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                                 ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Δίμαι καιοόπ ςώοα πξσ διαπίρςχρα όςι ςα Σςελέυη ςχμ Διδικώμ Ομάδχμ και όυι μόμξ, 

αγμξξύμ ςιπ ιδιαιςεοόςηςεπ  κάθε μξοτήπ αμαπηοίαπ πξσ παοξσριάζξσμ ςα παιδιά 

ςχμ Διδικώμ Ομάδχμ, καθώπ και ςξμ καςάλληλξ ςοόπξ μα ςα πληριάρξσμ ςημ ώοα εμόπ 

εκμεσοιρμξύ  ή και κοίρηπ. 

Δύυξμαι ξι ρελίδεπ πξσ ακξλξσθξύμ, μα γίμξσμ η καςεύθσμρη και ςξ ρςήοιγμα για ςα 

Σςελέυη ςχμ Διδικώμ Ομάδχμ. 

Ακόμα μα αμξίνξσμ δοόμξσπ ρε κάθε Σςέλευξπ, πξσ θα θελήρει μα εμςάνει κάπξιξ παιδί 

με Διδικέπ αμάγκεπ ρςημ Ομάδα ςξσ ώρςε ασςή η εμέογεια αμςί για δσρκξλία μα απξδειυθεί 

εσεογεςική για ςξ ίδιξ ςξ παιδί αλλά και για ξλόκληοη ςημ Ομάδα. 

 

                                                                                                       Πόπη Γεχογιάδη 
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           Γεμικές κατευθύμσεις για τη δουλειά με παιδιά με Διδικές Αμάγκες 

 

 Ζ ρςάρη ρξσ απέμαμςι ρε έμα παιδί με ειδικέπ αμάγκεπ θα ςξ βξηθήρει μα διαμξοτώρει ςημ 

δική ςξσ ρςάρη απέμαμςι ρςξμ εασςό ςξσ και ρςξσπ άλλξσπ. 

 Αμ ςξ εμπιρςεσςείπ, ςα απξςελέρμαςα θα είμαι καλά. Τξ παιδί θα αμςαπξκοιθεί ρςιπ 

επιδιώνειπ ρξσ, αμ ξι ρςόυξι ρξσ είμαι οεαλιρςικξί. 

 Τξπξθέςηρε με ςέςξιξ ςοόπξ ό,ςι ποόκειςαι μα υοηριμξπξιήρει ςξ παιδί, ώρςε μα μπξοεί μα 

ςξ πάοει μόμξ ςξσ. Π.υ. βάλε ςξ πιοξύμι δενιά απξ ςξ μπώλ (ή αοιρςεοά αμ είμαι 

αοιρςεοόυειοαπ). 

 Μη βαοεθείπ και ρςαμαςήρειπ ςημ ποξρπάθεια. Μπξοείπ μα ςξ δείπ ραμ μια ποόκληρη. 

 Καθιέοχρε ξοιρμέμξσπ καμόμεπ, ρςξσπ ξπξίξσπ ςξ παιδί θα ποέπει μα ποξραομξρςεί. 

 Πξςέ μημ ςξσ δώρειπ ςημ εμςύπχρη όςι δεμ είμαι απαοαίςηςξ ασςό πξσ ςξσ ζηςάπ μα κάμει. 

 Ποόρενε ςιπ τοάρειπ ρξσ. Αμςί μα πείπ «μα καθήρξσμε κάςχ ςώοα;»  πέπ «κάθηρε κάςχ 

ςώοα» με ςόμξ απξταριρςικό. 

 Αμ ρςαμαςήρειπ μα ςξ εμθαοούμειπ ή υάρειπ ςξμ εμθξσριαρμό ρξσ, ςξ παιδί θα μπεοδεσςεί 

και θα υάρει ςξ εμδιατέοξμ ςξσ. 
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 Να υοηριμξπξιείπ πξλύ ςξμ έπαιμξ:  α) πεοιρρόςεοξ ρςημ αουή 

                                                                 β) αμάλξγα με ςημ ποξρπάθειά ςξσ 

                                                                 γ) λιγόςεοξ όςαμ γίμεςαι πιξ ικαμό 

 Να είραι ρσμεπήπ ρςξ μα ακξλξσθείπ ςη οξσςίμα, ρςξσπ καμόμεπ πξσ έυειπ θέρει, ρςιπ 

σπξρυέρειπ ρξσ. 

 Δίδανε με ςξ παοάδειγμά ρξσ. Δπχτελήρξσ από  ςημ ςάρη ςχμ παιδιώμ μα μιμξύμςαι ςξσπ 

μεγαλύςεοξσπ. Δείνε ςξσ ςξμ ρχρςό ςοόπξ για μα κάμει ςξ καθεςί. Μη νευμάπ όςι είραι ςξ 

ποόςσπξ μξμςέλξ ςξσ. 

 Μημ ςξ κξσοάζειπ. Αμ δείπ ρημάδια κξύοαρηπ, βξήθηρέ ςξ. Αλλά ποώςα ενήγηρέ ςξσ γιαςί 

ςξ βξηθάπ. 

 Να ερςιάζεραι ρςημ ποόξδξ μιαπ ρσμήθειαπ, όυι ςόρξ ρςξ ςελικό απξςέλερμα. 

 Να εμθαοούμειπ ςημ ασςξδσμαμία ςξσ. Μημ ςξ βξηθάπ πεοιρρόςεοξ απξ όρξ υοειάζεςαι. 

 Βξήθηρε ςξ μα έυει θεςική ρσμπεοιτξοά απέμαμςι ρςξσπ άλλξσπ αμθοώπξσπ. Ζ ρχρςή 

κξιμχμική ςξσ έμςανη εναοςάςαι ρε μεγάλξ βαθμό απξ ςημ επξικξδξμηςική ρυέρη ςξσ 

παιδιξύ με άλλξσπ αμθοώπξσπ. 

ΘΤΜΗΟΤ:  Ζ ποακςική, η αίρθηρη ςξσ υιξύμξο και η ενσπμάδα είμαι ρςξιυεία αμεκςίμηςα όςαμ 

δξσλεύειπ με ςξσπ αμθοώπξσπ και κσοίχπ με ςα παιδιά. 
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                                                    ΣΟ ΤΝΔΡΟΜΟ DOWN 

 

Τξ Σύμδοξμξ Down (D.S.) ξτείλεςαι ρςξ όςι ςξ υοχμόρχμα 21 δεμ διπλαριάζεςαι, αλλά 

ςοιπλαριάζεςαι. Σσμήθχπ ςα παιδιά με Σύμδοξμξ Down έυξσμ μξηςική σρςέοηρη και μια 

υαοακςηοιρςική εμτάμιρη: ελατοώπ ρυιρςά αμσγδαλχςά μάςια, πλακξσςρχςή μύςη και μικοή 

ρςξμαςική κξιλόςηςα πξσ κάμει ςη γλώρρα μα ταίμεςαι μεγάλη και μα ποξενέυει λίγξ, κξμςό 

λαιμό, κξμςά δάυςσλα ςχμ υεοιώμ και ςχμ πξδιώμ. Αοκεςά παιδιά με D.S. έυξσμ ςημ ςάρη μα 

παυαίμξσμ. Δπίρηπ μπξοεί μα μημ αμαπςσυθξύμ πξλύ, μα μημ ακξύμε καλά, μα έυξσμ ρςοαβιρμό 

και μα υοειάζξμςαι γσαλιά. Γύοχ ρςξ 1/3 ςχμ παιδιώμ με D.S. έυξσμ καοδιακά ποξβλήμαςα. 

Μεοικά παιδιά μπξοεί μα έυξσμ ςξσπ δύξ ρπξμδύλξσπ ςξσ λαιμξύ ρε λάθξπ ρειοά και με ασςό μα 

κιμδσμεύξσμ μα πάθξσμ ζημιά με παιυμίδι πξσ υοειάζεςαι μα ςεμςώρξσμ ςξ λαιμό ςξσπ. 

Όρξ ατξοά ρςξ μαθηριακό κξμμάςι, μαθαίμξσμ ςα ίδια ποάγμαςα με ςα άλλα παιδιά, απλώπ 

υοειάζξμςαι πεοιρρόςεοξ υοόμξ. Όςαμ μεγαλώμξσμ, μπξοξύμ μα δξσλέφξσμ και μάλιρςα μεοικά 

παιδιά ενελίρρξμςαι ρε αμενάοςηςξσπ εμήλικεπ, παοόλξ πξσ μεοικέπ τξοέπ υοειάζξμςαι βξήθεια 

για ρσγκεκοιμέμα ποάγμαςα πξσ ςξσπ δσρκξλεύξσμ. 

