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 Πολλά άτομα με αυτιςμό είναι «οπτικοί ςτοχαςτζσ». κζφτονται δθλαδι με εικόνεσ. Temple Grandin:
«Σκζφτομαι με εικόνεσ. Δεν ςκζφτομαι με τθν γλϊςςα. Όλεσ οι ςκζψεισ μου είναι ςαν βιντεοκαςζτεσ που τρζχουν
ςτθ φανταςία μου. Οι φωτογραφίεσ είναι θ πρϊτθ γλϊςςα μου και τα λόγια είναι θ δεφτερθ γλϊςςα μου. Τα
ουςιαςτικά ιταν οι πιο εφκολεσ λζξεισ για να τισ μάκω γιατί μποροφςα να κάνω τθ λζξθ μια εικόνα ςτο μυαλό
μου». Για να μάκει το παιδί λζξεισ όπωσ "πάνω" ι "κάτω", ο δάςκαλοσ κα πρζπει να δείξει οπτικά ςτο παιδί. Για
παράδειγμα, πάρτε ζνα αεροπλανάκι και πείτε "πάνω" κακϊσ το απογειϊνετε από ζνα γραφείο. Κάποια παιδιά
κα μάκουν καλφτερα αν οι κάρτεσ με τισ λζξεισ "πάνω" και "κάτω" ςυνδεκοφν με το αεροπλανάκι. Θ κάρτα
"πάνω" επιδεικνφεται όταν το αεροπλάνο απογειϊνεται. Θ κάρτα "κάτω" επιδεικνφεται όταν προςγειϊνεται.

 Αποφφγετε τισ μακρζσ προφορικζσ οδθγίεσ. Σα άτομα με αυτιςμό ζχουν δυςκολίεσ ςτθν απομνθμόνευςθ τθσ
ςειράσ. ε περίπτωςθ που το παιδί μπορεί να διαβάςει, γράψτε τισ οδθγίεσ ςε χαρτί. Temple Grandin: «Δεν
μπορϊ να κυμθκϊ ακολουκίεσ. Αν μου ηθτιςετε να ςασ περιγράψω τθν κατεφκυνςθ για πχ ζνα βενηινάδικο,
μπορϊ να κυμθκϊ μόνο τρία βιματα. Τισ οδθγίεσ με περιςςότερα από τρία βιματα, πρζπει να τισ γράψω. Έχω
επίςθσ δυςκολίεσ να κυμθκϊ τον αρικμό ενόσ τθλεφϊνου, γιατί δεν μπορϊ να τον κάνω εικόνα ςτο μυαλό μου».

 Πολλά παιδιά με αυτιςμό είναι καλά ςτθ ηωγραφικι, το ςχζδιο, τθν τζχνθ και τον χειριςμό θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν. Αυτζσ οι περιοχζσ ταλζντων κα πρζπει να ενκαρρυνκοφν. Πρζπει να δοκεί πολφ μεγαλφτερθ
ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ των ταλζντων του παιδιοφ (που αλλιϊσ λζγονται και «νθςίδεσ δεξιοτιτων»). Σα ταλζντα
μπορεί να μετατραποφν ςε δεξιότθτεσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ μελλοντικι απαςχόλθςθ του
ατόμου με αυτιςμό.

 Πολλά παιδιά με αυτιςμό προςκολλϊνται ςε ζνα κζμα όπωσ πχ τρζνα ι χάρτεσ κλπ. Ο καλφτεροσ τρόποσ για
να αντιμετωπίςετε αυτζσ τισ προςκολλιςεισ είναι να τισ χρθςιμοποιιςετε για να παρακινιςετε το παιδί ςτθ
ςχολικι εργαςία. Αν το παιδί αγαπάει τα τρζνα, χρθςιμοποιιςτε τα για να διδάξετε τθν ανάγνωςθ και τα
μακθματικά. Διαβάςτε ζνα βιβλίο για ζνα τρζνο και κάντε μακθματικά προβλιματα με βαγόνια. Για
παράδειγμα, υπολογίςτε πόςοσ χρόνοσ απαιτείται για ζνα τρζνο για να πάει από μία πόλθ ςε μία άλλθ, ι βάλτε
τα γράμματα ι τισ ςυλλαβζσ ι τισ λζξεισ ςε βαγόνια ι τισ πράξεισ ςε βαγόνια.

