημ οικογέμεια
ηοσς λείπει αρκεηά.

Ενηαηική ομάδα γονέυν με
παιδιά με αςηιζμό με
εβδομαδιαίερ ζςνανηήζειρ,
ππυινή ώπα
(8 ζςνανηήζειρ)
Σηόσοι: ζηήπιξη, ππακηικέρ
λύζειρ, αναγνώπιζη, γνώζη,
ηπόποι ανηιμεηώπιζηρ, κ.λ.π.

Γπάτηε κι εζείρ ζηο Πεπί
Αςηιζμού…ηιρ ενηςπώζειρ
ζαρ, ηιρ ιδέερ ζαρ, ηιρ
δςζκολίερ ζαρ, ηιρ
επυηήζειρ ζαρ αλλά και ηιρ
παπαηηπήζειρ και επιθςμίερ
ζαρ για να κάνοςμε αςηό ηο
πεπιοδικό όλο και πιο
σπήζιμο
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Κένηπο Τποζηήπιξερ Γονέυν
Σν Κέληξν Τπνζηήξημεο Γνλέσλ έρεη σο ζθνπφ λα πξνζθέξεη θαηαλφεζε θαη
ζηήξημε ζε γνλείο (παηδηψλ κε απηηζκφ, άιιεο δηαηαξαρέο ή πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο), θαη λα ηνπο δείμεη θαηλνχξηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ
πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ, ψζηε λα ηνπο εληζρχζεη ζην γνλετθφ ξφιν θαη λα
ραίξνληαη (πάιη) ηα παηδηά ηνπο.
Γίλεη νπζηαζηηθή, ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ζε γνλείο, ψζηε λα
απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα λα παξνηξχλνπλ νη ίδηνη ηελ
επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ζηα παηδηά ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ζρέζεηο
αλάκεζα ηνπο.
Η εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε γνλέσλ γίλεηαη κε κεζνδηθφ θαη πξαθηηθφ ηξφπν,
θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην γνληφ λα εθαξκφδεη, απηφ πνπ καζαίλεη,
θαζεκεξηλά κε ην παηδί ηνπ, κε ζθνπφ λα δηαθνξνπνηείηαη ζηαδηαθά ε
αληηκεηψπηζε ηνπ.

Κένηπο Τποζηήπιξερ Γονέυν
Ελλεζπόνηος 22, Καλαμαπιά
Σελ. 2310- 450941
Internet site: www.kyg.gr
E- mail: info@kyg.gr

