
Το Κέντρο Υποστήριξης Γονέων
παρουσιάζει

το θεραπευτικό παιχνίδι

µε το αυτιστικό παιδί



www.kyg.gr

� 2310 450 941

� 6940402054

� Επίσης: YouTube - therapeutikopaixnidi



Πηγές

� www.autismcentre.org – SonRise

� www.horison.nl
� http://www.icdl.com/dirFloortime

Greenspan, Wieder
� http://www.autism-programs.com

Growing Minds –Steven Wertz





Ο αυτισµός έχει πολλές µορφές

Οι άνθρωποι µε αυτισµό δυσκολεύονται στην επεξεργασία

ερεθισµάτων, γι’ αυτό έχουν

� Αισθητηριακή υπό- ή υπερευαισθησία
� Προβλήµατα οργάνωσης

� Προβλήµατα λόγου

� ‘Τελετές’, 
� ∆ιαφορετική κοινωνική κατανόηση

Οι άνθρωποι µε αυτισµό είναι πρώτ’ απ’ όλα άνθρωποι!
Έχουν συναισθήµατα όπως κάθε άνθρωπος και θέλουν επαφή,
αλλά κάτω από τους δικούς τους όρους.



Πώς µπορούµε να κάνουµε επαφή µε κάποιον για
τον οποίον το καλύτερο που µπορεί να κάνει είναι
να είναι στο δικό του κόσµο;

Η απάντηση µας:
Αποδοχή άνευ όρων

� Χωρίς να κρίνουµε

� Χωρίς προσδοκίες

Τότε δηµιουργείται ένα άνοιγµα για επαφή και

προχωράµε µαζί.



Η εµπειρία µας δείχνει, 

ότι το αυτιστικό παιδί νιώθει έντονα αν το

δεχόµαστε άνευ όρων.

� Μας πλησιάζει, όταν το αποδεχόµαστε άνευ
όρων.

� Αποσύρεται από µας, όταν το (κατά)κρίνουµε.



Όταν δεν κρίνουµε και όταν δεν έχουµε
προσδοκίες, 

� δε σηµαίνει ότι καθόµαστε µε τα χέρια

σταυρωµένα και ότι δεν θα βοηθήσουµε το

παιδί να εξελιχθεί

� µπορούµε να κάνουµε τα πάντα για να το

καλέσουµε να εξελιχθεί, αλλά χωρίς να
ορίσουµε εµείς πώς θα πρέπει να είναι

εκείνο. 



Χαρά και εµπιστοσύνη….



Πώς µπορούµε να µην κρίνουµε, όταν ζούµε
σε µια κοινωνία που κρίνει τα πάντα;

Χρειάζεται να καταφέρουµε µια αλλαγή µέσα

µας, για να µπορούµε να βοηθήσουµε το παιδί
και τον εαυτό µας πραγµατικά.

� «Όσο έχουµε θάρρος, έχουµε µέλλον»



Σκεφτείτε ότι …

«∆εν υπάρχει ειρήνη προς τα έξω χωρίς ειρήνη από µέσα.»

«Το χαµόγελό σου είναι µεταδοτικό.»

«Ο κύριος κίνδυνος στη ζωή είναι το ότι παίρνουµε πιο
πολλές προφυλάξεις, από ότι θα έπρεπε.» (Adler)

«Αν το µοναδικό σου εργαλείο είναι ένα σφυρί, τότε κάθε
πρόβληµα σου φαίνεται ένα καρφί.» (Abraham Maslow)

«Κάθε λεπτό που κάνεις φασαρία για το παρελθόν, 
αφαιρείται από το µέλλον.» (‘Άγνωστο)



Η µέθοδος OPTION (όπσιον):

Επιλέγουµε τα συναισθήµατα και τις αντιδράσεις µας µε βάση

τις πεποιθήσεις µας!!

Όλες οι πράξεις µας προέρχονται από (λειτουργικές ή µη
λειτουργικές) πεποιθήσεις. 

Όταν συνειδητοποιήσουµε ποιες είναι οι πεποιθήσεις µας,
µπορούµε να επιλέξουµε να παραµείνουµε σ’ αυτές ή να
τις αλλάξουµε.



RATIONAL EMOTIVE THERAPY (RET )
(Ellis, Beck):

� Οι σκέψεις µας προκαλούν τα συναισθήµατά

µας και στη συνέχεια τις αντιδράσεις µας. 

� Μπορούµε να αλλάξουµε µη λειτουργικές

σκέψεις, ώστε να γίνουν λειτουργικές.



Το θεραπευτικό παιχνίδι είναι στοργικό και
αποτελεσµατικό

Στοργικό
Χωρίς κρίση, γεµάτο ελπίδα και εµπιστοσύνη,
παιχνιδιάρικο και χαλαρό.

