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Σύνδροµο Ελλειµατικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας
01/09/2003
Θέµα : ∆ιαταραχή Ελλειµατικής Προσοχής

Dr Έντουαρντ Χάλογουελ, παιδοψυχίατρος, ιδρυτής του Κέντρου Γνωστικής και Ψυχικής Υγείας στο Σάντµπερι της
Μασαχουσέτης, διδάσκει στο τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ
Πενήντα (50) χρήσιµες συµβουλές για την αντιµετώπιση του Συνδρόµου Ελλειµµατικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας
(ΣΕΠ/Υ) στη σχολική τάξη.
Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πράγµατα που κανένας άλλος επαγγελµατίας του χώρου δε γνωρίζει: ότι δεν υπάρχει ένα
σύνδροµο ΣΕΠ/Υ, αλλά πολλά ότι το ΣΕΠ/Υ σπάνια εµφανίζεται "µόνο του", αλλά ότι συνήθως εµφανίζεται εκ
παραλλήλου µε άλλα προβλήµατα, όπως οι µαθησιακές δυσκολίες ή τα συναισθηµατικά προβλήµατα ότι το πρόσωπο
του ΣΕΠ/Υ αλλάζει, όπως συµβαίνει και µε τον καιρό, παράλογα και απρόσµενα ότι η αντιµετώπιση του ΣΕΠ/Υ, παρά
τις διαφωτιστικές επεξηγήσεις που απαντούνται σε διάφορα κείµενα, εξακολουθεί να απαιτεί σκληρή δουλειά και
ιδιαίτερη αφοσίωση.
∆εν υπάρχει εύκολος τρόπος για να αντιµετωπίσουµε το ΣΕΠ/Υ στην τάξη - ούτε ακόµα και στο σπίτι. Ύστερα από όσα
έχουν ειπωθεί και γίνει, θα λέγαµε ότι η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του συνδρόµου στο πλαίσιο του σχολείου
εξαρτάται από την κατάρτιση και την επιµονή που έχουν τόσο το σχολείο όσο και ο εκπαιδευτικός.
Αν ο εκπαιδευτικός εφαρµόσει τις ακόλουθες χρήσιµες συµβουλές, τότε η διδασκαλία σε µαθητές µε ΣΕΠ/Υ θα είναι
πιο εύκολη και περισσότερο αποτελεσµατική. Τα παιδιά αυτά µπορούν να µεταµορφωθούν κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους εκεί δηλαδή που ήταν οι πιο δύσκολοι µαθητές για σας, µπορούν να γίνουν στη συνέχεια οι πιο
ικανοποιητικοί. Με την επίµονη και τη συνεπή εφαρµογή των τεχνικών που περιέχονται σε αυτές τις συµβουλές, µε τη
συνεργασία των συναδέλφων, των γονέων και του µαθητή, µπορείτε να δείτε την αποτυχία να αλλάζει πρόσωπο, να
γίνεται ικανότητα και επιτυχία.
Οι συµβουλές απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων, κάποιες θα είναι προφανώς περισσότερο
κατάλληλες για µικρότερους µαθητές, ενώ άλλες για µεγαλύτερους θέµατα ωστόσο δοµής, εκπαίδευσης και
ενθάρρυνσης είναι κοινά και αφορούν όλα τα παιδιά.
1. Πρώτον, σιγουρευτείτε ότι έχετε να κάνετε µε ΣΕΠ/Υ. Αναµφίβολα δεν είναι καθήκον του εκπαιδευτικού να
διαγνώσει το ΣΕΠ/Υ, µπορείτε όµως, και θα έπρεπε, να κάνετε στους γονείς µερικές ερωτήσεις. Συγκεκριµένα,
βεβαιωθείτε ότι έχει ελεγχθεί πρόσφατα η ακοή και η όραση του παιδιού και ότι επίσης δεν υπάρχουν άλλα ιατρικά
προβλήµατα. Βεβαιωθείτε ότι οι ανάλογη εξέταση ήταν επαρκής. Συνεχίστε να κάνετε ερωτήσεις µέχρις ότου
πεισθείτε. Την ευθύνη για όλα αυτά την έχουν οι γονείς και όχι ο εκπαιδευτικός, ο εκπαιδευτικός όµως µπορεί να
υποστηρίξει τη διαδικασία.