 Χρθςιμοποιιςτε ςυγκεκριμζνεσ οπτικζσ μεκόδουσ για να διδάξετε ζννοιεσ αρικμϊν. Temple Grandin: «Οι
γονείσ μου όταν ιμουν μικρι μου ζκαναν δϊρο ζνα παιχνίδι μακθματικϊν που με βοικθςε να μάκω τουσ
αρικμοφσ. Αποτελείτο από ζνα ςφνολο από κφβουσ που είχαν διαφορετικό μικοσ και διαφορετικό χρϊμα για
τουσ αρικμοφσ από το ζνα μζχρι το δζκα. Με αυτό το παιχνίδι ζμακα πϊσ να προςκζτω και να αφαιρϊ. Για να
μάκω κλάςματα, ο δάςκαλοσ μου είχε ζνα ξφλινο μιλο που είχε κοπεί ςε τζςςερα κομμάτια και ζνα ξφλινο αχλάδι
που είχε κοπεί ςτο μιςό. Από αυτό ζμακα τθν ζννοια των τετάρτων και μιςϊν». υηθτείςτε με τον Παιδαγωγό του
παιδιοφ ςασ για περιςςότερεσ λφςεισ.

 Πολλά παιδιά με αυτιςμό ζχουν προβλιματα με τον ζλεγχο και τον ςυντονιςμό τθσ κίνθςθσ ςτα χζρια τουσ. Σο
γράψιμο είναι λοιπόν ςυχνά πολφ ςκλθρό και δφςκολο γι αυτά τα παιδιά. Αυτό μπορεί να ςυγχφςει εντελϊσ το
παιδί. Για να μειϊςετε τθν ταραχι του και να το βοθκιςετε να απολαμβάνει τα γραφόμενα, αφιςτε το να
γράφει και ςτον υπολογιςτι. Θ πλθκτρολόγθςθ είναι ςυχνά πολφ πιο εφκολθ και το γραφόμενο είναι πάντα
ευκρινζσ.

 Οριςμζνα αυτιςτικά παιδιά κα μάκουν ανάγνωςθ πιο εφκολα με τθν φωνολογία και άλλα με τθν
απομνθμόνευςθ ολόκλθρων λζξεων. Temple Grandin: «Έμακα με φωνιματα. Η μθτζρα μου με δίδαξε τουσ
κανόνεσ φωνολογίασ και ςτθ ςυνζχεια με ζβαηε να λζω τθν λζξθ». Σα παιδιά με θχολαλία κα μάκουν καλφτερα
με κάρτεσ και εικονογραφθμζνα βιβλία ϊςτε οι λζξεισ να ςχετίηονται με τισ εικόνεσ. Είναι ςθμαντικό να ζχουμε
τθν εικόνα και το γραπτό λόγο ςτθν ίδια πλευρά τθσ κάρτασ. Όταν διδάςκουμε τα ουςιαςτικά, το παιδί πρζπει να
ακοφει τθν ομιλοφςα λζξθ και να βλζπει τθν εικόνα και τον τρόπο που γράφεται ταυτόχρονα. Ζνα παράδειγμα
τθσ διδαςκαλίασ ενόσ ριματοσ κα ιταν το παιδί να κρατιςει μια κάρτα που λζει "πθδάω", και να πθδιξει πάνω
και κάτω, λζγοντασ ταυτόχρονα "πθδάω".



 Temple Grandin: «Όταν ιμουν παιδί, οι δυνατοί ιχοι, όπωσ το ςχολικό κουδοφνι χτυποφςαν τα αυτιά μου ςαν
τον τροχό του οδοντίατρου που χτυπάει ζνα νεφρο». Σα παιδιά με αυτιςμό πρζπει να προςτατεφονται από τουσ
ιχουσ που «πονοφν» τα αυτιά τουσ. Οι ιχοι που προκαλοφν τα περιςςότερα προβλιματα είναι τα κουδοφνια ςτο
ςχολείο, τα μεγάφωνα, ο ιχοσ από τισ καρζκλεσ ι τα τραπζηια που ςζρνονται ςτο πάτωμα, οι ςτριγγλιζσ. ε
πολλζσ περιπτϊςεισ, το παιδί κα είναι ςε κζςθ να ανεχτεί το κουδοφνι αν βάλουμε κολλθτικι ταινία ςτο
εςωτερικό του κφλινδρο. Σο ςφρςιμο ςτισ καρζκλεσ μπορεί να ςιγιςει, τοποκετϊντασ τρφπιεσ μπάλεσ του τζνισ
ςτισ άκρεσ των ποδιϊν των κακιςμάτων ι βάηοντασ χαλί ςτο πάτωμα. Ζνα παιδί μπορεί να φοβάται ζνα
ςυγκεκριμζνο δωμάτιο, επειδι φοβάται ότι μπορεί ξαφνικά να ακουςτεί ςε αυτό ζνασ από τουσ παραπάνω
ιχουσ που το τρομάηουν. Ο φόβοσ για αυτοφσ τουσ ιχουσ μπορεί να το οδθγιςει ςε μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά.
Εάν ζνα παιδί καλφπτει τα αυτιά του, είναι ζνασ δείκτθσ ότι ζνασ ςυγκεκριμζνοσ ιχοσ πονάει τα αυτιά του.
Μερικζσ φορζσ θ ευαιςκθςία ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ιχο, μπορεί να αντιμετωπιςτεί με τθν καταγραφι του ιχου ςε
ζνα καςετόφωνο. Αυτό κα επιτρζψει ςτο παιδί να ξεκινιςει τον ιχο και ςταδιακά να αυξιςει τθν ζνταςι του. Σο
παιδί πρζπει να ζχει τον ζλεγχο τθσ αναπαραγωγισ του ιχου.

