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ΛΘΓΑ ΛΟΓΘΑ
10 πκβνπιέο γηα λα πξνιάβεηο ην ρξόλην ζηξεο
1. Βξεο ρξόλν γηα ραιάξσζε
2. Με ζπγθξίλεηο ηνλ εαπηό ζνπ κε άιινπο
3. Να νξίζεηο μεθάζαξα ηα όξηα ζνπ, κελ πεηο λαη όηαλ ελλνείο όρη
4. Μάζε λα αθνύο θαη λα αληαπνθξίλεζαη ζηα δηθά ζνπ ζσκαηηθά θαη
ςπρνινγηθά ζηληάια
5. Γελ ρξεηάδεηαη λα είλαη όια ηέιεηα, θηάλεη λα είλαη αξθεηό
6. Μελ θάλεηο όια ηα πξάγκαηα ηαπηόρξνλα
7. Να αλαγλσξίζεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηληάια ηνπ ζηξεο, θάλε ηηο επηινγέο
ζνπ θαη θάλε θάηη κ’ απηό
8. Κάλε ηε δνπιεηά πνπ πξαγκαηηθά θηινδνμείο
9. Αλαθάιπςε ηη πξάγκα θνζηίδεη ηελ ελέξγεηα ζνπ θαη ηη πξάγκα ζνπ δίλεη
ελέξγεηα
10. Απόιαπζε ηε δσή!!
Αο μεθηλήζνπκε ην ρεηκώλα θαιά,
γηα λα αληέμνπκε κέρξη ην επόκελν θαινθαίξη!!!
Μ. ηέηκαλ-Κνθθαιίδνπ
Παηδνςπρνιόγνο, Τπνζηήξημε Γνλέσλ
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θέςεηο πεξί Ξύινπ
ηεο Alice Miller, Ph.D.
Γηαηί νη «μπιηέο», ηα ραζηνύθηα θαη αθόκα θαη ηα θαηλνκεληθά
αβιαβή ρατδεπηηθά ρηππήκαηα ζην ρέξη είλαη επηθίλδπλα γηα έλα
κσξό;
1. Γηδάζθνπλ ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά.
2. Καηαζηξέθνπλ ηελ αδηάπηαηζηε πεπνίζεζε θαη αλάγθε
ησλ βξεθώλ όηη είλαη αγαπεηά.
3. Πξνθαινύλ άγρνο εμαηηίαο ηεο αλακνλήο ηνπ επόκελνπ
ρηππήκαηνο.
4. Τπάξρνπλ βαζηζκέλα ζε έλα ςέκα: ππνηίζεηαη όηη
ιεηηνπξγνύλ εθπαηδεπηηθά ελώ ζηε πξαγκαηηθόηεηα είλαη έλαο
ηξόπνο ησλ γνληώλ λα μεζπάζνπλ ηελ νξγή ηνπο. ηαλ
ρηππνύλ είλαη επεηδή ηνπο ρηππνύζαλ όηαλ ήηαλ θαη εθείλνη
παηδηά.
5. Πξνθαινύλ ζπκό θαη δηάζεζε γηα εθδίθεζε ην νπνίν
θαηαπηέδεηαη γηα λα εθθξαζηεί πνιύ αξγόηεξα.
6. Πξνηξέπνπλ ην παηδί λα δερηεί παξάινγα επηρεηξήκαηα
όπσο π.ρ. «ε δέξλσ γηα ην θαιό ζνπ» ηα νπνία παξακέλνπλ
ραξαγκέλα ζηε κλήκε ηνπο.
7. Καηαζηξέθνπλ ηε ζπκπόληα θαη ηελ επαηζζεζία γηα ηνπο
άιινπο θαη ηνλ εαπηό ηνπο. Σν νπνίν εκπνδίδεη ηελ θαηάθηεζε
ελνξαηηθόηεηαο.
Ση καθξνρξόληα κελύκαηα πεξλνύλ ζην κσξό από ηελ αλνρή
ηνπ ζε ρηππήκαηα;
Σν κσξό καζαίλεη:
1. ηη ην παηδί δελ αμίδεη ζεβαζκό.
2. ηη ην θαιό θαη ην ζσζηό κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ κέζσ
ηεο ηηκσξίαο, ην νπνίν είλαη ζηελ νπζία ιάζνο, γηαηί ελ κέξεη
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καζαίλεη ην παηδί λα ηηκσξεί.
3. ηη ην λα ππνθέξεηο δε πξέπεη λα βηώλεηαη, πξέπεη λα ην
αγλννύκε, ην νπνίν όκσο είλαη επηθίλδπλν γηα ην
αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα.
4. ηη ε βία είλαη κία έλδεημε αγάπεο (αλαπηύζζνληαο
δηαζηξνθή).
5. ηη ε άξλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη θάηη ην πγηέο
(αιιά δπζηπρώο πνιύ αξγόηεξα ν νξγαληζκόο θαιείηαη λα
πιεξώζεη ην ηίκεκα).
Ο νξγαληζκόο απνκλεκνλεύεη όια απηά ηα επηβιαβή ζηνηρεία ησλ
ππνηηζέκελσλ «θαιώλ ρηππεκάησλ».
Πσο μεζπά ζπλήζσο ε θαηαπίεζε ηνπ ζπκνύ;
A. ε παηδηά θαη εθήβνπο:
1. Κνξντδεύνληαο ηνλ αδύλακν.
2. Υηππώληαο ηνπο ζπκκαζεηέο.
3. Παξαθνινπζώληαο βίαηε ζπκπεξηθνξά ζηελ ηειεόξαζε,
παίδνληαο video games πνπ πκλνύλ ηε βία θαη δίλνπλ
αλαγλώξηζε ζε βίαηνπο ήξσεο. (Σα παηδηά πνπ έρνπλ
αγαπεζεί θαη δελ ηα ρηύπεζαλ πνηέ δε δείρλνπλ ελδηαθέξνλ
ζε βαζαληζηηθέο ηαηλίεο θαη ζαλ ελήιηθεο δελ παξάγνπλ βία
θαη ηξόκν).
B. ε ελήιηθεο:
1. Γηαησλίδνληαο ην «μύιν» σο κία θαηά ηα θαηλόκελα
εθπαηδεπηηθή θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδν, ηελ νπνία ζπρλά
πξνηείλνπλ έλζεξκα ζηνπο άιινπο. Δλώ ζηε πξαγκαηηθόηεηα
όηαλ ππνθέξεη ζα παηδί απηό πνπ θάλεη ζηε ζπλέρεηα είλαη
λα εθδηθείηαη ηελ επόκελε γεληά.
2. Με ην λα αξλείηαη λα θαηαιάβεη ηε ζύλδεζε κεηαμύ ηεο
παξειζνληηθήο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ έρεη βηώζεη θαη ηεο
3
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βίαο πνπ ελεξγά επαλαιακβάλεηαη ζην παξόλ. Έηζη ινηπόλ ε
άγλνηα ηεο θνηλσλίαο δηαησλίδεηαη.
3. Με ην λα αζρνινύληαη κε επαγγέικαηα πνπ απαηηνύλ
θάπνηα κνξθή βίαο: αζηπλνκία, ζηξαηόο, boxing, θηι.
4. Τπνζηεξίδνληαο πνιηηηθέο ηδέεο πνπ αλαδεηνύλ
απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηε βία
πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ζηελ θνηλσλία θαη ε νπνία ηειηθά κέλεη
αηηκώξεηε κέζσ ηεο «θάζαξζεο» θπιώλ θαη ηνπ εζληθνύ
«μεθαζαξίζκαηνο», εμνζηξαθίδνληαο έηζη θνηλσληθέο
κεηνλόηεηεο.
5. Έρνληαο κάζεη λα ππαθνύλ ζηε βία ζαλ παηδηά,
θαζίζηαληαη επάισηνη ζην λα ππαθνύζνπλ ζε νπνηαδήπνηε
εμνπζηαζηηθή αξρή αλαθαιεί ηνλ ηξόπν επηβνιήο ησλ γνλέσλ,
π.ρ. νη Γεξκαλνί ππάθνπζαλ ηνλ Υίηιεξ, νη Ρώζνη ηνλ ηάιηλ
θαη νη έξβνη ηνλ Μηιόζεβηηο.
6. Αληηζηξόθσο, θάπνηνη αληηιακβάλνληαη ηελ απώζεζε ζην
αζπλείδεην θαη ηελ θαζνιηθή άξλεζε ηνπ παηδηθνύ πόλνπ θαη
θαηαλννύλ ηνλ ηξόπν πνπ ε βία κεηαθέξεηαη, ζα θιεξνλνκηά,
από ηνπο γνλείο ζηα παηδηά θαη ζα ζπλέπεηα ζηακαηνύλ αλ
ρηππνύλ ηα παηδηά, αλεμαξηήησο ειηθίαο. Απηό κπνξεί λα
πξαγκαησζεί, κεξηθνί κάιηζηα ηα θαηάθεξαλ, ακέζσο κόιηο
γίλεη θαηαλνεηό όηη ηα αίηηα θαη νη ζπλέπεηεο ηεο παηδηθήο
θαθνπνίεζεο είλαη θνηλά ζε όινπο θαη αθνξνύλ ην
θαηαπηεζκέλν ηζηνξηθό θαθνπνίεζεο ησλ ίδησλ ησλ γνληώλ.
πρλά πνιινί αλαδεηνύλ ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο ηηκσξίαο. Γελ
ππάξρεη ελαιιαθηηθή ζην λα ρηππάο παηδηά. Αλ ην θύξην κέιεκα
ηνπ γνληνύ είλαη λα βνεζήζεη ην παηδί ηνπ λα αλαπηύμεη
απηνλνκία, ηόηε δε ζα έπξεπε λα αλαδεηεί κέζα γηα λα ην θάλεη
ππάθνπν, θαη απηό είλαη ην κόλν πνπ κπνξεί θάπνηνο λα
επηηύρεη κε ην «μύιν», γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ζύληνκν ρξνληθό
δηάζηεκα. Γπζηπρώο όκσο, αξγόηεξα, νιόθιεξε ε νηθνγέλεηα
ζα αλαγθαζηεί λα πιεξώζεη ην ηίκεκα απηήο ηεο ππαθνήο θαη
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ζεσξώληαο απηό δεδνκέλν από ηε πξώηε κέξα ηεο δσήο ηνπ
παηδηνύ ζαο είλαη δηθήο ζαο ε επζύλε λα ιάβεηε ηε ζσζηή
επηινγή.
Αλαινγηζηείηε ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα:
«Σα παηδηά ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο ηθαλνπνηήζεθαλ κε
πνιύ αγάπε εγθαίξσο από ηνπο γνλείο…είλαη
νινθιεξσηηθά θαη θαζνιηθά θπξηαξρεκέλα από ηε πην
ζνβαξή κνξθή πεηζαξρίαο πνπ ζα κπνξνύζε λα
δηαλνεζεί θαλείο: δελ θάλνπλ απηά πνπ δε ζέιεηο λα
θάλνπλ επεηδή ζε αγαπνύλ πάξα πνιύ!»
«Αλ δελ έρεηο ππεξθνξηώζεη ηελ αηκόζθαηξα αλάκεζα ζε
ζέλα θαη ην παηδί ζνπ κε ρίιηα αλόεηα «κε» γηα ηελ
πνξζειάλε ζνπ ή πνπ έθαγε ην γιπθό πξηλ ην θαγεηό ή
γηαηί δελ ηξώεη ην ζπαλάθη ή επεηδή δελ έθαλε ην έλα ή ην
άιιν, ηόηε ηηο ιίγεο πεξηπηώζεηο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ηνπ
απαγνξέςεηο θάηη επεηδή έηζη αξκόδεη γηα ηελ αζθάιεηά
ηνπ ηόηε δε ζα ρξεηαζηεί λα πξνζεγγηζηεί ε έλλνηα ηεο
πεηζαξρίαο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζεκηηή ζπκπεξηθνξά»
- Dr. Elliott Barker,
Director, Canadian Society for the Prevention of Cruelty to Children
«Ζ αιήζεηα πεξλάεη πάληα ηξεηο δνθηκαζίεο. Αξρηθά
γεινηνπνηείηαη. ηε ζπλέρεηα θαηαπνιεκάηαη βίαηα θαη
ηέινο, γίλεηαη απνδεθηή ζαλ απηαπόδεηθηε».
- Schopenhauer◄

