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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
Το φθινόπωρο μοιάζει ο κόσμος όλος να έχει καλυφθεί
από κρούστα φρουτόπιτας, φτιαγμένη από μαύρη
ζάχαρη και κανέλα.
Sarah Addison Allen, Αμερικανίδα συγγραφέας
Ούτε η άνοιξη, ούτε η ομορφιά του καλοκαιριού έχουν
τέτοια χάρη σαν αυτή που είδα σε ένα φθινοπωρινό
πρόσωπο.
John Donne, Βρετανός ποιητής

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
“ΚΙΒΩΤΟΣ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ”
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
Ένα Παραμύθι για τα παιδιά που φοβούνται το σκοτάδι. Ελάτε
να τα βοηθήσουμε με την βοήθεια του φεγγαριού. Απευθύνεται
σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που τα
φοβίζει το σκοτάδι. Το Παραμύθι θα τα βοηθήσει με έξυπνο και
διασκεδαστικό τρόπο να ξεπεράσουν τις φοβίες τους.
Για να το αποκτήσετε ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: www.kivotosexelixis.gr
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Σχολική ετοιμότητα ή
μαθησιακή επάρκεια
Επιμέλεια: Τάσος
Μώκας, Εκπαιδευτικός,
Λογοθεραπευτής
s.i. Επιστημονικός
υπεύθυνος Κιβωτού
Εξέλιξης
Διανύουμε το χρονικό
διάστημα όπου οι γονείς
θα πρέπει να
αποφασίσουν αν το
παιδί τους θα πρέπει να
πάει στην Ά Δημοτικού ή
θα χρειαστεί να κάνει
παραμονή στο
Νηπιαγωγείο. Είναι ένα
καίριο θέμα που
απασχολεί αυτή την
περίοδο κάθε έτους,
γονείς, εκπαιδευτικούς
και ειδικούς. Είναι
σημαντικό σε αυτή τη
φάση όμως να
αναφέρουμε ότι είναι
άλλο πράγμα η σχολική
ετοιμότητα και άλλο η
μαθησιακή επάρκεια.
Σχολική ετοιμότητα είναι
όταν ένα παιδί,
σύμφωνα με τον τρόπο
που ελέγχεται το παιδί
στην χώρα μας, είναι να
μπορεί να βρίσκεται
μέσα στο μέσο όρο της
τάξης του και να
ακολουθεί το
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. Ενώ
μαθησιακή επάρκεια
είναι όταν ένα παιδί είναι
έτοιμο να μάθει σε όλα
τα περιβάλλοντα, με
κρίση, επίλυση και
κοινωνικές δεξιότητες.
Όπως γνωρίζουμε ένα

παιδί για να μάθει θα
πρέπει να
χρησιμοποιήσει όλες τις
αισθήσεις του. Αυτές
δηλαδή οι αισθήσεις που
βοηθούν το παιδί ώστε
να μάθει (πυραμίδα
μάθησης). Αν αυτές είναι
ώριμες και μπορούν να
βοηθήσουν το παιδί
στην εκπαιδευτική
διαδικασία ή να θέλουν
περαιτέρω διερεύνηση
και επέκταση; Στα
περισσότερα test τα
οποία γίνονται για να
ελέγξουμε αν ένα παιδί
είναι έτοιμο για το
σχολείο, δεν γίνεται
επαρκώς, γιατί
ουσιαστικά στηρίζονται
στο αναλυτικό
πρόγραμμα της τάξης
αλλά και δεν ελέγχουν
τις ενδοατομικές
διαφορές ως προς τις
επεξεργασμένες και
ανεπεξέργαστες
ικανότητες ενός παιδιού.
Τα test μαθησιακής
επάρκειας αυτό που
ελέγχουν είναι τις
ανεπεξέργαστες
ικανότητες, δηλαδή την
επίλυση και τις
στρατηγικές μάθησης.
Εν αντιθέσει στα test
σχολικής ετοιμότητας
δεν ελέγχεται αυτό και
έτσι το συμπέρασμα δεν
είναι ακριβές.
Σημαντική παράμετρος
κατά εμένα όμως είναι η
διεπιστημονική ομάδα
και το πώς ένα παιδί θα

ανταποκριθεί και στα
άτυπα test που θα γίνει
από αυτούς..
Η μάθηση για να
λειτουργήσει θα πρέπει
να δοθούν οι ίδιες
ευκαιρίες σε όλα τα
παιδιά και φυσικά το πιο
σημαντικό από όλα αυτά,
είναι το κατά πόσο το
μαθησιακό προφίλ μπορεί
να ανταποκριθεί στο
ελληνικό σχολείο. Θα
πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη το οικογενειακό
περιβάλλον, οι συνθήκες
και οι παράμετροι των
παιδιών. Και λέγοντας
παράμετροι εννοούμε ως
προς το μαθησιακό
κομμάτι, το τύπο
μάθησης του παιδιού (
κιναισθητικός,
ακουστικός, οπτικός κ.α.)
και κατά το πόσο ένα
παιδί μπορεί να μάθει στο
ελληνικό σχολείο,
ειδικότερα με τον
τυποποιημένο τρόπο που
γίνεται η μάθηση. Πολλές
φορές ελέγχεται η
ετοιμότητα, με τρόπους
μη συμβατούς και αν ένα
παιδί π.χ. έχει μια
δυσκολία, μένουμε στην
κορυφή του παγόβουνου
και όχι στην αρχή του.
Εδώ ξανά
αναφέρουμε την ανάγκη
της διεπιστημονικής
ομάδας και του
πορίσματός της. Η
διεπιστημονική ομάδα θα
ελέγξει από την δική της
οπτική και η κάθε
ειδικότητα ξεχωριστά τους
τομείς της μαθησιακής
ετοιμότητας. Τομείς που
βάση το πώς αξιολογείται
η σχολική ετοιμότητα
στην αλλαγή βαθμίδας
στην χώρα μας, δεν
ελέγχονται ή
υποβιβάζονται. Και
ρωτάμε. Ποιος ειδικός
πέρα του εργοθεραπευτή