 

 



 

8 

    ΤΜΒΟΤΛΔ Δ ΑΤΣΟΤ ΠΟΤ ΔΟΤΛΔΤΟΤΝ ΜΔ ΠΑΙΔΙΑ ΜΔ D.S. ή ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ 

 

 

Βασικές δυσκολίες συμπεριφοράς 

 

 Ποόβλημα ρε αλλαγέπ (δσρκξλία ποξραομξγήπ) 

 Κλείμεςαι ρςξμ εασςό ςξσ 

 Δεμ ρσμμξοτώμεςαι 

 Λέει ρσμέυεια όυι 

 Ποξρπαθεί μα ςοαβήνει ςημ ποξρξυή 

 Χαζή ρσμπεοιτξοά (ρποχνίμαςα, υαυαμίρμαςα κςλ) 
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 Να είραι λεπςόπ ρςιπ παοαςηοήρειπ. Δεμ ςξσ αοέρει μα κάμει λάθη και κλείμεςαι ρςξμ εασςό 

ςξσ όςαμ δεμ νέοει ςημ ρχρςή απάμςηρη 

 Χοειάζεςαι ρσυμέπ επιβοαβεύρειπ για ςημ ποξρξυή ςξσ και ςημ καλή ςξσ ρσμπεοιτξοά 

 Δώρε ςξσ δξσλειά πξσ ασνάμει ςημ εμπιρςξρύμη ρςξμ εασςό ςξσ 

 Βξήθηρέ ςξ μα αμαπςύνει τιλικέπ ρυέρειπ με ςα άλλα παιδιά, ακόμη και ςημ ώοα ςηπ 

ρσγκέμςοχρηπ και όυι μόμξ ρςξ ταγηςό και ρςα διαλλείμαςα. 

 Δλάςςχρε ςξσπ μεγάλξσπ πεοιπάςξσπ. Τα πεοιρρόςεοα παιδιά έυξσμ ποόβλημα με ςημ 

καοδιά ςξσπ και κξσοάζξμςαι εύκξλα 

 Να απξτεύγειπ δσμαμικέπ ποξρπάθειεπ. Ξεκίμηρε μια δοαρςηοιόςηςα και ςξ παιδί θα ρε 

ακξλξσθήρει.  

 Μημ ςξ πιέρειπ μα ςα κάμει όλα ςέλεια γιαςί ασςό μπξοεί μα ςξ εμπξδίρει μα ςελειώρει ςη 

δξσλειά ςξσ. 
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                                                  ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΔΤΚΟΛΙΔ 

 

 Βεβαιώρξσ όςι έυειπ ςημ ποξρξυή ςξσ παιδιξύ ποιμ νεκιμήρειπ ςη δοαρςηοιόςηςα. 

 Ζ ποόξδξπ ποέπει μα γίμεςαι με αογξύπ οσθμξύπ, ατξύ ποώςα ενξικειχθεί με ςη 

δοαρςηοιόςηςα. Χοηριμξπξίηρε ςημ επαμάληφη όπξςε υοειάζεςαι. 

 Βξήθηρε ςη διαδικαρία μάθηρηπ υχοίζξμςαπ ςα θέμαςα ρε μικοέπ εμόςηςεπ και με απλά 

βήμαςα. 

 Δίμε ρατείπ ξδηγίεπ . Χοηριμξπξίηρε απλή γλώρρα και ρσγκεκοιμέμα παοαδείγμαςα.     

Πέπ ςξ κάθε αμςικείμεμξ με ςξ όμξμα ςξσ. Ασςό είμαι μια εσκαιοία μα εμπλξσςίρει ςξ 

λενιλόγιξ ςξσ. 

 Δνήγηρε με απλέπ λένειπ ςι ακοιβώπ ποέπει μα κάμει, πώπ μα ςξ κάμει και για πξιό λόγξ. 

 Ποξρπάθηρε μα έυειπ ηοεμία, σπξμξμή και θεςική αμςιμεςώπιρη. 

 Κάμε πεοιγοατή ςηπ δοαρςηοιόςηςαπ και τοόμςιρε μα εμπλακξύμ όλα ςα παιδιά ρε ασςή. 

 Να λαμβάμειπ σπόφη ρξσ ςιπ δσμαςόςηςεπ κάθε παιδιξύ και ςη ικαμόςηςα ςξσ ποξρξυήπ 

ςξσ. Πξςέ μημ ποξρπαθήρειπ μα ςξσ μάθειπ κάςι μεγάλξ ρε μια τξοά. 

 Να έυειπ ρσμέπεια ρςη μέθξδξ πξσ ακξλξσθείπ. Απξτάριρε ςι θέλειπ μα κάμει και 

ακξλξύθηρε ςη διαδικαρία για μα μη ςξσ ποξκαλέρειπ ρύγυσρη. 
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 Υπξλόγιρε πόρξπ υοόμξπ απαιςείςαι για ςημ ξλξκλήοχρη μιαπ δοαρςηοιόςηςαπ και ποάνε 

αμάλξγα. 

 Βξήθηρε ςξ παιδί μα επικεμςοχθεί ρε ασςό πξσ κάμει και τοόμςιρε μα μη πεοιρπάςαι η 

ποξρξυή ςξσ. 

 Δίμαι ρημαμςικό μα ςξσ ποξςείμειπ δοαρςηοιόςηςεπ πξσ θα ςξσ είμαι υοήριμεπ ρςξ ρπίςι και 

ρςη μεςέπειςα ζχή ςξσ. 

 Δμθάοοσμε ςξ παιδί μα δείνει ςιπ ικαμόςηςέπ ςξσ. Μεοικά απλά ςέρς μπξοξύμ μα δώρξσμ 

έμα κίμηςοξ – ιδιαίςεοα όςαμ ποόκειςαι για δοαρςηοιόςηςεπ ποξόδξσ. 

 Δώρε ρε κάθε παιδί επιμέοξσπ ρςόυξσπ όπξσ θα ταμεί ςξ μέςοξ επιςσυίαπ ςξσ. Χοηριμξίηρε 

ςξμ έπαιμξ όρξ ςξ δσμαςό ρσυμόςεοα. 

 Δώρε ςημ εσκαιοία ρςξ παιδί μα επιλέγει κάπξιεπ απξ ςιπ δοαρςηοιόςηςέπ ςξσ και μα ςξσ 

επιςοέπειπ μα ποξςείμει ςξ ίδιξ κάπξιεπ άλλεπ. 
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                                                     ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΚΟΗ 

 

 Να κξιςάπ ςξ παιδί όςαμ ςξσ μιλάπ και μα εναρταλίζειπ όςι ρε κξιςάζει και ασςό. Μημ 

αουίρειπ μα ςξσ μιλάπ αμ δεμ έυειπ ςημ ποξρξυή ςξσ. 

 Όςαμ μιλάπ ρε κάπξιξμ πξσ αμςιμεςχπίζει ποόβλημα ακξήπ, υοηριμξπξίηρε έμαμ καμξμικό 

ςόμξ τχμήπ και ξλξκληοχμέμεπ ποξςάρειπ. 

 Να ποξτέοειπ καθαοά ςιπ λένειπ υχοίπ μα ςιπ «μαράπ». Άοθοχμε καθαοά για μα ςξσ είμαι 

εύκξλξ μα διαβάζει ςα υείλη ρξσ. 

 Μημ έυειπ αμέκτοαρςξ ποόρχπξ.  

 Να θσμάραι όςι ςξ ποόρχπξ ςξσ ξμιληςή ποέπει μα τχςίζεςαι καλά για ςημ αμάγμχρη ςχμ 

υειλιώμ. 

 Ποξρπάθηρε μα απξμακούμειπ κάθε ενχςεοικό θόοσβξ, γιαςί δημιξσογεί δσρκξλία ρςημ 

καςαμόηρη. 

 Διαςύπχρε ςημ ιδέα ρξσ με άλλα λόγια, όςαμ βλέπειπ όςι ςξ παιδί δεμ καςαλαβαίμει ςι λέπ. 

Κάπξιεπ λένειπ είμαι δύρκξλεπ μα ςιπ διακοίμει καμείπ ρςα υείλη και ίρχπ μα μη γμχοίζει 

όλεπ  ςιπ λένειπ πξσ υοηριμξπξιείπ. 

 Δίμαι πξλύ ρημαμςικό μα κοαςάπ ςα υέοια ρξσ, καθώπ και άλλα αμςικείμεμα μακοιά απξ ςξ 

ποόρχπό ρξσ εμώ μιλάπ. 

