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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Αλεξάνδρου Στράτος

Περιβάλλον
Σταθερό

Ασταθές

Μεταβάλλεται μόνο με
δική μας εμπλοκή

Μεταβάλλεται και χωρίς
τη δική μας εμπλοκή

;
Έπιπλα
Παιχνίδια
Τηλεόραση, PC
Άψυχα αντικείμενα

Άνθρωποι
Ξαφνικά συμβάντα
Πολυσύχναστος δρόμος
Πολυσύχναστα μαγαζιά

Λειτουργική ταξινόμηση των ικανοτήτων της προσοχής

(Levit T., Johnstore B.2001. Πηγή: Γνωστική Α:ποκατάσταση Νευροψυχολογικών Διαταραχών" (Εκδ. Γκότσης 2006)

ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Διέγερση –Εγρήγορση: επίπεδο επαγρύπνησης, ικανότητα
ανταπόκρισης με το περιβάλλον. Σχετίζεται με dis-stress +
ή dis-stress(α). Τονική διέγερση: καθημερινή ετοιμότητα, μη
σχετιζόμενες με άμεσες απαιτήσεις / ανάγκες έργων και
καθηκόντων
(β). Φασική διέγερση: ικανότητα ανταπόκρισης σε
αλλαγές στο περιβάλλον ή τις απαιτήσεις ενός έργου

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
(α). Αργή –ή χωρίς λόγο πολύ γρήγορη - ανταπόκριση ή
αδυναμία ανταπόκρισης ή ασυνέπεια στα περιβαλλοντικά
ερεθίσματα
(β). Αδυναμία προειδοποίησης για αντ/κή ανταπόκριση (πχ
η μπάλα έρχεται πάνω του) ή γρήγορη χωρίς λόγο αντ/κή
ανταπόκριση. Δυσκολία να ασκήσει μεγαλύτερη γνωστική
προσπάθεια για να αντιμετωπίσει καταστάσεις με
υψηλότερες γνωστικές απαιτήσεις (πχ να αλληλεπιδρά με
πολλά άτομα σε κοινωνική κατάσταση)
Εστιασμένη προσοχή: ικανότητα εστίασης της προσοχής Περίσπαση λόγω αδυναμίας αναχαίτισης άλλων
σε ένα εξειδικευμένο ερέθισμα ενώ παραμένει αδιάφορο ερεθισμάτων του περιβάλλοντος. Παιδιά επιρρεπή σε
σε άλλο ερέθισμα
εξωτερικούς (πχ υπάρχει θόρυβος και δεν μπορούν να
γράψουν) ή εσωτερικούς (δυσκολία να ελέγχουν
παρεισφρητικές ή άσχετες σκέψεις) περισπασμούς .
Επιμερισμένη προσοχή: ικανότητα να δίνει προσοχή σε
περισσότερα από ένα ερεθίσματα κάθε φορά, να
μετατοπίζει άμεσα και ενεργά την προσοχή ανάμεσα σε
έργα ή να επεξεργάζεται πληροφορίες, ενώ ταυτόχρονα
συγκρατεί άλλες πληροφορίες στη συνειδητότητα
Διατηρούμενη προσοχή: ικανότητα διατήρησης της
προσοχής για μεγάλα χρονικά διαστήματα, για όση ώρα
χρειάζεται

Δυσκολία στην εκτέλεση άνω του ενός έργου (πχ
ολοκλήρωση πολλαπλών καθηκόντων πχ παρασκευή τοστ,
απλό μαγείρεμα, μιλάνε και τρώνε, κρατάνε σημειώσεις
ενώ μιλάει ο δάσκαλος)
Προσοχή που φθίνει με την ώρα. Δυσκολίες δεν
παρακολουθήσουν ολόκληρο μάθημα ή το κάνουν με
ασυνέπεια. Δυσκολία να δουν ολόκληρη ταινία ή να
ολοκληρώσουν κάτι.

Οσμές φαγητών
Αφίσσες τοίχων

Χώροι εργασίας
Μπαλκόνια

Ερμάρια
Προαύλιο

Παράθυρα

Κρεβάτι

Αποθηκευτικοί χώροι

Διπλανοί
Θόρυβοι

Χρώμα θρανίου

Γυμναστήριο

Σκάλες

Πόρτες

Θερμοκρασία χώρων

Κιλικείο

Χαλιά

Μπλέντερ, ηλ.. σκούπα
Φώτα χώρων

Πάτωμα

Καθίσματα
Διάδρομοι
Θρανία

Κιμωλίες

Ήχος κουδουνιού

Τουαλέτες
Θέση της έδρας
Ασανσέρ

Βιβλιοθήκες
Πίνακας

Γωνία ηρεμίας

ΔΙΑΙΤΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ
Προσαρμογή της παροχής τροφής στις ανάγκες του
οργανισμού με σκοπό την υγιή και απρόσκοπτη
συνέχιση της λειτουργίας του

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΑ
Προσαρμογή της παροχής ερεθισμάτων στις
ανάγκες του οργανισμού με σκοπό την υγιή και
απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του

“tips” για το πρόγραμμα Αισθητηριακής Επεξεργασίας
ΥΠΕΡ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ

Σεβόμαστε τις δυσκολίες του να αισθανθεί άνετα με τα ερεθίσματα, τα
απομακρύνουμε και τα εισαγάγουμε σταδιακά χρησιμοποιώντας και
άλλες οδούς για τη διέγερση (πχ βαθειά πίεση ή δημιουργία ανέμελης
κατάστασης)

ΥΠΟ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ

Αυξάνουμε τόσο την ένταση του ερεθίσματος ώστε να μπορέσει να το
καταγράψει και να αισθανθεί το νευρικό του σύστημα με βάση αυτό σε
«ζώνη άνεσης» και «γεμίσματος» με αυτό. Σταδιακά μειώνουμε την
ένταση αφού βεβαιωθούμε ότι αυτή η μείωση δεν εμποδίζει τη
συνέχιση της καταγραφής

ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ

Αρχικά σεβόμαστε την ανάγκη του για να παίρνει πληθώρα
ερεθισμάτων και σε μεγάλη ένταση, αλλά σταδιακά (αισθητηριακή
δίαιτα) τροποποιούμε τους ερεθισμούς ώστε να αισθάνεται ότι
βρίσκεται σε «ζώνη άνεσης» με λιγότερης έντασης ερεθίσματα (πχ
βαθειά πίεση ή δημιουργία «αποστειρωμένων» περιβαλλόντων)

ΧΑΜΗΛΗ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Αυξάνουμε την αντίθεση του ερεθίσματος (πιο έντονο και ευκρινές) ή
το απλοποιούμε έτσι ώστε να μπορέσει να το κατανοήσει με σκοπό να
το επεξεργαστεί ενεργητικά ώστε να αυξηθεί η κατανόηση, ο
σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για κατάλληλη αντίδραση
(βελτίωση πραξιακού κύκλου).