 Οριςμζνοι αυτιςτικοί άνκρωποι ενοχλοφνται από οπτικοφσ διαςπαςτζσ και λαμπτιρεσ φκοριςμοφ. Μποροφν
να δουν ακόμα και το απλό τρεμόπαιγμα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Για να αποφευχκεί αυτό το πρόβλθμα,
τοποκετιςτε το γραφείο του παιδιοφ κοντά ςτο παράκυρο ι προςπακείςτε να αποφφγετε να χρθςιμοποιιςετε
λαμπτιρεσ φκοριςμοφ. ε περίπτωςθ που δεν μπορεί να αποφευχκεί να ζχετε λαμπτιρεσ φκοριςμοφ,
χρθςιμοποιιςτε τουσ νεότερουσ λαμπτιρεσ. Οι νζεσ λάμπεσ τρεμοπαίηουν λιγότερο. Σο τρεμοπαίξιμο του
λαμπτιρα φκοριςμοφ μπορεί επίςθσ να μειωκεί με τθν τοποκζτθςθ ενόσ πορτατίφ ςτο γραφείο του παιδιοφ.

 Κάποια υπερκινθτικά παιδιά με αυτιςμό που κινοφνται όλθ τθν ϊρα κα είναι ςυχνά πιο ιρεμα όταν τουσ δοκεί
ζνα παραγεμιςμζνο με άμμο ι φαςόλια βαρφ ςακουλάκι ςτθ μζςθ ι ςτα πόδια. Θ πίεςθ το βοθκά να θρεμιςει
το νευρικό του ςφςτθμα. Για καλφτερα αποτελζςματα, το ςακουλάκι πρζπει να εφαρμοςτεί για είκοςι λεπτά και
ςτθ ςυνζχεια να αφαιρεκεί για λίγα λεπτά. Αυτό εμποδίηει το νευρικό ςφςτθμα από τθν προςαρμογι ςε
αυτό.Temple Grandin: «Ήμουν πολφ πιο ιρεμθ όταν εφάρμοηα πίεςθ. Για τον λόγο αυτό, ωσ ενιλικασ ζχω φτιάξει
τθν μθχανι ςυμπίεςθσ».

 Μερικά άτομα με αυτιςμό ανταποκρίνονται καλφτερα και ζχουν βελτιϊςει τθν βλεμματικι επαφι και τθν
ομιλία, αν ο δάςκαλοσ αλλθλεπιδρά μαηί τουσ ενϊ κινοφνται ςε κοφνια ι αν είναι τυλιγμζνα ςε ζνα ςτρϊμα. Θ
αιςκθτθριακι πλθροφορία από τθν αιϊρθςθ ι τθν πίεςθ από το ςτρϊμα, βοθκάει ςυχνά ςτθν βελτίωςθ τθσ
ομιλίασ. Οι αιωριςεισ, ταλαντϊςεισ και πιζςεισ πρζπει πάντα να γίνονται ωσ ζνα διαςκεδαςτικό παιχνίδι. Δεν
πρζπει ποτζ να εφαρμόηονται δια τθσ βίασ ι να επιβάλλονται. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςυηθτείςτε με τον
Εργοκεραπευτι του παιδιοφ ςασ.

 Μερικά παιδιά και ενιλικεσ μπορεί να τραγουδοφν αντί να μιλοφν. Αυτά τα παιδιά μποροφν να
ανταποκρικοφν καλφτερα αν οι λζξεισ και οι φράςεισ τουσ δοκοφν τραγουδιςτά. Μερικά παιδιά με ακραία
ευαιςκθςία ςτον ιχο κα ανταποκρικοφν καλφτερα αν ο δάςκαλοσ τουσ μιλά με χαμθλό ψίκυρο. Ο
Λογοκεραπευτισ του παιδιοφ ςασ κα ςασ ενθμερϊςει περιςςότερο.