2. ∆εύτερον, οργανώστε την υποστήριξή σας. Το να είσαστε εκπαιδευτικός σε µια τάξη όπου υπάρχουν δύο τρία παιδιά
µε ΣΕΠ/Υ είναι τροµερά κουραστικό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την υποστήριξη του σχολείου και των γονέων. Βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει κάποιος ειδικός που να µπορείτε να τον συµβουλευτείτε όταν συναντήσετε πρόβληµα (ειδικός σε
µαθησιακές δυσκολίες, παιδοψυχίατρος, κοινωνικός λειτουργός, σχολικός ψυχολόγος, παιδίατρος - το δίπλωµά του
δεν έχει σηµασία). Εκείνο που πρέπει να σας απασχολεί είναι το αν γνωρίζει αρκετά για το ΣΕΠ/Υ και έχει δει αρκετά
παιδιά µε ΣΕΠ/Υ. Βεβαιωθείτε ότι οι γονείς συνεργάζονται µαζί σας και ότι οι συνάδελφοί σας µπορούν να σας
βοηθήσουν.
3. Τρίτον, να ξέρετε τα όριά σας. Μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια. Εσείς ως εκπαιδευτικός δεν είστε υποχρεωµένος
να είστε και ειδικός στο ΣΕΠ/Υ. Γι' αυτό δε θα πρέπει να διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια όταν θεωρήσετε πως την έχετε
ανάγκη.
4. Ρωτήστε το µαθητή για το τι θα τον βοηθούσε. Αυτή η εύλογη κίνηση παραβλέπεται σχεδόν πάντα. Εµείς οι
ενήλικες είµαστε συνήθως τόσο απασχοληµένοι στην προσπάθειά µας να ανακαλύψουµε µόνοι µας τι είναι καλό γι'
αυτά τα παιδιά και τι οφείλουµε να κάνουµε γι' αυτά, που µας διαφεύγει να διατυπώσουµε ερωτήσεις για το τι
νοµίζουν τα ίδια ότι θα τα βοηθούσε. Αυτά τα παιδιά έχουν συνήθως διαίσθηση. Αν τα ρωτήσετε, θα σας πουν πώς
µπορούν να µάθουν καλύτερα. Ντρέπονται πολύ να σας ενηµερώσουν από µόνα τους, γιατί τους φαίνεται κάπως
τραβηγµένο. Ωστόσο προσπαθήστε να καθίσετε µαζί µε το µαθητή κάνοντάς του ερωτήσεις για το πώς θα µπορούσε
να µάθει καλύτερα. Ο καλύτερος "ειδικός" για να προτείνει την αποδοτικότερη µέθοδο εκµάθησης είναι το ίδιο το
παιδί. Είναι φοβερό πόσο συχνά αγνοούνται ή δεν ακούγονται οι απόψεις τους. Επιπροσθέτως, ειδικά σε σχέση µε τα
µεγαλύτερα παιδιά, βεβαιωθείτε ότι το παιδί γνωρίζει τι είναι το ΣΕΠ/Υ. Αυτό θα βοηθήσει αρκετά και τους δυο σας.
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5. Να θυµάστε το συναισθηµατικό κοµµάτι που εµπερικλείει η διαδικασία της µάθησης. Αυτοί οι µαθητές χρειάζονται
ειδική βοήθεια για να βρουν ευχαρίστηση µέσα στη τάξη για να αντικαταστήσουν µε επιτυχία την αποτυχία και τη
µαταίωση, µε ενθουσιασµό την ανία και το φόβο. Είναι απαραίτητο να δώσετε προσοχή στα συναισθήµατα που
εµπλέκονται στη διαδικασία της µάθησης.
6. Να θυµάστε ότι οι µαθητές µε ΣΕΠ/Υ έχουν ανάγκη από τη δοµή και την οργάνωση. Το περιβάλλον τους οφείλει να
δοµεί εξωτερικά αυτό που εκείνοι δεν µπορούν να δοµήσουν εσωτερικά από µόνοι τους. Φτιάξτε λίστες. Τα παιδιά µε
ΣΕΠ/Υ ωφελούνται πολύ από έναν πίνακα ή µια λίστα που θα χρησιµοποιούν ως σηµείο αναφοράς όταν χάνονται κατά
τη διάρκεια µίας δραστηριότητάς τους.