Αποτελεσµατικό
Όταν δηµιουργούµε τη δυνατότητα για ένα παιδί να κάνει

επαφή µαζί µας, τότε έχουµε την καλύτερη ευκαιρία για
µάθηση.



Τεχνικές για να κάνουµε επαφή

� Οπτική επαφή

� Εκφραστικότητα

� Joining-συµµετοχή
� Έλεγχος

Οι τεχνικές είναι πιο αποτελεσµατικές, όταν προέρχονται από
αποδοχή άνευ όρων και εµπιστοσύνη.



Οπτική επαφή

� Η οπτική επαφή έχει πολλά πλεονεκτήµατα

1. Μας κάνει να νιώθουµε πιο δεµένοι

2. Το παιδί µαθαίνει περισσότερο όταν µας κοιτάει

3. Το παιδί βλέπει περισσότερο το τι κάνουµε εµείς µε
το πρόσωπό µας – εκφράσεις, λόγο, συναισθήµατα ….





Εκφραστικότητα

� Είναι σηµαντικό να δώσουµε ερεθίσµατα στα παιδιά
για να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε
ανθρώπους, ώστε να αρχίζουν να µαθαίνουν ειδικά
από ανθρώπους.

� Η εκφραστικότητα µας δεν είναι απαραίτητα
υπερβολικά ζωηρή, αλλά πάντα συντονισµένη στο
παιδί.





Έλεγχος

� Έχοντας τον έλεγχο, το παιδί µε αυτισµό, του δίνετε
τη δυνατότητα να δηµιουργήσει έναν κόσµο, που
έχει σηµασία και που είναι κατανοητός για εκείνο.

� Όταν δίνουµε τον έλεγχο στο παιδί, µπορεί και
ανοίγεται για µας.

� Όταν το παιδί ανοίγεται περισσότερο και η επαφή
είναι σταθερή, µπορεί να µάθει να µας υπολογίζει.





Joining - συµµετοχή

� Αν ένα παιδί µε αυτισµό δε µπορεί να κάνει επαφή µαζί µας, 
µπορούµε να συµµετέχουµε σ’ αυτό που κάνει εκείνο. Είναι µια
ιδιαίτερη εµπειρία να πάµε στον κόσµο του αυτιστικού παιδιού, 
όσο παράξενο και να µας φαίνεται. 

� Άνευ όρων: «Όπου βρίσκεσαι εσύ, εκεί βρίσκοµαι κι εγώ!»

� Όταν συµµετέχουµε µαζί µε το παιδί, βιώνοντας αυτό που
βιώνει, µας µαθαίνει πολύ για τον ιδιαίτερο κόσµο του.



Όταν συµµετέχουµε µαζί µε το παιδί, σχεδόν πάντα δηµιουργείται
επαφή.

Όταν έχουµε επαφή, µπορούµε στη συνέχεια να δουλέψουµε τους
στόχους µας.

Συµµετέχοντας, δεν ενισχύουµε τη στερεοτυπική συµπεριφορά, αλλά
αντιθέτως τη µειώνουµε και εστιάζεται το παιδί σε µας.

Το παιδί αισθάνεται ότι το καταλαβαίνουµε και µπορεί να σταµατήσει

τις τελετές του σταδιακά.



Κοιτάξτε επίσης: 
http://www.youtube.com/watch?v=fZ3xNZPsK7Y&feature= related



Η µάθηση

� Όταν υπάρχει επαφή, µπορούµε να δουλέψουµε την εξέλιξη και
τη µάθηση.

� Στο θεραπευτικό παιχνίδι µαθαίνουµε τα παιδιά πρώτ’ απ’ όλα
την αγάπη για δεξιότητες.

� Αυτό γίνεται µόνο αν δεν υπάρχει πίεση.  Όταν καλούµε ένα
παιδί για µάθηση, το κάνει επειδή το θέλει το ίδιο. Όταν
δεχόµαστε την άρνησή του, θα µπορεί να µας δείξει
περισσότερη συνεργασία.



Τα παιδιά µε αυτισµό λένε πολλές φορές ‘όχι’.

Να µην βλέπουµε την άρνηση σαν µια

προσωπική απόρριψη.  Αν µπορούµε να

είµαστε χαλαροί απέναντι στην άρνησή του,
τότε υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες να

συνεργαστεί τελικά.



Η µάθηση γίνεται πιο γρήγορη, όταν το παιδί έχει κίνητρο.

Έτσι συνδυάζουµε τους στόχους µε τα κίνητρα του παιδιού. 

