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Σίτιση
 ελλιπής έλεγχος κεφαλιού και κορµού

 παρουσία αρχέγονων αντανακλαστικών
 ελλιπή οπτικοκινητικό συντονισµό και αδυναµία







σύλληψης
παρουσία αντανακλαστικών στην στοµατική
κοιλότητα (εξώθηση γλώσσας)
διαταραχές στην πόση και την κατάποση
απτική αµυντικότητα
διαταραχές προσοχής- συγκέντρωσης και
συµπεριφοράς

Διευκόλυνση στη σίτιση
 Η σωστή τοποθέτηση του παιδιού.
 Η εφαρµογή ειδικών χειρισµών. Με την εφαρµογή εδικών

χειρισµών επιτυγχάνεται η σταδιακή ανεξάρτητη σίτιση.
Συγκεκριµένα, ο εκπαιδευτής µπορεί να διευκολύνει την
διαδικασία παρέχοντας σταθεροποίηση στην ωµική ζώνη η
καθοδηγώντας τον βραχίονα του παιδιού.
 Η χρήση κατάλληλων βοηθηµάτων µπορεί να διευκολύνει
σηµαντικά την διαδικασία της σίτισης. Ο εκπαιδευτής σε
συνεργασία µε τους γονείς επιλέγουν κουτάλια και κύπελλα
µε ειδικές λαβές και πιάτα µε το κατάλληλο βάθος.
Προσαρµογές µπορεί επίσης να γίνουν µε την τοποθέτηση
αντιολισθητικού υλικού στο τραπέζι για να διατηρείται
σταθερό το πιάτο κατά την σίτιση.

Ένδυση
Κατά την διαδικασία του ντυσίµατος στα παιδιά µε
ΕΠ πρέπει να να λαµβάνονται υπ’ όψιν τα εξής:
 Ντύστε πρώτα το περισσότερο προσβεβληµένο






άκρο και ξεντύστε το τελευταίο
Τεντώστε το χέρι πριν περάσετε το µανίκι
Μην τραβάτε τα δάκτυλα του παιδιού
Λυγίστε το πόδι του παιδιού πριν βάλετε κάλτσες
και παπούτσια
Οι κινήσεις να είναι αργές

Προσωπική υγιεινή-τουαλέτα
 Η ανεξαρτητοποίηση στην τουαλέτα είναι σηµαντικός

παράγοντας για την ζωή του ατόµου. Τα παιδιά µε ΕΠ
µπορεί να παρουσιάζουν δυσκολίες σε αυτό τον τοµέα
εξαιτίας των διαταραχών του µυϊκού τόνου, της µειωµένης
σταθερότητας
και
συντονισµού
των
κινήσεων.
Συγκεκριµένα, οι διαταραχές αφορούν στον έλεγχο των
σφικτήρων και την µετακίνηση του παιδιού προς την
τουαλέτα. Η ανεξαρτητοποίηση του παιδιού µε ΕΠ
περιλαµβάνει την εκπαίδευση ελέγχου των σφικτήρων, την
χρήση
κατάλληλου
καθίσµατος
τουαλέτας,
την
προσαρµογή ειδικών λαβών και την τοποθέτηση των
αντικειµένων υγιεινής σε κατάλληλο ύψος. Στο σχολικό
περιβάλλον
είναι
χρήσιµο
να
υπάρχουν
οι
προαναφερθείσες προσαρµογές και να είναι εφικτή η
πρόσβαση των παιδιών µε ΕΠ στις τουαλέτες.

Εκπαίδευση
 Συνεργασία ομάδας(ποια;) και οικογένειας

 Εξατομικευμένο πρόγραμμα

Προετοιμασία
 Σωστή θέση του μαθητή

 Η χρήση διαφόρων βοηθηµάτων όπως αναπηρικό

αµαξίδιο, ορθοστάτης, τριγωνικό κάθισµα, ρολό, σφήνα
κλπ επιτρέπει στον µαθητή να αλλάζει στάσεις στην
διάρκεια της ηµέρας. στόσο η χρήση του κατάλληλου
βοηθήµατος θα πρέπει να συνδυάζεται µε την θέση των
συµµαθητών του. Για παράδειγµα όταν τα παιδιά µιας
τάξης νηπιαγωγείου κάθονται στο πάτωµα τότε η
κατάλληλη τοποθέτηση του µαθητή µε ΕΠ είναι σε
τριγωνικό κάθισµα ή σε πρηνή θέση µε τριγωνικό
µαξιλάρι για να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε τους
συµµαθητές του.