Δπηκέιεηα – Μεηάθξαζε
Μ. Κνθθαιίδνπ – . Βαξζάθε
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θαη δπλαηά, κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ
ζε θνηλσληθέο απαηηήζεηο. Πώο
πεξλά άξαγε ηνλ θαηξό ηνπ έλα
παηδί ζρνιηθήο ειηθίαο:

Ζ ζεσξία ηνπ Piaget ζηελ
ζρνιηθή ηάμε
Αξηζηνλίθε Τξπθσλίδνπ
Υπ. Γηδάθηνξαο ζην ηκήκα
Ψπρνινγίαο Α.Π.Θ
Μ.Α Σπκβ. Ψπρνιόγνο
Δηθαζηηθή ςπρνζεξαπεύηξηα
www.aristonikitheodosioutrifonidou.
blogspot.com
Υπεύζπλε ηνπ ηκήκαηνο ζπνπδώλ
Δθπ. Οκίινπ Learn-it Θεζζαινλίθε

Ο Τδαθ μππλάεη ην πξσί, ληύλεηαη,
ηξώεη ην πξσηλό ηνπ. Μεηά βνεζά
ηνλ παηέξα ηνπ ζην πιύζηκν ησλ
πηάησλ. Απνθαζίδεη αλ ζα πάεη κε
πνδήιαην ζην ζρνιείν. Παίδεη
κόλνο ηνπ ζηελ απιή. Πεγαίλεη
κόλν ηνπ ζην ζρνιείν.

ηε κέζε παηδηθή ειηθία ην
ύςνο, ε δύλακε ησλ παηδηώλ
απμάλνληαη ζεκαληηθά. Βηνινγηθνί,
ζπλαηζζεκαηηθνί,
θνηλσληθνί,
γλσζηηθνί
παξάγνληεο
παξαηεξνύληαη ζηε κέζε παηδηθή
ειηθία.
Σν
ζηάδην
ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ λνεηηθώλ πξάμεσλ
ζπληζηά ηε κεηάβαζε κεηαμύ ηεο
πξν-ινγηθήο ζθέςεο ηεο πξώηεο
παηδηθήο ειηθίαο.
Ζ ζεσξεηηθή ζηάζε ηνπ Piaget
είλαη μεθάζαξε: θάζε παηδί πξέπεη
λα πεξάζεη από όια ηα ζηάδηα ηεο

ηηο θνηλσλίεο όινπ ηνπ θόζκνπ
νη ελήιηθεο αξρίδνπλ λα έρνπλ
θαηλνύξγηεο πξνζδνθίεο όηαλ ηα
παηδηά ηνπο πιεζηάδνπλ ηα έμη. Οη
πξνζδνθίεο απηέο πεγάδνπλ από
ηελ πεπνίζεζε όηη ηα παηδηά απηήο
ηεο ειηθηαθήο νκάδαο αξρίδνπλ λα
ζπκπεξηθέξνληαη πην ώξηκα θαη ε
σξηκόηεηα απηή πξνθύπηεη από ην
ζπλδπαζκό
νηθνινγηθώλ
πεξηζηάζεσλ,
πνιηηηζκηθώλ
παξαδόζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ ησλ
ελειίθσλ. Σα παηδηά είλαη επθίλεηα
6
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γλσζηηθήο αλάπηπμεο κε ηελ ίδηα
ζεηξά.
Οη
παξάγνληεο
ηεο
σξίκαλζεο
ζέηνπλ
ζαθείο
πεξηνξηζκνύο
ζηελ
γλσζηηθή
αλάπηπμε. Οη πεξηνξηζκνί απηνί
αιιάδνπλ, θαζώο ε σξίκαλζε πξνρσξεί.
Ζ πξαγκαηνπνίεζε απηώλ ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ πξνθύπηνπλ από
ηνπο πεξηνξηζκνύο απηνύο ζε θάζε
ζεκείν ηεο αλάπηπμεο εμαξηάηαη
από ηηο ελέξγεηεο ηνπ παηδηνύ ζην
πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ ελεξγεηηθή
εκπεηξία είλαη έλαο από ηνπο
ηέζζεξηο παξάγνληεο ηεο γλσζηηθήο
αλάπηπμεο. Σν θάζε είδνο ηεο
γλώζεο πνπ νηθνδνκεί ην παηδί
(θπζηθή γλώζε, ινγηθό-καζεκαηηθή
ζθέςε θαη θνηλσληθή γλώζε)
απαηηεί από ην παηδί λα αιιειεπηδξά
κε ηα αληηθείκελα θαη ηνπο αλζξώπνπο. Οη
ελέξγεηεο κπνξεί λα είλαη θπζηθνί
ρεηξηζκνί ησλ αληηθεηκέλσλ ή ησλ
γεγνλόησλ. Ζ αληαιιαγή ηδεώλ κεηαμύ
ησλ
αλζξώπσλ,
νλνκάδεηαη
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζηε
γιώζζα ηνπ Piaget. Οη έλλνηεο, ηα
ζρήκαηα πνπ αλαπηύζζνπλ νη
άλζξσπνη
κπνξνύλ
λα
θαηεγνξηνπνηεζνύλ σο εθείλα πνπ είλαη
αηζζεηεξηαθά
δηαζέζηκα
θπζηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Ζ έλλνηα δέληξν έρεη
θπζηθά ζπζηαηηθά, ε έλλνηα εηιηθξίλεηα
δελ έρεη. Έλα παηδί κπνξεί λα
αλαπηύμεη κηα θνηλσληθή απνδεθηή

έλλνηα ηνπ δέληξνπ - θπζηθή γλώζε
- ζρεηηθά κε ηελ αλεμάξηεηε από
άιιεο. Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο
κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληζνξξνπία,
ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε θπζηθή θαη
ηε ινγηθό-καζεκαηηθή γλώζε. ηαλ
ηα
παηδηά
βξίζθνληαη
ζε
θαηαζηάζεηο όπνπ ε ζθέςε ηνπο
ζπγθξνύεηαη κε ηε ζθέςε ησλ
άιισλ παηδηώλ ε ζύγθξνπζε απηή
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εξσηήκαηα
όζνλ αθνξά ηε δηθή ηνπο ζθέςε. Ζ
θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε
πνηθίιιεη. Κάπνηνο κπνξεί λα
αιιειεπηδξά κε νκόηηκνπο ηνπ,
γνλείο ή ελήιηθεο. Σα γεγνλόηα πνπ
ζπκβαίλνπλ ζηελ αίζνπζα ελόο
ζρνιείνπ είλαη πνιύ ζπρλά νη
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ ίδησλ
καζεηώλ θαη ησλ καζεηώλ κε ηνπο
δαζθάινπο. ινη νη ηύπνη ηεο θνηλσληθήο
αιιειεπίδξαζεο
θαη
θνηλσληθήο
εκπεηξίαο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε
λνεηηθή αλάπηπμε (Οπάληζγνπεξζ,.
Μ. Γ, 2001). Ζ εκθάληζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ λνεηηθώλ πξάμεσλ
αιιάδεη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά
ησλ παηδηώλ: θαηαλννύλ πώο λα
παίδνπλ παηρλίδηα ζύκθσλα κε
θαλόλεο, θαηαλννύλ θαιύηεξα ηνπο
θνηλσληθνύο θαη εζηθνύο θαλόλεο,
δελ παγηδεύνληαη ζηε δηθή ηνπο
νπηηθή γσλία θαη κπνξνύλ λα
εξκελεύνπλ ηηο πξνζέζεηο ησλ
7
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Βηβιηνγξαθία

άιισλ. Έηζη απμάλεηαη ε πνηθηιία
ησλ θνηλσληθώλ ηνπο ζρέζεσλ. Ζ
βειηίσζε ηεο κλήκεο θαηά ηελ παηδηθή
ειηθία ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε,
ην απόζεκα γλώζεσλ βνεζά ηα
παηδηά λα αληηκεησπίδνπλ δύζθνιεο
θαηαζηάζεηο (Cole M. & Cole S.,
2001).
Σα ζηάδηα πνπ θαζόξηζε ν Piaget
είλαη ηα αθόινπζα:
Α΄ Φάζε ησλ αηζζεζηνθηλεηηθώλ
ιεηηνπξγηώλ (0-2 έηε πεξίπνπ),
Β΄ Φάζε ησλ ζπκβνιηθώλ
ιεηηνπξγηώλ (2-7 έηε πεξίπνπ)
Γ΄ Φάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ (7-11 έηε
πεξίπνπ)
Γ΄ Φάζε ησλ αθεξεκέλσλ
γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ (11-15
έηε πεξίπνπ)
1. Έκθαζε ζηελ δηαδηθαζία ζθέςεο
ηνπ παηδηνύ θαη όρη ζηα πξντόληα
ηεο.
2. Αλαγλώξηζε ηνπ θεληξηθνύ ξόινπ
ηεο άκεζεο θαη ελεξγεηηθήο
εκπινθήο ηνπ παηδηνύ ζηηο
δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο.
3.
Γελ
είλαη
ζσζηό
λα
πξνζπαζνύκε λα θάλνπκε ηα
παηδηά λα ζθέθηνληαη όπσο νη
ελήιηθνη.
4. Απνδνρή ησλ αηνκηθώλ
δηαθνξώλ ζηελ πνξεία ηεο
αλάπηπμεο.