μπορεί να δει καλύτερα
την γραφικοκινητική
ικανότητα του παιδιού και
να κάνει την ανάλογη
παραπομπή αν χρειαστεί;
Ποιος πέρα του
λογοθεραπευτή μπορεί
να δει τα γλωσσικά
θέματα του, τις
ακουστικές και
φωνολογικές ικανότητες
του παιδιού; Ποιος πέρα
από τον ψυχολόγο
μπορεί να δει την
κοινωνική ωριμότητα και
την συναισθηματική
αυτονομία; Και στην
περίπτωση που ένα παιδί
ανήκει στο φάσμα μιας
αναπτυξιακής δυσκολίας
πως θα ελεγχθεί; Πόσες
ακόμη ειδικότητες μπορεί
να εμπλακούν;αρκετές
απαντάμε εμείς. Γι’ αυτό
είναι σημαντικό να μιλάμε
για μαθησιακή επάρκεια
και όχι σχολική
ετοιμότητα.
Κλείνοντας θα ήθελα να
κάνω παράκληση προς
όλους τους γονείς και
τους αρμόδιους που
αποφασίζουν για ένα
παιδί, ότι το πιο
σημαντικό είναι να
σταθούμε στις
δεξιότητες του παιδιού
και μόνο, πως αυτό θα
ακολουθεί την
εκπαιδευτική
διαδικασία ευχάριστα
και όχι με βάση το που
εμείς θα θέλαμε να είναι
και πως το έχουμε
χτίσει στο μυαλό μας.
Και η λύση σε αυτό
είναι η διεπιστημονική
προσέγγιση !!!

“ΚΙΒΩΤΟΣ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ”
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
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ΔΩΡΕΑΝ EBOOK
"Η ανάπτυξη των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων του παιδιού "
Για να λάβετε το eBook πατήστε το παρακάτω κουμπί και
σημειώστε το email σας
DOWNLOAD
EBOOK
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Διαταραχές φωνής και η
συμβολή του λογοθεραπευτή
στην αντιμετώπιση τους
Η φωνή είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης
του αναπνευστικού συστήματος, του λάρυγγα και του
ηχητικού συστήματος. Ο αέρας που εκπνέεται από
τους πνεύμονες διέρχεται από τις φωνητικές χορδές
οι οποίες πάλλονται με αποτέλεσμα τη δημιουργία
της φωνής. Συχνά, η ποιότητα της φωνής
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες με
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η παραγωγή φωνής.
Οι παράγοντες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
Το περιβάλλον
χρήσης
Πηγή: ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΗΜΕΡΑ
Η υγεία
Το συναίσθημα
Η χρήση της φωνής
Η δομή του φωνητικού συστήματος
Η εξέλιξη του φωνητικού συστήματος
Οι διαταραχές φωνής προκύπτουν ως προϊόν
δυσλειτουργίας σε κάποιες από τις δομές που
συμμετέχουν στη φώνηση (αναπνευστικό σύστημα,
λάρυγγας, φωνητικές χορδές) και μπορεί να
επηρεάσουν ένα άτομο με τη μορφή ολοκληρωτικής
απουσίας (αφωνία) ή ανάλογα με το επίπεδο
σοβαρότητας της βλάβης. Οι διαταραχές της φωνής
διακρίνονται σε οργανικές και λειτουργικές ανάλογα
με την αιτιολογία. Οι λειτουργικές διαταραχές φωνής
είναι διαταραχές φώνησης που οφείλονται σε «κακή»
και υπερβολική προσπάθεια για φώνηση.
Διαχωρίζονται σε δύο ομάδες ανάλογα με το αν
επηρεάζεται η περιοχή του λάρυγγα και οι φωνητικές
χορδές ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση, όπου
επηρεάζεται η περιοχή του λάρυγγα κατατάσσονται
άτομα που παρουσιάζουν υπερβολικά κακή χρήση
της φωνής, υπερβολικό βήχα ώστε να καθαρίσουν το
λαιμό του και υπερβολική ένταση κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης μιας δραστηριότητας. Στην άλλη
περίπτωση, κατατάσσονται τα άτομα που
παρουσιάζουν πολλές αλλαγές στην ποιότητα της
φωνής τους μέσα στην ημέρα, έχουν κακό μοντέλο
αναπνοής και παρουσιάζουν αυξημένη μυϊκή ένταση
κατά τη φώνηση. Οι πιο συνηθισμένες λειτουργικές
διαταραχές φωνής είναι τα φωνητικά οζίδια, οι
πολύποδες των φωνητικών χορδών, το οίδημα
Reinke και το έλκος εξ’ επαφής. Επίσης, υπάρχει
άλλη μια κατηγορία διαταραχών της φωνής, αυτή