Χρειάζονται υπενθυµίσεις. Χρειάζονται προκαταρκτικές παρουσιάσεις. Χρειάζονται επανάληψη. Χρειάζονται
κατεύθυνση. Χρειάζονται όρια. Χρειάζονται δοµή.
7. Αναρτήστε κανόνες. Να τους γράψετε σε ευδιάκριτο µέρος. Τα παιδιά δε θα νιώθουν άγχος αν γνωρίζουν τι
περιµένετε από αυτά.
8. Να επαναλαµβάνετε τις οδηγίες. Να γράφετε τις οδηγίες. Να λέτε τις οδηγίες. Να επαναλαµβάνετε τις οδηγίες. Τα
άτοµα µε ΣΕΠ/Υ έχουν ανάγκη να ακούνε τα ίδια πράγµατα πάνω από µία φορά.
9. Να έχετε συχνή βλεµµατική επαφή. Μπορείτε να "επαναφέρετε" ένα παιδί µε ΣΕΠ/Υ χρησιµοποιώντας το βλέµµα.
Κάντε το συχνά. Μια µατιά µπορεί να επαναφέρει ένα παιδί από την ονειροπόληση ή να το καθησυχάσει µε τρόπο
σιωπηλό.
10. Βάλτε το παιδί µε ΣΕΠ/Υ να καθίσει κοντά σας ή σε εκείνο το σηµείο που βρίσκεστε το µεγαλύτερο µέρος της
ώρας. Αυτό θα συντελέσει αποτελεσµατικά στη µείωση της έντονης κινητικότητάς τους, που τόσο τα ταλαιπωρεί.
11. Θέστε όρια και περιορισµούς. Στόχος της επιβολής ορίων είναι να συγκρατήσετε και να καθησυχάσετε τα παιδιά,
όχι να τα τιµωρήσετε. Να επιβάλλετε τα όρια µε συνέπεια, λογική, γρήγορα και απλά. Μην εµπλέκεστε σε πολύπλοκες,
"δικηγορίστικες" συζητήσεις περί δικαίου. Αυτές οι µακροσκελείς συζητήσεις σάς αποµακρύνουν από το στόχο σας. Μη
χάνετε τον έλεγχο της κατάστασης.
12. Να έχετε όσο το δυνατό περισσότερο ξεκάθαρο και σαφές ηµερήσιο πρόγραµµα. Τοποθετήστε το πάνω στον
πίνακα της τάξης ή πάνω στο θρανίο του παιδιού. Να το χρησιµοποιείτε συχνά ως σηµείο αναφοράς. Αν προτίθεστε να
κάνετε κάποιες αλλαγές, όπως κάνουν αρκετοί έµπειροι εκπαιδευτικοί, ενηµερώστε και προετοιµάστε τα παιδιά. Οι
ανακατατάξεις και οι ξαφνικές αλλαγές τούς είναι δύσκολες. Τα αποπροσανατολίζουν. Φροντίστε λοιπόν να τα
προετοιµάσετε αρκετό καιρό πριν. Ανακοινώστε τους τι πρόκειται να συµβεί και εξακολουθήστε να επαναλαµβάνετε
όλο και περισσότερο, όσο ο καιρός πλησιάζει, τις επικείµενες αλλαγές.
13. Προσπαθήστε να τα βοηθήσετε ώστε να σχεδιάσουν το πρόγραµµα που θα ακολουθήσουν µετά το τέλος της
ηµέρας τους στο σχολείο, παίρνοντας έτσι µέτρα ώστε να αποφευχθεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ΣΕΠ/Υ: η
αδράνεια.
14. Καταργήστε ή µειώστε τη συχνότητα των τεστ που υπόκεινται σε χρονικούς περιορισµούς. Η εκπαιδευτική αξία
αυτών των τεστ είναι µικρή.
15. Επιτρέψτε τους, ως δικλίδα ασφαλείας, να "δραπετεύουν" για λίγο από την τάξη. Αν αυτό περάσει και
ενσωµατωθεί στους κανόνες της τάξης, δε θα εκνευρίζονται από την ανυπαρξία διεξόδου. Μ' αυτόν τον τρόπο θα
µάθουν να κάνουν χρήση της αυτοπαρατήρησης και της αυτο-ρύθµισής τους.