1. Coleman, Daniel (1998). Η ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζύλε. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
2. Cole. M & Cole. S. (2002). Η Αλάπηπμε ησλ παηδηώλ.
Β΄ηόκνο Δπί. (2ε έθδνζε). Αζήλα; Σππσζήησ (ζει: 45,
131,411).
3. Cornol, L. (2000), Lookingat Homework Differently, The
Elementary School Journal, 100, 5, 529-548.
4. Γαλαζζήο – Αθεληάθεο, Α. (1997), Δηζαγσγή ζηελ
Παηδαγσγηθή. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
5. Fontana, D.(1996), Ο εθπαηδεπηηθόο ζηελ ηάμε. Αζήλα:
αββάιαο.
6. Μάλνο, Κ. (1993), Παηδαγσγηθή – Ψπρνπαηδαγσγηθή.
Αζήλα: Γξεγόξεο.
7. Μαηζαγγνύξαο, Ζ. (2003), Η δηαζεκαηηθόηεηα ζηε
Σρνιηθή Τάμε. Αζήλα: Γξεγόξεο.
8. Μπαθηξηδήο, Κ. (1996), Η δπλακηθή ηεο
αιιειεπίδξαζεο ζηελ επηθνηλσλία. Αζήλα: Gutenberg.
9. Ξσρέιιεο, Π. (1997-98), Σρνιείν θαη Δθπαηδεπηηθνί
κπξνζηά ζηηο ζύγρξνλεοπξνθιήζεηο. Πεξ.
Μαθεδόλ, η.4, ζ.3-20.
10. Παπαδάηνο, Η. (1991), Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
παηδηώλ Σρνιηθήο ειηθίαο θαη αληηκεηώπηζήο ηνπο.
ΔΛΔΤΠ, ηεύρνο 18-19, ζο. 29-42.
11. Gottman,. J. (2000). Η Σπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε
ησλ παηδηώλ. Αζήλα: Διιεληθά γξάκκαηα
12. Rogers, C.R.(1942), Counseling and psychotherapy.
Bonston: Houghton-Mifflin ◄

Αλ έλα εθαηνκκύξην αλζξώπνπο
πηζηεύνπλ ζε κηα βιαθεία, αθόκα
παξακέλεη κηα βιαθεία.
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θέςνπ θαη θάλε…
(Από ην βηβιίν Denk en Doe)
Μεηάθξαζε: Μ. Κνθθαιίδνπ

Κνηλσληθέο ηθαλόηεηεο 3

Απηή ε άζθεζε έρεη σο ζθνπό ηελ εθκάζεζε ηνπ κνηξάζκαηνο πιηθνύ.
Ο θαζέλαο έρεη έλα θνπηί κε πιηθό. Απηό πξέπεη λα ηαθηνπνηεζεί ζην θνπηί
ζηελ κέζε. Απηό ην θνπηί έρεη έλα άλνηγκα πνπ ρσξάεη αθξηβώο έλα
αληηθείκελν κόλν.
Γελ πεξηκέλνπκε λα πάξνπλ ζεηξά ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ. ◄
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ηήλη ηος Asperger

ζνπ θέξλεη ηόζν πνιύ αλεζπρία. Γε
μέξσ πνηέ ηη ζα ζπκβεί. Κάζε θνξά
πξνζαξκόδνκαη θαη πάιη ζηε δηθή
ζνπ ζπκπεξηθνξά, ζηηο δηθέο ζνπ
ζθέςεηο, ζηηο δηθέο ζνπ μαθληθέο
ηδέεο. Κη εγώ, εγώ δσ όηαλ ιείπεηο.
Μεξηθέο θνξέο όηαλ θεύγνπκε καδί
δηαθνπέο, έξρεηαη κηα εξεκία ζηε
ζρέζε καο αιιά θαη ηαπηόρξνλα
όρη.
κσο
ηόηε
ππάξρεηο
πεξηζζόηεξν γηα καο, γηα κέλα. Γελ
ζε απνζπάεη ε δνπιεηά ζνπ, ηα
ρόκπη ζνπ, ε θνηλσληθή δσή ζνπ.
Πόζν
κπεξδεκέλα
είλαη.
Αγαπηόκαζηε ηόζν πνιύ θαη όκσο
είλαη δύζθνιν λα είκαζηε καδί ζηελ
θαζεκεξηλή δσή. Γηα ζέλα δελ είλαη
δύζθνιν. Δζύ αηζζάλεζαη άλεηνο
καδί κνπ. Αηζζάλεζαη αζθαιήο
ζηνλ θόζκν, ζην ζπίηη πνπ
δεκηνπξγώ γηα ζέλα. Σν θαγεηό
ζνπ ζηελ ώξα ηνπ, ε μεθνύξαζή
ζνπ, ε ηειεόξαζή ζνπ, ν
ππνινγηζηήο ζνπ. Ξέξσ όηη αγαπάο
πάξα πνιύ εκέλα θαη ηα παηδηά θη
όκσο δε κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηα
κε απηό. Εεηο ζηνλ θόζκν ζνπ θαη
θάλεηο απηό πνπ θάλεηο. Δκείο δνύκε
ζηνλ θόζκν καο, ζην έμσ θόζκν. Ο
δηθόο ζνπ θόζκνο παίδεηαη κόλν
ζην δηθό ζνπ θεθάιη. Δθεί
δεκηνπξγείο ηνλ θόζκν ζνπ θαη ηνλ
βηώλεηο κε ην δηθό ζνπ ηξόπν. Γηα
ηνλ έμσ θόζκν δείρλεηο πνιύ

«Αλ ν ζύληξνθνο ζνπ έρεη ην
ζύλδξνκν Asperger»
Maxine Aston
Engagement
(Απξ/Μάην
2008)
Πεξηνδηθό ηνπ Οιιαλδηθνύ ζπιιόγνπ
πεξί απηηζκνύ. Μεηάθξαζε: Μ.
Κνθθαιίδνπ

O άλδξαο κνπ θη εγώ
Ο άλδξαο κνπ, έηζη ζα ζε
νλνκάζσ. Αθνύγεηαη ηππηθά θαη
έηζη δελ ην αηζζάλνκαη. Νηώζσ
πνιύ δεκέλε καδί ζνπ. ηελ
θαζεκεξηλή δσή δνύκε αξθεηά ν
θαζέλαο ηε δηθή ηνπ δσή. Πάληα
ιέσ
όηη
κπνξνύκε
λα
αληηκεησπίζνπκε όιν ηνλ θόζκν
καδί. Ο θαζέλαο ην δηθό ηνπ κηζό.
Πξαγκαηηθά δελ ππάξρεη πνιύ καδί,
εζύ δεηο ζην δηθό ζνπ θόζκν θαη
κεξηθέο θνξέο ηαηξηάδσ θη εγώ εθεί
κέζα, αιιά δε κε ζθέθηεζαη ζηνλ
έμσ θόζκν. Δίκαη ην αζθαιέο ιηκάλη
ζνπ,
όπνπ
είζαη
πάληα
εππξόζδεθηνο. Μεξηθέο θνξέο
ζθέθηνκαη, ηη εύθνινο ζα ήηαλ ν
θόζκνο μαθληθά αλ δελ ππήξρεο. Ο
απζνξκεηηζκόο ζνπ, ε αλεζπρία
ζνπ, ην εγώ ζνπ. Γπζθνιεύνκαη
ηόζν ζπρλά κε απηά. Ζ παξνπζία
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εγσηζηηθόο. Θέιεηο λα ππάξρεηο γηα
όιν ηνλ θόζκν κε ην δηθό ζνπ
ηξόπν. Γε βιέπεηο όηη παξακειείο
ηελ
νηθνγέλεηά
ζνπ,
ηνπο
αλζξώπνπο πνπ ζε αγαπάλε. Γελ
ην ληώζεηο, δελ ην βηώλεηο έηζη.
Μόλν ζηηο δηαθνπέο ε νηθνγέλεηά
ζνπ είλαη ν θόζκνο κέζα ζηνλ
νπνίν δεηο. Κάλνληαο ηα δηθά ζνπ
πξάγκαηα όκσο. Υσξίο λα
ππνινγίδεηο εκάο πξαγκαηηθά. ηαλ
εκείο πξνζαξκνδόκαζηε ζην δηθό
ζνπ ξπζκό, ηα δηθά ζνπ
ελδηαθέξνληα, ην δηθό ζνπ θόζκν,
ηόηε δελ ηξέρεη ηίπνηα.

θαλνληθόο θαη εκείο θάλνπκε ην
δύζθνιν. Μεξηθέο θνξέο ιέσ
«γύξλα από ηνλ πιαλήηε ζνπ, έια
πάιη ζηε γε, γύξλα ζε καο». κσο
πνηέ δε ζα γίλεη όπσο ζα ην ήζεια
εγώ. Να είκαζηε έλα. Μηιάσ ζε
ζέλα όηαλ έρσ αλάγθε λα πσ θάηη.
Να κηιάσ καδί ζνπ είλαη θάηη
δηαθνξεηηθό.
πλαηζζεκαηηθά
είκαζηε έλα. ην θεθάιη καο είκαζηε
δύν μέλνη. Παξόια απηά ζέισ λα
κείλσ καδί ζνπ. Αλ θαη δελ είλαη
εύθνιν κεξηθέο θνξέο. ην κπαιό
κνπ ζνπ είπα κηα δεύηεξε θνξά
πξαγκαηηθά «λαη». κσο ζπλερίδσ
λα ιππάκαη γηαηί δε κπνξείο λα κε
ληώζεηο. Γε κπνξείο λα θαηαιάβεηο
πόζν εγσηζηηθά θέξεζαη πνπ θαη
πνπ ζε κέλα, ελώ ζέιεηο κόλν ην
θαιύηεξν
γηα
κέλα.
Πόζν
πεξίπινθνο είλαη ν θόζκνο. ◄
Μ. Κνθθαιίδνπ
Παηδνςπρνιόγνο,
ππνζηήξημε γνλέσλ

Ο γηνο ζνπ, πνπ δηαγλώζηεθε, ζε
αληηκεησπίδεη κε ηα δεδνκέλα
κεξηθέο θνξέο. Ξέξσ από πνηόλ ην
πήξε απηό, είπεο. Μηα δήισζε,
ηίπνηα παξαπάλσ. Γε κπνξείο λα
θάλεηο ηίπνηα κε απηό. Γε ζέιεηο λα
ην δεηο. Ο δηθόο ζνπ θόζκνο είλαη

«Το τιούμορ θεραπεύει καλύηερα
από έμα μηοσλάπι γεμάηο θάρμακα»
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Secret Scrolls

ζθέςεηο, ιέμεηο,
ζπλαηζζήκαηα.