 Δείνε με κιμήρειπ έμα εογαρςήοι ή μια δοαρςηοιόςηςα. Δε υοειάζξμςαι μακοέπ ενηγήρειπ ρε 

παιδιά με ποόβλημα ακξήπ. 
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 Μη ρςέκεραι ή κάθεραι πξλύ μακοιά ή εμξυληςικά κξμςά ρςξ παιδί. Διαςήοηρε μια καλή 

απόρςαρη απξ ασςό.  

 Τξ παιδί με πεοιξοιρμέμη ή υχοίπ ακξή, 

κξσοάζεςαι πιξ γοήγξοα ποξρπαθώμςαπ μα 

αμςιλητθεί με ςα μάςια ςξσ όυι μόμξμ όρα 

γοάτξμςαι, αλλά και όρα λέγξμςαι.  

 Να μιλάπ αογά, ήοεμα και με ρατήμεια. Να 

ρςέκεραι μποξρςά απξ ςξ παιδί και μα 

υοηριμξπξιείπ υειοξμξμίεπ ρςημ επικξιμχμία 

μαζί ςξσ. Αμ αμςιλητθείπ όςι δεμ μπξοεί μα 

καςαλάβει, γοάφε ςξσ ρημειώρειπ. 

 Αμ ςξ παιδί υοηριμξπξιεί ςημ ξμιλία μα ςξ 

εμθαοούμειπ μα ςξ κάμει. Μη διξοθώμειπ ςα 

λάθη ςξσ για μα μημ απξθαοοσμθεί και 

απξγξηςεσςεί. 

 Όςαμ βλέπειπ όςι δσρκξλεύεςαι μα ακξύρει ή 

μα καςαλάβει ό,ςι ςξσ λέπ, μα απξτεύγειπ μα 

λέπ «δεμ πειοάζει» και μα μημ ρςαμαςάπ  ςημ 

ποξρπάθειά ρξσ. 

 Να ςξσ ενηγείπ ςι γίμεςαι γύοχ ςξσ με ςξσπ 

άλλξσπ γιαςί γίμεςαι καυύπξπςξ. 
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                                                     ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΡΑΗ 

 

 Ποξρπάθηρε μα καθξοίρειπ πόρξ επηοεάζει ςξ παιδί η έλλειφη όοαρηπ ρςημ κίμηρη, ρςη 

ρσμπεοιτξοά κ.α 

 Τα ρσμαιρθήμαςα ςξσ ςστλξύ παιδιξύ ρε ρυέρη με ςημ αμαπηοία ςξσ, μπξοεί μα 

διατέοξσμ ρςα διάτξοα ρςάδια ςηπ αμάπςσνήπ ςξσ. 

 Με μια λένη και όυι μ’ έμαμ αποόρμεμξ ήυξ ή έμα νατμικό άγγιγμα, μα δηλώμειπ ρςξ παιδί 

με ποόβλημα όοαρηπ ςημ παοξσρία ρξσ. Με ςξμ καιοό θα μάθει μα αμαγμχοίζει ςη τχμή 

ρξσ. 

 Όςαμ έμα παιδί είμαι μέλξπ μιαπ ξμάδαπ μα ςξ απξκαλείπ με ςξ όμξμά ςξσ όςαμ ςξσ μιλάπ, 

αλλιώπ δε θα καςαλάβει όςι απεσθύμεραι  ρ’ ασςό. 

 Κάμε εοχςήρειπ και μίλα απεσθείαπ ρςξ παιδί με ςξ ποόβλημα όοαρηπ και όυι ρςξ άςξμξ 

πξσ ςξ ρσμξδεύει. Έμα άςξμξ πξσ δεμ βλέπει δε ρημαίμει όςι δεμ ακξύει ή δε μπξοεί μα 

πάοει απξτάρειπ. 

 Όςαμ ςξσ μιλάπ δεμ είμαι απαοαίςηςξ μα σφώμειπ ςξμ ςόμξ ςηπ τχμήπ ρξσ. 

 Σςη ρσζήςηρη μημ απξτεύγειπ μα υοηριμξπξιείπ λένειπ όπχπ: διάβαρε, δεπ, ή ςα 

υοώμαςα. Τξ παιδί με ποόβλημα όοαρηπ ςιπ λέει ςξ ίδιξ τσριξλξγικά και πεοιμέμει από 

ερέμα μα κάμειπ ςξ ίδιξ.  
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 Να είραι ρατήπ όςαμ ςξσ δίμειπ ποξτξοικέπ 

ξδηγίεπ. Για παοάδειγμα : «βγέπ ένχ και 

ρςοίφε αοιρςεοά» δεμ είμαι ςξ ίδιξ με ςξ «βγέπ 

ένχ, κάμε πέμςε βήμαςα και ρςοίφε αοιρςεοά». 

 Δίμαι ρημαμςικό, όςαμ ρσμξμιλείπ μαζί ςξσ, μα ςξ 

εμημεοώρειπ ρςημ πεοίπςχρη πξσ εςξιμάζεραι μα 

τύγειπ. 

 Δώρε ςξσ ςημ εσκαιοία μα ενξικειχθεί με ςξ μέξ 

πεοιβάλλξμ. Μη διρςάρειπ μα ςξσ κάμειπ μια λεπςξμεοή πεοιγοατή ςξσ υώοξσ. 

 Όςαμ ςοώςε, ενήγηρέ ςξσ πξύ βοίρκξμςαι ςα πιάςα, ςα πξςήοια, ςα ρκεύη και ςα 

καοικεύμαςα πάμχ ρςξ ςοαπέζι. 

 Όςαμ ςξ ρσμξδεύειπ, είμαι καλύςεοξ μα ςξ ατήρειπ μα πιάρει εκείμξ ερέμα απξ ςξμ 

αγκώμα και όυι ερύ ασςό. 
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                                                ΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

 

 Όςαμ ποξγοαμμαςίζειπ δοαρςηοιόςηςεπ ρε ενχςεοικό υώοξ μα ποξβλέπειπ πιθαμξύπ 

κιμδύμξσπ, όπχπ: κύλιρη ςξσ αμαπηοικξύ καοξςριξύ ρςξμ καςήτξοξ ή αμώμαλξ έδατξπ. 

Καλό είμαι μα σπάουει πάμςξςε κάπξιξπ πξσ θα βξηθήρει ςξ παιδί. 

 Δίμαι πξλύ ρημαμςικό, για ςξ παιδί πξσ βοίρκεςαι ρε αμαπηοικό καοόςρι, μα κάθεςαι άμεςα 

ρε ασςό, αλλιώπ δεμ θα μπξοεί μα υαοεί ςη ρσμμεςξυή ςξσ ρε κάθε είδξσπ δοαρςηοιόςηςα. 

Εήςηρε βξήθεια και καθξδήγηρη από ςξσπ δικξύπ ςξσ αμθοώπξσπ. 

 Μημ απξμακούμειπ ςξ αμαπηοικό καοόςρι ή ςα δεκαμίκια μακοιά απξ ςξ παιδί πξσ ςα 

υοηριμξπξιεί. 

 Να  μεςακιμείπ ςξ αμαπηοικό καοόςρι μόμξμ αμ ρςξ ζηςήρει ςξ ίδιξ ςξ παιδί. 

 Όςαμ μεςακιμείπ έμα καοόςρι πάμχ ή κάςχ ρςα ρκαλιά, ρε οάμπεπ, κοάρπεδα ή άλλα 

εμπόδια τοόμςιρε μα ςξ ςοαβάπ και όυι μα ςξ ρποώυμειπ. 

 Μη ρςηοίζεραι ρςξ αμαπηοικό καοόςρι όςαμ μιλάπ. 

 Αμ κάπξιξ παιδί ποέπει μα ςξ ρηκώρειπ από ςξ αμαπηοικό καοόςρι ή μα ςξ μεςακιμήρειπ με 

άλλξ ςοόπξ, μίληρε με ςξ ποόρχπξ πξσ ςξ βξηθάει ρπίςι ςξσ για μα μάθειπ ςιπ καςάλληλεπ 

ςευμικέπ. 
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 Για έμα παιδί πξσ δεμ πεοπαςάει πξλύ ρςαθεοά, η υοήρη ποξρςαςεσςικξύ κοάμξσπ είμαι 

απαοαίςηςη. Βεβαιώρξσ όςι νέοει μα ςξ υοηριμξπξιεί ρχρςά. 

 Να είραι ρε εγοήγξορη όςαμ ςξ παιδί κσκλξτξοεί ρε υώοξσπ με (τσρικά ή άλλα) εμπόδια. 