 Μερικά μθ λεκτικι παιδιά και ενιλικεσ δεν μποροφν να επεξεργαςτοφν οπτικζσ και ακουςτικζσ πλθροφορίεσ
ταυτόχρονα. Είναι “μονοκάναλοι”. Δεν μποροφν να βλζπουν και να ακοφν τθν ίδια ςτιγμι. Δεν κα πρζπει να
ηθτιςουμε ςε αυτό το παιδί να κοιτάξει και να ακοφςει τθν ίδια ςτιγμι. Θα πρζπει να δοκεί είτε μια οπτικι
εργαςία ι μια ακουςτικι εργαςία. Σο μθ ολοκλθρωμζνο νευρικό τουσ ςφςτθμα δεν είναι ςε κζςθ να
επεξεργάηεται ταυτόχρονα οπτικά και ακουςτικά ειςερχόμενα.

 ε μεγαλφτερα μθ λεκτικά παιδιά και ενιλικεσ, θ αφι είναι ςυχνά θ πιο αξιόπιςτθ αίςκθςι τουσ. Πολλζσ
φορζσ είναι ευκολότερο για αυτά τα άτομα να αιςκάνονται απτικά. Μποροφμε να τουσ διδάξουμε τα γράμματα
επιτρζποντάσ τουσ να ζρκουν ςε απτικι επαφι με πλαςτικά γράμματα. Μποροφν να μάκουν το θμεριςιο
πρόγραμμα τουσ με το να το αιςκανκοφν απτικά λίγα λεπτά πριν από τθν προγραμματιςμζνθ δραςτθριότθτα. Για
παράδειγμα, δεκαπζντε λεπτά πριν από το γεφμα



δίνουμε ςτο άτομο να κρατιςει ζνα κουτάλι. Δϊςτε ςε αυτό το παιδί να κρατιςει ζνα αυτοκινθτάκι λίγα λεπτά
πριν πάτε ςτο αυτοκίνθτο ι το λεωφορείο.

 Μερικά παιδιά και ενιλικεσ με αυτιςμό κα μάκουν πιο εφκολα εάν το πλθκτρολόγιο του υπολογιςτι ζχει
τοποκετθκεί κοντά ςτθν οκόνθ. Αυτό επιτρζπει ςτο άτομο να δει ταυτόχρονα το πλθκτρολόγιο και τθν οκόνθ.
Μερικά άτομα ζχουν δυςκολία να κυμοφνται αν πρζπει να κοιτάξουν προσ τα πάνω αφοφ ζχουν χτυπιςει ζνα
πλικτρο ςτο πλθκτρολόγιο.

 Μθ λεκτικά παιδιά και ενιλικεσ κα το βρουν ευκολότερο να ςυνδζςουν λζξεισ με εικόνεσ αν δουν τθν
τυπωμζνθ λζξθ και τθν εικόνα ςε μια κάρτα (αυτι είναι θ φιλοςοφία του PECS και του TEACCH). Μερικά άτομα
δεν κατανοοφν γραμμικά ςχζδια, γι αυτό ςυνιςτάται να εργάηονται με πραγματικά αντικείμενα και φωτογραφίεσ
πρϊτα. Θ εικόνα και θ λζξθ πρζπει να είναι ςτθν ίδια πλευρά τθσ κάρτασ.

 Οριςμζνα αυτιςτικά άτομα δεν γνωρίηουν ότι θ ομιλία χρθςιμοποιείται για τθν επικοινωνία. Θ εκμάκθςθ τθσ
ομιλίασ μπορεί να διευκολυνκεί εάν οι γλωςςικζσ αςκιςεισ προωκοφν τθν επικοινωνία. Αν το παιδί ηθτά ζνα
ποτιρι, τότε δϊςτε του ζνα ποτιρι. Αν το παιδί ηθτά ζνα πιάτο ενϊ κζλει ζνα ποτιρι, τότε δϊςτε του ζνα πιάτο.
Σο παιδί πρζπει να μάκει ότι όταν λζει λόγια, ςυμβαίνουν ςυγκεκριμζνα πράγματα. Είναι πιο εφκολο για ζνα
άτομο με αυτιςμό να μάκει ότι τα λόγια του είναι λάκοσ αν θ λανκαςμζνθ λζξθ είχε ωσ αποτζλεςμα ζνα
εςφαλμζνο αντικείμενο.