16. Προσπαθήστε ώστε οι εργασίες για το σπίτι να στηρίζονται στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Τα παιδιά µε
ΣΕΠ/Υ δεν αντέχουν συνήθως το µεγάλο φόρτο εργασίας. Εφόσον µαθαίνουν αυτά που πρέπει, είναι προτιµότερο να
τους επιτρέπεται να έχουν λιγότερη δουλειά στο σπίτι. ∆εν πρέπει να έχουν περισσότερη δουλειά απ' αυτή που
µπορούν ν' αντέξουν.
17. Παρακολουθήστε συχνά την πρόοδό τους. Η συχνή πληροφόρηση τους για την προσωπική τους πρόοδο έχει
εξαιρετικά οφέλη, καθώς τα βοηθάει να παραµένουν στο στόχο, τους επιτρέπει να ξέρουν τι περιµένουν οι άλλοι από
αυτά και πώς τα πηγαίνουν στο σχολείο όλα αυτά αποτελούν παράγοντες που συντελούν στην ενθάρρυνσή τους.
18. Σπάστε τις µεγάλες εργασίες σε µικρότερες. Αυτό συνιστά µία από τις πιο σηµαντικές τεχνικές διδασκαλίας για τα
παιδιά µε ΣΕΠ/Υ. Οι µεγάλες εργασίες γρήγορα "πνίγουν" το παιδί, µε αποτέλεσµα να οπισθοχωρεί έντροµο και γεµάτο
δάκρυα µε ένα "ποτέ δε θα µπορέσω να Το κάνω ΑΥΤΟ". Αν όµως χωρίζετε τις εργασίες σε µικρότερα τµήµατα που
µπορεί να χειριστεί ευκολότερα, τότε κάθε µικρότερο κοµµάτι θα του φαίνεται ευκολότερο να κάνει και έτσι δεν θα
νιώθει "πνιγµένο". Γενικά, τα παιδιά αυτά µπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγµατα από αυτά που νοµίζουν ότι
µπορούν. Με αυτήν τη διαφορετική κατανοµή του υλικού, ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιτρέψει στο παιδί να αποδείξει
στον εαυτό του ότι τα καταφέρνει.
19. Κάντε χιούµορ, διασκεδάστε τη διδασκαλία, αποφύγετε να είστε κοινότοποι και συµβατικοί. Τα άτοµα µε ΣΕΠ/Υ
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αγαπούν την καινοτοµία. Ενθουσιάζονται. Τους βοηθάει στη συγκέντρωση - και εσείς συγκεντρώνεστε µ' αυτόν τον
τρόπο. Αυτά τα παιδιά είναι όλο ζωή - αγαπούν τη διασκέδαση και το παιχνίδι. Και πάνω απ' όλα, σιχαίνονται τη
βαρεµάρα. Η "θεραπεία" τους περιλαµβάνει πολλά βαρετά πράγµατα, όπως ηµερήσια προγράµµατα, λίστες και
κανόνες. Θα βοηθούσε λοιπόν αρκετά, αν, κατά διαστήµατα, µπορείτε να αφήνεστε και να "παιδιαρίζετε".
20. Προσέξτε ωστόσο την υπερδιέγερση από υπερβολικά πολλά εξωτερικά ερεθίσµατα. Το παιδί µε ΣΕΠ/Υ µπορεί να
ξεχειλίσει όπως µια κατσαρόλα επάνω στη φωτιά. Πρέπει να είστε σε θέση να µειώσετε γρήγορα τη "θερµοκρασία", και
ο καλύτερος τρόπος για να αντιµετωπίσετε το χάος στην τάξη του σχολείου είναι να το προλάβετε εξαρχής.
21. Αναζητήστε την επιτυχία και τονίστε την όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτά τα παιδιά ζουν µέσα σε τόση
αποτυχία, που χρειάζονται τη µεγαλύτερη δυνατή θετική αντιµετώπιση µη δώσετε όµως υπερβολική έµφαση σ' αυτό.
