
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Ακοή μια επίσης σημαντική αίσθηση, η οποία είναι απαραίτητη για την κατανόηση του
περιβάλλοντος και του κόσμου που ζούμε καθώς και της επικοινωνίας μας.

ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Η ακουστική αμυντικότητα είναι η τάση  του παιδιού με αυτισμό να αντιδρά αρνητικά και
συναισθηματικά στον ήχο. Τα χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

-Υπερευαισθησία σε κάποιους ήχους του περιβάλλοντος (κουδούνι του σπιτιού,  
ηλεκτρικές σκούπες, μπλέντερ, ήχοι της καφετιέρας, βουίσματα εντόμων κ.λ.π.), ειδικά 
όταν είναι απρόσμενοι και αφύσικα δυνατοί.
-Δυσκολία να διακρίνουν οικείους από άσχετους ήχους.
-Δυσκολία με την ακουστική προώθηση λεκτικών οδηγιών.
-Διαταραχή της οργάνωσης σε «γεμάτα» ακουστικά περιβάλλοντα.
-Μπορεί  ένα παιδί να είναι υπερβολικά ομιλητικό ή γενικά θορυβώδες για να καταπνίξει 
περιβαλλοντικούς ήχους.

Πρέπει να σεβαστούμε τον φόβο του σε κάποια ακουστικά ερεθίσματα. Μην βάζετε δια
της βίας αυτό το παιδί στο ερέθισμα. Προωθείστε το βαθμιαία . 

-Πολλά αυτιστικά παιδιά έχουν δυσκολίες να φιλτράρουν δυνατούς ήχους. 
Χρησιμοποιώντας ένα χαλί στο πάτωμα θα τα βοηθήσει να μειώσουν αυτούς τους ήχους.
-Εάν καταλαβαίνετε ότι θα προκληθεί ένας δυνατός θόρυβος, πρέπει να προειδοποιήσετε 
το αυτιστικό παιδί.

 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Πρέπει να σεβαστούμε την ανάγκη του για κάποια ακουστικά ερεθίσματα. Μην κόβετε αυτά
τα ερεθίσματα δια της βίας σε αυτό το παιδί. Μειώστε τα βαθμιαία. Δοκιμάστε:

-Δώστε του παιχνίδια που προωθούν ακουστικά ερεθίσματα (πχ παιχνίδι με σφυρίχτρες)
-Δώστε του ένα ρυθμικό παιχνίδι με δυνατή μουσική .

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΗΡΕΜΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

Πολύ συχνά το παιδί βρίσκεται σε υπερδιέγερση. Εκείνη η μέρα μπορεί να είναι δύσκολη
στο σπίτι.  Αναγνωρίστε την υπερδιέγερσή του. Τα παρακάτω παραδείγματα ακουστικής
υπό-δραστηριοποίησης δρουν ηρεμιστικά σε πολλά αυτιστικά παιδιά και τα βοηθούν να
είναι πιο οργανωμένα. Δοκιμάστε: 

-Ήρεμη μουσική με ξεκούραστο ρυθμό και καθησυχαστικό σταθερό τόνο χωρίς ακρότητες 
στην ένταση και την δυναμική (κλασσική μουσική).
-Καλύπτρες αυτιών, ακουστικά( γουώκμαν) για να μειωθεί η διάσπαση από ακουστικό 
ερέθισμα (θόρυβο)
-Οικείοι,  ήρεμοι ήχοι.



ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ

Άλλοτε  το παιδί βρίσκεται σε πολύ χαμηλή διέγερση. Εκείνη την ημέρα μπορεί να μοιάζει
ότι είναι άρρωστο ή ότι είναι πάρα πολύ υπολειτουργικό. Αναγνωρίστε την υποδιέγερσή
του.  Τα  παρακάτω  παραδείγματα  ακουστικού  ερεθισμού  δρουν  διεγερτικά  σε  πολλά
αυτιστικά παιδιά και τα βοηθούν να είναι πιο οργανωμένα. Δοκιμάστε: 

-Δυνατή, γρήγορη μουσική με δυνατό, γρήγορο τέμπο . Παίξτε με μουσικά όργανα
Τραγουδήστε μαζί  τραγούδια που του αρέσουν και ακολουθήστε το ρυθμό τους 
-Προσφέρετε του  μη οικεία ακούσματα.                                                                                 
Κρύψτε διάφορα αντικείμενα που παράγουν ήχο και ζητήστε του να τα ανακαλύψει. 
Παίξτε Κουκλοθέατρο-   θέατρο σκιών κλπ.                                                                     -
Βοηθήστε την συμμετοχή  του σε  ομαδικές δραστηριότητες  .

                                              

Η  Εργοθεραπεύτρια

Στυλιανουδάκη Μαρία.