 Πολλά άτομα με αυτιςμό ζχουν δυςκολία ςτο να χρθςιμοποιιςουν το ποντίκι του υπολογιςτι. Δοκιμάςτε μια
μπάλα με κυλίνδρουσ που ζχει ζνα ξεχωριςτό κουμπί για να κάνουν κλικ. Παιδιά με αυτιςμό και δυςκολίεσ
κινθτικοφ ελζγχου ςτα χζρια τουσ το βρίςκουν πολφ δφςκολο να κρατιςουν το ποντίκι ςτακερό ενϊ κλικάρουν.
υηθτείςτε με τον Εργοκεραπευτι του παιδιοφ ςασ.

 Σα παιδιά που δυςκολεφονται ςτθν κατανόθςθ τθσ ομιλίασ, δυςκολεφονται να διαφοροποιιςουν κάποιουσ
ιχουσ. Temple Grandin: «Ο Λογοκεραπευτισ μου με βοικθςε να μάκω να ακοφω αυτοφσ τουσ ιχουσ με το να
τεντϊνομαι και να παίρνω βακειά ανάςα πριν να προφζρω τουσ ιχουσ των ςυμφϊνων». Ακόμα κι αν το τεςτ
ακοισ ςτο παιδί είναι κακαρό, μπορεί να ζχει δυςκολία να ακοφςει κάποια ςφμφωνα. Σα παιδιά που μιλοφν με
ιχουσ φωνθζντων, ςυνικωσ δεν ακοφν καλά τα ςφμφωνα ι μπορεί από τθν άλλθ να ζχουν δυςκολία να
τοποκετιςουν ςωςτά τθ γλϊςςα ςτο ςτόμα ϊςτε να παραχκεί το ςφμφωνο.

 Αρκετοί γονείσ παρατθροφν ότι θ χριςθ των υποτίτλων και από τισ λεηάντεσ ςτθν τθλεόραςθ βοικθςαν το
παιδί τουσ να μάκει να διαβάηει. Σα παιδιά ιταν ςε κζςθ να διαβάςουν τισ λεηάντεσ και να ταιριάηουν τα ζντυπα
λόγια με τον προφορικό λόγο. Θ χριςθ ενόσ από τα αγαπθμζνα του προγράμματα ςε DVD είναι χριςιμθ, επειδι
θ ταινία μπορεί να παίξει ξανά και ξανά.

 Οριςμζνα άτομα με αυτιςμό δεν καταλαβαίνουν ότι το ποντίκι του υπολογιςτι κινεί το βζλοσ ςτθν οκόνθ.
Μποροφν να μάκουν πιο εφκολα αν ζνα βζλοσ ςε χαρτί που μοιάηει ακριβϊσ με το βζλοσ ςτθν οκόνθ κολλθκεί
ςτο ποντίκι ι αν χρθςιμοποιθκεί οκόνθ αφισ.

 Παιδιά και ενιλικεσ με προβλιματα οπτικισ επεξεργαςίασ μπορεί να δουν τα τρεμοπαίγματα ςτισ οκόνεσ
υπολογιςτϊν ι ςτθν τθλεόραςθ και αυτό τα ενοχλεί και τα ταράηει μθ κζλοντασ να ζρκουν ςε επαφι με αυτζσ τισ
ςυςκευζσ. Μποροφν να δουν μερικζσ φορζσ καλφτερα ςε φορθτοφσ υπολογιςτζσ και επίπεδεσ οκόνεσ που ζχουν
λιγότερο τρεμοπαίξιμο.

 Σα παιδιά και οι ενιλικεσ που φοβοφνται κυλιόμενεσ ςκάλεσ ςυχνά ζχουν προβλιματα οπτικισ και
αικουςαίασ επεξεργαςίασ. υχνά φοβοφνται τθν κυλιόμενθ ςκάλα, επειδι δεν μποροφν να κακορίςουν πότε να
ανζβουν και πότε να κατζβουν από αυτι. Αυτά τα άτομα μποροφν επίςθσ να μθν είναι ςε κζςθ να ανεχτοφν όπωσ
προαναφζρκθκε φϊτα φκοριςμοφ. Σα γυαλιά θλίου μπορεί να τουσ φανοφν πολφ χριςιμα. Ρωτείςτε επίςθσ τον
Εργοκεραπευτι του παιδιοφ ςασ για περαιτζρω πλθροφόρθςθ.

 Σα άτομα με προβλιματα οπτικισ επεξεργαςίασ ςυχνά βρίςκουν ευκολότερο να διαβάςουν εάν
χρθςιμοποιθκεί θ μαυρόαςπρθ εκτφπωςθ ςε ζγχρωμο χαρτί για τθ μείωςθ τθσ αντίκεςθσ. Δοκιμάςτε το



γκρι, γαλάηιο ι ανοικτό πράςινο χαρτί. Πειραματιςτείτε με διαφορετικά χρϊματα χαρτιοφ. Αποφφγετε το
φωτεινό κίτρινο (μπορεί να βλάψει τα μάτια του ατόμου).