Rhonda Byrne, The Secret

πξάμεηο

θαη

Ποια είναι η λύζη ζε κάθε δύζκολη
καηάζηαζη ζηη ζυή;
Ακολούθηζε ηο μονοπάηι ηηρ
θεηικήρ ζκέτηρ.
Δπηκέιεηα – Μεηάθξαζε
Μ. Κνθθαιίδνπ – Σ.Βαξζάθε

Υξεζηκνπνίεζε ηελ ζέιεζή ζνπ θαη
απνθάζηζε όρη κόλν ην όηη ζα
επηθεληξώλεζαη ζηελ ζεηηθή ζθέςε
αιιά θαη όηη ζα εηζάγεηο ηελ
αηζηνδνμία ζε θάζε ζθέςε, ιέμε θαη
πξάμε ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ζνπ.
Υξεηάδεηαη απνθαζηζηηθόηεηα, δύλακε,
πίζηε θαη ηζρπξή ζέιεζε γηα λα
επηθεληξσζεί θαλείο ζηα ζεηηθά
ζηνηρεία όηαλ πξνθύπηεη κία θαηάζηαζε
ηδηαίηεξα αξλεηηθή, αιιά είλαη ζεκαληηθό
λα ζπκάζαη όηη ην ύκπαλ θαη ν λόκνο ηεο
έιμεο ιεηηνπξγνύλ ππέξ ζνπ. ζν
πεξηζζόηεξν επηθεληξώλεζαη ζην λα
ζθέθηεζαη ζεηηθά, λα κηιάο ζεηηθά θαη λα
πξάηηεηο ζεηηθά ν λόκνο ηεο έιμεο ζα
απειεπζεξώζεη ηε δσή ζνπ. Ξαθληθά
ζα θνηηάμεηο γύξσ ζνπ θαη ζα
δηαπηζηώζεηο όηη ε αξλεηηθόηεηα
έρεη θύγεη θαη όηη ε δσή ζνπ είλαη
πιένλ γεκάηε κε ραξά θαη
θαινζύλε. ◄

Σν λα επηιέμνπκε λα αληηκεησπίδνπκε
ζεηηθά ηα πξάγκαηα κπνξεί λα είλαη
άιινηε θάηη πνιύ εύθνιν θαη ζε
άιιεο πεξηπηώζεηο πάξα πνιύ
δύζθνιν. ηαλ όια βαίλνπλ θαιώο
θαη είκαζηε ζε κία ξόηα ηόηε ε
ζεηηθή αληηκεηώπηζε ηεο δσήο είλαη
θάηη πνπ ηείλνπκε λα θάλνπκε
αβίαζηα, εύθνια θαη θπζηθά. ηαλ
όκσο ζπκβαίλεη θάηη αξλεηηθό είλαη
πνιύ πην δύζθνιν θαη ηνικεξό λα
αθνινπζήζνπκε ην ζεηηθό κνλνπάηη.
Χζηόζν πξέπεη λα ην επηιέγνπκε!
Αλεμάξηεηα από ην πόζν κεγάιε
είλαη ε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπκε,
δελ ππάξρεη άιινο ηξόπνο γηα λα
βνεζήζνπκε ηνλ εαπηό καο λα
επηζηξέςεη ζηελ αηζηνδνμία. ηαλ
παξνπζηάδνληαη αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο
πξέπεη λα νρπξώλεηο ηελ ζέιεζή ζνπ
θαη λα αξλείζαη λα ππνβηβάζεηο ηνλ
εαπηό ζνπ θάλνληαο αξλεηηθέο
12

ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ

ΣΔΤΥΟ 17, ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2008

ΚΙΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ...
…ΓΙΑ ΟΛΟΤ!
ηεο Μαξίαο Καξακπαηδάθε
Μόιηο πξνρηέο θαηάθεξα λα δσ ηελ πνιπζπδεηεκέλε ηαηλία ‘’Ο
άλζξσπνο ηεο βξνρήο’’. Με ιίγα ιόγηα είλαη θαηαπιεθηηθή. Τελ είδα κε
παξέα θαη ηα ζρόιηα ήηαλ πνηθίια αιιά ζεηηθά. Έγηλαλ πνιιέο εξσηήζεηο ηνπ
ηύπνπ ηη έρεη ηώξα ν πξσηαγσληζηήο θαη γηαηί είλαη ηόζν έμππλνο. Τν
ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο ιίγν πνιύ δειέςακε. Θα ζέιακε θη εκείο λα
κπνξνύκε κε έλα απιό δηάβαζκα λα ζπκόκαζηε έλα βηβιίν πνπ
δηαβάζακε, πόζν κάιινλ θαη ηνλ ηειεθσληθό θαηάινγν, όηαλ ηα ηειέθσλα
πνπ ζπκόκαζηε δε μεπεξλνύλ ηα δέθα ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε. Δμαηξεηηθή
εξκελεία από ηνλ Dustin Hoffman.

RAIN MAN
Ο ΑΝΘΡΧΠΟ ΣΖ ΒΡΟΥΖ

Ίζσο ε πην γλσζηή ηαηλία κε
απηηζηηθό άηνκν είλαη Ο άλζξσπνο
ηεο βξνρήο (Rain Man )ηνπ 1988 κε
ηνλ Dustin Hoffman ζην ξόιν ηνπ
απηηζηηθνύ θαη ηνλ Tom Cruise ζην
ξόιν ηνπ αδειθνύ ηνπ. Ζ ηαηλία
έρεη εκπλεπζηεί από ηνλ Kim Peek.
Ο Kim έρεη εμαηξεηηθά κεγάιε κλήκε

θαη απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο
“θσηνγξαθίδνληαο” ό,ηη δηαβάδεη.
Σν ζεκαληηθόηεξν όκσο πέξα από
απηέο ηηο δπλαηόηεηεο είλαη όηη
δηαζέηεη θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο πνπ
ζπλήζσο έλαο απηηζηηθόο δε ζα
εκθάληδε. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα
λα θάλεη θαη λα αληηιεθζεί ην
13
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ρηνύκνξ ή λα αληηιεθζεί ηηο
κεηαθνξέο. Γηα λα θαηαιάβεηε ζε ηη
επίπεδα ιεηηνπξγεί ν εγθέθαινο
ηνπ, απνζεθεύεη ζην κπαιό ηνπ
όπνην ηξαγνύδη αθνύεη. Έηζη
αξγόηεξα,
αθνύγνληαο
ηνλ
θαηλνύξγην δίζθν ελόο ζπλζέηε
κπνξεί λα καληέςεη πνηνο είλαη
ζπγθξίλνληαο όια ηα δείγκαηα πνπ
είρε ζηε κλήκε ηνπ από ην
παξειζόλ.
Ζ
ηαηλία
κπνξεί
λα
ραξαθηεξηζηεί σο θνηλσληθή,
θαζώο
καο
μεηπιίγεη
ηελ
θαζεκεξηλόηεηα ελόο απηηζηηθνύ
αηόκνπ, ηηο παξαμεληέο αιιά θαη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ.
Ο Tom Cruise ζην ξόιν ηνπ
αδεξθνύ, πεγαίλεη ζηελ πόιε όπνπ
κεγάισζε, γηα ηελ θεδεία ηνπ
παηέξα ηνπ θαη λα ηαθηνπνηήζεη ηα
θιεξνλνκηθά. ηελ δηαζήθε ηνπ
βιέπεη πσο 3 εθαηνκκύξηα ηα

αθήλεη αιινύ, ρσξίο λα θαίλεηαη ν
παξαιήπηεο. Σόηε βξίζθεη έλα
ίδξπκα θαη ηνπ αλαθνηλώλνπλ πσο
έρεη έλαλ απηηζηηθό αδεξθό. Ζ
πξώηε ηνπ θίλεζε ήηαλ λα ηνλ
απαγάγεη θαη λα δεηήζεη ηα ιεθηά
πνπ θιεξνλόκεζε. ηελ αξρή ηνπ
ήηαλ αδύλαην λα θαηαλνήζεη ηηο
αλάγθεο ηνπ αιιά θαη ηελ
ηδηαηηεξόηεηά ηνπ. ηελ πνξεία
όκσο άξρηζε λα ηνλ θαηαιαβαίλεη,
λα ηνλ ληώζεη ζαλ αδεξθό ηνπ θαη
λα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο
ηθαλόηεηέο ηνπ. πλεζίδεη ν έλαο
ηνλ άιιν θαη κπνξνύλ λα δήζνπλ
καδί αλ θαη κε θάπνηεο δπζθνιίεο.
Λεπηνκέξεηεο θαη ε ζπλέρεηα
επί ηεο νζόλεο ζαο… Σν κόλν
ζίγνπξν είλαη όηη αμίδεη λα
αθηεξώζεηε ιίγν από ην ρξόλν ζαο
θαη λα ηε δείηε!
◄
Sally Dibbs: Καιεκέξα! Καθέ;
Raymond: [Κνηηάδνληαο ην θαξηειάθη κε ην
όλνκά ηεο] Sally Dibbs, Dibbs Sally. 461-0192.
Sally Dibbs: Πσο μέξεηο ην ηειέθσλό κνπ;
Charlie: Ναη, πσο ην μέξεηο απηό;
Raymond: Μνπ πεο λα δηαβάζσ ηνλ
ηειεθσληθό θαηάινγν ρηεο βξάδπ. Dibbs Sally.
461-0192.
Charlie: Υκ, ζπκάηαη πξάγκαηα. Μηθξά
πξάγκαηα θακηά θνξά.
Sally Dibbs: Πνιύ έμππλν αγόξη. Δπηζηξέθσ
ακέζσο.
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ΓΝΩΡΙΕΟΝΣΑ ΣΟΝ ΑΤΣΙΜΟ

πην εύθνιν λα ην θαηαιάβεη
πξαγκαηηθά, αλ ζπλνδεύεηαη από
εηθόλεο. Απηό ζα πξέπεη λα γίλεη
ηξόπνο δσήο.
Υπάξρνπλ δηάθνξεο κεζόδνπο
νπηηθήο επηθνηλσλίαο γηα ην
απηηζηηθό παηδί.
Δδώ ζα αλαθεξζνύκε ζηε ρξήζε
ηνπ ππνινγηζηή.

Ζ επηθνηλσλία κε ην απηηζηηθό
παηδί
KRISTAL-NIEUWS, πεξηνδηθό γηα ην
παηρλίδη γηα επαθή θαη κάζεζε.