Βασικές προτάσεις
Αισθητηριακής Δίαιτας για
γονείς - εκπαιδευτικούς

ΥΠΕΡ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ

Σεβόμαστε τις δυσκολίες του να αισθανθεί άνετα με τα ερεθίσματα, τα απομακρύνουμε και
τα εισαγάγουμε σταδιακά χρησιμοποιώντας και άλλες οδούς για τη διέγερση (πχ βαθειά
πίεση ή δημιουργία ανέμελης κατάστασης)

KANETE

vs

MHN KANETE

ΑΠΤΙΚΟ
Εμπλέκουμε το παιδί σε ασφαλή απτικά περιβάλλοντα,
σε θέσεις προστασίας από αγγίγματα και υφές και
περιβάλλοντα λίγων ατόμων, Willbarger, βαθειά πίεση

vs

Παροχή ενοχλητικών για το παιδί απτικών ερεθισμάτων,
ανοιχτά και με πολλά παιδιά περιβάλλοντα, ουρές
παιδιών, μη προσαρμοσμένη περιποίηση υγιεινής

ΚΙΝΗΣΗ
Μειώνουμε την κίνηση, την κάνουμε γραμμική και
ρυθμική, κλειστοί χώροι, ήρεμες γωνίες στο διάλειμμα,
απλής απαίτησης κίνηση, ασφαλείς καθιστικές θέσεις

vs

Αυξημένη και ακανόνιστη γρήγορη κίνηση, ανοιχτοί
χώροι πολυκοσμίας στο διάλειμμα, αυξημένες
απαιτήσεις κίνησης, προκλητική ισορροπία

ΟΡΑΣΗ

Γυαλιά ηλίου, περιβάλλον απλό (τοίχοι, χαλιά),
μονόχρωμες εικόνες – σελίδες, φυσικό φως, dimmer,
περιβάλλοντα λίγων ατόμων, εντατένισμα

vs

Δυνατά φώτα, λάμπες φθορισμού, περιβάλλον με
πολλές αφίσες, εικόνες – σελίδες πολυερεθιστικές,
ακαταστασία, χώροι πολυκοσμίας, μεγάλα μαγαζιά

ΑΚΟΗ
Καλύπτρες ή ακουστικά, χαλαρωτική μουσική «χαλί»,
λίγη ομιλία, μακριά από πολύβουα περιβάλλοντα, γωνία
ηρεμίας, προειδοποίηση πριν από ήχους

vs

Έκθεση σε έντονους ήχους χωρίς προστασία ή
προειδοποίηση, έντονη «σκληρή» μουσική, ομιλία,
πολύβουα περιβάλλοντα

ΓΕΥΣΤΙΚΟ-ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ
Γεύσεις που θέλει μόνο, παρασκευή γεύματος για
άλλους, διαλέγει τις οσμές για πχ το λουτρό του, άοσμες
ή απαλές μυρωδιές

vs

Διατροφή με το ζόρι αδιαφορώντας για τις προτιμήσεις
του, τάισμα με θυμό, υπερεπικέντρωση στο θέμα
διατροφής, έντονες οσμές

ΥΠΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ
(απαθής)

Αυξάνουμε τόσο την ένταση του ερεθίσματος ώστε να μπορέσει να το καταγράψει και να
αισθανθεί το νευρικό του σύστημα με βάση αυτό σε «ζώνη άνεσης» και «γεμίσματος» με
αυτό. Σταδιακά μειώνουμε την ένταση αφού βεβαιωθούμε ότι αυτή η μείωση δεν εμποδίζει
τη συνέχιση της καταγραφής

KANETE

vs

MHN KANETE

ΑΠΤΙΚΟ
Τρίβουμε δυνατά, εμπλοκή με έντονα απτικά
ερεθίσματα, καλλιτεχνικά υλικά, γαργαλήματα, κουτιά
με φακές κλπ, ξεκολλάει ταινίες από το δέρμα του

vs

Απαλά χάδια, αχνά απτικά ερεθίσματα, ήρεμες γωνίες
μακριά από την ομάδα, μαλακές και απαλές επιφάνειες,
ζεστά περιβάλλοντα

ΚΙΝΗΣΗ
Αυξημένη και ακανόνιστη γρήγορη κίνηση, βαρειά
εργασία με αντίσταση, αυξημένες απαιτήσεις κίνησης,
προκλητική ισορροπία, αεροβική (τρέξιμο κλπ)

vs

Ήρεμη κίνηση, αποφυγή εργασίας ή ελαφριά, μειωμένες
απαιτήσεις κίνησης, καθιστικότητα, μοναχικότητα,
απουσία εμπλοκής σε δραστηριότητες

ΟΡΑΣΗ

Δυνατά φώτα, έντονα χρωματιστά υλικά και εικόνες,
μεγάλες εικόνες, κοντράστ χρωμάτων έντονο, οπτικές
σημάνσεις, ψώνια σε μαγαζιά, σκοτάδι με φακό

vs

Χαμηλά φώτα, άτονου χρωματισμού υλικά και εικόνες,
μικρές δυσδιάκριτες εικόνες, οπτικό χάος, μικρά
γράμματα

ΑΚΟΗ
Έκθεση σε υψηλότερης έντασης ήχους, πιο αργή αλλά
και έντονη ομιλία, ηχητικά «ξαφνιάσματα», έντονο
ηχητικό κοντράστ, παιχνίδια με ήχους, ζωηρά τραγούδια

vs

Έκθεση σε χαμηλότερης έντασης ήχους, σιγανή ομιλία
(άτονη), έκδοση σε προσδοκώμενους ήχους, πολύπλοκοι
ήχοι, σιγανά τραγούδια

ΓΕΥΣΤΙΚΟ-ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ
Έντονες γεύσεις (πιο ξινές, πικάντικες κλπ), καραμέλες
ξινές, έντονες οσμές και υψηλού κοντράστ με το χώρο,
αρωματικά υγρομάντηλα ή σπρέι

vs

Απαλές γεύσεις, γλυκά, απαλές οσμές, απουσία οσμών

ΑΝΑΖΗΤΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Αρχικά σεβόμαστε την ανάγκη του για να παίρνει πληθώρα ερεθισμάτων και σε μεγάλη
ένταση, αλλά σταδιακά (αισθητηριακή δίαιτα) τροποποιούμε τους ερεθισμούς ώστε να
αισθάνεται ότι βρίσκεται σε «ζώνη άνεσης» με λιγότερης έντασης ερεθίσματα (πχ βαθειά
πίεση ή δημιουργία «αποστειρωμένων» περιβαλλόντων)