 Θ διδαςκαλία τθσ γενίκευςθσ είναι ςυχνά ζνα πρόβλθμα για τα παιδιά με αυτιςμό. Για να διδάξουμε ζνα παιδί
πχ να ςυγυρίηει τον χϊρο του, πρζπει να διδάςκεται ςε πολλζσ διαφορετικζσ τοποκεςίεσ. Αν διδάςκεται μόνο ςε
μία τοποκεςία, το παιδί κα νομίηει ότι ο κανόνασ εφαρμόηεται μόνο ςε αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία. Αυτόσ
είναι και ο λόγοσ που αποφεφγεται μόνο θ εκπαίδευςθ κατ’οίκον γιατί το παιδί δυςκολεφεται να γενικεφςει.

 Ζνα κοινό πρόβλθμα είναι ότι ζνα παιδί μπορεί να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςει τθν τουαλζτα ςωςτά ςτο
ςπίτι, αλλά να αρνείται να τθν χρθςιμοποιιςει ςτο ςχολείο. Αυτό μπορεί να οφείλεται ςε αδυναμία να
αναγνωρίςει τθν λεκάνθ του χολείου γιατί μπορεί να ζχει κάποιεσ μικρζσ διαφορζσ ςε ςχζςθ με αυτι του
ςπιτιοφ. Θ Hilde de Clerq αναφζρει ζνα αγόρι που χρθςιμοποιοφςε μόνο τθν λεκάνθ ςτο ςπίτι του που είχε
μαφρο κάκιςμα. Ο δάςκαλόσ του κατάφεραν να το κάνει να χρθςιμοποιιςει τθν λεκάνθ ςτο ςχολείο με τθν
κάλυψθ του λευκοφ μζρουσ τθσ με μαφρθ ταινία. ταδιακά θ ταινία απομακρφνκθκε και το παιδί αναγνϊριςε τισ
λευκζσ λεκάνεσ ωσ «λεκάνθ». Ο τρόποσ που ςκζφτονται τα παιδιά με αυτιςμό πρζπει να μελετθκοφν πάρα πολφ
προςεχτικά.

 Θ αλλθλουχία είναι πολφ δφςκολθ για τα άτομα με ςοβαρό αυτιςμό. Μερικζσ φορζσ δεν καταλαβαίνουν όταν
μια εργαςία παρουςιάηεται ωσ μια ςειρά από βιματα. Ζνασ Εργοκεραπευτισ δίδαξε με επιτυχία ζνα μθ λεκτικό
αυτιςτικό παιδί να χρθςιμοποιιςει μια τςουλικρα ςτθν παιδικι χαρά βοθκϊντασ το να χρθςιμοποιιςει τα
πόδια και το ςϊμα του ςτο ανζβαςμα τθσ ςκάλασ και κατζβαςμα από τθν τςουλικρα. Θα πρζπει τα παιδιά με
αυτιςμό να διδάςκονται με τθν αφι και τθν κίνθςθ αντί να τουσ δείχνουμε κάτι οπτικά. Κάτι αντίςτοιχο μπορεί
να γίνει για να μάκει το παιδί να φοράει τα παποφτςια του. Ο Εργοκεραπευτισ κα πρζπει να βάλει τα χζρια του
πάνω από τα χζρια του παιδιοφ και να κινιςει τα χζρια του πάνω ςτο πόδι του ϊςτε ζτςι να νιϊςει και να
καταλάβει το ςχιμα του ποδιοφ του. Σο επόμενο βιμα είναι θ απτικι αίςκθςθ ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό
ενόσ παπουτςιοφ. Κατόπιν, για να βάλει το παποφτςι, ο Εργοκεραπευτισ οδθγεί τα χζρια με το παποφτςι ςτα
πόδια και χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο το χζρι του πάνω από το χζρι του παιδιοφ, κυλάει το παποφτςι πάνω ςτο
πόδι του παιδιοφ. Αυτό επιτρζπει ςτο παιδί να αιςκανκεί ολόκλθρο το ζργο του να βάλει το παποφτςι του.