Ο έπαινος είναι χρήσιµος και εποικοδοµητικός. Αγαπούν την ενθάρρυνση, τα "τρέφει". Χωρίς αυτή συρρικνώνονται και
µαραίνονται. Συχνά το πιο αποκαρδιωτικό κοµµάτι του ΣΕΠ/Υ δεν είναι καθαυτό το ΣΕΠ/Υ, είναι η δευτερεύουσα
επιβλαβής επίδραση που έχει στην αυτοπεποίθηση του παιδιού. Γι' αυτό λοιπόν "ποτίστε" αυτά τα παιδιά µε
παρότρυνση και έπαινο.
22. Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν συχνά πρόβληµα µνήµης. ∆ιδάξτε τους µικρά κόλπα, όπως µνηµονικές τεχνικές,
χρησιµοποιήστε βοηθητικές κάρτες κ.λπ. Συχνά επίσης έχουν προβλήµατα µε αυτό που ο Mel Levine αποκαλεί "ενεργό
µνήµη", το χώρο της µνήµης δηλαδή που χρησιµοποιείται όταν προσπαθούµε να ολοκληρώσουµε µια εργασία.
Οποιοδήποτε µικρό κόλπο µπορείτε να µηχανευτείτε - συνθηµατικές κινήσεις, οµοιοκαταληξίες, κωδικούς και όλα τα
σχετικά - µπορεί να βοηθήσει πολύ στη βελτίωση της µνήµης.
23. Χρησιµοποιήστε σχεδιαγράµµατα. ∆ιδάξτε τους πώς να χρησιµοποιούν σχεδιαγράµµατα. ∆ιδάξτε τους
υπογράµµιση. Αυτές οι τεχνικές δεν είναι εύκολες για τα παιδιά µε ΣΕΠ/Υ, αλλά, εάν τις µάθουν, µπορεί να
συντελέσουν στη δόµηση και στη σχηµατοποίηση αυτού που µαθαίνουν τη στιγµή που το µαθαίνουν. Βοηθάει στο να
αισθανθούν ότι τα καταφέρνουν ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ, τη στιγµή δηλαδή που το
χρειάζονται περισσότερο. Έτσι, δεν αισθάνονται ότι µαταιοπονούν, ένα συναίσθηµα που τους ακολουθεί σε όλη τη
µαθησιακή διαδικασία.
24. Ανακοινώστε αυτό που θέλετε να πείτε προτού το πείτε. Πέστε το. Μετά επαναλάβετε αυτό που είπατε. Πολλά
παιδιά µε ΣΕΠ/Υ είναι οπτικοί και όχι ακουστικοί τύποι. Συνεπώς, θα βοηθούσε πολύ αν µπορούσατε να γράψετε αυτό
που πρόκειται να πείτε και εν συνεχεία να το πείτε πάλι.
25. Απλοποιήστε τις οδηγίες. Απλοποιήστε τις επιλογές. Απλοποιήστε το ηµερήσιο πρόγραµµα. Χρησιµοποιήστε πιο
εύκολο λεξιλόγιο. Χρωµατίστε τις λέξεις που χρησιµοποιείτε. Ο χρωµατισµός της γλώσσας κρατά την προσοχή.
26. Χρησιµοποιήστε πληροφοριακό υλικό που βοηθάει τον µαθητή στην αυτοπαρατήρησή του. Τα παιδιά µε ΣΕΠ/Υ
έχουν την τάση να µην αυτο-παρατηρούνται. Συχνά δεν έχουν ιδέα για την εντύπωση που προκαλούν ή για τον
αντίκτυπο της συµπεριφοράς τους. Προσπαθήστε να τους παρέχετε αυτές τις πληροφορίες µε εποικοδοµητικό τρόπο.
Κάντε ερωτήσεις του στιλ: "Ξέρεις τι έκανες µόλις τώρα;" ή "Πώς νοµίζεις ότι θα µπορούσες να το πεις διαφορετικά;"
ή "Γιατί, κατά τη γνώµη σου, το κορίτσι στεναχωρήθηκε µ' αυτό που του είπες;" Κάντε τους ερωτήσεις που ενισχύουν
την αυτοπαρατήρηση.
27. Ορίστε µε σαφήνεια τις προσδοκίες σας.