KANETE

vs

MHN KANETE

ΑΠΤΙΚΟ
Τρίψιμο χεριών, εμπλοκή με απτικά ερεθίσματα, τραχιές
επιφάνειες, βαθειά πίεση, καλλιτεχνικά υλικά, σφιχτές
αγκαλιές, κουτιά με φακές κλπ, περιορισμός υλικών

vs

Έκθεση του παιδιού σε γαργαλήματα, εμπλοκή με
απαλά απτικά ερεθίσματα, μαλακές επιφάνειες,
πληθώρα ή απουσία υλικών στο τραπέζι

ΚΙΝΗΣΗ
Αυξημένες απαιτήσεις ακρίβειας κίνησης, προκλητική
ισορροπία, κινητικά διαλείμματα, ανοιχτοί χώροι,
αναεροβική κίνηση αντίστασης

vs

Ελεύθερη χωρίς σκοπό και ανεξέλεγκτη κίνηση (πχ
ελεύθερο στην Παιδική Χαρά, κινητικούς περιορισμούς
(υποχρεωτική καθιστικότητα), αεροβική κίνηση

ΟΡΑΣΗ

Δυνατά (όσο επιθυμεί το παιδί) φώτα, πολύχρωμα
παιχνίδια ή και με φωτάκια, φακοί, χώροι κεντρικής και
περιφερικής όρασης, οργανωμένα μαγαζιά για ψώνια

vs

Αχνά φώτα, επιτραπέζια μονότονα παιχνίδια, φτωχοί σε
οπτικά ερεθίσματα χώροι τραπεζιού, μεγάλα και
ανοργάνωτα πολυκαταστήματα

ΑΚΟΗ
Έκθεση σε έντονους αλλά ελεγχόμενους ήχους, μουσική
και μελωδικότητα, χρωματισμός ομιλίας, έντονο ηχητικό
κοντράστ, παιχνίδια με ήχους

vs

Έκθεση σε μη ελεγχόμενους ήχους, άρρυθμη μουσική,
μονότονη και γρήγορη ομιλία, αδόμητες συνομιλίες,
ηχητικό «χάος» (πχ Παιδική Χαρά σε ώρα αιχμής)

ΓΕΥΣΤΙΚΟ-ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ
Ακολουθείστε τις γευστικές και οσφρητικές ανάγκες του
παιδιού (έντονες γεύσεις, οσμές, αρωματικά
υγρομάντηλα, σπρέι χώρου ή αποσμητικού

vs

Φαγώσιμα μη έντονων γεύσεων (ανάλατα, μη πικάντικα)
ιδίως αν δεν αρέσουν στο παιδί, ουδέτερες και μη
έντονες οσμές

ΧΑΜΗΛΗ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Αυξάνουμε την αντίθεση του ερεθίσματος (πιο έντονο και ευκρινές) ή το απλοποιούμε έτσι
ώστε να μπορέσει να το κατανοήσει με σκοπό να το επεξεργαστεί ενεργητικά ώστε να
αυξηθεί η κατανόηση, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για κατάλληλη αντίδραση
(βελτίωση πραξιακού κύκλου).

KANETE

vs

MHN KANETE

ΑΠΤΙΚΟ
Ασκήσεις εντοπισμού, γραφαισθησία, στερογνωσία,
ξεκολλάει ταινίες από το δέρμα του, έντονα ερεθίσματα
για κατανόηση, τραχιές επιφάνειες, θερμοκρασίες

vs

Απαλά χάδια, αχνά (μη ευδιάκριτα) απτικά ερεθίσματα,
ήρεμες γωνίες μακριά από την ομάδα, μαλακές και
απαλές επιφάνειες, ζεστά περιβάλλοντα

ΚΙΝΗΣΗ
Παίζουμε με κλειστά μάτια παιχνίδι κίνησης (πχ τυφλόμυγα), απλοποιούμε τα κινητικά πρότυπα ώστε να κατανοήσει, παιχνίδια κιναίσθησης και απλού συντονισμού

vs

Σύνθετα κινητικά πρότυπα που δυσκολεύεται να
κατανοήσει (πχ οργανωμένα δύσκολα σπορτς όπως
ποδόσφαιρο), παιχνίδια σύνθετου συντονισμού

ΟΡΑΣΗ

Μεγάλες εικόνες και γράμματα, αύξηση κοντράστ,
οπτικές σημάνσεις, ψώνια σε μαγαζιά, απλοποίηση
οπτικών εργασιών (πχ ταύτιση πιο εύκολων)

vs

Μικρές εικόνες και γράμματα, μειωμένο κοντράστ,
χώρους χωρίς οπτικές σημάνσεις, σύνθετες –
πολύπλοκες οπτικές εργασίες (πχ ταύτιση δύσκολων)

ΑΚΟΗ
Ηχοτόμπολα, αργή και ευκρινής ομιλία, ακουστικός
εντοπισμός σε έντονο ηχητικό κοντράστ, παιχνίδια με
ήχους, τραγούδια ρυθμού

vs

Γρήγορη και μη ευκρινή ομιλία, ακουστικό «χάος»
πολύβουων περιβαλλόντων, άρρυθμα τραγούδια,
απουσία κοντράστ

ΓΕΥΣΤΙΚΟ-ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ
Παίζουμε με κλειστά μάτια παιχνίδι γεύσεων και οσμών,
συζήτηση για τα χαρακτηριστικά γεύσεων και οσμών,
αυξημένο κοντράστ γευστικο-οσφρητικών ερεθισμάτων

vs

Δυσδιάκριτες γεύσεις σύνθετων φαγητών, απουσία
συζήτησης για τα χαρακτηριστικά γεύσεων και οσμών,
μειωμένο κοντράστ γευστικο-οσφρητικών ερεθισμάτων

Για Διευκόλυνση Της Δουλειάς Στο Θρανίο (1)

 Φέρτε το θρανίο πιο κοντά στο δάσκαλο
 Δώστε του εναλλακτικό θρανίο μακριά από την
ομάδα
 Βάλτε την θέση του στην πρώτη σειρά
 Διορθώστε το θρανίο στο ύψος του παιδιού
 Βάλτε ελαστική ταινία στα πόδια της καρέκλας για
τα πόδια του παιδιού

Για Διευκόλυνση Της Δουλειάς Στο Θρανίο (2)

 Βάλτε εναλλακτικές θέσεις (κάθισμα φουσκωμένο
μαξιλαράκι κλπ) σε μπάλα, όρθια γονυπετής
 Επιτρέψτε του να σηκωθεί
 Επιτρέψτε του να έχει στους μηρούς βαρύ μαξιλάρι
 Επιτρέψτε συχνά διαλείμματα

Για Να Κάθεται Στην Ομάδα (1)

 Βάλτε το να καθίσει σε ένα τετράγωνο μοκέτας
 Μαρκάρετε το τετράγωνο του με ταινία
 Επιτρέψτε του να κάθεται σε καρέκλα ή πουφ
 Βάλτε το να καθίσει πιο κοντά στον δάσκαλο
 Βάλτε το να καθίσει στη μέση της ομάδας

Για Να Κάθεται Στην Ομάδα (2)