Δπηκέιεηα: Μ. Κνθθαιίδνπ
Η επηθνηλσλία είλαη ίζσο ην πην
ζεκαληηθό πξάγκα ζηηο ζρέζεηο
καο κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο θαη
είλαη αθξηβώο απηό πνπ δπζθνιεύεη
ηόζν ηα παηδηά κε απηηζκό. Η
επηθνηλσλία
απνηειείηαη
από
ιεθηηθή, αιιά θαη κε-ιεθηηθή
επηθνηλσλία.
Πνιιά παηδηά κε
απηηζκό
δπζθνιεύνληαη
λα
κηιήζνπλ. Μπνξεί λα κελ έρνπλ
θαζόινπ ιόγν, ή λα κηιάλε
κνλνιεθηηθά ή λα κηιάλε πάξα πνιύ
θαιά, αιιά ρσξίο λα πξνζέρνπλ αλ
ν άιινο αθνύεη. Πάιη άιια παηδηά
κηιάλε θαιά, επαλαιακβάλνληαο
δηαθεκίζεηο, αιιά επηθνηλσληαθά δε
κπνξνύλ λα αξζξώζνπλ ιέμε. Η
επηθνηλσλία δελ είλαη απηνλόεηε γη’
απηά.
Έρεη απνδεηρζεί όηη ηα απηηζηηθά
παηδηά θαηαιαβαίλνπλ θαιύηεξα ό, ηη
είλαη νπηηθό. Τν θαζεηί πνπ ζέινπκε
λα εμεγήζνπκε ζην παηδί, ζα είλαη

Ζ Nienke Roorda γξάθεη:
Γηα λα ζπζηεζώ, είκαη κεηέξα ηξηώλ
παηδηώλ από ηα νπνία ν πξώηνο
θαη ν κεζαίνο είλαη εηδηθά παηδηά.
Δίκαη θαη εξγνζεξαπεύηξηα.
Σα παηδηά κνπ είλαη 16, 14 θαη 12
ρξνλώλ. Ο κεγάινο έρεη απηηζκό, ν
κεζαίνο επίζεο θαη ζνβαξή
δπζιεμία
θαη ν κηθξόηεξνο
δπζιεμία.
Με ηνλ κεζαίν θάλακε έλα
πξόγξακκα παηρληδηνύ από ηα δέθα
ηνπ, αιιά ηώξα δνπιεύνπκε κε
ζέκαηα.
Υξεζηκνπνηώ ηνλ ππνινγηζηή
πνιιέο θνξέο, αθόκα θαη ζε παηδηά
πνπ κπνξνύλ λα ρεηξηζηνύλ κόλν κε
ην θεθάιη ηνπο ή πνπ κπνξνύλ λα
ρεηξηζηνύλ κόλν έλα θνπκπί. Ο
ππνινγηζηήο
έρεη
πνιιέο
δπλαηόηεηεο.
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Καη’ αξράο είλαη ζεκαληηθό λα
αλαιύνπκε θαιά ην επίπεδν ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ παηδηνύ: ηη
θαηαιαβαίλεη ην παηδί, μέξεη λα
θάλεη επηινγέο, από πόζα
πξάγκαηα κπνξεί λα δηαιέμεη (από
2 πξάγκαηα πνπ λα ζέιεη ζην ςσκί
ηνπ ή από έλα νιόθιεξν θαιάζη) θαη
πώο δηαιέγεη ηη ζέιεη. Ξέξεη λα δείμεη
θάηη ή μέξεη λα παηήζεη έλα θνπκπί
κε ην ρέξη ηνπ ή ρξεηάδεηαη λα
θαζνδεγεζεί ζσκαηηθά;
Μηα λεαξή γπλαίθα, ηώξα 24
ρξνλώλ, έρεη απηηζκό, δε κπνξεί λα
κηιήζεη θαη έρεη ζνβαξή επηιεςία.
Ζ κεηέξα ηεο αλαθάιπςε όηη έκαζε
κόλε ηεο ηα γξάκκαηα βιέπνληαο
ηειεόξαζε. Ξέξεη λα απαληήζεη
ερεηηθά κε ζσκαηηθή θαζνδήγεζε
κε έλα lightwriter: κηα κηθξή
ζπζθεπή πνπ παίξλεηο καδί ζνπ
ζηε ηζάληα ζνπ θαη κπνξείο λα
δαρηπινγξαθήζεηο ην κήλπκά ζνπ ή
ηελ απάληεζή ζνπ. ηαλ έρεη κηα
άζρεκε κέξα ρξεζηκνπνηνύκε κόλν
λαη / όρη θαξηνύιεο, πνπ
ηνπνζεηνύκε ζην ηξαπέδη. ηαλ έρεη
κηα θαιή κέξα δνπιεύνπκε ζηνλ
ππνινγηζηή ηεο κε νζόλε αθήο θαη
εηδηθό
πιεθηξνιόγην
πνπ
νλνκάδεηαη intellikeys, ην νπνίν
κπνξεί λα θηηαρηεί αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο. Π.ρ. κε κεγάια πιήθηξα
θαη κε ρσξίζκαηα ώζηε ην δάρηπιν

λα κε κπνξεί λα μεθύγεη ζε ιάζνο
θνπκπί.
Άιια παηδηά έρνπλ έλα θνπκπί
επηθνηλσλίαο one step, ζην νπνίν
κπνξείο λα εηζάγεηο έλα απηόκαην
κήλπκα, γηα παξάδεηγκα «Θέιεη κηα
θέηα ςσκί». Αλ ην παηδί ζνπ παηάεη
απηό ην θνπκπί ηελ ώξα ηνπ
θαγεηνύ, ζα αθνύζεηο απηό ην
κήλπκα θαη ζα κπνξείο λα
αληαπνθξηζείο. Δγώ ηξαγνπδάσ
κεξηθέο θνξέο έλα θνκκάηη από
θάπνην ηξαγνύδη ζαλ απηόκαην
κήλπκα. Σξαγνπδάκε καδί θαη ην
παηδί πξέπεη ηόηε λα παηήζεη ην
θνπκπί γηα λα ηειεηώζεη ην
ηξαγνύδη. Έηζη ππάξρνπλ γηα θάζε
επίπεδν θαη γηα θάζε παηδί
δπλαηόηεηεο. Οη γνλείο κπνξνύλ αλ
θάλνπλ κηθξά βηβιία ή παηρλίδηα γηα
ην παηδί ηνπο κε powerpoint. Σν
powerpoint επαλαιακβάλεηαη θαη
απηό ην ραίξνληαη ηα παηδηά καο. Οη
γνλείο κπνξνύλ λα κάζνπλ πώο λα
θηηάμνπλ θάηη ηέηνην γηα ην παηδί
ηνπο θαη λα εηζάγνπλ θαη έλα
ηξαγνύδη ζηε κέζε ή ζην ηέινο.
Γίλεηαη θαλείο λα θηηάμεη ςεθηαθό
άικπνπκ κε θσηνγξαθίεο θαη λα
θάλεη κηα ηζηνξία γηα ηνλ παππνύ,
ηε γηαγηά, αδέιθηα. Γηα ην θάζε
παηδί κπνξείο λα θηηάμεηο θάηη. Γηα
ην παηδί κνπ έθηηαρλα πξηλ πάκε
δηαθνπέο κηα παξνπζίαζε ζην
16
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powerpoint γηα ην πνύ ζα πάκε θαη
ηη ζα θάλνπκε εθεί, κπνξεί λα ην
βιέπεη όπνηε ζέιεη θαη έηζη
απνιακβάλεη πεξηζζόηεξν ηελ
πξνεηνηκαζία,
είλαη
ιηγόηεξν
αγρσκέλνο γηα ηηο δηαθνπέο.

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

Ζ κνπζηθή είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηα
παηδηά κε απηηζκό θαη πνιύ ζπρλά ζαλ
επαγγεικαηίαο ρξεζηκνπνηώ ηε κνπζηθή
θαη ην ηξαγνύδη γηα λα επηθνηλσλήζσ κε
παηδηά αιιά θαη γηα λα ηα βνεζήζσ λα
απνθηήζνπλ θαηλνύξηεο δεμηόηεηεο. Με ην
παξαθάησ παηρλίδη ζα βνεζήζεηε ην
παηδί ζαο λα βειηηώζεη ηελ αθνπζηηθή ηνπ
παξαηεξεηηθόηεηα
θαη
πξνζνρή,
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αθνή θαη όρη ηελ
όξαζε, πνπ πνιύ ζπρλά ηα δπζθνιεύεη.
Καζόκαζηε ν έλαο απέλαληη ζηνλ άιιν
ζε έλα ηξαπέδη ή νθιαδόλ ζην πάησκα
θαη ηνπνζεηνύκε αλάκεζα καο 2-3
κνπζηθά όξγαλα π.ρ. έλα ηακπνύξιν, κία
ζθπξίρηξα θαη έλα ληέθη. Παίδνπκε ιίγν κε
ην θαζέλα νλνκαηίδνληαο ην, ιέγνληαο π.ρ.
«Άθνπζε πσο θάλεη ην ηακπνύξιν.» θαη
αθήλνπκε ην παηδί λα πεηξακαηηζηεί γηα
ιίγν. ηε ζπλέρεηα θιείλνπκε ηα κάηηα ηνπ
παηδηνύ ή πεξηζηξέθνπκε ηελ θαξέθια
ηνπ έηζη ώζηε λα έρεη γπξηζκέλε ηελ
πιάηε ηνπ ζε καο θαη ρηππάκε έλα από ηα
όξγαλα. Έπεηηα, ηνπ αλνίγνπκε ηα κάηηα
θαη ηνπ δεηάκε λα καο δείμεη πνην λνκίδεη
όηη άθνπζε. Δλαιιαθηηθά κπνξνύκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ό,ηη παξάγεη ήρν. ◄

Τπάξρεη έλα πξόγξακκα από ηελ
Αγγιία, ην «widget», κε ην νπνίν
κπνξείο λα θάλεηο εκεξήζηα
πξνγξάκκαηα κε εηθόλεο θαη
ζύκβνια. Μπνξείο λα πάξεηο
θσηνγξαθίεο θαη εηθόλεο από απηό
ην site, ζην επίπεδν πνπ ρξεηάδεηαη
θαλείο γηα ην παηδί ηνπ. Σα ηππώλσ
θαη ηα θάλσ θαξηνύιεο γηα ηνλ
πίλαθα ηνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν
θάλσ ην πξόγξακκά ηνπ θαηαλνεηό.
Δίλαη δύζθνιν λα μεθηλήζνπκε ηελ
επηθνηλσλία κε ην παηδί καο κε
εηθόλεο ή αληηθείκελα. Υξεηάδεηαη λα
είκαζηε πνιύ ζπλεπείο γηα λα ην
κάζεη. Αμίδεη ηνλ θόπν όκσο. Δίλαη ν
ηξόπνο γηα λα κπνξεί ην παηδί λα
καο πεη έλα λαη ή έλα όρη, ηη ζέιεη
θαη ηη δε ζέιεη. Σν παηδί γίλεηαη
πεξηζζόηεξν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο
αλ ηνπ δώζνπκε ηξόπνπο λα
εθθξαζηεί θαη επίζεο ηνπ δείρλνπκε
πόζν αμίδεη αλ θξνληίδνπκε λα
θαηαιάβεη ηη πξόθεηηαη λα γίλεη. ◄
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Σν λα αθνύο είλαη κηα ηέρλε