«Όποιος γελάει πιο πολύ, µαθαίνει περισσότερο»
John Cleese



(http://www.youtube.com/watch?v=iQtIVeA4BfQ&feature =related)

Η Χαρούλα θέλει πολύ να

πάρει ένα µικρό αρκουδάκι, 
µαθαίνει να το ζητήσει και

να απαντήσει σε ερωτήσεις. 



Οι στόχοι καλύπτουν όλους τους τοµείς:

� Επαφή, κοινωνικότητα
� Λόγος
� Νοητική εξέλιξη
� Κινητική εξέλιξη
� Συµβολικό παιχνίδι
� Κοινωνικές δεξιότητες
� ∆ιάρκεια προσοχής
� κλπ



Τι κάνουµε µε ανεπιθύµητη συµπεριφορά;

Ανεπιθύµητη συµπεριφορά θεωρείται µια

συµπεριφορά που έχουµε στόχο να αλλάξουµε. 

� Συµµετέχουµε µαζί µε το παιδί και την κάνουµε

ένα επιτρεπτό και χαρούµενο, κοινωνικό
παιχνίδι.

� ∆εν αντιδράµε καθόλου.



Το δωµάτιο παιχνιδιού

� Είναι ένας χώρος χωρίς άσκοπα ερεθίσµατα

� Εδώ το παιδί µπορεί να πάρει όλο τον έλεγχο

� Το παιδί βιώνει κοινωνικότητα και επαφή

� Είναι ένα ήρεµο, αγαπηµένο µέρος του σπιτιού



Γονείς

Οι γονείς µπορούν να εφαρµόσουν το θεραπευτικό

παιχνίδι στο σπίτι και να πάρουν την ευθύνη οι ίδιοι για

την οικογένεια τους και για το παιδί τους. 

Το Κέντρο Υποστήριξης Γονέων διοργανώνει µαθήµατα

σε γονείς και προσφέρει υποστήριξη για να εφαρµόσουν

το θεραπευτικό παιχνίδι. 



Χαρά και αγάπη

� Για τους γονείς είναι µια µοναδική εµπειρία να βιώσουν το παιδί
τους χωρίς κρίση, χαλαρά, χωρίς ‘πρέπει’.

� Υπάρχει τόση χαρά, τόση επαφή, τόση αµοιβαιότητα, τόση αγάπη. 

� Το παιδί δείχνει µια χαρούµενη πλευρά που οι γονείς δε γνώριζαν, 
οι συµπεριφορές που ονοµάσαµε ‘αυτιστικές’ µειώνονται και εκτός
δωµατίου.

� Βλέπουµε ότι τα αυτιστικά παιδιά µπορούν να επικοινωνούν, να
µιλάνε, να ζητούν, να χαίρονται µαζί µε έναν άνθρωπο, να
προτιµάνε ένα φίλο. 



Εθελοντές

Οι γονείς µπορούν να κάνουν το πρόγραµµα ακόµα πιο
αποτελεσµατικό, όταν καλούν εθελοντές. 

Είναι σηµαντικό να νιώθουµε ότι δεν είµαστε µόνοι. Πάντα υπάρχει
βοήθεια αν τη ζητάµε. 

Η χαρά και ο ενθουσιασµός είναι µεγαλύτερα όταν υπάρχει µια
οµάδα ανθρώπων γύρω από το παιδί.

Εθελοντές µπορούν να στηρίζουν την προσπάθεια των γονιών και
να δηµιουργούν ελεύθερο χρόνο για αυτούς. 



Στήριξη

� Το Κέντρο Υποστήριξης Γονέων συµµετέχει και

στηρίζει κάθε προσπάθεια µιας οικογένειας να παίζει

θεραπευτικά µε το παιδί της. 

� Υπάρχουν διάφορα προγράµµατα: ατοµικά και
οµαδικά, εντατικά και µακροχρόνια. 



Τα αποτελέσµατα των παιδιών είναι ποικίλα:

� Περισσότερη επαφή
� Περισσότερο λόγο
� Περισσότερη νοητική εξέλιξη
� Καλύτερη αισθητηριακή επεξεργασία
� Καλύτερη συναισθηµατική επεξεργασία
� Περισσότερη χαρά στο κοινωνικό περιβάλλον
� Περισσότερη κοινωνική κατανόηση
� Καλύτερη κινητικότητα
� Ένα πιο χαλαρό και χαρούµενο παιδί





Αυτή η παρουσίαση φτιάχτηκε από την

Μαρέικε Στέεµαν-Κοκκαλίδου

Εξελικτική ψυχολόγος, παν. Άµστερνταµ
Υπεύθυνη του Κέντρου Υποστήριξης Γονέων
Ιανουάριος 2010