των ψυχογενών διαταραχών, η οποία μοιάζει
με τις υπερλειτουργικές διαταραχές φωνής,
όμως οφείλεται σε έναν συνδυασμό άγχους και
συναισθηματικών δυσκολιών. Ακόμα τα
προβλήματα ηβηφωνίας εντάσσονται σε αυτή
την κατηγορία. Οι οργανικές διαταραχές
φωνής οφείλονται σε οργανικά αίτια όπως η
παθολογία του λάρυγγα (λαρυγγίτιδες,
νεόπλασμα, κύστες), οι νευρογενείς
διαταραχές (παράλυση νεύρου, νόσος
Πάρκινσον, σκλήρυνση κατά πλάκας, αταξία
παρεγκεφαλίδας, νόσο Wilson),
ενδοκρινολογικές διαταραχές (τοξικό αδένωμα
θυρεοειδούς, σεξουαλική καθυστέρηση στα
αγόρια ανάπτυξη ανδρικών χαρακτηριστικών
στα κορίτσια) και ανατομικές ανωμαλίες που
είναι, είτε εκ γενετής, είτε επίκτητες (σχιστίες
υπερώας, τραύμα, στένωση λαρυγγικής οδού).
Οι διαταραχές φώνησης στα παιδιά,
μπορούν να πως ταξινομηθούν στις ίδιες
κατηγορίες δυσφωνιών με τους ενήλικες.
Ωστόσο διαφέρουν ως προς την εμφάνιση και
την αντιμετώπιση τους, διότι το φωνητικό τους
σύστημα ακόμα αναπτύσσεται και αλλάζει
ανατομικά, Η ηλικία των 8 ετών είναι η πιο
συχνή περίοδος κατά την οποία ένα παιδί
μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα με τη
φωνή του. Οι δυσφωνίες συναντώνται πιο
συχνά στα αγόρια και συνήθως, εάν δεν
υπάρχει οργανικό πρόβλημα, οφείλονται σε
κακή χρήση και κατάχρηση της φωνής. Ο
ρόλος του λογοθεραπευτή στην αντιμετώπιση
των λειτουργικών διαταραχών φωνής είναι
ιδιαίτερα σημαντικός. Ο λογοθεραπευτής έχει
σαν στόχο την ανάπτυξη της φωνητικής
θεραπείας (φωνητική υγιεινή, στάση σώματος,
αναπνοή, ήπια έναρξη φώνησης κ.α). Πριν
όμως συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχει
πλήρη εικόνα για το ιστορικό (ιατρικό,
κοινωνικό και ψυχολογικό) του ατόμου,
ώστε να αναπτύξει ένα στοχευόμενο
πρόγραμμα αποκατάστασης.
Πηγή: www.logou-mathisi.gr
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Τα παιχνίδια στην θάλασσα με την άμμο και τα
βότσαλα μπορούν να τονώσουν τις γραφοκινητικές
και μαθηματικές ικανότητες του παιδιού. Η ανάγνωση
εξωσχολικών βιβλίων που θα επιλεγούν από το παιδί
μπορούν να γίνουν ένα περίφημο βοήθημα για την
μαθησιακή του υποστήριξη κλπ.
Για τους γονείς που αναζητούν ιδέες, υλικό και
δραστηριότητες που οργανώνουν και απασχολούν το
παιδί δημιουργικά, προτείνουμε ενδεικτικά τα εξής
βιβλία:
Πηγή: ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ

«Το παιδί σας μπορεί να γίνει έξυπνο αλλά και
ευτυχισμένο» Κεν Άνταμς, Εκδόσεις Θυμάρι.
«365 χωρίς τηλεόραση», Στηβ και Ρουθ Μπένετ,
Εκδόσεις Καστανιώτη.
«Ας παίξουμε πάλι», Μ. Κλιάφα – Ζ. Βαλάση,
Εκδόσεις Κέδρος.

Οι δραστηριότητες λοιπόν που θα επιλεχθούν
από τους γονείς κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού, θα πρέπει να είναι
διασκεδαστικές και ομαδικές για το παιδί, να
έχουν συγκεκριμένο στόχο (οργάνωση,
εκπαίδευση κλπ), να έχουν επιλεχθεί από
κοινού με το παιδί και φυσικά να τηρείται πιστά
το πρόγραμμά τους μέχρι να ολοκληρωθούν.
Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο
καλύτερος τρόπος για να μάθει ένα παιδί, είναι
αυτός που καλλιεργεί την φαντασία του, το
κίνητρό του και τις ικανότητές του δηλαδή, το
δομημένο παιχνίδι.
Πηγή: www.proseggisi.gr