 Τημ ώοα ςξσ ταγηςξύ, αμ νέοειπ όςι ςξ παιδί δσρκξλεύεςαι μα κόφει ςξ ταγηςό ςξσ με ςξ 

μαυαίοι, οώςηρέ ςξ αμ θέλει βξήθεια ή ποξςιμά μα ςξσ ςξ τέοξσμ κξμμέμξ. 

 Αμ έυει δσρκξλία ρςη μάρηρη ή ρςημ καςάπξρη, μα ςξ ςαίζειπ αογά και ποξρεκςικά. Για 

καλύςεοη διεσκόλσμρή ςξσ, υοήριμξ θα ήςαμ μα οχςήρειπ ςξσπ γξμείπ ςξσ αμ ποέπει μα 

υοηριμξπξιεί ειδικά ρκεύη ή κύπελξ. 

 Να οχςάπ ςξ παιδί αμ έυει απξοίεπ. Δίμαι ποξςιμόςεοξ μα κάμει ποάγμαςα με ςξμ ςοόπξ πξσ 

έυει μάθει και ςξ βξλεύει πεοιρρόςεοξ. 
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                                            ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

 

 Όςαμ έουεραι ρε επατή με παιδιά με ρσμαιρθημαςικά ποξβλήμαςα ποξρπάθηρε μα έυειπ 

εσυάοιρςη διάθερη και υαμόγελξ. Τξ υαμόγελξ δείυμει παοαδξυή και όυι αδσμαμία.  

 Σςξ παιδί πξσ υοειάζεςαι απξδξυή, δώρε ςξ αμάλξγξ κίμηςοξ για μα μιώρει απξδεκςό. 

  Ποξρπάθηρε μα καςαλάβειπ ςξ «γιαςί» πίρχ απξ ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ παιδιξύ. 

 Άτηρέ ςξ μα καςαλάβει όςι δε ρσμτχμείπ με ασςό πξσ κάμει και όυι με ασςό πξσ είμαι.    

Να έυειπ ρσμέπεια, ρςαθεοή και νεκάθαοη ρςάρη απέμαμςι ρςη ρσμπεοιτξοά πξσ δεμ είμαι 

απξδεκςή δηλώμξμςαπ ρσγυοόμχπ ςη ρχρςή ρσμπεοιτξοά πξσ πεοιμέμειπ. 

 Να είραι ρε θέρη μα νευχοίζειπ ςα ρσμαιρθήμαςά ρξσ. Δίμαι ποάγμαςι η ρσμπεοιτξοά ςξσ 

έμα ποόβλημα ή δεμ ςαιοιάζει με ςα δικά ρξσ κοιςήοια; 

 Πληρίαρέ ςξ με τιλική διάθερη και επιβοάβεσρε ςη ρχρςή ρσμπεοιτξοά ςξσ. Κάμε ςξ παιδί 

μα θέλει μα τέοεςαι τιλικά. 

 Χοηριμξπξίηρε ςξμ έπαιμξ λέγξμςάπ ςξσ πόρξ όμξοτα κάμει κάςι και όυι όςι δεμ γμώοιζεπ 

πχπ μπξοξύρε μα ςξ κάμει και πόρξ ρε εσυαοίρςηρε. Δε βοίρκεςαι εκεί για μα εσυαοιρςεί 

ςξσπ εμήλικεπ και ςξ μα εσυαοιρςεί ςξσπ άλλξσπ δεμ είμαι μέοξπ ςξσ ποξβλήμαςξπ.     

Σχρςή αμςιμεςώπιρη είμαι μα εσυαοιρςήρειπ ςξ παιδί και μα ςξ επιβοαβεύρειπ με έμα 

άγγιγμα. 
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 Αγμόηρε ςημ αμάομξρςη ρσμπεοιτξοά. Να θσμάραι όςι ρε μεοικά παιδιά αοέρει μα 

εμξυλξύμε, επειδή θέλξσμ μα ςοαβξύμ ςημ ποξρξυή και ςη ρσμπάθειά ρξσ. 

 Όςαμ ρσμευίζει ςημ αμάομξρςη ρσμπεοιτξοά, ρσζήςηρε ςξ θέμα ιδιαιςέοχπ και ποόςειμε 

εμαλλακςική λύρη, αμςί για ςιμχοία. 

 Δείνε ξικειόςηςα. Πληριάζξμςαπ έμα αμαρςαςχμέμξ παιδί είμαι πξλύ πιθαμό μα ρςαμαςήρει 

ςημ κακή ςξσ ρσμπεοιτξοά. 

 Χοηριμξπξίηρε ρήμαςα. Σσυμά μια λένη ή έκτοαρη ςξσ ποξρώπξσ ρξσ μπξοεί μα αλλάνει 

ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ. 

 Βξήθηρέ ςξ μα καςαμξήρει όςι καμείπ δεμ είμαι ςέλειξπ και όςι όλξι ξι άμθοχπξι κάμξσμ 

λάθη. 

 Μημ ςξ τξβάραι όςαμ αμςιδοά βίαια. Να είραι ρςαθεοόπ/η ρςη ρςάρη και ρςιπ απξτάρειπ 

ρξσ. 
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                                       ΔΤΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΡΑΤΛΙΜΟ 

 

 Δώρε όλη ρξσ ςημ ποξρξυή, υχοίπ μα βιάζεραι, ρςξ παιδί πξσ έυει δσρκξλία με ςημ ξμιλία. 

 Μη μιλάπ ερύ αμςί για ςξ παιδί. Βξήθηρέ ςξ, μόμξ όςαμ ςξ υοειάζεςαι.  

 Να ποξρπαθείπ μα ςξ εμφσυώμειπ και όυι μα ςξ διξοθώμειπ. Δάμ είμαι αμάγκη κάμε 

εοχςήρειπ, δξκιμάζξμςαπ αμ καςάλαβεπ ρχρςά πξσ μα υοειάζξμςαι μικοέπ απαμςήρειπ ή έμα 

γμέφιμξ ή κξύμημα ςξσ κεταλιξύ. 

 Δμθάοοσμέ ςξ μα μιλήρει πιξ πξλύ. Σςημ ποαγμαςικόςηςα η ποόξδξπ ρςημ ξμιλία 

επιςσγυάμεςαι με ενάρκηρη. Ηα ςξ καςατέοει όρξ πιξ πξλύ αρκείςαι. 

 Δπιδίχνε ώρςε κάθε παιδί μα αιρθάμεςαι, όρξ είμαι δσμαςό, ςημ επιςσυία ποξξδεύξμςαπ 

ρςημ ξμιλία. Ποξρπάθηρε μα βοείπ απλξύρςεοεπ λένειπ όπξσ ςξ παιδί ςοασλίζει λιγόςεοξ. 

 Δμθάοοσμε ςξ παιδί μα μιλήρει για ςξ ςοαύλιρμά ςξσ και ςα αιρθήμαςά ςξσ, εάμ ςα 

αμςιλαμβάμεςαι ραμ ποόβλημα. 

 Βξήθα ςξ παιδί μα αμαπςύνει πιξ οεαλιρςική ρςάρη απέμαμςι ρςξ ςοαύλιρμά ςξσ.              

Οι ςοασλξί έυξσμ ςημ ςάρη μα σπεοβάλλξσμ με ςξ μέγεθξπ ςξσ ςοασλίρμαςξπ και ςημ 

ρξβαοόςηςα ςχμ επακξλξύθχμ ςξσ. 

 Μη δείνειπ έκπληνη όςαμ ςξ παιδί ςοασλίζει. Να μημ ςξ διακόπςειπ και μα μημ ςξ πιέζειπ. 

Κξίςανέ ςξ όπχπ θα κξιςξύρεπ έμαμ ξπξιξδήπξςε ξμιληςή. 
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 Βξήθηρέ ςξ μα απξκςήρει ασςξπεπξίθηρη. Δίμαι εσεογεςικό, για έμα παιδί πξσ ςοασλίζει, 

μα ςξσ δώρειπ ςημ ποέπξσρα ποξρξυή ρςα επιςεύγμαςα και ρςιπ ιδιαίςεοεπ ικαμόςηςέπ ςξσ. 

 Δμθάοοσμε ςξ παιδί μα υαίοεςαι μα μαθαίμει και μα καλλιεογεί ανιόλξγα εμδιατέοξμςα. 

 Έμα απξ ςα μεγαλύςεοα ποξβλήμαςα εμηλίκχμ ςοασλώμ είμαι η δσρκξλία ποξραομξγήπ 

ςξσπ ρςξμ κόρμξ ςηπ ρξβαοήπ εογαρίαπ.  
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                                 ΑΤΣΙΜΟ ή ΔΙΑΧΤΣΗ ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Ο ασςιρμόπ είμαι μια μεσοξλξγική δσρλειςξσογία η ξπξία επηοεάζει ςημ ικαμόςηςα ςξσ παιδιξύ μα 

επικξιμχμήρει, μα καςαμξήρει ςη γλώρρα, μα παίζει και μα ρυεςίζεςαι με άλλξσπ αμθοώπξσπ. 