 Οι ιδιοτροπίεσ ςτθν διατροφι είναι ζνα κοινό πρόβλθμα. υηθτείςτε με τον Εργοκεραπευτι του παιδιοφ ςασ
για τουσ λόγουσ τθσ επιλεκτικισ ςίτιςθσ. ε μερικζσ περιπτϊςεισ το παιδί μπορεί να είναι προςκολλθμζνο ςε μια
λεπτομζρεια που προςδιορίηει ζνα ςυγκεκριμζνο τρόφιμο. Θ Hilde de Clerq διαπίςτωςε ότι ζνα παιδί ζτρωγε
μόνο μπανάνεσ Chiquita γιατί ιταν προςκολλθμζνο ςτισ ετικζτεσ. Άλλα φροφτα όπωσ τα μιλα και τα πορτοκάλια
ιταν εφκολα αποδεκτά από το παιδί όταν τοποκετικθκαν ςε αυτά ετικζτεσ Chiquita. Δοκιμάςτε να βάλετε
διαφορετικά αλλά παρόμοια τρόφιμα ςτο κουτί δθμθτριακϊν ι ςε άλλο πακζτο αγαπθμζνου του φαγθτοφ.

 Μερικά παιδιά φοβοφνται νζα μζρθ και δεν εμπλζκονται ςε νζα παιχνίδια. Σα παιδιά αυτά ζχουν μία
γενικευμζνθ αμυντικότθτα. Προτείνετζ τουσ εςείσ παιχνίδια με το να παίηετε με αυτά και προςζξτε εάν το παιδί
τα κοιτάηει. τθ ςυνζχεια απομακρυνκείτε και δείτε εάν το παιδί κα το δοκιμάςει. Μθν πιζηετε ζνα παιδί με
αμυντικι ςυμπεριφορά να παίξει δια τθσ βίασ με κάτι που φοβάται.

 Μερικά παιδιά κζλουν να ακολουκοφν ςυγκεκριμζνεσ διαδρομζσ και ρουτίνεσ και κάκε αλλαγι ςε αυτιν
μπορεί να τα ταράξει. Μπορείτε είτε να χρθςιμοποιιςετε μικρά οπτικά βοθκιματα μζςω τθσ μεκόδου TEACCH
για να μάκουν να χρθςιμοποιοφν αλλαγζσ ςτο πρόγραμμά τουσ, είτε να χρθςιμοποιιςετε αρχικά μικρά
ςαμποτάη ςτισ εμμονζσ τουσ. Μθν αλλάηετε το πρόγραμμά τουσ με βίαιο και απότομο τρόπο. Αυτά τα παιδιά
ταράηονται πάρα πολφ με τισ εκπλιξεισ!

Βαζιζμένο ζε πποηάζειρ ηηρ Temple Grandin, Ph.D. ζηο “AUTISM RESEARCH INSTITUDE” 

(http://www.autism.com).
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http://www.autism.com/


X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

ΚΑΝΕΣΕ ΑΠΟΦΤΓΕΣΕ

1. Έμφαςθ ςτθν 
επικοινωνία 

Δϊςτε ευκαιρίεσ επικοινωνίασ (γιατί να 

επικοινωνιςει) μαηί με τουσ κατάλλθλουσ τρόπουσ 

επικοινωνίασ (πϊσ να επικοινωνιςει)

Τθν διδαςκαλία επικοινωνίασ χωρίσ 

το παιδί να ζχει κάποιο λόγο ι 

κίνθτρο ι μθχανιςμό για να το κάνει. 

Όχι εκπ/ςθ ομιλίασ χωρίσ 

επικοινωνία

2. Έμφαςθ ςτθν κοινωνικι 
αλλθλεπίδραςθ 

Είναι καίριο ςθμείο το παιδί να ενδιαφερκεί για 

εςάσ και γι αυτό που κα κάνετε μαηί (ζμφαςθ ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ κατά τθ ςυνεδρία)

Να κάνει το παιδί κάτι επειδι απλά 

του το ηθτάτε και να υπακοφςει χωρίσ 

κάποιο εςωτερικό κίνθτρο. 

3. Διδαςκαλία αποδεκτϊν 
εναλλακτικϊν προτφπων 

Προςαρμοςμζνοι τρόποι για αυτορφκμιςθ και  

εκτόνωςθ του άγχουσ. Εκμεταλλευτείτε τισ 

εμμονζσ, ςεβαςτείτε/αλλάξτε τθ διζγερςθ ςε 

αυτοερεκιςμοφσ.

Να ςταματιςετε τθν εκδιλωςθ του 

άγχουσ. Οι «ςτερεοτυπίεσ» και οι 

εμμονζσ δεν ςταματοφν με τιμωρίεσ 

και απαγορεφςεισ.