2.Αναγνώριση των αναγκών του για ψυχοκινητική
τόνωση και εκτόνωση μέσω μη δομημένων ή
λιγότερο δομημένων δραστηριοτήτων.
Το παιδί μπορεί ενδεικτικά να αναζητήσει και να
επιλέξει να ενταχθεί σε αθλητικές δραστηριότητες, σε
ομάδες απασχόλησης (από τους τοπικούς
συλλόγους), να εμπλακεί σε καλλιτεχνικές ή
πολιτιστικές εκδηλώσεις, να ασχοληθεί με την φύση
και με άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.
Έτσι θα το βοηθήσουμε να αξιοποιήσει τον ελεύθερο
χρόνο του, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα που θα
στοχεύει στην κοινωνικοποίησή του, στην καλλιέργεια
της προσωπικότητάς του, στην ανάδειξη των
ταλέντων του, στην ωρίμανση, στην αυτοεκτίμηση και
στην γενικότερη ψυχοσωματική εξέλιξή του.
3.Αναγνώριση της ανάγκης του να έρθει πιο κοντά
στην οικογένεια και να απολαύσει μαζί της ελεύθερο
χρόνο χωρίς άγχος, αίσθηση αποτυχίας και πίεση.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το παιδί με μαθησιακές
δυσκολίες, γνωρίζει τις δυσκολίες του και αισθάνεται
άσχημα που δεν μπορεί να τα καταφέρει και που
απογοητεύει τους γονείς του. Η εποχή των διακοπών
λοιπόν το βοηθά να αποφορτιστεί και να αισθανθεί
ισότιμο μέσα στην οικογένειά του.
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Πώς η μνήμη εργασίας βοηθά
τα παιδιά να μάθουν να
διαβάζουν.
Γράφει ο Τάσος Μώκας, Εκπαιδευτικός,
Λογοθεραπευτής s.i. Επιστημονικός υπεύθυνος
Κιβωτού Εξέλιξης
Πώς είναι συνδεδεμένη η ωριμότητα του
εγκεφάλου και η ετοιμότητα της ανάγνωσης.
Τα παιδιά δεν μπορούν να μάθουν μέχρι ο
εγκέφαλός τους και η μνήμη εργασίας να έχει
φτάσει στο στάδιο της «ετοιμότητας της
ανάγνωσης». Σε αυτό το σημείο, τα σημάδια της
ετοιμότητας για την ανάγνωση θα εμφανιστούν
κυρίως στη συμπεριφορά ενός παιδιού. Αυτά τα
σημάδια περιλαμβάνουν στο να κρατά σωστά
ένα βιβλίο, προσποιούμενος ότι διαβάζει, να
γνωρίζει μερικά γράμματα της αλφαβήτου και
φυσικά να αναγνωρίζει τους ήχους της γλώσσας,
που είναι γνωστή ως φωνητική
συνειδητοποίηση/ενημερότητα. Η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων ετοιμότητας είναι τόσο σημαντική
που πολλά προγράμματα για παιδιά
προσχολικής ηλικίας, επικεντρώνονται στην
ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. Στο
νηπιαγωγείο, για παράδειγμα, τα παιδιά
μαθαίνουν το αλφάβητο και τους ήχους που
αντιπροσωπεύουν τα γράμματα. Αυτό δεν είναι
εύκολο έργο, γι ‘αυτό σε πολλά μαθήματα
νηπιαγωγείων, τα παιδιά επικεντρώνονται σε ένα
γράμμα κάθε εβδομάδα. Εάν τα παιδιά δεν
κατανοήσουν τη σύνδεση γραμμάτων και ήχων,
θα έχουν αργότερα δυσκολία στο να μάθουν να
διαβάζουν.
Γνωστικές διεργασίες που απαιτούνται για
την ανάγνωση.
Η ανάγνωση είναι κάτι περισσότερο από την
αναγνώριση των γραμμάτων και των ήχων, που
αντιπροσωπεύουν. Τα παιδιά πρέπει επίσης να
είναι σε θέση να κατανοήσουν τι
διαβάζουν. Προκειμένου τα παιδιά να
κατανοήσουν τι διαβάζουν, πρέπει να
εκτελέσουν μια σειρά ψυχογνωστικών
διαδικασιών. .

Πρώτον, πρέπει να αναγνωρίσουν τα γράμματα στη
σελίδα. Πρέπει να θυμούνται τους ήχους που
αντιπροσωπεύουν τα γράμματα και επίσης πρέπει
να κατανοούν πώς οι ήχοι συνδυάζονται για να
σχηματίσουν λέξεις.
Η διαδικασία ανάγνωσης λειτουργεί : Ο εγκέφαλος
βλέπει σχήματα σε μια σελίδα και πρέπει να τα
αναγνωρίσει ως γράμματα. Στη συνέχεια, πρέπει να
θυμηθεί ποιοι ήχοι αντιπροσωπεύονται από τα
γράμματα και στη συνέχεια να είναι σε θέση να
συνδυάσει αυτούς τους ήχους για να σχηματίσει
λέξεις. Αυτή η διαδικασία από μόνο της παίρνει
αρκετή ψυχική ενέργεια.
Καθώς τα παιδιά εξασκούν την ανάγνωσή τους, ο
αριθμός
των
λέξεων
που
μπορούν
να
αναγνωρίσουν από την όραση αυξάνεται, αλλά θα
συνεχίσουν να αγωνίζονται με νέα δεδομένα. Αυτή η
διαδικασία αναγνώρισης παίρνει τόσο πολλή ψυχική
ενέργεια, που δεν έχει απομείνει πολύ για να
κατανοήσει τι σημαίνουν οι λέξεις.
Ο ρόλος της βραχυπρόθεσμης μνήμης στην
κατανόηση ανάγνωσης.
Η βραχυπρόθεσμη μνήμη παίζει σημαντικό ρόλο
στην κατανόηση. Προκειμένου να κατανοήσουν τι
διαβάζουν τα παιδιά, πρέπει να κάνουν αρκετά
πράγματα ταυτόχρονα. Πρέπει να είναι σε θέση να
αναγνωρίσουν γράμματα και λέξεις, επίσης να
αναγνωρίσουν πώς οι λέξεις σε μια πρόταση είναι
μαζί. Για παράδειγμα, «το σκυλάκι χτύπησε τον
άνθρωπο» σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό από
το «ο άνθρωπος χτυπούσε το σκυλί.» Τα παιδιά
πρέπει να θυμούνται τα λόγια που έχουν διαβάσει
και τη σχέση τους μεταξύ τους, ενώ ταυτόχρονα
αποκωδικοποιούν νέες λέξεις.
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Πώς η μνήμη εργασίας βοηθά
τα παιδιά να μάθουν να
διαβάζουν.
(Συνέχεια)
Η βραχυπρόθεσμη μνήμη είναι αυτή που
επιτρέπει στους αναγνώστες να εκτελούν όλες
τις εργασίες που απαιτούνται για την
ανάγνωση. Όταν τα παιδιά μαθαίνουν να
διαβάζουν, η χωρητικότητα της μνήμης εργασίας
τους, δεν αρκεί για να τους επιτρέψει να
θυμούνται όλα όσα πρέπει να θυμούνται. Με
άλλα λόγια, ένα παιδί αποκωδικοποιεί λέξεις
στην αρχή μιας φράσης και στη συνέχεια πρέπει
να συνεχίσει να εργάζεται για την
αποκωδικοποίηση των λέξεων. Μέχρι τότε, τα
παιδιά έχουν μετακινηθεί από την αρχή της
φράσης στο τέλος και μπορεί να έχουν ξεχάσει
ποιες ήταν οι λέξεις στην αρχή της φράσης.
Οι περισσότεροι ενήλικες έχουν βιώσει αυτή τη
δυσκολία αποκωδικοποίσης και κατανόησης
όταν διαβάζουν εξαιρετικά τεχνικές πληροφορίες,
γραμμένες σε μακρές προτάσεις γεμάτες
εξειδικευμένο λεξιλόγιο.
Η εξοικείωση με το λεξιλόγιο και η παρουσίαση
των πληροφοριών σε συντομότερες προτάσεις
μας βοηθούν να κατανοήσουμε πιο εύκολα, και
το ίδιο ισχύει και για τους πεπειραμένους
αναγνώστες. Τα παιδιά με μεγάλο λεξιλόγιο
έχουν ένα πλεονέκτημα και οι σύντομες
προτάσεις σε βιβλία για τους πεπειραμένους
αναγνώστες, δίνουν στα παιδιά λιγότερες
πληροφορίες για την αποθήκευση στις
βραχυπρόθεσμες αναμνήσεις τους. Όταν τα
κείμενα που διαβάζουν τα παιδιά από απλές
προτάσεις τριών ή τεσσάρων λέξεων σε
μεγαλύτερες ποινές, μπορούν να αποθηκεύουν
περισσότερες πληροφορίες.
Ωστόσο, η ανάμνηση μεμονωμένων προτάσεων
είναι μόνο η αρχή της κατανόησης. Τα παιδιά
πρέπει να μπορούν να θυμούνται τις
πληροφορίες στην πρώτη πρόταση μιας
παραγράφου όταν φτάνουν στο τέλος της
παραγράφου.