 Βάλτε το να καθίσει στο τέλος της ομάδας
 Βάλτε το να καθίσει στην αρχή της ομάδας
 Επιτρέψτε χρήση “fidgeting things”
 Επιτρέψτε του να μιλά χαμηλά στον εαυτό του
 Επιτρέψτε αλλαγές θέσης (οκλαδόν, μακρύ καθ.,
γονατιστό)

Για Το Γράψιμο (1)

 Δώστε gripper (προτιμώμενο …………………………………..)
 Δώστε του κεκλιμένη επιφάνεια εργασίας ή θρανίου
 Δώστε πάντα χαρτί με γραμμές ή εξειδικευμένο
(κουτάκια)
 Δώστε οπτικές οδηγίες για δραστηριότητες γραφής
 Βοηθείστε στη σκέψη για την γραφή εργασίας
 Δώστε περισσότερο χρόνο στην τάξη ώστε να
ολοκληρώσει

Για Το Γράψιμο (2)

 Επιτρέψτε να ολοκληρώσει στο σπίτι χωρίς τιμωρία
 Κολλείστε στο θρανίο την ορθογραφία κοινών λέξεων
 Επιτρέψτε να μιλάει στον εαυτό του (αυτουπαγόρευση)
 Επιτρέψτε επιβοηθητική τεχνολογία (………………………….)
 Επιτρέψτε να υπαγορεύει σε κασετοφωνάκι και να
κάνει
απομαγνητοφώνηση στο σπίτι αργότερα
 Ζεστάνετε τα χέρια του με ιδιοδεκτικούς χειρισμούς (πχ
πιέζοντας πλαστελίνη)

Για Το Διάβασμα (1)

 Επιτρέψτε του να διαβάζει φωναχτά
 Δώστε ένα βοηθητικό σημάδι στο χαρτί να το
ακολουθεί κατά την ανάγνωση
 Μειώστε τους οπτικούς διασπαστές στη σελίδα
 Επιτρέψτε του να κινείται ή να κάνει διάλλειμα

Για Την Εργασία Στη Τάξη

 Επιτρέψτε του να πάει στην ήρεμη γωνία του
 Επαναλάβετε τις οδηγίες στο παιδί 1:1
 Επιτρέψτε του να κάνει τις εργασίες στο γυμναστήριο
 Δώστε οπτικές οδηγίες
 Καλύψτε τη σελίδα για να φαίνονται 1-2 εργασίες τη
φορά

Για Την Εργασία Στο Σπίτι (1)

 Επιτρέψτε περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση
 Τροποποίηση εργασιών για λιγότερο γράψιμο
 Τροποποίηση εργασιών για λιγότερο διάβασμα
 Δώστε ευκαιρίες ζωγραφικής αντί γραφής

Για Την Εργασία Στο Σπίτι (2)

 Επιτρέψτε τη πληκτρολόγηση εργασιών σε PC
 Επιτρέψτε τη γραφή αντί της ομιλίας σε εργασίες
 Επιτρέψετε στο γονέα τροποποίηση εργασιών κατ'
εκτίμηση
 Μειώστε το ποσό των εργασιών

Για Τις Μεταβιβάσεις (1)

 Προετοιμάστε το για το χρόνο λεκτικά ή με χρονόμετρο
 Ακολουθείστε το πρόγραμμα όσο πιο ακριβώς γίνεται
 Επιτρέψτε του να έχει ένα «παιχνίδι μετάβασης» μαζί
του
 Δώστε του κάτι να μεταφέρει μαζί του
 Κάντε το «θυροφύλακα να κρατάει την πόρτα»

Για Τις Μεταβιβάσεις (2)

 Βάλτε τον οδηγό στη σειρά
 Βάλτε το «τελευταίο βαγόνι» στη σειρά
 Θυμίστε του να κρατά από το χέρι τους συμμαθητές
 Θυμίστε του την «φούσκα του προσωπικού χώρου»

Για Την Απομόνωσή του

 Μην το αποβάλετε για την μη επαρκή συμπεριφορά του
 Προσφέρετε καλή ιδιοδεξία με μπάρες, σκάψιμο,
σκαρφάλωμα

Για Την Διέγερσή Του Στην Καθημερινότητα (1)

Τα ρήματα τελειώνουν σε
«ω»

 Επιτρέψτε του να βάλει τα βιβλία στα ράφια τους
 Επιτρέψτε του να αλλάξει τη θέση θρανίων, χώρου
 Επιτρέψτε του να ανοίξει και κλείσει τις πόρτες
 Επιτρέψτε του να κρατάει επιγραφές
 Επιτρέψτε του να φοράει βαρειά τσάντα στην πλάτη

Για Την Διέγερσή Του Στην Καθημερινότητα (2)

 Επιτρέψτε του να σπρώχνει ένα ενήλικα σε καρέκλα με
ροδάκια
 Επιτρέψτε του να σέρνει το τροχήλατο φαγητού
 Ζητείστε του να σκουπίσει κάτω από το τραπέζι
 Επιτρέψτε του να φέρει βιβλία από / προς τη
βιβλιοθήκη
 Επιτρέψτε του να μεταφέρει πάκο χαρτιού φωτοτυπίας

Για Αισθητηριακά Διαλείμματα

 Επιτρέψτε του να γίνει «τροχονόμος τάξης»
 Επιτρέψτε του να μοιράσει χαρτιά
 Τραγουδείστε τραγούδια που ενθαρρύνουν την κίνηση
 Ενθαρρύνετε το «ξεμούδιασμα» όλης της τάξης
 Έχετε δοχεία με άμμο, ρύζι, φακές, φασόλια
 Κάντε «καθιστά push ups» όλη η τάξη

Ιδέες Για Αισθητηριακή Ενίσχυση (1)

 Δώστε του προειδοποίηση πριν τον ξαφνικό θόρυβο (πχ
του κουδουνιού)
 Δώστε ιδιωτικό χώρο ηρεμίας (κάτω από τραπέζι, πίσω
από επιφάνεια, σε μία γωνία πιθανά με παραβάν)
 Επιτρέψτε του να φοράει ακουστικά καλύπτρες
 Επιτρέψτε να μασάει τσίχλα, ελαστικά γλυκίσματα (......)
 Επιτρέψτε καλαμάκι για το νερό ή άλλα δαγκωτήρια

Ιδέες Για Αισθητηριακή Ενίσχυση (2)

 Επιτρέψτε “fidgeting toys”
 Κολλείστε οπτικά τις ρουτίνες τάξης
 Ερευνείστε αν είναι ευαίσθητο στις οσμές και δώστε
υγρομάντηλα ή μπουκαλάκι κολόνιας
 Αν είναι απτικά ευαίσθητο, μην το ακουμπάτε ή
εφαρμόστε βαθειά πίεση
 Μειώστε τους οπτικούς διασπαστές

Ιδέες Για Αισθητηριακή Ενίσχυση (3)