κνπ κηιάλε. Καη όκσο ηα αθνύσ.
Αθνύσ ινηπόλ θπξίσο απηό πνπ δελ
ιέλε, απηή είλαη ε δνπιεηά κνπ.
Σν παηρλίδη κε ηα παηδηά απαηηεί
πνιιή ππνκνλή. πλεηδεηνπνηώ όηη
ην λα θάλεη ην παηδί έλα θαηλνύξην
βήκα ζέιεη ην δηθό ηνπ ρξόλν, είλαη
θάηη πνπ δε κπνξείο λα ην δνξίζεηο.
Σν απίζηεπην είλαη όηη ηα παηδηά
έρνπλ κηα ζησπειή εκπηζηνζύλε.
Έηζη κε ελζαξξύλνπλ! Δλώ εγώ
ζθέπηνκαη κεξηθέο θνξέο όηη πξέπεη
λα βνεζήζσ έλα παηδί θαη λα ην
θξνληίζσ. Γελ ρξεηάδεηαη λα δσ
θαηαλαγθαζηηθά ζεκεία θσηόο.
Μαζαίλσ λα επηηξέπσ ζηνλ εαπηό
κνπ λα κελ θάλσ ηίπνηα. Να είκαη
ζησπειόο όηαλ ην παηδί είλαη
ζησπειό, ην βξίζθσ δύζθνιν. Καη
όηαλ έλα παηδί μαθληθά αξρίδεη λα
θιαίεη δπλαηά, ηα δηθά κνπ
ζπλαηζζήκαηα δσληαλεύνπλ. Σν
θαζήθνλ κνπ ζαλ εζεινληήο
παηρληδηνύ είλαη λα επηθεληξώλνκαη
ζην παηδί θαη ζε απηό πνπ ηνπ
ζπκβαίλεη θαη λα κελ απνζπάηαη ε
πξνζνρή κνπ από ό, ηη ζπκβαίλεη
ζε κέλα. Ζ επαθή κε ηα παηδηά
δείρλεη ηη νπζηαζηηθά ζπκβαίλεη
κέζα κνπ θαη πνηνο είκαη. Μνπ
δείρλνπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηνπο
θόβνπο κνπ θαη απνγπκλώλνπλ
πώο ηνπο βιέπσ θαη ηη ζθέθηνκαη

Έναρ εθελονηήρ γπάθει
KRISTAL-NIEUWS, πεξηνδηθό γηα ην παηρλίδη
γηα επαθή θαη κάζεζε (Ινύιηνο 2008)

Μεηάθξαζε: Μ. Κνθθαιίδνπ
Ο δξόκνο ηεο δσήο κνπ είλαη λα
κάζσ λα αθνύσ κε αλνηρηή θαξδηά.
Ξέξσ όηη ην παηρλίδη κε ζθνπό ηελ
επαθή κε παηδηά δελ ήξζε ηπραία
ζηε δσή κνπ. Ση αλαδεηάσ ζηελ
επαθή κε ην παηδί θαη ηελ
νηθνγέλεηα; Καη ηη δίλσ ζην παηδί
θαη ηελ νηθνγέλεηα;
Ήκνπλ
βαζηά
ζπγθηλεκέλνο
δηαβάδνληαο ην βηβιίν «Άθνπ ζε
παξαθαιώ» (2006) ησλ Stolp θαη
Wagemakers.
Πεξηγξάθεη
ηε
ζεξαπεπηηθή δύλακε ηνπ λα αθνύο
ζαλ έλα πνιύ ελδόκπρν ηξόπν γηα
λα ζπλδεζνύλ νη άλζξσπνη ν έλαο
κε ηνλ άιινλ. Μηα νηθεηόηεηα πνπ
ιεηηνπξγεί ζεξαπεπηηθά θαη πνπ
θέξλεη (απηό)-γλσζία. Έηζη είλαη
ζεκαληηθό θαη γηα ηελ πξνζσπηθή
εμέιημε.
Παίδσ ηώξα ηέζζεξηο κήλεο κε δύν
παηδηά, κε έλα θνξηηζάθη θαη έλα
αγνξάθη. Κάλνπλ ήρνπο, αιιά δελ
18
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γηα απηά. Μνπ δίλεη κηα θαηλνύξηα
θαηαλόεζε γηα ηνλ εαπηό κνπ.
Απηό πνπ παξαηεξώ ηηο ηειεπηαίεο
εβδνκάδεο είλαη πσο ληώζσ βαζηά
ζπγθίλεζε θαη αγάπε γηα ην παηδί
όηαλ ην θνηηάσ ζησπειά θαη
πεξηκέλσ. Απηό είλαη θαηλνύξην γηα
κέλα. Ίζσο ληώζσ ηε δηθή κνπ
αγάπε, αιιά κπνξεί θαη λα είλαη ε
αγάπε
ηνπ
παηδηνύ.
Δίλαη
θαηαπιεθηηθό ην λα βηώλσ πσο ην
επηάρξνλν αγόξη θάλεη ην βήκα από
επηβίσζε ζε βίσκα, ζηελ επαθή κε
ηνλ έμσ θόζκν. Υαιαξώλεη, κε
πιεζηάδεη θαη ό, ηη θάλνπκε καδί ζην
πάησκα θαη ζηνλ αέξα γίλεηαη κηα
πεξηπέηεηα
ζηε
ζαβάλα.
Γαληδώλεηαη γεξά ζηε ραίηε
ιηνληαξηνύ κνπ, ηα πόδηα ηνπ
ζθηρηά γύξσ από ηελ πιάηε κνπ,
θηλνύκαη ζηα ηέζζεξα, ζεθώλνκαη
θαη
βξπγράκαη!
Κηλνύκαζηε
γξήγνξα θαη αξγά, δπλαηά θαη
απαιά… Σνλ θαιώ λα θάλεη ήρνπο
όπσο εγώ. …
Βηώλσ πεξηζζόηεξε επαθή όηαλ
ελεξγεί κηα εηδηθή δύλακε, ε
αίζζεζε ηεο ξνήο. Παξαηεξώ όηη
εθζέησ ηνλ εαπηό κνπ ηόηε, ηόζν
ζηνπο γνλείο, όζν θαη ζην παηδί
αλνηρηά, επάισηα. Καη όηη νη γνλείο
αληαπνθξίλνληαη κε αγάπε θαη
ζεβαζκό.

Πξνζπαζώ λα παίδσ κε εηιηθξίλεηα
θαη ειεύζεξα, ρσξίο λα ζθέθηνκαη
ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ
κνπ. Αιιά κεξηθέο θνξέο θνβάκαη
όηη ην παηδί ζα κε θξίλεη θαη ζα κε
θαηαδηθάζεη,
ή
όηη
έρσ
ππνζεηνύκελεο θηινδνμίεο ησλ
γνληώλ ζην κπαιό. Βιέπσ όηη ζέισ
πνιύ λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζεηηθή
εηθόλα γηα κέλα θαη δε ζέισ λα
ληώζσ απνηπρία.
Απηό πνπ είλαη απαξαίηεην είλαη λα
δίλεηο ζπλερώο πξνζνρή ζην παηδί:
έλα πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ ζην ηη
ζπγθηλεί ην παηδί, εζσηεξηθά
ζηξακκέλν
πξνο
εθείλν,
δηαηεξώληαο
κηα
ηζνξξνπία
αλάκεζα ζην λα είζαη θνληά θαη
καθξηά. Έρνληαο επίζεο κηα βαζηά
ζπλείδεζε ζεβαζκνύ θαη ηζόηεηαο.
Νηώζσ
αθόκα
ζπλαηζζήκαηα
ιύπεο,
απνγνήηεπζεο
θαη
αδπλακίαο, γηα παξάδεηγκα όηαλ ε
πξνζνρή
κνπ
ράλεηαη
θαη
αλαξσηηέκαη ηη ώξα είλαη. Αιιά
απηά αξρίδνπλ λα ράλνληαη θαη
αλαθαιύπησ όηη ηα αληηθαζηζηνύλ
όιν θαη πεξηζζόηεξε εξεκία, αγάπε
θαη εκπηζηνζύλε ζηελ θαξδηά κνπ.
Αληηδξώ όιν ιηγόηεξν από θόβν θαη
αλαζθάιεηα. Έηζη γίλνκαη έλαο
άιινο άλζξσπνο θαη απηό ην
θαηαιαβαίλεη ην παηδί ακέζσο.
Καιεί!
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Δίλαη
έλα
ζαύκα,
είλαη
θαηαπιεθηηθό, μερλάο ην ρξόλν.
Απηό αθξηβώο είλαη πνπ κε
καζαίλνπλ ηα παηδηά. Δίλαη απηό
πνπ ζέινπκε όινη, λα δνύκε κε
αλνηρηή θαξδηά, λα μερλάκε ην
ρξόλν θαη λα είκαζηε έλα κε ηνλ
εαπηό καο θαη κε όινπο γύξσ καο.

Ζιηθησκέλνη κε κηα δηαηαξαρή
ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ
Engagement
(Απξ/Μάηνο
2008)
Πεξηνδηθό ηνπ Οιιαλδηθνύ ζπιιόγνπ
πεξί απηηζκνύ.
Μεηάθξαζε: Μ. Κνθθαιίδνπ

Ζ γλώζε γηα παζήζεηο ηνπ
θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ έρεη κηα
ζύληνκε ηζηνξία. Ζ έξεπλα θαη ε
κειέηε απεπζύλνληαη θπξίσο ζε
παηδηά. Οη ειηθησκέλνη κεγάισζαλ
ζε κηα επνρή όπνπ δελ έδηλαλ
ζεκαζία γηα απηά ηα πξνβιήκαηα.

Σώξα μέξσ ηη αλαδεηώ πξαγκαηηθά
ζηελ επαθή κε ην παηδί θαη ηελ
νηθνγέλεηα.
Αλαδεηώ κηα αηκόζθαηξα ζύλδεζεο
θαη εκπηζηνζύλεο.
Μαζαίλνληαο θαη επηθνηλσλώληαο
όιν θαη πεξηζζόηεξν κε ηηο
νηθνγέλεηεο θαη ηα παηδηά, απηόο ν
θόζκνο πιεζηάδεη από κόλνο ηνπ.
Γηα
απηό
εθζηξαηεύσ
ηελ
ππνζηεξηθηηθή κνπ δύλακε, γηα λα
κπνξώ λα θνηηάσ ην παηδί, ηελ
νηθνγέλεηα θαη ηνλ εαπηό κνπ κε
πξαγκαηηθό ζεβαζκό θαη έθπιεμε. ◄

Δπεηδή ν απηηζκόο είλαη κηα ρξόληα
αλαπεξία, ππνζέησ όηη ππάξρνπλ
πνιινί ειηθησκέλνη ζηνπο νπνίνπο
ε δηάγλσζε δελ έγηλε ή έγηλε
ιαλζαζκέλα. Σν ζεσξώ ζεκαληηθό
λα θαηαιάβνπκε ηα πξνβιήκαηα
ησλ κεγάισλ κε απηηζκό, ώζηε ε
πξνζέγγηζε
λα κπνξεί λα
πξνζαξκνζηεί ζηηο εηδηθέο αλάγθεο.