Πρέπει επίσης να θυμούνται την πρώτη παράγραφο
όταν φτάνουν στην τελευταία παράγραφο. Τα παιδιά
έχουν συχνά προβλήματα με την κατανόηση, διότι
αυτά που πρέπει να θυμούνται ξεπερνούν την
ικανότητα της βραχυπρόθεσμης μνήμης τους. Με
άλλα λόγια, δεν μπορούν να αποθηκεύσουν τις
πληροφορίες αρκετά, ώστε να θυμούνται τι έχουν
διαβάσει.

Ανάπτυξη της μνήμης.
Η μνήμη εργασίας είναι η διαδικασία προσωρινής
αποθήκευσης και χειρισμού των πληροφοριών. Οι
ερευνητές πιστεύουν ότι η βραχυπρόθεσμη μνήμη
είναι σημαντική για την κατανόηση της
ανάγνωσης. Η βραχυπρόθεσμη ικανότητα μνήμης
αυξάνεται με την ηλικία και εξαρτάται από την
ανάπτυξη του πρόσθιου μέρους του εγκεφάλου
(μετωπιαίος λοβός). Μέχρι να αναπτυχθεί επαρκώς,
ο εγκέφαλος δεν μπορεί να επεξεργαστεί και να
αποθηκεύσει πολλές πληροφορίες. Με άλλα λόγια,
υπάρχει συρρίκνωση μεταξύ των λέξεων
αποκωδικοποίησης και τι θυμόμαστε τι
σημαίνουν. Ο εγκέφαλος μπορεί να κάνει το ένα ή το
άλλο, αλλά όχι και οι δύο.
Καθώς ο εγκέφαλος αναπτύσσεται περαιτέρω,
βελτιώνεται η βραχυπρόθεσμη μνήμη και αυξάνεται
η χωρητικότητα της μνήμης. Στα περισσότερα
παιδιά, η μνήμη αρχίζει να βελτιώνεται από την
ηλικία των έξι ετών. Γι’ αυτό είναι σημαντικό όποιες
παρεμβάσεις γίνονται να γίνονται πρώιμα, ώστε να
εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλο σε όλες αυτές τις
λειτουργίες.

“ΚΙΒΩΤΟΣ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ”
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
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Η ένταξη των στερεών τροφών
στη διατροφή των παιδιών δεν
είναι σημαντική μόνο για τη
μάσηση, αλλά και για την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων της
ομιλίας. Οι μύες που
ενεργοποιούνται με τις κινήσεις
του στόματος, των χειλιών, της
γλώσσας και της σιαγόνας κατά
τη διαδικασία της μάσησης και
της κατάποσης υγρών και
στερεών τροφών είναι οι ίδιοι που
χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη
της ομιλίας.
Καθώς το παιδί μεγαλώνει, είναι
καλό να εντάσσετε σταδιακά
στερεά τροφή στη διατροφή του.
Οι διαφορετικές υφές
ενεργοποιούν διαφορετικές
κινητικές δεξιότητες, κάτι που
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την
ανάπτυξη της ομιλίας. Για
παράδειγμα, το πολτοποιημένο
φαγητό ενεργοποιεί τη διαδικασία
της μάσησης, εξασκώντας έτσι τη
γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται
για την παραγωγή πολλών ήχων
(π.χ. /t/, /d/, /k/ και /g/), καθώς και
την ανάπτυξη της ομιλίας.
Η στερεά τροφή συμβάλλει στην
ανάπτυξη και την ενδυνάμωση
του σαγονιού, αλλά και των μυών
των χειλιών και της γλώσσας,
που χρησιμοποιούνται κατά την
ομιλία. Επίσης, τα χείλη
συγκρατούν το φαγητό στο στόμα
και χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή των ήχων /m/, /p/ και
/b/.
Αν καθυστερήσετε να εντάξετε τη
στερεά τροφή στη διατροφή του
παιδιού σας, είναι πιθανό να
επηρεαστεί η ανάπτυξή του και
να δημιουργηθεί απροθυμία για
κατανάλωση τροφίμων με νέες
γεύσεις και υφές. Η καθυστέρηση

Πώς επηρεάζει η μάσηση την
ανάπτυξη της ομιλίας

στη μάσηση μπορεί να
επιβραδύνει την ανάπτυξη των
μυών που σχετίζονται με αυτήν,
κάτι που αργότερα θα επηρεάσει
την ομιλία του παιδιού.

