
«Μαμά έτω ασηιζμό. 

Δηλαδή;» 

 

Τί μπορώ να πω ζηην ερώηηζη ηοσ παιδιού.  

                                                                                                      

                                                            Μάνοσ Εσαγγελία , εκπαιδεσηικός Ε.Α 

 

 Είλαη ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηήζσ απιά ιόγηα θαη όρη επηζηεκνληθή 

νξνινγία.  

 Μηιάσ αλνηρηά ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο όξνπο απηηζκόο,  ώζηε λα εμνηθεησζεί 

θαη αθνπζηηθά κε ηε ιέμε. Εμεγώ ρξεζηκνπνηώληαο απιό ιεμηιόγην θαη απιή 

δνκή  πξνηάζεσλ κε ζθνπό λα θαηαλνήζεη ηα ιεγόκελα κνπ θαη λα ζρεκαηίζεη 

κηα νιηζηηθή εηθόλα ηνπ ηί είλαη απηηζκόο.  

 Χξεζηκνπνηώ κηα ηζηνξία , έλα παξακύζη ή  εηθόλεο , κηα  θνηλσληθή ηζηνξία, 

βίληεν ή νηηδήπνηε άιιν πρ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή . Δειαδή πξνζαξκόδσ 

ηελ πιεξνθνξία ζην  πξνθίι ηνπ παηδηνύ . 

 Πξνζπαζώ λα εμεγήζσ κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη 

βηώζεη ην παηδί ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ. Γηα παξάδεηγκα γηα λα εμεγήζσ ηε 

δπζθνιία ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε  κπνξώ  λα πσ   «θςμάζαι όηαν 

πήγαμε ζηην παιδική σαπά και σπειάζηηκε να ζος εξηγήζω πώρ να  ζηηήζειρ 

από ηα παιδιά να παίξειρ μαζί ηοςρ ;  Αμηνπνηώληαο αλάινγα παξαδείγκαηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο πξνζπαζώ λα εμεγήζσ ζην παηδί θαη ηηο  ζπκπεξηθνξηθέο ,  

θαη γλσζηηθέο, θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ δπζθνιίεο .  

  Δελ κέλσ όκσο κόλν ζηηο δπζθνιίεο αιιά πεγαίλσ θαη έλα βήκα παξαθάησ 

γηα λα αλαδείμσ ηηο δεμηόηεηεο πνπ έρεη κε ζθνπό ηελ  ηόλσζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ηνπ.  

 Οξίδσ ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνύ κε ζεηηθή δηαηύπσζε σο δεμηόηεηεο πξνο 

θαηάθηεζε πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε από θνηλνύ λα βξνύκε ηξόπνπο θαη 

ζηξαηεγηθέο γηα λα  ηηο θαηαθηήζεη. 

 Δελ ρξεζηκνπνηώ ηνλ  όξν δηαηαξαρή όπσο θαη άιιεο αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ 

ζα κπεξδέςνπλ θαη ζα αγρώζνπλ ην παηδί κε  απηηζκό. Σην  ίδην πιαίζην είλαη 

ζσζηό  λα κελ αλαθεξζώ  πώο πξόθεηηαη γηα  ηδηαίηεξν ράξηζκα. Η εηιηθξίλεηα 

ζα βνεζήζεη  ην παηδί. 



 Μέιεκα κνπ είλαη λα δηαηεξήζσ ήξεκε θαη ζεηηθή ζηάζε. Απνθεύγσ 

επηθξηηηθά ζρόιηα θαη παξαπνκπέο ζε ζξεζθεία.  

 Αθνύσ ην παηδί κνπ ελεξγεηηθά, είκαη εθεί γηα απηό,  δείρλσ ζεβαζκό ζηελ 

δηαθνξεηηθόηεηα αιιά θαη ζηελ κνλαδηθόηεηα ηνπ σο νληόηεηα. Πνιιέο 

θνξέο ζα δηαπηζηώζσ πώο νη αλεζπρίεο ηνπ δελ ζα αθνξνύλ ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο αιιά ζα είλαη  αλάινγεο κε απηέο ησλ παηδηώλ ηεο ειηθίαο ηνπ. 

 Ζεηώ βνήζεηα από εηδηθνύο επηζηήκνλεο (ςπρνιόγν,  εηδηθό παηδαγσγό, 

ζεξαπεπηή ) ή από αλζξώπνπο πνπ εκπηζηεύνκαη όπσο δίθηπν ζπγγελώλ, 

θίισλ ή γνλέσλ κε παηδηά κε απηηζκό. Είλαη ζεκαληηθό λα απεπζπλζώ γηα 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε πξόζσπν εκπηζηνζύλεο,  ώζηε λα κνπ δώζεη 

ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο.  

 

Το Προζωπικό ηοσ ΚΕΣΥ  είναι  ζηη διάθεζη ζας. 

 

 