Προγραμματισμός
Κατά την διάρκεια της σχολικής ηµέρας πρέπει να
λαµβάνονται υπ όψιν τα εξής:
 η κόπωση του µαθητή
 η συχνή αλλαγή των θέσεων
 η φαρµακευτική αγωγή του µαθητή

Οργάνωση χώρου
 πρόσβαση στο διδακτικό υλικό

 ρύθµιση του ύψους στο θρανίο ώστε να είναι

εφικτή η τοποθέτηση του αναπηρικού αµαξιδίου
 δηµιουργία χώρου για την µετακίνηση του
αναπηρικού αµαξιδίου
 κάλυψη της επιφάνειας εργασίας του µαθητή µε
αντιολισθητικό υλικό

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 να δίνεται επιπλέον χρόνος για τις γραπτές εργασίες και τις









προφορικές απαντήσεις
να επιτρέπεται η βοήθεια από συµµαθητή
να γίνονται οµαδικές εργασίες που προωθούν την
κοινωνικοποίηση του παιδιού µε ΕΠ
να δίνεται επιπλέον χρόνος για την επιστροφή του µαθητή στα
µικρά διαλείµµατα
να χρησιµοποιούνται εναλλακτικές δραστηριότητες που είναι
λιγότερο δύσκολες για το παιδί µε ΕΠ αλλά έχουν τον ίδιο ή
παρόµοιο εκπαιδευτικό στόχο όταν αυτό είναι απαραίτητο
να χρησιµοποιούνται εικόνες για τα κύρια σηµεία του µαθήµατος
να χρησιµοποιείται εικονογραφηµένο υλικό όταν είναι εφικτό

Χρήση βοηθητικών κατασκευών και
τεχνολογίας
 ειδικές λαβές για το µολύβι, στηρίγµατα βιβλίων,

απλοί διακόπτες, ακουστικά
 βοηθήµατα για το γύρισµα των σελίδων, υλικά που
προσαρµόζονται σε αντικείµενα και τα καθιστούν
εύκολα στην λαβή και τον χειρισµό (Velcro, ταινίες)
 προσωπικοί
ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
µε
προσαρµοσµένα
πληκτρολόγια
και
ειδικές
διατάξεις που επιτρέπουν την χρήση του
υπολογιστή µε το κεφάλι (head mouse)

Σημεία προσοχής
 Αναπτύξτε στενή συνεργασία µε την οικογένεια του






παιδιού
Ενηµερώστε τους υπόλοιπους µαθητές για την ΕΠ
Μην στηρίζεστε πάνω στο αναπηρικό αµαξίδιο
Βοηθήστε το παιδί µε ΕΠ µόνο όταν αυτό σας το ζητήσει
Μιλήστε στο παιδί µε ΕΠ όπως µιλάτε και στους άλλους
µαθητές
Όταν µιλάτε σε µαθητή που κάθεται σε αναπηρικό
αµαξίδιο για περισσότερο από λίγα λεπτά καθίστε ή
γονατίστε έτσι ώστε να έρθετε στο επίπεδο των µατιών
του

Σημεία προσοχής
 Χρησιµοποιήστε ελεύθερα τις λέξεις περπάτηµα και







τρέξιµο. Τα παιδιά µε ΕΠ σε αναπηρικό αµαξίδιο
χρησιµοποιούν τις ίδιες λέξεις
Συµβουλευτείτε ένα φυσικοθεραπευτή για την σωστή
θέση του µαθητή
Μην ακουµπάτε- χαϊδεύετε τα παιδιά µε ΕΠ στο κεφάλι
στην προσπάθεια να τα επιβραβεύσετε
Μερικές φορές τα παιδιά µε ΕΠ παρουσιάζουν
υπερευαισθησία στο δυνατό φως
Τοποθετήστε το παιδί µε ΕΠ στα µπροστινά θρανία
όταν είναι εφικτό