μεταφέρουν το φαγητό στο πίσω
μέρος του στόματος ώστε να το
καταπιούν. Συνήθως, τα μωρά
στους πρώτους 4-6 μήνες είναι
έτοιμα να εντάξουν στη διατροφή
τους και άλλες τροφές, ως
Ακολουθεί μία συνοπτική
συμπλήρωμα στην κύρια πηγή
επισκόπηση των σταδίων, καθώς φαγητού τους, που εξακολουθεί
και όλα τα είδη φαγητού που
να είναι το μητρικό γάλα ή το
πρέπει να ενταχθούν μέσα στους γάλα σε σκόνη. Το πεπτικό
πρώτους 12 μήνες:
σύστημα των παιδιών σε αυτό το
στάδιο εξακολουθεί να
Νεογέννητα
αναπτύσσεται, αλλά μετά από
Σε αυτό το στάδιο, τα μωρά
τους πρώτους 6 μήνες περίπου,
μπορούν μόνο να πιπιλίσουν και τα μωρά χρειάζονται
να καταπιούν, ενώ το πεπτικό
περισσότερες θρεπτικές ουσίες
τους σύστημα δεν έχει
από αυτές που προσφέρει το
αναπτυχθεί ακόμα. Συνεπώς, το
γάλα.
μητρικό γάλα ή το γάλα σε σκόνη
είναι οι κύριες πηγές φαγητού. Η Γι` αυτό είναι απαραίτητη η
κίνηση του σαγονιού κατά τον
ένταξη πολλών διαφορετικών
θηλασμό βοηθάει τα μωρά να
θρεπτικών στερεών τροφών σε
μασήσουν.
πολτοποιημένη μορφή, ώστε να
είναι πιο εύκολο για τα παιδιά να
3 μηνών
καταπιούν και να χωνέψουν το
Τα μωρά σε αυτή την ηλικία
φαγητό τους. Το μητρικό γάλα ή
έχουν αποκτήσει, σε μεγάλο
το γάλα σε σκόνη όμως δεν
βαθμό, τον έλεγχο του κεφαλιού
πρέπει να βγει από τη διατροφή
τους, βάζουν τα δάχτυλά τους
του παιδιού μέχρι να γίνει 12
στο στόμα τους και έχει
μηνών και πρέπει πάντα να
διευρυνθεί το φάσμα των
προηγείται της στερεάς τροφής.
κινήσεων που μπορούν να
κάνουν με το στόμα και τα χείλη
τους. Το πεπτικό τους σύστημα
δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
αρκετά κι εξακολουθούν να
μπορούν να καταναλώσουν μόνο
μητρικό γάλα ή γάλα σε σκόνη.
4-6 μηνών
Τα μωρά έχουν πλέον καλύτερο
έλεγχο του σαγονιού και των
χειλιών τους, και μπορούν ν`
ανεβάζουν και να κατεβάζουν τη
γλώσσα τους. Συνεπώς,
μπορούν ευκολότερα να
γλείψουν, να μασήσουν και να
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Πώς επηρεάζει η μάσηση
την ανάπτυξη της ομιλίας

(Συνέχεια)
Σημείωση: Κάποιες ενδείξεις ότι το μωρό είναι
έτοιμο να καταναλώσει στερεά τροφή είναι ότι
μπορεί να κάθεται σε όρθια θέση, ελέγχει
επαρκώς το κεφάλι και τον λαιμό του,
προσπαθεί να βάλει πράγματα στο στόμα
του, μπορεί να γλείψει πολτοποιημένη τροφή
από το κουτάλι, δείχνει ενδιαφέρον για το
φαγητό και φαίνεται να μην του αρκεί μόνο το
μητρικό γάλα ή το μπιμπερό.
7-9 μηνών
Μέχρι αυτή την ηλικία, η στερεά τροφή πρέπει
να έχει ενταχθεί πλήρως στη δίαιτα του
παιδιού, ψιλοκομμένη ή σε πολτοποιημένη
μορφή. Το ίδιο και οι καλά μαγειρεμένες
τροφές ή οι μαλακές τροφές που τρώγονται
με τα χέρια (οι σκληρές τροφές, όπως τα
ολόκληρα σταφύλια, οι ξηροί καρποί και τα
ωμά καρότα, με τις οποίες το παιδί μπορεί να
πνιγεί, πρέπει να αποφεύγονται).
Με τον σωστό συντονισμό ματιών- χεριών, το
μωρό θα αρχίσει να προσπαθεί να τρώει
μόνο του είτε με τα χέρια, είτε
χρησιμοποιώντας κουτάλι. Οι τροφές που
τρώγονται με τα χέρια είναι πιο
αποτελεσματικές από τις πολτοποιημένες, με
την έννοια ότι απαιτούν μάσηση και
επομένως, συμβάλλουν στην ενδυνάμωση
των μυών του στόματος. Επίσης, είναι καλό
τα μωρά να προσπαθούν σταδιακά να πιουν
λίγο νερό από το ποτήρι.