Γεμικές συμβουλές για μα βοηθήσεις έμα παιδί με αυτισμό ή δυσκολίες στημ επικοιμωμία 

 Ποξρπάθηρε κάθε εβδξμάδα ςξ ποόγοαμμά ρξσ μα έυει ςημ ίδια ρειοά δοαρςηοιξςήςχμ. 

 Χοηριμξπξίηρε έμα ξπςικό ποόγοαμμα (εικόμεπ, τχςξγοατίεπ, ρύμβξλα), ώρςε ςξ παιδί μα 

νέοει ςι θα ακξλξσθήρει μεςά. Να ςξσ αμακξιμώμειπ αμ σπάουξσμ αλλαγέπ ρςξ ποόγοαμμα. 

Να νέοειπ όςι αλλαγέπ ρςη οξσςίμα ή ποόρχπα ή μια δοαρςηοιόςηςα πξσ δεμ πεοίμεμε, 

μπξοξύμ μα ςξ ξδηγήρξσμ ρε αμηρσυία και μελαγυξλία ή και ακόμα ρε έμα νέρπαρμα 

μεύοχμ. 

 Να έυειπ ρσμέπεια ρε ασςά πξσ ςξσ λέπ. 

 Χοηριμξπξίηρε ξπςικά ρήμαςα για μα ςξ απξθαοούμειπ μα νετχμίζει ή μα διακόπςει ή μα 

ςξσ δείυμειπ ςημ αλλαγή ρςη δοαρςηοιόςηςα. 

 Να τχμάζειπ ςξ όμξμά ςξσ όςαμ θέλειπ μα ποξρένει ςι λεπ. Μπξοεί μα μη ρκετςεί όςι ξι 

εμςξλέπ ρε μια ξμάδα πεοιλαμβάμξσμ και ςξμ εασςό ςξσ. 

 Ποξρπάθηρε μα έυειπ θεςική ρσμπεοιτξοά απέμαμςί ςξσ. 

 Να υοηριμξπξιείπ ςημ επιβοάβεσρη όςαμ κάμει κάςι καλά. 
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 Απότσγε ςξ παοατξοςχμέμξ ποόγοαμμα. Κάμε μικοά διαλείμμαςα αμάμερα ρςιπ 

δοαρςηοιόςηςεπ. 

 Να ςξσ μιλάπ όρξ ςξ δσμαςόμ αογά και ήοεμα. Οι εμςξλέπ ρξσ μα είμαι απλέπ και μα 

απξτεύγειπ ςημ πξλσλξγία. 

 Μημ πεοιμέμειπ μα ρε κξιςάζει. Παιδιά με ασςιρμό δεμ αιρθάμξμςαι άμεςα αμ ρε κξιςξύμ και 

μπξοεί μα μη μπξοξύμ μα ρσγκεμςοχθξύμ ρε ασςά πξσ λέγξμςαι. 

 Μπξοεί μα καςαλάβει ασςά πξσ ςξσ λεπ με ςημ κσοιξλενία ςξσπ, γι’ασςό ποξρπάθηρε μα 

ςξσ μιλάπ απλά, καθαοά, υχοίπ μεςατξοέπ, ιδιχμαςιρμξύπ, ραοκαρμό ή κάθε είδξσπ 

πειοάγμαςα. Για παοάδειγμα ςξσ λέπ: « πήγαιμε και πλύμε ςα υέοια ρξσ ρςξ μιπςήοα και 

όυι ρςημ ςξσαλέςςα». 

 Δρςίαρε ρε παιυμίδια κξιμχμικξπξίηρηπ. Να επιςοέπειπ ρςξ παιδί μα απξρσοθεί από έμα 

θξοσβώδεπ παιυμίδι ή βοέπ κάςι πιξ ήρσυξ. 

 Να ςξσ επιςοέπειπ μα υοηριμξπξιεί ςξμ ποξρχπικό ςξσ υώοξ ή κάπξιξμ άλλξ υώοξ 

υαλάοχρηπ όςαμ ςξ έυει αμάγκη. 

 Πεοιόοιρε ςη διέγεορη όπχπ: πξλύ τχπ και έμςξμξπ θόοσβξπ. 

 Δώρε ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςημ αρτάλεια και ςξσπ κιμδύμξσπ, ιδιαιςέοχπ όςαμ είρςε ένχ και 

ποξπαμςόπ ρε μια εκδήλχρη ρε καςξικημέμη πεοιξυή. 

 Μάθε απξ ςξσπ γξμείπ ςξσ ςι δοαρςηοιόςηςεπ ςξ βξηθξύμ και ςξ καθηρσυάζξσμ, ςι ςξ 

εκμεσοίζει. 
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                                                           ΔΠΙΛΗΨΙΑ 

Ζ επιληφία είμαι μια διαςαοαυή ςξσ ξογαμιρμξύ πξσ έυει χπ απξςέλερμα μα υάμει ςξ παιδί ςιπ 

αιρθήρειπ ςξσ για έμα διάρςημα ή μα παθαίμει κοίρειπ με ρπαρμξύπ ρε όλξ ή ρε μέοξπ ςξσ 

ρώμαςόπ ςξσ.Υπάουξσμ διάτξοα είδη επιληπςικήπ κοίρηπ: 

 Tonic Clonic (Grand Mal). Κας΄ασςήμ ςξ παιδί καςαλαμβάμεςαι απξ άγοιξ μσψκό ρπαρμό και 

ςοέμξσλξ όλχμ ςχμ μελώμ ςξσ ρώμαςξπ, με υάριμξ ςχμ αιρθήρεχμ και, μεοικέπ τξοέπ, με 

υλχμάδα ή και κσάμχρη και/η απώλεια ξύοχμ. Ζ κοίρη διαοκεί ρσμήθχπ από έμα έχπ 

πέμςε λεπςά. 

 Απώλεια αισθήσεων. Καςά ςημ κοίρη ασςή γίμξμςαι μεοικέπ αλλαγέπ ρσμπεοιτξοάπ, όπχπ 

ρςιγμιαία ακιμηρία μαςιώμ, πέριμξ κεταλήπ ή γύοιρμα ςχμ μαςιώμ. Ασςό διαοκεί μεοικά 

δεσςεοόλεπςα. 

 Atonic/ akinetic (drop). Καςά ςημ κοίρη ασςή ςξ παιδί έυει μια ρςιγμιαία παοάλσρη και 

υάριμξ αιρθήρεχμ. 

 Myoclonic . Κας’ασςήμ ςξ παιδί παοξσριάζει νατμικέπ κιμήρειπ ςχμ μσώμ ρςξ κετάλι, ρςα 

υέοια ή και ρε όλξ ςξ ρώμα. Ζ κοίρη διαοκεί μόμξ λίγα δεσςεοόλεπςα. 

Δκςόπ απξ ςημ Tonic Clonic επιληπςική κοίρη, ξι άλλεπ δεμ υοειάζξμςαι ιδιαίςεοη ποξρξυή για μα 

ποξρςαςεύρξσμε ςξ παιδί από κάπξιξ υςύπημα καςά ςη διάοκειά ςηπ. 

Παοακξλξύθηρε με ποξρξυή ςξ ρσμβάμ και αμακξίμχρέ ςξ ρςξσπ γξμείπ ή ρςξμ κηδεμόμα ςξσ. 
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Σι πρέπει μα κάμεις: 

 Παοαμέμειπ ήοεμξπ/η καςά ςημ διάοκεια ςηπ κοίρηπ. Τξ παιδί δεμ πξμάει.         

 Καθηρύυαρε ςξσπ άλλξσπ και απξμάκοσμε ςξσπ πεοίεογξσπ. 

 Μη ποξρπαθήρειπ μα καςαρςείλειπ ςημ κοίρη. Δεμ μπξοείπ μα κάμειπ κάςι μα ςξ 

ρςαμαςήρειπ. 

 Απξμάκοσμε κάθε αμςικείμεμξ από ςξ υώοξ γύοχ ςξσ για ςημ απξτσγή ςοασμαςιρμξύ. 

 Γύοιρέ ςξ ρςξ πλάι για μα ςξ βξηθήρειπ ρςημ αμαπμξή και ρε πεοίπςχρη εμεςξύ μα μη 

πμιγεί. 

 Μη ςξσ δώρειπ μεοό, ταγηςό ή τάομακξ μέυοι μα αμακςήρει πλήοχπ ςιπ αιρθήρειπ ςξσ. 