28. Μπορείτε, να χρησιµοποιήσετε ένα σύστηµα µε πόντους στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αλλαγή της
συµπεριφοράς ή ένα σύστηµα επιβράβευσης για παιδιά µικρότερης ηλικίας. Τα παιδιά µε ΣΕΠ/Υ ανταποκρίνονται στην
επιβράβευση και χρειάζονται κίνητρα. Πολλά από αυτά είναι µικροί επιχειρηµατίες.
29. Αν το παιδί δείχνει ότι δυσκολεύεται στην αναγνώριση κάποιων κοινωνικών κωδκών - γλώσσα του σώµατος,
τόνος της φωνής, σωστή χρήση του χρόνου κ.λπ. -, προσπαθήστε να του δώσετε διακριτικά συγκεκριµένες και σαφείς
συµβουλές εν είδει κοινωνικής εκπαίδευσης. Πρώτα, για παράδειγµα, πέστε "Προτού πεις τη δική σου ιστορία, άκουσε
την ιστορία του άλλου" ή "Κοίταζε τον άλλον όταν µιλάει". Πολλά παιδιά µε ΣΕΠ/Υ δίνουν την εντύπωση ότι είναι
αδιάφορα ή εγωιστικά, ενώ αυτό που συµβαίνει πραγµατικά είναι ότι δεν έχουν µάθει πώς να συναναστρέφονται µε
τους άλλους ανθρώπους. Αυτή η δεξιότητα δεν αποκτάται αυτόµατα σε όλα τα παιδιά, µπορεί όµως να διδαχθεί.
30. ∆ιδάξτε τους πώς να γράφουν σε ένα τεστ.
31. Μετατρέψτε τη σχολική εργασία σε οµαδικό παιχνίδι. Το κίνητρο της οµάδας βοηθάει το παιδί µε ΣΕΠ/Υ.
32. Χωρίστε τις δυάδες, ή τριάδες ή και τις οµάδες που δεν λειτουργούν καλά µαζί.
33. Βοηθήστε τους να ενταχθούν κοινωνικά. Όσο αισθάνονται ότι ανήκουν στο σύνολο, θα έχουν κίνητρα και δε θα
αποσπάται η προσοχή τους.
34. Όποτε το επιτρέπουν οι περιστάσεις, αναθέστε τους κάτι για το οποίο να είναι υπεύθυνα.

http://www.specialeducation.gr/print.php?sid=119

3/7/2007

Σελίδα 4 από 5

Special Education

35. ∆οκιµάστε να υπάρχει ένα Τετράδιο Σχολείου-Σπιτιού. Αυτό µπορεί πραγµατικά να βοηθήσει στην καθηµερινή
επικοινωνία γονέα-εκπαιδευτικού για να αποφευχθούν οι αρνητικά φορτισµένες συναντήσεις. Λειτουργεί επίσης
εποικοδοµητικά στην συχνή πληροφόρηση που είναι αναγκαίο να έχουν τα παιδιά αυτά.
36. Προσπαθήστε να κρατάτε σηµειώσεις για την καθηµερινή τους πρόοδο.
37. Ενισχύστε και δοµήστε ένα πλαίσιο για αυτοαναφορά και αυτοπαρακολούθηση. Μικρές συζητήσεις στο τέλος της
ηµέρας µπορεί να αποδειχτούν χρήσιµες.
38. Προετοιµάστε τα παιδιά για οτιδήποτε είναι εκτός προγράµµατος. Τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη να γνωρίζουν
προκαταβολικά αυτό που πρόκειται να συµβεί έτσι ώστε να προετοιµαστούν ψυχολογικά. Αν ξαφνικά τους δοθεί
ελεύθερος χρόνος και βγουν από το πρόγραµµά τους θα εµφανίσουν υπερδιέγερση.
39. Επαινέστε, χαϊδέψτε, επιδοκιµάστε, ενθαρρύνετέ τα. ∆ώστε τους "τροφή"
40. Ζητήστε από τα µεγαλύτερα παιδιά να γράφουν τις ερωτήσεις τους. Αυτό θα τα βοηθήσει να σηµειώνουν τις
σκέψεις τους και ακούνε καλύτερα τις απαντήσεις.