Τα μωρά, σε αυτό το στάδιο, είναι πιο ανεξάρτητα
στο φαγητό και μπορούν να το μασήσουν καλά,
διαχωρίζοντας τι πρέπει να μασήσουν και τι
μπορούν να καταπιούν. Οι μύες των χειλιών έχουν
δυναμώσει και μπορούν να συγκρατήσουν
περισσότερα φαγητά και υγρά στο στόμα. Τέλος, τα
μωρά πρέπει μπορούν πλέον να κρατούν το ποτήρι
και να πίνουν νερό.
Από το 1ο έτος και μετά
Τα παιδιά πρέπει πλέον να τρώνε τακτικά (π.χ. 3
γεύματα και 2-3 ενδιάμεσα γεύματα την ημέρα) και
να καταναλώνουν αρκετά από τα φαγητά που τρώει
και η υπόλοιπη οικογένεια. Σε αυτή την ηλικία,
αρχίζουν να αναπτύσσουν περιστροφική κίνηση
μάσησης και το σαγόνι τους γίνεται πιο σταθερό, κάτι
που διευκολύνει τις κινήσεις της γλώσσας. Όσο τα
παιδιά μεγαλώνουν, οι κινητικές τους δεξιότητες
συνεχίζουν να αναπτύσσονται και αποκτούν
καλύτερο έλεγχο του στόματός τους. Πρόκειται για
μία εξελισσόμενη διαδικασία και η ομιλία συνεχίζει
να αναπτύσσεται.
Πηγή: upbility.gr

10-12 μηνών
Η στερεά τροφή δεν χρειάζεται πλέον να είναι
πολύ ψιλοκομμένη και είναι καλό να
ενταχθούν περισσότερα φαγητά που
τρώγονται με τα χέρια.
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10€

ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
Ένα Παραμύθι για τα παιδιά που
φοβούνται το σκοτάδι. Ελάτε να
τα βοηθήσουμε με την βοήθεια
του φεγγαριού.

Για την Παραγγελία
σας πατήστε εδώ

Απευθύνεται σε παιδιά
προσχολικής και πρώτης
σχολικής ηλικίας που τα φοβίζει
το σκοτάδι.
Το Παραμύθι θα τα βοηθήσει με
έξυπνο και διασκεδαστικό τρόπο
να ξεπεράσουν τις φοβίες τους.
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Γνωστικές Έννοιες: Η
Χρησιμότητα και
Συμβουλές για την
ανάπτυξη τους.
Οι γνωστικές έννοιες είναι
λέξεις που απεικονίζουν το
χώρο (δηλ., πάνω/κάτω),
την ποσότητα (δηλ., πολύ/
λίγο), την ποιότητα(δηλ.,
μεγάλο/μικρό), το χρόνο (δηλ.,
παλιό/νέο), και
τα συναισθήματα (δηλ.,
ευτυχισμένος/λυπημένος). Η
κατανόηση των γνωστικών
εννοιών από τα παιδιά, παίζει
καθοριστικό ρόλο στη σχολική
επιτυχία. Αυτές διδάσκονται
συνήθως σε ένα παιδί κατά τη
διάρκεια των πρώτων ετών και
μαθαίνονται, είτε ακούγοντας
τους ενηλίκους, είτε
ακολουθώντας κάποιες εντολές,
ή συμμετέχοντας σε
δραστηριότητες. Η κατανόηση
και η χρήση των γνωστικών
εννοιών βοηθούν τα παιδιά να
μαθαίνουν να διαβάζουν και να
καταλαβαίνουν τι έχουν γράψει
ή διαβάσει. Επίσης, βοηθούν τα
παιδιά να γίνουν πιο
επικοινωνιακά.
Ποια η σημασία τους;
Κατά την φοίτηση των παιδιών
σε παιδικούς σταθμούς, τα
παιδιά θα πρέπει να
αντιλαμβάνονται τις έννοιες σαν
ζεύγη. Τα παιδιά διδάσκονται
τις έννοιες με συγκεκριμένο
τρόπο, παρουσιάζοντας την
έννοια-στόχο με τα πιο διακριτά
χαρακτηριστικά (μέγεθος,
ποσότητα, υφή). Για
παράδειγμα, αν το ζεύγος στόχος είναι το χοντρό-λεπτό,

τότε θα επιλέξουμε τη λέξη
χοντρό, καθώς σχετίζεται
περισσότερο με την έννοια του
μεγέθους. Οι βασικές έννοιες
είναι πολύ σημαντικές γιατί
προετοιμάζουν το έδαφος για
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
της ανάγνωσης και των
μαθηματικών και
ενδυναμώνουν το λεξιλόγιο του
παιδιού.
Τι μπορώ να κάνω για να
διδάξω τις έννοιες στο παιδί
μου;
Διαβάστε στο παιδί σας!
Υπάρχουν πολλά βιβλία με
όμοιο περιεχόμενο και ιστορίες
παιδικής ηλικίας που διδάσκουν
τις πρώτες γνωστικές έννοιες.
Σαν γονέας ή δάσκαλος,
αρχίστε με τη χρησιμοποίηση
μιας εικόνας και μιας φράσης,
π.χ. «Πού είναι η γάτα; Είναι
πάνω στο κρεβάτι». Κατόπιν,
προτρέψτε το παιδί να σας πει
τι είναι πάνω το κρεβάτι. Σαν
δραστηριότητα γενίκευσης,
πηγαίνετε γύρω από το
δωμάτιο και βρείτε τα
πράγματα που είναι πάνω σε
κάτι και τα πράγματα που είναι
κάτω από κάτι.
Παίξτε το παιχνίδι, «Ο
Κατάσκοπος»:
Χρησιμοποιήστε γνωστικές
έννοιες στις ενδείξεις σας. Θα
μπορούσατε να πείτε,
«Βλέπω κάτι που είναι κενό».
Για περισσότερη εξάσκηση,
ενθαρρύνετε τα παιδιά να