 Βάλτε μουσικό χαλί πίσω φόνου ηρεμιστικής μουσικής
 Τροποποιείστε τις δραστηριότητες καλλιτεχνικών για
να αυξήσετε τη συμμετοχή
 Ενημερώστε όλη την ομάδα εκπ/σης για τις
ιδιαιτερότητές του παιδιού
 Το παιδί βρίσκεται στην εξής αισθητηριακή δίαιτα (…)

Ιδέες Για Αισθητηριακή Ενίσχυση (4)

 Το παιδί χρειάζεται τον ειδικό ρουχισμό (……………………)
 Βάλτε του βαράκια στα χέρια / πόδια ή ελαστικό
επίδεσμο
 Επιτρέψτε του να φοράει γυαλιά ηλίου

“tips” για το πρόγραμμα Αισθητηριακής Επεξεργασίας
ΥΠΕΡ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ

Σεβόμαστε τις δυσκολίες του να αισθανθεί άνετα με τα ερεθίσματα, τα
απομακρύνουμε και τα εισαγάγουμε σταδιακά χρησιμοποιώντας και
άλλες οδούς για τη διέγερση (πχ βαθειά πίεση ή δημιουργία ανέμελης
κατάστασης)

ΥΠΟ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ

Αυξάνουμε τόσο την ένταση του ερεθίσματος ώστε να μπορέσει να το
καταγράψει και να αισθανθεί το νευρικό του σύστημα με βάση αυτό σε
«ζώνη άνεσης» και «γεμίσματος» με αυτό. Σταδιακά μειώνουμε την
ένταση αφού βεβαιωθούμε ότι αυτή η μείωση δεν εμποδίζει τη
συνέχιση της καταγραφής

ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ

Αρχικά σεβόμαστε την ανάγκη του για να παίρνει πληθώρα
ερεθισμάτων και σε μεγάλη ένταση, αλλά σταδιακά (αισθητηριακή
δίαιτα) τροποποιούμε τους ερεθισμούς ώστε να αισθάνεται ότι
βρίσκεται σε «ζώνη άνεσης» με λιγότερης έντασης ερεθίσματα (πχ
βαθειά πίεση ή δημιουργία «αποστειρωμένων» περιβαλλόντων)

ΧΑΜΗΛΗ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Αυξάνουμε την αντίθεση του ερεθίσματος (πιο έντονο και ευκρινές) ή
το απλοποιούμε έτσι ώστε να μπορέσει να το κατανοήσει με σκοπό να
το επεξεργαστεί ενεργητικά ώστε να αυξηθεί η κατανόηση, ο
σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για κατάλληλη αντίδραση
(βελτίωση πραξιακού κύκλου).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΙΟ-ΙΔΙΟΔΕΞΙΑΣ (ΚΙΝΗΣΗ)
ΤΑΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (1)
-ρόλος βοηθού στην τάξη («τροχονόμος», μοιράζει χαρτιά κλπ),
-στοίβιασμα καρεκλών,
-καθάρισμα του μεγάλου πίνακα,
-πίεση στα πόδια και τα χέρια,
-υποστηρίγματα καβάλου στις καρέκλες,
-μέσα σε αντίσκηνο ή σε απομονωμένη από ερεθίσματα γωνία (θέση μήτρας-προστασίας), push-ups στον τοίχο,
-καθάρισμα του τραπεζιού,
-ερπίσματα –μπουσούλημα,
-βαράκια στα χέρια/πόδια,
-βαρειά μαξιλάρια στα πόδια ενώ κάθεται,
-δυναμικά σωματικά παιχνίδια (πάλη-εγκλωβισμοί),
-μπάσκετ με βαρειά μπάλα,
-τρακαρίσματα σε μαλακές επιφάνειες (πχ μαξιλάρια),
-ασκήσεις με λάστιχα, λαστιχένιους επιδέσμους