41. Πολλά από αυτά τα παιδιά εµφανίζουν δυσκολία στο γράψιµο. Σκεφτείτε άλλες εποικοδοµητικές εναλλακτικές
λύσεις. Πέστε τους να χρησιµοποιούν τον υπολογιστή. Υπαγορεύστε. ∆ώστε τους προφορικά τεστ.
42. Να είστε όπως ο µαέστρος της συµφωνικής ορχήστρας. Τραβήξτε την προσοχή της ορχήστρας προτού ξεκινήσει (µπορείτε να µείνετε σιωπηλοί ή να χτυπήσετε ρυθµικά την µπαγκέτα σας για να το καταφέρετε)-. Κρατήστε την τάξη
"σε ρυθµό", αποτεινόµενος σε διαφορετικά πρόσωπα από τα οποία χρειάζεστε τη βοήθειά τους.
43. Όταν υπάρχει δυνατότητα, κανονίστε να υπάρχει ένας συµµαθητής που µπορεί να βοηθήσει στη µελέτη και δώστε
το τηλέφωνό του.
44. Εξηγήστε και κάντε όσο πιο φυσιολογική µπορείτε την ιδιαίτερη µεταχείριση που λαµβάνει ο µαθητής µε ΣΕΠ/Υ,
προκειµένου να αποφευχθεί ο στιγµατισµός του.
45. Να βλέπετε τους γονείς συχνά. Αποφεύγετε τις συναντήσεις σε περιόδους προβληµάτων ή κρίσης.
46. Ενθαρρύνετε το παιδί να διαβάζει µεγαλόφωνα στο σπίτι. ∆ιαβάζετε όσο το δυνατό πιο µεγαλόφωνα στην τάξη.
∆ιηγηθείτε ιστορίες. Βοηθήστε το να αποκτήσει την ικανότητα να παραµένει στο ίδιο θέµα, χωρίς να αποσπάται η
προσοχή του.
47. Επαναλαµβάνετε, επαναλαµβάνετε, επαναλαµβάνετε.
48. Γυµναστική. Μία από τις καλύτερες θεραπείες αντιµετώπισης του ΣΕΠ/Υ για τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες είναι
η γυµναστική, και, κατά προτίµηση, η έντονη γυµναστική. Η γυµναστική βοηθάει στην εκτόνωση της υπερβολικής
ενέργειας και στην εστίαση της προσοχής, διεγείρει συγκεκριµένες ορµόνες και νευρο-χηµικές ουσίες που δρουν
ευεργετικά στον οργανισµό, και, τέλος, είναι διασκεδαστική. Βεβαιωθείτε ότι η γυµναστική ΕΙΝΑΙ διασκεδαστική έτσι
ώστε το παιδί να συνεχίσει να ασκείται και στην υπόλοιπη ζωή του.
49. Έµφαση, αναφορικά µε τα µεγαλύτερα παιδιά, πρέπει να δίνεται στην προετοιµασία τους πρίν έρθουν στο σχολείο.
Όσο πιο ενήµερο είναι το παιδί εκ των προτέρων για το τι θα συζητηθεί στην τάξη κατά τη συγκεκριµένη ηµέρα, τόσο
πιο εύκολα θα του γίνει κατανοητό το υλικό που θα παρουσιαστεί.
50. Να είστε πάντα έτοιµοι για ξεχωριστές, ευχάριστες καταστάσεις. Αυτά τα παιδιά είναι πολύ πιο ταλαντούχα και
χαρισµατικά απ' όσο δείχνουν. Είναι γεµάτα δηµιουργικότητα, παιχνιδιάρικη διάθεση, αυθορµητισµό και κέφι. Είναι
συνήθως ευέλικτα σε καταστάσεις, είναι ανοιχτόκαρδα και τους αρέσει να βοηθούν. Συνήθως χαρακτηρίζονται από
"κάτι το ιδιαίτερο", που ευεργετεί το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται.
Να θυµάστε ότι µέσα σε αυτήν τη κακοφωνία υπάρχει µία µελωδία, µια συµφωνία που περιµένει να γραφεί.
∆ιασκευή από το βιβλίο Answers to Distraction, Edward M. Hallowell, M.D. και John J. Ratey, M.D., Pantheon, Ν.
Υork, 1995 www.drhallowell.com
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