χρησιμοποιήσουν τις έννοιες
όταν είναι η σειρά τους.
Χρησιμοποιήστε
δραστηριότητες ζωγραφικής.
Δώστε τις οδηγίες στα παιδιά
χρησιμοποιώντας τις βασικές
έννοιες. Παραδείγματος χάριν,
μπορείτε να πείτε,
«Χρωματίστε κόκκινη τη
μεγάλη σφαίρα και πράσινη τη
μικρή σφαίρα». Όταν τα παιδιά
τελειώσουν, οι εικόνες πρέπει
να είναι ίδιες. Επιτρέψτε στα
παιδιά να συγκρίνουν τις
εικόνες και να εξηγήσουν τι
έκαναν.
Χρήση πραγματικών
αντικειμένων. Για τα παιδιά
που παρουσιάζουν δυσκολία
στην κατανόηση και χρήση των
βασικών εννοιών,
χρησιμοποιήστε
αληθινά αντικείμενα. Ξεκινήστε
με ένα κιβώτιο με αντικείμενα
και ζητήστε από το παιδί να
ακολουθήσει τις οδηγίες, όπως
«Βάλε το κουτάλι στο φλιτζάνι».
Καθώς το παιδί προχωράει,
ζητήστε του να σας επαναλάβει
τι κάνει.
Οι βασικές έννοιες είναι δομικές
μονάδες και παίζουν
καθοριστικό ρόλο στη σχολική
επιτυχία. Βοηθήστε το παιδί
σας να μάθει αυτές τις έννοιες
αξιοποιώντας την αγάπη του
για το παιχνίδι και τα
παραμύθια!
Πηγή: www.logou-mathisi.gr
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Δυσκολίες σίτισης βρέφους
και αναπτυξιακές
δυσκολίες.
Γράφει ο Τάσος Μώκας, Εκπαιδευτικός,
Λογοθεραπευτής s.i. Επιστημονικός
υπεύθυνος Κιβωτού Εξέλιξης
Πολλές φορές συναντάμε παιδιά που
έρχονται κυρίως σε λογοθεραπευτές,
εργοθεραπευτές ή παιδιατρικούς
φυσικοθεραπευτές στην ηλικία του 1
½ με 3 με δυσκολίες σίτισης. Παρόλο
που πολλά από τα παιδιά αυτά έχουν
δυσκολίες σίτισης από τις πρώτες
ημέρες της ζωής τους, καταλήγουν σε
θεραπευτές καθυστερημένα λόγω
ανεπαρκούς ενημέρωσης τόσο των
ειδικών όσο και του κοινού. Οι
δυσκολίες σίτισης που έχουν προκύψει
σε αυτά τα παιδιά δημιουργούν
περαιτέρω δυσκολίες ανάπτυξης,
ομιλίας και προσοχής. Μέσα από την
λήψη ενός καλού ιστορικού από τον
κλινικό αντιλαμβανόμαστε από πόσο
νωρίς έχουν προκύψει δυσκολίες σε
αυτά τα παιδιά. Το ιστορικό μας
επιβεβαιώνει ότι αυτά σαν βρέφη
παρουσίαζαν δυσκολίες στα
παρακάτω:
Δυσκολία στο να αρχίσουν και να
διατηρήσουν ένα μοτίβο θηλασμού.
Οι θηλαστικές κινήσεις είχαν αδύναμο
χαρακτήρα.
Είχε μεγάλη διάρκεια ο θηλασμός
τους.
Η δύναμη η οποία τραβούσε το παιδί
το γάλα στην στοματική κοιλότητα δεν
ήταν επαρκής.

γι΄ αυτά τα παιδιά είναι ότι μπορεί να είχαν
επίσης υποτονική εικόνα. Δηλαδή:
Το μοτίβο θηλασμού δεν ήταν
αποτελεσματικό.
Υπερέκτειναν τον τράχηλο της κεφαλής,
δηλαδή έκαναν το κεφάλι πολύ προς τα πίσω
(αυτό μπορεί να προκύπτει ακόμη).
Είχαν περιορισμένες κινήσεις στην γλώσσα,
την γνάθο και τα χείλη.
Έδειχναν ότι πνίγονται.
Αυτά τα παιδιά γιατί αποκτούν αυτές τις
δυσκολίες όμως; Σημαντικό κομμάτι είναι η
εγκυμοσύνη. Μαμάδες δυσκολεμένες κατά την
εγκυμοσύνη (συσπάσεις, ρήξη πλακούντα,
πολύωρος τοκετός) είναι πολύ πιθανό να
φέρουν και δυσκολίες σε αυτά τα παιδιά.
Παιδιά που ανήκουν σε αυτό το φάσμα των
δυσκολιών μπορεί να είναι τα πρόωρα
(ανάλογα και με την εβδομάδα γέννησης),
αυτά που οι μαμάδες έκαναν καταχρήσεις κατά
την εγκυμοσύνη (ιδιαίτερα 3 με 6 μήνα), το
υψηλό σάκχαρο της μαμάς ή το κακό APGAR
score γέννησης. Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες
θα συνεργαστούν και θα βγάλουν ένα σωστό
πόρισμα από την δική τους οπτική και έτσι θα
υπάρχει και η σωστή αντιμετώπιση πιθανόν
δυσκολιών των παιδιών.
Ένα παιδί με δυσκολίες που αναφέραμε
παραπάνω είναι πού πιθανό να έχει δυσκολίες
στην προσοχή, την ομιλία, την εγρήγορση, στην
αισθητηριακή απόδοση, στην στάση σώματος
και την αναπνοή.
Σημαντικό είναι η ενημέρωση του κοινού
και των ειδικών γιατί η πρώιμη πρόληψη
είναι υπεράνω όλων.

Ένα από τα πράγματα που πρέπει να
έχουμε στο μυαλό μας
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