Daniel van der Wal

Πεπίπλοκη διάγνυζη
Ο απηηζκόο εθδειώλεηαη ζπλήζσο
ζηα παηδηθά ρξόληα. ηνπο
πεξηζζόηεξνπο ελήιηθνπο δελ
πξόζεραλ ηόζν ζπλεηδεηά ηελ
θνηλσληθή ηνπο εμέιημε, όπσο ιέλε
νη ίδηνη. Ζ κειέηε ηεο πνξείαο ηεο
εμέιημεο ελόο παηδηνύ είλαη έλα
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ηζρπξό κέζν γηα λα κπνξέζεη
θαλείο λα θάλεη ζσζηά ηε
δηάγλσζε.
Πνιιά
ραξαθηεξηζηηθά
εμαθαλίζηεθαλ όζν πξνρσξάεη ε
ειηθία. Οη ειηθησκέλνη έγηλαλ εηδηθνί
ζην λα θακνπθιάξνπλ θαη λα
αλαπιεξώλνπλ ηνπο πεξηνξηζκνύο
ηνπο θαη μέξνπλ ακέηξεηα θόιπα,
ώζηε ν απηηζκόο ηνπο δε θαίλεηαη
πηα. Έκαζαλ ζηνλ εαπηό ηνπο
πνιινύο θνηλσληθνύο θαλόλεο.
Οη ελήιηθνη ζηνπο νπνίνπο έγηλε ε
δηάγλσζε απηηζκνύ ζε κεγάιε
ειηθία, έςαρλαλ ζπλήζσο γηα άιιν
ιόγν ςπρηαηξηθή βνήζεηα. Δίραλ γηα
παξάδεηγκα πξνβιήκαηα ζηηο
ζρέζεηο, θαηάζιηςε, επηζεηηθόηεηα.
Ο γηνο ηνπο κπνξεί λα δηαγλώζηεθε
κε απηηζκό, πνπ ηνπο θάλεη λα
αλαγλσξίδνπλ πνιιά παξόκνηα
πξνβιήκαηα ζηνλ εαπηό ηνπο.

ρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία
Οη ελήιηθνη κε απηηζκό έρνπλ ζπρλά
κηα κνλόηνλε θσλή πνπ δελ
ηαηξηάδεη θαιά κε ην πεξηερόκελν
ηεο ζπδήηεζεο θαη κε ηα
ζπλαηζζήκαηα γύξσ από απηό.
Μηιάλε είηε πνιύ δπλαηά είηε πνιύ
ζηγαλά. Δπαλαιακβάλνπλ πνιιέο
θνξέο
θξάζεηο
άιισλ.
Ζ
επηθνηλσλία είλαη θησρή όζν
αθνξά ην ζπλαίζζεκα. Οη
ζπδεηήζεηο εμειίζζνληαη ζπρλά
δηαθνξεηηθά από όηη πεξηκέλεηο. Οη
παύζεηο δηαξθνύλ ζπλήζσο ιίγν
πεξηζζόηεξν από ην κέζν όξν, ζε
παζεηηθνύο ελήιηθνπο. ε έλα
ελεξγεηηθό άηνκν νη παύζεηο κπνξεί
λα είλαη κηα πεγή εθλεπξηζκνύ. Ζ
επηθνηλσλία δελ είλαη δηπιήο
θαηεύζπλζεο. Γελ πηάλνπλ πνιιέο
θνξέο ην λόεκα κηαο εξώηεζεο ή
ελόο ζρνιίνπ, γη’ απηό δεηάλε
ζπλέρεηα εμήγεζε. Πνιιέο θνξέο
ιέλε όηη «δε μέξνπλ ηη λα πνπλ» –
θπξίσο ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο
ρσξίο δνκή. Γπζθνιεύνληαη λα
μερσξίζνπλ ηη είλαη ζεκαληηθό θαη ηη
δελ είλαη.
Σν πεξηερόκελν ηνπ ιόγνπ κπνξεί
λα είλαη ιίγν ηππηθό κε κηα ρξήζε
ιέμεσλ πνπ δελ είλαη αιεζηλή.
Παίξλνπλ ην ιόγν θπξηνιεθηηθά.
Γπζθνιεύνληαη όηαλ ππάξρεη κηα
δηαθνξά αλάκεζα ζηε ιεθηηθή θαη

πκπηώκαηα πνπ εκθαλίδνληαη
ζε ελήιηθνπο κε απηηζκό.
Γηα λα θάλνπκε ηελ εηθόλα πην
ζαθή, ώζηε νη ελήιηθνη κε απηηζκό
λα αλαγλσξίδνληαη πην εύθνια,
αθνινπζνύλ ηα παξαθάησ πηζαλά
ζπκπηώκαηα (Delfos, 2005; Horwitz
θ.α., 2004).
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κε ιεθηηθή έθθξαζε ηνπ ιόγνπ.
Μεξηθνί είλαη πνιύ επηδέμηνη ζην
ιόγν. Απηό απέρεη πνιύ κε απηό
πνπ θαηαθέξλνπλ.
Δίλαη ππάθνπνη ζε εμνπζία, όζν
ζεσξνύλ όηη είλαη δίθαηα. Μέζα ζε
ζρέζεηο παξαηεξείηαη όηη δελ
πξνβιέπνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπ
άιινπ. Κνηλσληθέο αλάγθεο δελ
θαηαλννύληαη θαη δελ εληνπίδνληαη.

πξόβιεςεο ζε θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο,
έλα άηνκν κε απηηζκό αξγεί πνιιέο θνξέο
ζηελ ζπλαλαζηξνθή θαη αηζζάλεηαη
μαθληαζκέλν.
πλήζσο
δελ
ππάξρεη
κηα
απνηειεζκαηηθή θηιία. Αλ ππάξρνπλ
θηιίεο, ζα έρνπλ αξθεηά κνλόπιεπξν
ραξαθηήξα. Ζ θνηλσληθή θαηαλόεζε
ιείπεη, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ζε
θνηλσληθά ζθάικαηα.

Σρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θαηαλόεζε θαη
ζπλαλαζηξνθή

Σρεηηθά κε ηηο ζηεξενηππηθέο
ζπκπεξηθνξέο θαη ελδηαθέξνληα

Οη άλζξσπνη κε απηηζκό ζπρλά δελ
θάλνπλ νπηηθή επαθή. Κνηηάδνπλ
πξνο ηα θάησ ή πξνο ηα έμσ ή
έρνπλ έλα θελό βιέκκα ζηα κάηηα
ηνπο. Ζ έθθξαζε είλαη κόληκε. Ζ
ζηάζε ηνπ ζώκαηνο είλαη πνιιέο
θνξέο άθακπηε, δελ αιιάδεη
αλάινγα
κε
ηε
θνηλσληθή
θαηάζηαζε. Σα ρέξηα είλαη πνιιέο
θνξέο αθίλεηα.
Σν άγγηγκα δε βηώλεηαη επράξηζηα,
εηδηθά ζε απξόνπηεο θαηαζηάζεηο.
Γπζθνιεύνληαη λα θαηαιάβνπλ ηη
ζπκβαίλεη ζηνλ άιινλ, πώο
δεκηνπξγείηαη ε ζπκπεξηθνξά ζηνλ
άιινλ θαη πνηεο ζπλέπεηεο έρεη ε
δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζηνπο
αλζξώπνπο γύξσ ηνπο. Τπάξρεη
ειαηησκαηηθή
θαηαλόεζε
ηνπ
εαπηνύ. Λόγσ ηεο κεησκέλεο

Οη άλζξσπνη κε απηηζκό δπζθνιεύνληαη
κε ηηο αιιαγέο ζηε θαζεκεξηλή ηνπο
ξνπηίλα, κε απξόνπηα γεγνλόηα θαη
απξόβιεπηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ.
Τπάξρεη άθακπηε ζπκπεξηθνξά.
ηαλ ζπκβαίλνπλ απξόνπηεο
αιιαγέο, ην άηνκν κπνξεί λα
θνβεζεί, λα γίλεη επηζεηηθό ή λα
παληθνβιεζεί. Σα πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο απμάλνληαη.
Δπίζεο ην άηνκν έρεη ηελ ηάζε λα
ελδηαθέξεηαη πάξα πνιύ ζε θάηη.
Μηα άιιε πιεπξά είλαη ε γξήγνξε
δεκηνπξγία ζπλήζεηαο θαη ην
θόιιεκα ζε ζθέςεηο. ηαλ
δηαηαξάζζεηαη
ε
ζπλήζεηα,
ζπλεπάγεηαη έλα άκεζν εθλεπξηζκό.
Μεξηθέο θνξέο ππάξρεη κηα ηάζε
ζπιινγήο άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ.
Μπνξεί
λα
ππάξρνπλ
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θαηαλαγθαζηηθά ηηθ. Οη άλζξσπνη
κε απηηζκό κπνξεί λα είλαη
ππεξεπαίζζεηνη ή αληηζέησο ππνεπαίζζεηνη ζε εξεζίζκαηα. Μεξηθνί
δελ αληέρνπλ δπλαηνύο ήρνπο θαη
έληνλν θσο, άιινη δελ ληώζνπλ
εύθνια πόλν.

Ζ κνξθή ηεο επηθνηλσλίαο
+ Γηα λα ζηγνπξεπηνύκε όηη ν άιινο
πξνζέρεη ηελ πιεξνθνξία, είλαη
ζεκαληηθό λα ζηεθόκαζηε θνληά
ηνπ, αιιά όρη κέζα ζε έλα κέηξν
απόζηαζεο. Μεξηθέο θνξέο βνεζάεη
λα απνθαινύκε ην όλνκα ηνπ
πξώηα.
+ Να δηαηεξνύκε έλα ήξεκν
πεξηβάιινλ.
+ πλήζσο είλαη θαιύηεξν ν εηδηθόο
λα πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηε
ζηάζε ηνπ ζώκαηόο ηνπ, ηνλ ηόλν
ηεο θσλήο ηνπ θαη ηε έθθξαζε ηνπ
πξνζώπνπ ηνπ νπδέηεξν. Οη
άλζξσπνη
κε
απηηζκό
δπζθνιεύνληαη λα εθηηκήζνπλ
ζσζηά ηα κε ιεθηηθά ζηληάια. Αλ
πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηαπηόρξνλα
θαη ην πεξηερόκελν θαη ηε κνξθή
επηθνηλσλίαο, είλαη δύζθνιν γη’
απηνύο λα ηα ζπλδπάζνπλ όια.
+ Να δηαηεξήζνπκε ηελ ηαρύηεηα
ηεο ζπδήηεζεο ρακειή. Οη
εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο ηνπ αηόκνπ
ρξεηάδνληαη ρξόλν.

πκβνπιέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ειηθησκέλσλ κε απηηζκό.
Σν πεξηερόκελν ηεο επηθνηλσλίαο
+ Να κηιάκε ζπγθεθξηκέλα
+ Να πξνβιέςνπκε θαηαζηάζεηο,
εμεγώληαο ηηο εθ ησλ πξνηέξσλ.
+
Να
επαλαιακβάλνπκε
πιεξνθνξίεο θαη λα ειέγρνπκε αλ
θαηαλόεζε ην κήλπκα.
+
Να
εμεγνύκε
θνηλσληθέο
θαηαζηάζεηο θαη ζπλέπεηεο.
+ Να ιέκε ηη πεξηκέλνπκε κε
απόιπην ηξόπν όηαλ δίλνπκε
νδεγίεο ή όηαλ θάλνπκε ζπκθσλίεο.
+ Να βάινπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο ζε
επξύηεξν πιαίζην γηα λα απμήζνπκε
ηελ θαηαλόεζε.
+
ηαλ ππάξρνπλ κεγάιεο
εληάζεηο, λα ηνλ θαζεζπράζνπκε
πξώηα. Να κελ θάλνπκε κάρε ηελ
ζηηγκή ηεο απνθνξύθσζεο ηνπ
ζηξεο. Αξγόηεξα κπνξνύκε λα
ζπδεηήζνπκε.

Ζ δνκή ζην πιαίζην ηνπ ρξόλνπ
+
Να
ηεκαρίδνπκε
ηηο
δξαζηεξηόηεηεο
ζε
κηθξέο
θαηαλνεηέο κνλάδεο ρξόλνπ, λα κε
ζπδεηάκε όια ηα πξάγκαηα καδί.
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+ Να δηαηεξνύκε ζηαζεξέο ώξεο γηα
ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηόηεηεο,
εηδηθά ζε πεξηόδνπο όπνπ ιείπνπλ
άιιεο δνκέο.
+ Να ζεκεηώλνπκε ξαληεβνύ,
ζπκθσλίεο θαη λα ηα ηεξνύκε.
+ Να θξαηνύκε ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο ζύληνκε.

+ Να γίλεηαη ζπλαλαζηξνθή κε
ειάρηζηνπο
αλζξώπνπο
ηαπηόρξνλα, ην θαιύηεξν κόλν κε
έλαλ.

Καλόλεο
+ Οη θαλόλεο πξέπεη λα είλαη
ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνη.
+ Οη θαλόλεο πξέπεη λα ηεξνύληαη
κε ζπλέπεηα θαη ζηαζεξά.

Γνκή ζην πιαίζην ηνπ ρώξνπ
+ Να θξνληίδνπκε λα ππάξρνπλ
ειάρηζηα εξεζίζκαηα ζην ρώξν.
+ Να νξγαλώλνπκε ην δηθό ηνπ
πεξηβάιινλ έηζη ώζηε ην άηνκν λα
κπνξεί λα βξεη ην δξόκν ηνπ ζηα
«ηπθιά». Πξέπεη λα κπνξεί λα
πξνβιέπεη από ην πεξηβάιινλ ηη ζα
γίλεη ζε πνην κέξνο.
+ Να ηαμηλνκνύκε ηα εξεζίζκαηα
θαη λα ηα θάλνπκε νπηηθά, πρ. λα
γίλνληαη δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ίδην
ρώξν,
λα
ζεκεηώλνπκε
πιεξνθνξίεο ζε ραξηί.

Έπεηηα είλαη ζεκαληηθό λα κελ
θνηηάκε κόλν ηελ αλαπεξία, αιιά
επίζεο θαη ηηο θαιέο πιεπξέο. Οη
άλζξσπνη κε απηηζκό έρνπλ κηα
δηαηαξαρή, αιιά δελ είλαη κηα
δηαηαξαρή. πσο όινο ν θόζκνο,
έρνπλ πνιιά δπλαηά ζεκεία πνπ
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.
Δπηπιένλ ιόγσ ηνπ απηηζκνύ,
έρνπλ κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
δηεπθνιύλνπλ ηελ επαθή. Δίλαη
αθνζησκέλνη ζηηο ζρέζεηο ηνπο.
θέθηνληαη
ζπγθεθξηκέλα
θαη
ζπδεηάλε κε ινγηθή. Γελ έρνπλ
κπζηηθά. πλήζσο είλαη πνιύ
εηιηθξηλείο, δελ θξαηάλε θαθία θαη
έρνπλ εμαηξεηηθή κλήκε. ◄

Γνκή ζην άηνκν
+ ζν ην δπλαηό λα έρεη ηνλ ίδην
εηδηθό.
+ Να είλαη ζαθείο πνηεο είλαη νη
δπλαηόηεηεο ηνπ εηδηθνύ.
+ Να πξνζέρνπκε ηε κνληκόηεηα.
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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

Πξνβνιέο ελεκεξσηηθώλ βίληεν

Για γονείρ, εκπαιδεςηικούρ, ειδικούρ και
θοιηηηέρ

γύξσ από ηνλ απηηζκό.

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

Μία αθνξκή γηα ελεκέξσζε,
ζπδήηεζε θαη γλσξηκία. Πξώηε

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

πξνβνιή: "Με Άιια Λόγηα" –
Γλσξίδνληαο ηα αληηθείκελα.

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

Γεύηεξε πξνβνιή:
"ηαλ ν απηηζκόο δε θαίλεηαη" –

 Cocounseling
ασηοβεληίφζη

Σα παηδηά κε Asperger.

–

Ασηογνφζία

 Ζ ανηιμεηώπιζη βίας μέζα
οικογένεια και ζηο ζτολείο

Πιεξνθνξίεο: ΚΤΓ 2310/450941

και
ζηην

 Σρόποι πειθάρτηζης – πώς να κάνφ ηο
παιδί να με ακούει (5 ζσνανηήζεις)

Ομάδα παιδιώμ με ασηιζηικό
αδελθό/αδελθή

 Πρόγραμμα ανηιμεηώπιζης παιδιών με
σπερκινηηικόηηηα και διάζπαζη προζοτής
(8 ζσνανηήζεις)

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.

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

Για πεπισσότεπερ πληπουοπίερ: Κέντπο
Υποστήπιξηρ Γονέων.

Ομάδα γονέων με εθήβοσς με
ασηιζμό
Σε θετικό περιβάλλον
γίνεται αλληλο-στήριξη,
ενθαρρύνονται οι γονείς
να δοκιμάσουν αλλαγές
και βρίσκονται λύσεις και
ιδέες.

Ενηαηική ομάδα γονέων με
παιδιά με αςηιζμό με
εβδομαδιαίερ ζςνανηήζειρ,
ππωινή ώπα
(8 ζςνανηήζειρ)

Ομάδα γονέων με παιδιά με
αυηιζμό

Σηόσοι: ζηήπιξη, ππακηικέρ
λύζειρ, αναγνώπιζη, γνώζη,
ηπόποι ανηιμεηώπιζηρ, κ.λ.π.

Μαθαίνοσμε ηρόποσς να νιώθοσμε
δσναηοί με ηον εασηό μας και με ηο παιδί
μας. Με βιωμαηικά παιτνίδια
ασηογνωζίας και πρακηικές ιδέες για
επίλσζη προβλημάηων.
Πρωινή και απογεσμαηινή ώρα κάθε
μήνα.
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Σεμινάριο ζηην Αθήνα:
«Οι ανάγκες ηοσ ασηιζηικού παιδιού»
Έκα παηδί (με αοηηζμό) πνεηάδεηαη ηεκ οπμζηήνηλή μαξ θαη ακαγκώνηζε ηωκ ακαγθώκ θαη
πνμβιεμάηωκ ημο. ημκ αοηηζμό οπάνπμοκ ηδηαίηενεξ ακάγθεξ. Είκαη μοζηαζηηθό μη
γμκείξ κα γκωνίδμοκ πώξ κα ακηημεηωπίζμοκ ηηξ δηάθμνεξ θαηαζηάζεηξ θαη πώξ κα
βμεζήζμοκ ημ παηδί ζηεκ ελέιηλή ημο, ώζηε κα μεηωζμύκ μη ακεπηζύμεηεξ ζομπενηθμνέξ
θαη κα πνμμδεύεη ημ παηδί. Πμιιμί εηδηθμί αζπμιμύκηαη με ημ παηδί, αιιά είκαη ακάγθε θαη
μη γμκείξ κα γίκμοκ απμηειεζμαηηθμί, ηόζμ γηα ημοξ γμκείξ ημοξ ίδημοξ, όζμ θαη γηα ημ
παηδί. Ση μπμνεί μ γμκηόξ (θαη ίζωξ πνέπεη) κα απαηηήζεη, ηη όπη (αθόμα); Πμιιέξ θμνέξ
μη γμκείξ πενημέκμοκ πμιύ πενηζζόηενμ από μ, ηη μπμνεί κα θάκεη ημ παηδί θαη ημ
πηέδμοκ, εκώ άιιεξ θμνέξ μη γμκείξ δεκ πενημέκμοκ θαμία ελέιηλε από ημ παηδί. Καη ζηηξ
δύμ πενηπηώζεηξ ημ απμηέιεζμα είκαη όηη ημ παηδί δε μαζαίκεη θαη είκαη δύζθμιμ ζηε
ζομπενηθμνά.
Σμ ζεμηκάνημ επηδηώθεη κα δηαθωηίζεη ημοξ γμκείξ ζπεηηθά με ηηξ ακάγθεξ ημο αοηηζηηθμύ
παηδημύ θαη με ημ πώξ μπμνεί μ γμκηόξ κα γίκεη απμηειεζμαηηθόξ απέκακηί ημο.
Σμ ζεμηκάνημ ζα γίκεη έκα αββαημθύνηαθμ ημο Νμεμβνίμο. Δειώζηε ζομμεημπή.

Αγαπεηέ ακαγκώζηε - ζηνηα ημο ΠΕΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ,
Λαμβάκεηε ημ ΠΕΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ. Ακ ζέιεηε κα ζοκεπίδεηε κα παίνκεηε ημ εμπκεοζμέκμ μαξ πενημδηθό,
ζαξ παναθαιώ κα ακακεώζεηε ηε ζοκδνμμή ζαξ ζύκημμα.
Πνμζπαζμύμε κα εημημάδμομε θάζε μήκα έκα θαηκμύνημ ηεύπμξ με εκδηαθένμκηα άνζνα, μεηαθνάζεηξ από
βηβιία, ηδέεξ, ηζημνίεξ θαη ακαθμηκώζεηξ. Θα πανμύμε πμιύ με ηε ζομμεημπή ζαξ, μμηνάδμκηαξ με ημοξ ακαγκώζηεξ
ημο ΠΕΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ ηηξ εμπεηνίεξ ζαξ, εοπάνηζηεξ θαη δύζθμιεξ ζηηγμέξ.
Η εηήζηα ζοκδνμμή ζημ ΠΕΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ είκαη 20 Εονώ. Μπμνείηε κα πιενώζεηε ηε ζοκδνμμή ζαξ ζημ
γναθείμ ημο Κέκηνμο Τπμζηήνηλεξ Γμκέωκ (Ειιεζπόκημο 22, Καιαμανηά), ή μέζω ηνάπεδαξ:
Alpha Bank
Αν. ιμγ/ζμμο 483-002121-042164
STEEMAN MARIA EUGENI KORN

Η ζοκηαθηηθή μμάδα ημο ΠΕΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ

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.
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Κέληξν Τπνζηήξημεο Γνλέσλ
Διιεζπόληνπ 22, Καιακαξηά
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Internet site: www.kyg.gr
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