 Μημ βάλειπ ςίπξςα ρςξ ρςόμα ςξσ. 

 Αμ η κοίρη ρσμβεί μέρα ρςξ μεοό, ρςήοινέ ςξσ ςξ κετάλι ώρςε μα μείμει ένχ (από ςξ μεοό). 

Απξμάκοσμε ςξ παιδί από ςξ μεοό μόλιπ ρςαμαςήρξσμ ξι ρπαρμξί ςηπ κοίρηπ. 

 Αμ ξι ρπαρμξί διαοκέρξσμ πάμχ απξ 5 λεπςά ή ακξλξσθήρει αμέρχπ μια δεύςεοη κοίρη, 

κάλερε αρθεμξτόοξ. 

 Αμ ςξ παιδί είμαι αμάπηοξ, ποόρενε μα μημ πέρει απξ ςξ αμαπηοικό καοόςρι και       

ρςήοινέ ςξσ ςξ κετάλι. Αμ έυει δσρκξλία ρςημ αμαπμξή, ςόςε ςξ καςεβάζειπ απξ ςξ 

καοόςρι. 
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                                     Η ΔΟΤΛΔΙΑ ΜΔΑ Δ ΜΙΑ ΔΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 

Σσμήθχπ ξι Διδικέπ Ομάδεπ λειςξσογξύμ μέρα ρε ειδικά ρυξλεία, Κέμςοα Απξκαςάρςαρηπ, ειδικά 

ποξεπαγγελμαςικά εογαρςήοια. 

Ποέπει μα ρκετςείπ όςι η δξσλειά ρε μια Διδική Ομάδα έυει διατξοέπ και χπ ποξπ ςη τύρη 

κάπξιχμ δοαρςηοιξςήςχμ και χπ ποξπ ςξ υοόμξ πξσ απαιςείςαι για ςημ ξλξκλήοχρη ςξσπ. 

Μια δοαρςηοιόςηςα πξσ απαιςεί δενιξςευμία, εμώ για έμα τσριξλξγικό παιδί θα ςελείχμε ρε μικοό 

υοξμικό διάρςημα, για έμα παιδί με αμαπηοία – είςε μξηςική, είςε ρχμαςική- ξ υοόμξπ πξσ 

απαιςείςαι είμαι πεοιρρόςεοξπ και με πξλλέπ επαμαλήφειπ. Τξ ίδιξ ιρυύει και για ςξ παιυμίδι. 

Να θσμάραι όςι ςα παιδιά με κιμηςικά ποξβλήμαςα καθσρςεοξύμ πεοιρρόςεοξ ρςιπ ρχμαςικέπ 

επιδενιόςηςεπ καθώπ και ρςιπ αλλαγέπ απξ ςη μια δοαρςηοιόςηςα ρςημ άλλη, γι’ ασςό και ςα 

Σςελέυη ποέπει μα έυξσμ σπξμξμή. Από ςη ρςιγμή πξσ έυεςε ενξικειχθεί με ασςή ςημ ιδέα, όλα 

μξιάζξσμ μα γίμξμςαι τσριξλξγικά. 
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Χρήσιμες συμβουλές: 

 μη νευμάπ όςι μπαίμξμςαπ μέρα ρςξ Ίδοσμα αμςιποξρχπεύειπ ςξμ Οδηγιρμό:                      

ξι ρυέρειπ ρξσ μα είμαι διακοιςικέπ με όλξσπ. 

 μα ρέβεραι ςξ υοόμξ πξσ ρξσ παοαυχοξύμ για ςη ρσγκέμςοχρη: ποξρπάθηρε μα είραι 

ρσμεπήπ. Αμ ρξσ ςύυει κάςι ρξβαοό και δεμ μπξοείπ μα παπ, ειδξπξίηρε εγκαίοχπ. 

 μα ρσμεογάζεραι με ςξσπ σπεύθσμξσπ πξσ αρυξλξύμςαι με ςα παιδιά ώρςε μα εμημεοώμεραι 

για ςιπ αμάγκεπ και ςιπ ικαμόςηςεπ ςξσ κάθε παιδιξύ. 

 μη νευμάπ όςι όλεπ ξι πληοξτξοίεπ και ςα ρςξιυεία πξσ θα ρξσ δώρξσμ είμαι εμπιρςεσςικά. 

Φχςξγοατίεπ ή άλλξ σλικό ρυεςικό με ςα παιδιά, μπξοξύμε μα ςα υοηριμξπξιήρξσμε μόμξ 

για ξδηγική υοήρη. Αμ ποόκειςαι για δοάρη ςηπ ξμάδαπ και θέλξσμε μα ποξβληθεί ρε άλλα 

έμςσπα, ςόςε ζηςάμε εγγοάτχπ ςημ άδεια ςχμ γξμιώμ. 

 μπαίμειπ ρςξ Ίδοσμα ραμ τιλξνεμξύμεμξπ/η. Δε θα ποέπει μα αρκείπ κοιςική για ό,ςι 

βλέπειπ ή μα κάμειπ ρυόλια για ό,ςι γίμεςαι.  

 κάθε άςξμξ είμαι μξμαδικό. 

 όλα ςα παιδιά έυξσμ ςιπ ίδιεπ βαρικέπ αμάγκεπ για αγάπη και παοαδξυή, για κίμηρη και 

ενεοεύμηρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, για δοάρη και ρσμμεςξυή.   
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ στην Ομάδα 

Τξ μα εμρχμαςώρειπ ρςημ Ομάδα έμα παιδί με αμαπηοία είμαι μια εμδιατέοξσρα εμπειοία και για 

ςημ Ομάδα και για ςξ ίδιξ ςξ παιδί. Όμχπ σπάουξσμ κάπξιξι παοάγξμςεπ πξσ ποέπει μα λάβειπ 

σπόφη ρξσ , υοηριμξπξιώμςαπ ςη λξγική ρξσ και όυι ςξ μσαλό ρξσ,ποξκειμέμξσ μα σπάουει 

ιρξοοξπία, ρσμμεςξυή όλχμ ςχμ μελώμ ςηπ ξμάδαπ και ρχρςή πληοξτόοηρη για ςημ μεςέπειςα 

ξδηγική πξοεία ςξσ παιδιξύ.  

Τι κάμειπ όςαμ ρε πληριάζει έμαπ γξμιόπ και ρξσ ζηςάει μα πάοειπ ςξ παιδί ςξσ ρςημ Ομάδα 

 Δπικοιμωμία με τους γομείς: Φοξμςίζειπ μα μάθειπ όρξ ςξ δσμαςόμ πεοιρρόςεοα για ςξ 

παιδί, ςιπ ικαμόςηςεπ ςξσ, ςη μξηςική ςξσ και ρχμαςική ςξσ ηλικία, αμ γμχοίζει αμάγμχρη, 

γοατή και ςι δσμαςόςηςεπ επικξιμχμίαπ έυει με άλλξσπ αμθοώπξσπ. Ποξρπάθηρε μα 

καςαλάβειπ ςι ακοιβώπ πεοιμέμξσμ ξι γξμείπ με ςημ έμςανη ςξσ παιδιξύ ςξσπ ρςημ ξμάδα. 

Δνήγηρε ςξσπ πξιέπ θα είμαι ξι επόμεμεπ κιμήρειπ ρξσ. 

 Δπικοιμωμία με τημ/τομ Σοπική/ό Έφορο: είμαι πξλύ ρημαμςικό μα δώρειπ ςη ρχρςή 

πληοξτόοηρη για ςημ καςάρςαρη και ςιπ ικαμόςηςεπ ςξσ παιδιξύ, καθώπ και ςιπ δικέπ ρξσ 

ρκέφειπ ή αμςιδοάρειπ. Να θσμάραι όςι  κάπξια ρςιγμή ςξ παιδί θα ποέπει μα πάει ρςξσπ 

άλλξσπ Κλάδξσπ, ξπόςε και θα ποέπει μα ρσζηςηθεί και με ςξσπ σπόλξιπξσπ Αουηγξύπ ςξσ 

Τξπικξύ Τμήμαςξπ αμ και καςά πόρξ είμαι ρε θέρη μα ρςηοίνξσμ και μα ποξρτέοξσμ ρςξ 

μέλλξμ ςξ Οδηγικό Παιδαγχγικό Ποόγοαμμα ρςξ παιδί. 
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 υζήτηση με τους Αρχηγούς του Σοπικού Σμήματος: ενήγηρε ςξσπ ςα ποξβλήμαςα πξσ 

μπξοεί μα ποξκύφξσμ και με πξιό ςοόπξ θα μπξοξύραςε μα ςα νεπεοάρεςε. 