Διαταραχές λόγου
 Δυσαρθρία που οφείλεται στον κακό συντονισµό

των µυών που είναι υπεύθυνοι για την οµιλία

 καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου
 αφασία και

 απραξία η οποία εκδηλώνεται µε την αδυναµία

εκούσιας εκτέλεσης των κινήσεων που είναι
απαραίτητες για την οµιλία

Μαθησιακές δυσκολίες
1)Ελλιπή κατανόηση της γνώσης

2) δυσκολίες στο συλλαβισµό και στην ανάγνωση
3) δυσκολίες στην ορθογραφία και την γραµµατική
4) Ειδικές δυσκολίες στα µαθηµατικά που εκδηλώνονται µε α)
αναστροφή των αριθµών, β) διαταραχή στις γεωµετρικές
πράξεις εξαιτίας των προβληµάτων στην αντίληψη του
χώρου, γ) δυσκολία στην αναγνώριση των αριθµών.
5)διαταραχές στην γραφή οι οποίες µπορεί να οφείλονται: α)
Στον µη ικανοποιητικό έλεγχο του κορµού και του κεφαλιού,
β) Στην ανεπαρκή λεπτή κινητικότητα, γ) στις διαταραχές του
µυϊκού τόνου, δ) στην µειωµένη κιναισθητική αντίληψη ,και
ε) στον ελλιπή οπτικοκηνιτικό συντονισµό.

Εκπαίδευση στη γραφή
Η

εκπαίδευση στην γραφή απαιτεί την
συνεργασία
του
ειδικού
δασκάλου,
εργοθεραπευτή και γονιού. Κατάλληλες
προσαρµογές όπως το ύψος του θρανίου, η
χρήση ειδικού τραπεζιού, µολυβιών µε ειδικές
λαβές καθώς και χαρτιού µε µεγάλα
διαστήµατα συµβάλλουν στην βελτίωση της
συγκεκριµένης δεξιότητας.

Κινητική αγωγή του παιδιού
 H διδασκαλία της χαλάρωσης
 Παθητικές κινήσεις
 Δραστηριότητες σωµατογνωσίας οι οποίες θα ήταν

χρήσιµο να πραγµατοποιούνται µε παιγνιώδη µορφή
(τοποθέτηση της παλάµης σε στεφάνι, χρωµατισµός
διαφόρων µελών του σώµατος)
 Ασκήσεις φυσικής κατάστασης
 Δραστηριότητες
προσανατολισµού
στο
χώρο.
Πραγµατοποιούνται σε παιγνιώδη µορφή και
περιλαµβάνουν πλάγια βήµατα, σταµατήµατα και
µετακινήσεις προς τα πίσω κ.α..
 Συµµετρικές θέσεις.

Κινητική αγωγή του παιδιού


Αναπνευστικές ασκήσεις,(εισπνοή, εκπνοή), οι οποίες μπορεί να εκτελούνται σε ζεύγη με
την βοήθεια μπαλονιού ή ελαφριάς μπάλα



Ρολαρίσματα του σώματος σε στρώματα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι
ευχάριστη για τα παιδιά με ΕΠ, παρέχει αισθητικά ερεθίσματα και προκαλεί μυϊκή
χαλάρωση.



Ισορροπιστικές ασκήσεις Οι ισορροπιστικές ασκήσεις πραγματοποιούνται σε διάφορες
θέσεις (πρηνή, ύπτια, καθιστή, όρθια) με την βοήθεια ειδικής σανίδας



Συγχρονισμένες κινήσεις εκπαιδευτή και μαθητή (coactive movements). Πρόκειται για
κινήσεις (π.χ. βάδιση) που γίνονται από με τα σώματά τους σε πλήρη επαφή. Με αυτόν
τον τρόπο ο μαθητής λαμβάνει απτικά , κιναισθητικά ερεθίσματα.



Κολύμβηση. Με την κολύμβηση το σώμα απελευθερώνεται από την βαρύτητα μέσα στο
νερό και παίρνει ευκολότερα οποιαδήποτε στάση και θέση που είναι ιδιαίτερα δύσκολη
στην ξηρά

Βιβλιογραφικές αναφορές
 Παντελιάδης, Χ. & Παπαβασιλείου Α. (2002).

Εγκεφαλική παράλυση. Σύγχρονη προσέγγιση.
Θεσσαλονίκη:Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη
 Εγκεφαλική

παράλυση.
Ανακτήθηκε
από
http://www.anaptyxikaikinisi.gr/egkefaliki-paralysi/105egkefaliki-paralysi.html στις 5-3-2016.