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΙΟ-ΙΔΙΟΔΕΞΙΑΣ (ΚΙΝΗΣΗ)
ΤΑΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (2)
-μίμηση ζώων (πχ πήδημα καγκουρό, βάτραχος κλπ)
-«στίβος μάχης» (περνάει εμπόδια πάνω-κάτω, ρολλαρίσματα, τούμπες κλπ)
-πουφ, λίκρα με αντίσταση ή όχι, τυλίγματα με κουβέρτες
-jumping jacks
-περπατάει πάνω από καρέκλα σε καρέκλα ενώ έχουν απόσταση 5cm
-ισορροπεί σε «βραχάκια» περπατώντας
-κουνήματα σε κουνιστή καρέκλα
-ανεβο-κατέβασμα σκαλών
-εργασία ή μετατόπιση σε όρθια γονυπετή θέση
-μετατόπιση με θέση μακριού καθίσματος (με τα οπίσθια)
-στάση στο 1 πόδι
-έλξεις και κάμψεις καθιστές, όρθιο, τραμπολίνο, τυφλόμυγα
-παιχνίδια με παλαμάκια
-simon says με πολλά σφιξίματα, στροφές, πηδήματα, αντιγραφή κινήσεων κεφαλιού
-περπάτημα «καροτσάκι» με τα χέρια
-σάντουιτς με 2 βαρειά αντικείμενα
-μάσηση τσίχλας
-κουβάλημα βάρους, τακτοποίηση χώρου, βαρειά εργασία
-ανθεκτικοί και ισχυροί χειρισμοί (σκληρή πλαστελίνη κλπ)
-οικείες ή αντίθετα μη οικείες δραστηριότητες κίνησης
-Μάσημα σκληρών υλών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΙΟ-ΙΔΙΟΔΕΞΙΑΣ (ΚΙΝΗΣΗ)
ΤΑΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (3)
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ
-Χαρτιά κολλημένα στο θρανίο για να μην χρειάζεται να βάζει αμφίπλευρη δύναμη
-Εργαλεία μικρής αντίστασης στην γραφή (αντί μολυβιού-μαρκαδόρος)
-Επιφάνειες μικρής αντίστασης στην γραφή (αντί χαρτιού υαλοπίνακας)
-Επιφάνειες μικρής πίεσης στην γραφή (vettex κάτω από το χαρτί)
-Επιφάνειες μεγάλης αντίστασης στην γραφή (γράφει σε πλαστελίνη)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΙΟ-ΙΔΙΟΔΕΞΙΑΣ (ΚΙΝΗΣΗ)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
-στο super market πιάνει αντικείμενα από τα ράφια, κουβαλάει το καρότσι
-στην παραλία κουβαδάκια και φτυαρίσματα
-παιχνίδια στην παιδική χαρά, σκοινί τραβήγματος (διελκυστίνδα)
-αιώρηση σε καλοκαιρινή αιώρα
-πολεμικές τέχνες, ελεύθερη ή δομημένη κολύμβηση σε κολυμβητήριο
-περπάτημα σε ανηφόρα ή και με βάρη (μετά τα 4 έτη πχ σακίδιο στην πλάτη)
ΔΟΥΛΕΙΕΣ & ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΣΠΙΤΙΟΥ
-Ενθαρρύνοντας την βοήθεια στην ώρα της καθαριότητας, είναι ένα θαυμάσιο ερέθισμα
για το παιδί με ανάγκες να χρησιμοποιήσει τους μεγάλους μυς του σώματός του:
στοίβιασμα καρεκλών, μεταφορά κουτιού με τα παιχνίδια του, μάζεμα - καθάρισμα του
τραπεζιού, σκούπισμα – σφουγγάρισμα, τακτοποίηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης, των
προϊόντων του super market στα ράφια και ντουλάπια του σπιτιού, άπλωμα των
ρούχων σε σκοινί, φτιάξιμο του κήπου όπως τσουγκράνισμα, σκούπισμα, σκάψιμο,
πότισμα με ποτιστήρι, στύψιμο πορτοκαλιού, τρίψιμο τυριού, μπουγάδα, δουλειές
μαγειρικής όπως να πλάθει, ζύμωμα κλπ, καθημερινότητα όπως ηλεκτρική, κουβάλημα
σακουλών, καλάθι πλυμένων, δυναμικά σωματικά παιχνίδια με γονείς, αντιολισθητικά
πατάκια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΦΗ)
ΤΑΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (1)
-Για να μειώσουμε την ένταση από την απτική υπερφόρτωση:
(α). δραστηριότητες που προωθούν βαρειά εργασία (βοηθάει να ηρεμεί το νευρικό του
σύστημα) όπως μετακίνηση επίπλων, σπρώξιμο τοίχου ή άλλων πολύ σταθερών επιφανειών
για λίγη ώρα, κουβάλημα βαρειού αντικειμένου, push ups στο κάθισμα
(β). βαθειά πίεση όπως μία μεγάλη αγκαλιά, να βρίσκεται «σάντουιτς» μεταξύ βαρειών
στρωμάτων, μαξιλαριών, σακουλιών με φασόλια, στρώμα κρεβατιού, τυλιγμένο με
επιδέσμους ή τυλιγμένο με κουβέρτες, μασάζ. Επίσης αντί να το χαϊδεύετε, τρίψτε το
(γ). οικεία απτικά ερεθίσματα (όχι ακόμη νεωτερισμοί)
ΑΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
-μπολ με αφρό, φασόλια, φακές, ρύζι για να χώνει μέσα τα χέρια, κρύψτε μεγάλα
αντικείμενα μέσα στα φασόλια και βάλτε το να «σκάψει» για να τα βρει
-τρίψιμο δέρματος με λοσιόν ή πετσέτες ή πασπαλίστε ταλκ σε διαφορετικά μέρη του
σώματος και μετά σκουπίστε την πιέζοντας ζωηρά χρησιμοποιώντας μία πετσέτα ή κάποιο
άλλο υλικό με υφή. Και η επάλειψη αλλά και το σκούπισμα μπορούν να γίνουν είτε από εσάς
είτε από το παιδί
-με σπρέι ψεκάστε διαφορετικές περιοχές του σώματος και χρησιμοποιείστε ζωηρά μία
πετσέτα ή κάποιο άλλο υλικό με υφή για να στεγνώσετε την περιοχή. Η θερμοκρασία του
υγρού μπορεί να ποικίλλει από κρύο σε ανεχτά ζεστό
-υλικά διαφορετικών υφών, αφρός, αλεύρι, άμμος, πηλός, δακτυλομπογιές κλπ
-πλάσιμο πλαστελίνης και βρίσκει και τα κρυμμένα μέσα υλικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΦΗ)
ΤΑΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (2)
-ζωγραφική προσώπου και δέρματος (ή βάλτε σφραγιδάκια) και υγρομάντηλα
-ζωγραφίστε φιγούρες στην πλάτη του χρησιμοποιώντας το δάχτυλό σας. Ζητείστε να
προσπαθήσει να βρει ποια φιγούρα ζωγραφίσατε (ταύτιση, ονομάτιση)
-φτιάξτε με το παιδί ένα λεύκωμα συλλογής υλικών (πχ φύλλα δέντρων)
-σακουλάκια με φασόλια
-ζητείστε του να τρίψει τα χέρια πριν να ενασχοληθεί με κάτι
-διαφορετικής υφής κομμάτια μοκέτας στο πάτωμα σε ένα πρότυπο βάδισης ξυπόλυτο
-περπατάει μέσα σε μεγάλα κουτιά γεμάτα φασόλια, φακές, άμμο κλπ
-τυλίξτε το γυμνό πόδι του με ταινία ή με πλεχτό νήμα. βάλτε το να το βγάλει με το χέρι του
-βάλτε αντικείμενα μέσα από τα ρούχα του σε διαφορετικά σημεία για να τα βγάλει