Σε ασςή ςη τάρη θα μπξοξύρεπ μα έυειπ μια εκςεμή ρσζήςηρη με ςημ/ςξμ Σύμδερμξ ςχμ 

Διδικώμ Ομάδχμ πξσ θα μπξοέρει μα ρε εμημεοώρει αλλά και μα ρε ετξδιάρει με σλικό 

πξσ ρξσ υοειάζεςαι.  

 Αμακεφαλαίωση στημ/τομ Σοπική/ό Έφορο: για ςιπ αμάγκεπ πξσ μπξοεί μα σπάονξσμ ρςξ 

μέλλξμ, καθώπ και πξιέπ είμαι ξι απαοαίςηςεπ ποξτσλάνειπ (άμ η Δρςία ή κάπξια 

μελλξμςική δοάρη ςηπ Ομάδαπ ςξ απαιςξύμ). Αμ και ρε ασςή ςη τάρη είμαι έςξιμξ ςξ Τξπικό 

Τμήμα μα δευςεί ςξ παιδί, μπξοείπ μα ποξςείμειπ ρςξσπ γξμείπ μα έλθει ςξ παιδί ςξσπ για μια 

δξκιμαρςική πεοίξδξ ποιμ δερμεσςείπ ξοιρςικά για ςημ έμςανη ςξσ ρςημ ξμάδα.  

 Προετοιμασία της Ομάδας μα δεχτεί το παιδί: είμαι πξλύ ρημαμςικόπ ξ ςοόπξπ πξσ θα 

πεοάρειπ ςξ θέμα ςηπ ιδιαιςεοόςηςαπ ή ςηπ αμαπηοίαπ ρςημ Ομάδα. Μπξοείπ μα ςξ κάμειπ 

μέρα απξ παιυμίδι, ρσζήςηρη ή ακόμη και με παοαμύθι. Αμ μξμίζειπ όςι δε μπξοείπ μα ςξ 

διαυειοιρςείπ ρχρςά, ζήςηρε ςη βξήθεια ςχμ Σςελευώμ ςχμ Διδικώμ Ομάδχμ.  

Βοείςε μαζί με ςημ ξμάδα ςξμ ςοόπξ πξσ θα καλξρχοίρεςε ςξ παιδί ρςημ Ομάδα. 
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Σι άλλο πρέπει μα λάβεις υπόψη σου: 

 Δίμαι καςάλληλη η Δρςία ή ποέπει μα γίμξσμ κάπξιεπ αλλαγέπ ποξπ διεσκόλσμρη ςξσ 

παιδιξύ 

 Υπάουξσμ αοκεςά Σςελέυη ρςημ ξμάδα, ώρςε κάπξιξ απξ ασςά μα είμαι σπεύθσμξ για ςξ 

παιδί 

 Έυει τίλξσπ ςξ παιδί ρςημ ξμάδα; Αμ όυι πξιά τχλιά/εμχμξςία μπξοεί μα ςξ δευςεί ή πξιό 

απξ ςα παιδιά μπξοεί μα γίμει πιξ ρςεμόπ ςξσ τίλξπ/η 

 Πώπ ποέπει μα γίμει η ποξραομξγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ ώρςε μα εναρταλίζεςαι η εμεογή 

ρσμμεςξυή ςξσ 

 Πξιά είμαι ςα εμδιατέοξμςα, ξι ικαμόςηςεπ και ςα υόμπσ ςξσ 

 Αμ, και με πξιό ςοόπξ, μπξοξύμ μα βξηθήρξσμ ξι γξμείπ ςξσ 

 

Αμ ςελικά μξμίζεςε όςι δεμ μπξοείςε χπ Αουηγείξ ή δε ρσμτχμήρξσμ ςα 

σπόλξιπα Σςελέυη ςξσ Τξπικξύ Τμήμαςξπ ρςημ εμρχμάςχρη ςξσ παιδιξύ, 

ςόςε πξλύ εσγεμικά θα ενηγήρειπ ρςξσπ γξμείπ ςξσ όςι ακόμα δεμ είρςε ρε 

θέρη μα διαυειοιρςείςε μια ςέςξια καςάρςαρη και θα μπξοξύραςε μα ςξ 

ναμαρσζηςήρεςε ρςξ μέλλξμ. Τξ ρημαμςικό όμχπ είμαι μα μη μιώρξσμ ςημ 

απόοοιφη, αλλά ςημ ρχρςή απόταρη ραπ μα μπξοέρεςε μα ποξρτέοεςε ςα   

ξτέλη ςξσ Οδηγιρμξύ με σπεσθσμόςηςα και όυι με βιαρςικέπ απξτάρειπ. 
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Σι κάμεις όταμ το παιδί έρθει στημ Ομάδα 

 

Όςαμ ρσμπαοίρςαραι ρε έμα παιδί με μξηςική ρςέοηρη είμαι απαοαίςηςξ μα θσμάραι όςι είμαι 

ποξπάμςχμ έμα νευχοιρςό  άςξμξ και όςι ξι επιθσμίεπ ςξσ, ξι ελπίδεπ ςξσ και ξι τόβξι ςξσ είμαι 

ίδιεπ με ςχμ σπξλξίπχμ παιδιώμ. Ασςό επίρηπ αμςιμεςχπίζει ςα ίδια καθημεοιμά ποξβλήμαςα όπχπ 

κάθε άλλξ παιδί αλλά μπξοεί μα αμςιδοά διατξοεςικά και βοίρκει μεγαλύςεοη δσρκξλία ρςημ 

αμςιμεςώπιρη ςξσπ. 

Δκςόπ ςξσ όςι ποέπει μα νέοειπ πξύ δσρκξλεύεςαι, είμαι ενίρξσ απαοαίςηςξ μα αμακαλύφειπ ςιπ 

δσμαςόςηςεπ ςξσ και μα ςιπ λάβειπ σπόφη ρξσ  ρςξ ποόγοαμμα ςηπ ρσγκέμςοχρηπ ρξσ. 

Μεοικέπ τξοέπ είμαι ταμεοό όςι ρςιπ ποώςεπ ρσγκεμςοώρειπ ςξ παιδί θα βοει μεοικά ποάγμαςα 

δύρκξλα, όρξ όμχπ ςξ γμχοίζειπ θα αμςιλητθείπ ςιπ δσμαςόςηςεπ ςξσ και ςιπ δσρκξλίεπ ςξσ. Οι 

γξμείπ είμαι μια ρπξσδαία πηγή για μα ρσζηςάπ ςα ποξβλήμαςα και μα πληοξτξοηθείπ ςιπ αμάγκεπ 

ςξσ παιδιξύ ςξσπ . Δίμαι υοήριμξ μα ρσζηςήρεςε ςί βξήθεια μπξοεί μα υοειάζεςαι. 

Τξ παιδί μπξοεί μα είυε λίγεπ εσκαιοίεπ μα κάμει επιλξγέπ ή μα παίομει απξτάρειπ ρςιπ 

ποξηγξύμεμεπ δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ. Ο Οδηγιρμόπ μπξοεί μα ςξσ δώρει ςημ εσκαιοία μα αμαπςύνει 

ςιπ επιδενιόςηςεπ ςξσ μέρχ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ ρςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ςηπ Ομάδαπ. 
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Αμ υοειάζεςαι βξήθεια, μα ςημ δώρειπ με διακοιςικόςηςα,  

ποξπαμςόπ μα ποξρένειπ μα μημ κάμειπ ςημ δξσλειά ςξσ 

αμςί γι’ασςό. Να ςξ βξηθήρειπ ςόρξ,  όρξ μα μπξοέρει μα 

ξλξκληοώρει  μόμξ ςξσ μια δοαρςηοιόςηςα. 

Έμαπ καλόπ ςοόπξπ μα ςξ βξηθήρειπ  ρςιπ δοαρςηοιόςηςεπ  

και ρςα παιυμίδια είμαι μα υοηριμξπξιήρειπ ςξ ρύρςημα 

ςξσ ρσμςοότξσ. Ο ρύμςοξτξπ,  εάμ είμαι δσμαςό μα είμαι 

κάπξιξπ πξσ νέοει ςξ παιδί , και ςξ ιδεώδεπ θα είμαι μα 

βοεθξύμ πεοιρρόςεοξι από έμαπ, ώρςε εάμ απξσριάζει ξ 

έμαπ μα ρσμευίρει μα έυει βξήθεια ςξ παιδί. Έυξμςαπ 

πεοιρρόςεοξσπ ρσμςοότξσπ βξηθά ρςξ μα απξτεύγξμςαι 

δύρκξλεπ καςαρςάρειπ, όπχπ μα μημ ποξρκξλλιέςαι ςξ 

παιδί επάμχ ςξσ και μα κοέμεςαι από ασςόμ και 

ρσγυοόμχπ ξ ρύμςοξτξπ μα μημ αιρθάμεςαι 

καςαπιερμέμξπ.  
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ στην κατασκήνωση 

Μια Οδηγική υοξμιά ξλξκληοώμεςαι μέρα απξ ςημ καςαρκήμχρη, η ξπξία είμαι πξλύ ρημαμςική 

για ςη ζχή ςηπ Ομάδαπ, γιαςί τέομει όλα ςα Μέλη ςηπ πιξ κξμςά ρςιπ μεςανύ ςξσπ ρυέρειπ. 