4. Χριςθ οπτικϊν μζςων Εκμεταλλευτείτε το οπτικό ςφςτθμα 

(χρθςιμοποιείςτε κάρτεσ και οπτικά ςυςτιματα 

επικοινωνίασ & δόμθςθσ ακόμθ και αν το παιδί 

δείχνει ότι δεν τισ χρειάηεται)

Να μιλάτε πολφ ςτο παιδί. Απλά το 

αγχώνετε και το ταράηετε χωρίσ να 

πετυχαίνετε τθν οργάνωςι του.

5. Προβλεψιμότθτα των 
καταςτάςεων 

εβαςτείτε τισ αιςκθτθριακζσ δυςκολίεσ, τθν 

ανάγκθ για ομοιομορφία και τισ δυςκολίεσ τθσ 

κεντρικισ ςυνοχισ και ςταδιακά αυξείςτε τα 

ερεκίςματα

Να κάνετε εκπλιξεισ. Τα παιδιά με 

ΔΑΦ βιώνουν τον κόςμο μασ ωσ 

φοβικό και ακαταλαβίςτικο και απλά 

τα ερεκίηουμε περιςςότερο

6. Το παιχνίδι Δϊςτε ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθν αβρότθτα 

και το εςωτερικό κίνθτρο του παιχνιδιοφ για να 

αυξθκεί ο ιδεαςμόσ και θ επίλυςθ προβλιματοσ

Να μάκει το παιδί μία δεξιότθτα 

μόνο για να τθν μάκει χωρίσ κίνθτρο 

ι με ακατάλλθλο (εξωτερικό και όχι 

εςωτερικό) ενιςχυτι

7. Η εξατομικευμζνθ και 
ομαδικι εκπαίδευςθ 

Εξ’ ίςου ζμφαςθ ςτθν ατομικι και ςτθν ομαδικι 

εκπαίδευςθ. Οργανϊςτε προςτατευμζνεσ ομάδεσ 

και επιςκεφτείτε και με το Εκπ/τικό πλαίςιο.

Μόνο τθν ατομικι εκπαίδευςθ. Το 

παιδί μπορεί να μάκει κάτι δυαδικά 

αλλά δεν ςθμαίνει ότι ξζρει και τι να 

το κάνει ςε πιο «ανοιχτό» 

περιβάλλον

8. Η ςθμαςία τθσ 
γενίκευςθσ των 
κεκτθμζνων δεξιοτιτων 

Ερευνιςτε εάν το παιδί χρθςιμοποιεί αυτά που 

ζχει κατακτιςει και ςε γενικευμζνα περιβάλλοντα 

και καταςτάςεισ. Όχι μόνο ςτθν αίκουςα 

κεραπείασ ι ςτο ςπίτι.

Τθν μονοπεριβαλλοντικι και 

μονοδιάςτατθ παροχι κεραπείασ. 

Έχει ωσ αποτζλεςμα το φαινόμενο 

τθσ μθ γενίκευςθσ κατακτθμζνων 

δεξιοτιτων

9. Η δυνατότθτα 
προςαρμογισ και 
μετάβαςθσ 
από το ζνα πλαίςιο ςτο 
άλλο 

εβαςμόσ ςτον φόβο των παιδιϊν με ΔΑΦ ςτισ 

μεταβιβάςεισ. Χριςθ οπτικϊν προγραμμάτων και 

κατάλλθλθ αιςκθτθριακι δόμθςθ του 

περιβάλλοντοσ

Τισ ςυχνζσ, χωρίσ λόγο και χωρίσ 

κατάλλθλθ προετοιμαςία 

μεταβιβάςεισ. Ακόμθ και αν δεν το 

δείξει, το παιδί με ΔΑΦ ταράηεται.

10. Η ςυμμετοχι των 
γονζων

Εκπαιδεφςτε, εξθγείςτε και ηθτείςτε από τουσ 

γονείσ τθ βοικειά τουσ. Ηθτείςτε τουσ να 

ειςζλκουν ςτθ κεραπεία, δείξτε και ηθτείςτε τθ 

ςυμμετοχι τουσ

Τθν απομόνωςθ των γονζων. Ο 

κεραπευτισ δεν είναι καυματοποιόσ, 

είναι απλά ειδικόσ ςφμβουλοσ 

διορκωτικισ εμπειρίασ. Βοθκά ςτθν 

αλλαγι ςτθν ςυμπεριφορά των 

γονζων

ΣΑ «ΚΑΝΔΣΔ» & «ΑΠΟΦΤΓΔΣΔ» ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΜΔ ΑΤΣΙΜΟ

(Βαζιζμένο ζηον δεκάλογο ηηρ National Autistic Association). Αλεξάνδπος ηπάηορ (copyright 2011)