-τυλίξτε το με χαρτί κουζίνας και αφήστε το να ξετυλιχτεί ή να σπάσει το χαρτί
-δώστε παράξενες υφές υφασμάτων
-ζωγραφίζει με κιμωλία σε χαλί και μετά ζωηρά τρίβει και σβήνει τα σημάδια της κιμωλίας
-τσάντες με ψάξιμο απτικό μέσα (τι υπάρχει μέσα;)
-πάρτε ένα κουτί (πχ παπουτσιών) κλειστό. Κόψετε δύο τρύπες στο κουτί σε τέτοιο μέγεθος
που να μπορεί να χωράνε τα χέρια του. Γεμίστε το κουτί με διάφορα υλικά και κρύψτε
επίσης μέσα γνωστά υλικά του. Βάλτε το να τα βρει. Το παιδί έτσι σπρώχνει τα χέρια του
μέσα στις κάλτσες και μέσα στις τρύπες χωρίς να βλέπει
-υλικά διαφόρων υφών (υγρά, στεγνά, ξεραμένα, τραχιά, απαλά κλπ)
-αργή, μαλακή δόνηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΦΗ)
ΤΑΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (2)
-βαθειά πίεση στην στοματική περιοχή με μάσημα (τσίχλα, γλυκόριζα, καραμέλα μαλακή),
ρούφηγμα (πίνοντας μιλκ-σέικ με καλαμάκι), πίεση στην σκληρή υπερώα
-μη αναμενόμενο άγγιγμα. Απτικοί νεωτερισμοί
-δώστε καραμέλες που σκάνε στο στόμα, ανθρακούχο νερό
-στοματική κίνηση: μάσηση, τραγάνισμα, δάγκωμα, φύσημα μπαλονιού
-ψυχρή (ακραία) θερμοκρασία, κρύα ποτά/φαγητά, πάγος τριγύρω από το στόμα
-όταν οργανώσετε δραστηριότητες στο τραπέζι, προσέξτε τι προσαρμογές θα χρειαστούν να
γίνουν. Κάποια υλικά μπορεί να το στρεσάρουν. Ενθαρρύνετε τη χρήση εργαλείων. Σταδιακά
εισαγάγετε υλικά που το λερώνουν (δακτυλομπογιές, αφρός ξυρίσματος, κρέμες, ζελέ,
πούδρες, κόλλα κλπ). Ποτέ μην το αναγκάζετε να συμμετάσχει
-αφήστε το να έχει χώρο τριγύρω του κατά την διάρκεια της ομαδικής σχολικής εργασίας, της
σειράς, του φαγητού, εναλλακτικό θρανίο κλπ
-μειώστε τον χρόνο που θα πρέπει να περιμένει σε σειρά, βάλτε το τελευταίο στη σειρά ή να
φοράει στην πλάτη την τσάντα του
-αποφύγετε γενικά αγγίγματα, όπως το να τον πιάσετε από τον ώμο, να του χαϊδέψετε τα
μαλλιά, και του χαϊδέψετε ξαφνικά την πλάτη κλπ, κυρίως εάν δεν το έχετε προειδοποιήσει
-βάλτε το να καθίσει στην κεφαλή του τραπεζιού, σε γωνιακό θρανίο ή στην αρχή ή το τέλος
των σειρών των θρανίων έξω από γενικά δεδομένα αυξημένης κυκλοφορίας των άλλων
μαθητών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΦΗ)
ΤΑΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (3)
-πλησιάζετε το από μπροστά. τοποθετηθείτε στο επίπεδο των ματιών του έτσι ώστε να
μπορεί να βλέπει όλες τις κινήσεις σας. Εάν είναι απαραίτητο να το πλησιάσετε από πίσω,
αναφέρετε πρώτα το όνομά του.
-εξηγείστε τι πρόκειται να γίνει πριν το αγγίξετε
-χρησιμοποιείστε σταθερή πίεση όταν τον αγγίζετε, αποφύγετε να το αγγίξετε απαλά
-πάρτε στοιχεία από το ίδιο το παιδί. Σημειώστε τύπους αγγίγματος που του είναι ανεχτά και
χρησιμοποιείστε αυτά τα υλικά
-ενθαρρύνετε το να συμμετάσχει σε φυσικές δραστηριότητες που συνεργάζεται και συχνά
αποζητά
-αφήστε το να φοράει το πουλόβερ ή το μπουφάν του μέσα στην τάξη εάν το ζητήσει, ή να
φορά ρούχα που επιλέγει ως άνετα (πχ μακριά μανίκια, μακριά παντελόνια κλπ)
ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ
-ζητείστε του να τρίψει αντικείμενα, τοίχους και ανθρώπους
-εάν επιθυμεί (προσέξτε, μόνο τότε) αφήστε το να κάνει δουλειές στον κήπο και τα χώματα
-βοηθείστε το να πλύνει πιάτα
-προετοιμασία φαγητού στο σπίτι με διάφορα υλικά
-ζητείστε του να τρίψει μέρη του σώματός του με το σφουγγάρι στο μπάνιο
-τρίψτε (μασάζ) το κεφάλι πριν το χτένισμα ή κούρεμα
-στο κούρεμα προστατέψτε το πρόσωπό του να μην πέφτουν τρίχες
-στο ξέβγαλμα μαλλιών προστατέψτε το πρόσωπό του να μην τρέξουν νερά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΡΑΣΗ)
ΤΑΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (1)
-βρίσκει σε βιβλίο κρυμμένες εικόνες (πχ waldo)
-λαβύρινθοι
-βάλτε διαφορετικά αυτοκόλλητα σε μπάλα να πει για αυτά πριν την πιάσει
-πετάει και πιάνει αντικείμενα που κινούνται αργά: μπαλόνια, φούσκες, χαρτοπετσέτες.
-παιχνίδια «μάντεψε τι βλέπω»: περιγράφει ένα αντικείμενο μέσα στο δωμάτιο βάσει
χρώματος, μεγέθους, σχήματος, λειτουργικής χρήσης, κλπ
-μαρκάρετε τις γραμμές πχ με κίτρινο μαρκαδόρο
-καλειδοσκόπιο, μεγεθυντικός φακός
-κουρτίνες στα ράφια (αποκλεισμός πολλών οπτικών διασπαστών) και ντουλάπια
-ισχυρή ή από την άλλη αδύναμη αντίθεση
-χώρος κεντρικής όρασης (πχ παραπέτασμα στο γραφείο του, οπτικός αποκλεισμός πολλών
διασπαστών)
-ψάρεμα με μαγνητάκι
-πλήθος παιχνιδιών και λαμπερά χρωματισμένα αντικείμενα
-σήμανση διαδρομών στο πάτωμα
-βρες τις διαφορές, το κρυμμένο σε χαρτί ή στο χώρο
-μέτρα με τα μάτια
-ζητείστε του να κάνει ασκήσεις οπτικής διάκρισης με το ένα μάτι
-κοιτάζει μέσα από μονόκυαλο (πχ ρολό χαρτιού κουζίνας)
-ακολουθεί μόνο οπτικά με το κεφάλι ακίνητο ένα αντικείμενο που το μετακινείτε σε
απόσταση 30 cm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΡΑΣΗ)
ΤΑΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (2)
-οι τάξεις έχουμε την κουλτούρα να είναι γεμάτες με λαμπερά πόστερ και κρεμασμένα
κάδρα. Η αλήθεια όμως είναι ότι πολλά παιδιά διαταράσσονται πλήρως από όλους αυτούς
τους οπτικούς ερεθισμούς. Το συγκεκριμένο παιδί διαταράσσεται από τα πολλαπλά οπτικά
ερεθίσματα. Θα ήταν καλό να μειωθούν σημαντικά τα πόστερ και όλα τα χρωματιστά υπέρερεθίσματα
-απλοποιημένο οπτικό πεδίο στο θρανίο (καθαρό, μόνο τα απαραίτητα επάνω)
-βοηθά να κάθεται στο μπροστά μέρος της τάξης
-βοηθά να κάθεται μακριά από το παράθυρο