Αμακαλύπςξσμ ςα όοιά ςξσπ, και ρσγυοόμχπ μαθαίμξσμ μα ζξύμ κξμςά ρςη τύρη αμακαλύπςξμςαπ 

ςιπ ξμξοτιέπ ςηπ. 

Σε μια αμιγή καςαρκήμχρη Διδικώμ Ομάδχμ ςα Σςελέυη είμαι καςάλληλα ποξεςξιμαρμέμα μα 

αμςιμεςχπίρξσμ ςσυόμ δσρκξλίεπ ή αμςινξόςηςεπ.  

Σε μια κξιμή καςαρκήμχρη με Διδική ξμάδα ςα ποάγμαςα είμαι και πάλι απλά, διόςι ςα Σςελέυη θα 

ραπ εμημεοώρξσμ για ςα παιδιά ςηπ ξμάδαπ ςξσπ, ςα ποξβλήμαςα και ςιπ δσμαςόςηςέπ ςξσπ, ςξσπ 

υοόμξσπ πξσ υοειάζξμςαι για μα ξλξκληοώρξσμ μια δοαρςηοιόςηςα, καθώπ και για ποξραομξγέπ 

ρςξ ποόγοαμμα. 

Τι γίμεςαι όμχπ όςαμ μια Ομάδα έυει εμρχμαςώρει παιδί με αμαπηοία και απξταρίρει μα πάει 

καςαρκήμχρη; 
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Δίμαι πξλύ επξικξδξμηςικό, παιδιά με αμαπηοίεπ μα ρσμμεςέυξσμ ρε καςαρκημώρειπ με σγιείπ 

Οδηγξύπ. Δίμαι μια θεςική εμπειοία και για ςιπ δύξ πλεσοέπ. Τα παιδιά με αμαπηοία νετεύγξσμ 

από ςη δική ςξσπ απξμόμχρη και μαθαίμξσμ μα εμςάρρξμςαι ρ’ έμα εσούςεοξ κξιμχμικό 

πεοιβάλλξμ, εμώ ςα σγιή μαθαίμξσμ μα δέυξμςαι άςξμα με κάπξιεπ μειξμενίεπ αμάμερά ςξσπ και μα 

ρσμεογάζξμςαι μαζί ςξσπ για κξιμά θέμαςα. 

Για μα είμαι όμχπ μια ςέςξια εμπειοία θεςική, υοειάζεςαι ποξηγξσμέμχπ καςάλληλη ποξεςξιμαρία: 

 ςξ Αουηγείξ ςηπ ξμάδαπ ποέπει μα κάμει ρχρςή εμημέοχρη ρςξσπ γξμείπ και ςχμ δύξ 

πλεσοώμ 

 ξ υώοξπ ςηπ καςαρκήμχρηπ μα είμαι απ’ όλεπ ςιπ πλεσοέπ αρταλήπ 

 ςξ ποόγοαμμα μα πεοιλαμβάμει πξλλέπ αρυξλίεπ, πάμςα ποξραομξρμέμεπ ρςιπ δσμαςόςηςέπ 

ςξσπ (μα μημ είμαι πξλύ βαού για μα μημ κξσοάρει ςα παιδιά, αλλά ξύςε μα δημιξσογεί 

κεμά πξσ θα κάμξσμ ςα παιδιά μα υαλαοώμξσμ) 

 ςξ Αουηγείξ ποέπει μα γμχοίζει πξιά παιδιά και πόςε παίομξσμ τάομακα. Δίμαι πξλύ 

ρημαμςικό μα ελέγνει απξ ποίμ ςα πιρςξπξιηςικά σγείαπ ςξσπ και μα έυει μια επικξιμχμία με 

ςξ γιαςοό ςξσπ για μα ρσζηςήρει ςσυόμ απξοίεπ ςξσ. 

Αλλά και καςά ςη διάοκεια ςηπ καςαρκήμχρηπ: 

 μα μη βοίρκξμςαι πξλλή ώοα ςα παιδιά εκςεθημέμα ρςξμ ήλιξ και μα τξοξύμ πάμςα καπέλξ 

 μα τοξμςίζεςε πξλύ για ςημ αρτάλειά ςξσπ όςαμ ςξ ποόγοαμμά ραπ έυει μπάμιξ ρςη 

θάλαρρα 
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 μα ρσμμεςέυξσμ ρ’ όλεπ ςιπ σπηοερίεπ ςηπ καςαρκήμχρηπ, χπ ςα όοια ςχμ δσμαςξςήςχμ 

ςξσπ και με όπξιξ ςοόπξ διεσκξλύμξμςαι ςα ίδια 

 μα μημ μέμξσμ πξςέ μόμα ςξσπ ρςη βοαδσμή ρκξπιά καθώπ και καςά ςξ υοξμικό διάρςημα 

πξσ θα παοαμείμξσμ ρςξ ύπαιθοξ ςη μύυςα 

 μα μη βοίρκξμςαι κξμςά ςξσπ αιυμηοά αμςικείμεμα, γιαςί ςα παιδιά ασςά δεμ έυξσμ ςημ 

επίγμχρη ςξσ κιμδύμξσ 

 ςα τάομακα μα μημ βοίρκξμςαι ρςα υέοια ςξσπ 

 μα μημ κάμεςε διακοίρειπ και μα τέοερςε ρε όλα ςα παιδιά με ςξμ ίδιξ ςοόπξ 

 μα μιλάςε ρε απλή γλώρρα. Αμ δεμ καςαλαβαίμεςε ςι ραπ λέει, ζηςήρςε ήοεμα μα 

επαμαλάβει ασςό πξσ είπε, μα ςξ πεί με άλλξ ςοόπξ, μα ραπ δείνει ρε ςι αματέοεςαι. 

Μπξοείςε ακόμη μα κάμεςε μία σπόθερη και μεςά μα ελέγνεςε αμ είμαι ρχρςή. Δίμαι 

ρημαμςικό μα ποξρπαθήρεςε μα καςαλάβεςε ςι εμμξεί 

 μα μημ εκπλήρρερςε με ςξμ ασθξομηςιρμό ςξσπ. Δάμ αιρθάμερςε άβξλα όςαμ ραπ 

αγκαλιάζξσμ, απξμακοσμθείςε εσγεμικά, απαλά αλλά και ρςαθεοά έπειςα απξ λίγα 

δεσςεοόλεπςα. 

Ίρχπ ςα παοαπάμχ μα ραπ τξβίρξσμ για ςιπ δσρκξλίεπ πξσ έυεςε μα αμςιμεςχπίρεςε ή για ςη 

ρσμπεοιτξοά ςόρξ ςη δική ραπ όρξ και ςηπ ξμάδαπ ραπ, όμχπ είμαι μια πξλύ όμξοτη εμπειοία, 

πξσ θα ραπ δώρει ςημ εσκαιοία μα δείςε μια άλλη πλεσοά ςηπ ζχήπ και μα θεχοήρεςε πξλλέπ απξ 

ςιπ απόφειπ ραπ.  
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Πηγές 

 

 Guidelines for Working with Girls with Disabilities – www.leaderlobby.net 

 Shaping Behavior Tips- Belgrade 

 Including All Disabilities – An information and activities resource for Leaders -Girlguiding UK-2009 

 Scouting with the Disabled – WOSM - 2000 

 Scouting for Youth with Disabilities manual – Boy Scouts of America -2007 

 OΔΗΓΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ – ΕΟ 2003-2010 

 Special Needs & Interests Disabilities – www.scoutingweb.com 

 Characteristics of Autism – Autism Society of North Carolina 

 Πρώτεσ Βοικειεσ για επιλθπτικι κρίςθ – Εpilepsy Australia 

 Παιδιά με Ειδικζσ Ανάγκεσ «Η ςωςτι δουλειά μαηί τουσ» - φυλλάδιο ΕΟ 

 

 

 

 

http://www.leaderlobby.net/
http://www.scoutingweb.com/
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