-εκτυπώστε σε μαυρόασπρη την έγχρωμη σελίδα ανάγνωσης
-σελιδοδείκτες
-ετικέτες-σήμανση - μαρκαδόροι υπογράμμισης - χρωματιστά στυλό και μολύβια
-χριστουγεννιάτικα φώτα τριγύρω από το εκπαιδευτικό υλικό
-επικάλυψη του χαρτιού με χρωματιστή διαφάνεια
-κάθεται δίπλα στο παράθυρο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΡΑΣΗ)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
-πεζοπορίες σε ανοιχτούς χώρους (κοιτάξτε τον ορίζοντα, τα μυρμήγκια κλπ)
-γυαλιά ηλίου
-ανοιχτό φόντο (θέα) και χώρος περιφερικής όρασης (ανοιχτοί χώροι, αγνάντεμα)
-μη οικεία οπτικά ερεθίσματα, άνθρωποι, μέρη ή από την άλλη στον αμυντικό οικεία
-προτιμείστε οικεία ή και μικρά καταστήματα
-στο δρόμο δείχνετέ του σημεία που πηγαίνετε
-στο δρόμο ζητείστε του να σας πει αν δει την ταμπέλα ή το κατάστημα ή (το στόχο που θα
ζητήσετε)
-κινηματογράφος, θέατρο
-κλειστό φόντο (κοντινά οπτικά), laser pointer , φακός
-σούπερ μάρκετ με σήμανση σε χαρτί (TEACCH)
ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ
-τακτοποίηση μαχαιροπίρουνων, παιχνιδιών σε κουτιά, δωματίου
-απλοποιημένο οπτικό πεδίο στο σπίτι, μονόχρωμα χαλιά, τοίχοι, ουδέτερα χρώματα σε
ενδύματα, πετσέτες (ή από την άλλη στον αναζητητή έντονα
-φώτα αναμμένα, λαμπερά, ακτινοβολία, κοίταγμα στον ήλιο την ώρα που δύει χωρίς φίλτρο
ή γυαλιά ηλίου ή στον υπερευαίσθητο αντίθετα σβησμένα φώτα ή ρυθμιζόμενα, αποφυγή
λαμπών φθορισμού, φυσικό ηλιακό φως
-κομπιούτερ, tablet (προσοχή: περιορισμένη χρήση), ημερολόγιο - λίστες υποχρεώσεων
-σήμανση κατηγοριών (πχ στο συρτάρι με κάλτσες, με χαρτικά κλπ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΚΟΗ)
ΤΑΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΣΠΙΤΙ (1)
Για μείωση της ακουστικής υπερφόρτωσης:
(α). ήρεμη μουσική με ξεκούραστο ρυθμό και καθησυχαστικό σταθερό τόνο χωρίς ακρότητες
στην ένταση και την δυναμική (κλασσική μουσική, μπαρόκ, μουσική φαντασίας)
(β). καλύπτρες αυτιών, ακουστικά για να μειωθεί η ενόχληση
(γ). χρησιμοποιείστε ένα χαλί στο πάτωμα για να μειώσετε τους ήχους
(δ). εάν ξέρετε ότι θα προκληθεί δυνατός θόρυβος, πρέπει να προειδοποιήσετε το παιδί
(ε). μην φωνάζετε σε αυτό το παιδί. Απλά το τρομάζετε και το ερεθίζετε αντί να το
συμμορφώσετε
(στ). πηγαίνετε στην παραλία ή καθίστε χαλαρά και ακούστε μία βροχή ή μια θύελλα. Εάν
ακούτε το τραγούδι πουλιών, προσπαθήστε να προσδιορίσετε το σημείο που βρίσκεται ένα
από τα πουλιά που κελαηδάει
(ζ). ακούστε (cd - youtube) τις φυσικές καταγραφές ήχων όπως μια καταιγίδα, τα κύματα που
σκάνε στην παραλία, ή τα πουλιά στο δάσος. Τις περισσότερες φορές οι φυσικές καταγραφές
συνοδεύονται από ήχο φλάουτου ή από την άλλη «relaxing music» (μουσική που
κατασκευάζεται ειδικά για να προωθήσει να ηρεμήσει, την εστίαση, την ενέργεια, ή τη
δημιουργικότητα. Πολύ καλή τέτοια μουσική είναι και η baroc)
(η). φυσικά όργανα (tam-tam, panpipes, ξύλινες φλογέρες)
(θ). εάν φοβάται τους δυνατούς θορύβους, αφήστε το να ελέγξει τον ήχο στο στερεοφωνικό
συγκρότημα, προτιμώντας απαλή αντί έντονης μουσικής
(ι). οικείοι ήχοι με μέσου μεγέθους έως μη ένταση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΚΟΗ)
ΤΑΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΣΠΙΤΙ (1)
-τραγούδισμα με αρμονία
-βάλτε μουσικό χαλί πίσω φόνου ηρεμιστικής μουσικής
-μείωση λεκτικών αιτήσεων από εσάς ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
-δυνατή γρήγορη μουσική με δυνατό γρήγορο τέμπο και ακρότητες στην δυναμική (hard
rock, χορευτική), μεγάλες ομάδες ή σε πλήθος (πχ πάρτι, Παιδικές Χαρές με κόσμο)
-μη οικεία ακούσματα, υψηλά έντονοι ήχοι, ξαφνικός, δυνατός θόρυβος, άρρυθμη,
παράφωνη μουσική, μη φυσικά όργανα (συνθεσάιζερ, ηλεκτρική κιθάρα) για αναζητητές
-ενθαρρύνετε το παιδί να παίξει ένα μουσικό όργανο. Για ένα παιδί με ακουστική
ευαισθησία, μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο
-αντικαταστήστε την ομιλία σας με γκριμάτσες, νεύματα, οπτικά βοηθήματα
-κλείστε τους ήχους στα bebe παιχνίδια
-βάλτε παιχνίδια που προωθούν ακουστικά ερεθίσματα (πχ παιχνίδι με σφυρίχτρες, ρυθμικό
παιχνίδι με δυνατή μουσική (πχ ροκ), μιλήστε πιο δυνατά για τη διάκριση
-παίξτε ένα ακουστικό παιχνίδι: καθίστε πολύ ήσυχα με το παιδί τους και προσπαθείτε να
προσδιορίσετε τους ήχους που ακούτε (κυκλοφορία, ο βόμβος του ψυγείου, μια πόρτα που
κλείνει, κ.λπ.). Επίσης ηχοτόμπολα
-χρωματίστε κατάλληλα την φωνή σας δίνοντας μεγάλη προσωδιακότητα.
-στο διάβασμα, ζητείστε του να διαβάζει φωναχτά
-ηχογραφείστε το ώστε στην δεύτερη ανάγνωση να ακούει και την φωνή του
-τυφλόμυγα με εντοπισμό ήχου (βρες και πάρε το παιχνίδι που ακούς)
-δώστε του ταμπούρλα, αρμόνια, κουδουνίστρες κλπ να παίξει ελεύθερα

Ο αυτισμός είναι
ΜΊΑ ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αλλά και η λειτουργικότητα
ΜΊΑ ΙΣΟΒΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

Ας σταματήσουμε να είμαστε “labeled thinkers”.
Εάν οι ειδικοί δεν μπορέσουμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τι πήγε λάθος
και δεν προχωρήσουμε τη σκέψη μας στο «τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο»,
πώς περιμένουμε να το κάνουν οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί; Ας
αναρωτηθούμε σε τι είναι άραγε καλό αυτό το παιδί και σε τι θα μπορούσε να
γίνει καλύτερο.

Σας ευχαριστώ θερμά για την υπομονή σας!

