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Μικροί ακροατές
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Εάν διαβάζετε αυτό το φυλλάδιο, πιθανώς έχετε ένα πολύ

Το φυλλάδιο αυτό θεωρεί ότι τα περισσότερα παιδιά με

μικρό παιδί στο οποίο έχει τοποθετηθεί ένα κοχλιακό εμ-

σημαντική απώλεια της ακοής επωφελούνται από τα

φύτευμα. Συγχαρητήρια για την ταχεία αντίδρασή σας να

κοχλιακά εμφυτεύματα και έχουν τη δυνατότητα να

παρέχετε στο παιδί σας τεχνολογία η οποία θα το βοηθή-

εξελιχθούν σε άτομα με ικανότητες επικοινωνίας

σει να ακούει. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να συνειδητοποι-

χρησιμοποιώντας την προφορική γλώσσα. Είναι καλά

ήσετε ότι έχετε ξεκινήσει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον τα-

κατανοητό ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που

ξίδι. Θα είναι δύσκολο σε ορισμένες στιγμές, όμως η

επηρεάζουν την ικανότητα επικοινωνίας, όπως η ηλικία

ανταμοιβή θα είναι μεγάλη. Οι πληροφορίες που παρέχο-

εντοπισμού και θεραπείας της απώλειας ακοής, το

νται στο φυλλάδιο «Μικροί ακροατές» είναι ένας συνδυα-

οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, καθώς και η

σμός γνώσεων που προκύπτουν από επιστημονικά ευρή-

παρουσία ή απουσία άλλων μαθησιακών προκλήσεων, για

ματα, εμπειρίες των κλινικών ιατρών και τα

να αναφέρουμε μερικούς από αυτούς. Ο στόχος αυτού του

αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος που αναφέ-

φυλλαδίου οδηγιών είναι να σας βοηθήσει να καθορίσετε

ρονται στη σελίδα 3. Το φυλλάδιο αυτό στοχεύει ειδικά

το στάδιο για τη μετέπειτα επιτυχία στην επικοινωνία και

στους γονείς και στα άτομα που φροντίζουν τα παιδιά, εί-

αρχικά είναι σημαντικό να επιζητάτε ένα θετικό

ναι όμως επίσης κατάλληλο για τους δασκάλους των παι-

αποτέλεσμα. Εάν δεν επιζητούμε το καλύτερο, μπορεί να

διών ηλικίας κάτω των τριών ετών που φέρουν κοχλιακό

σκεφτούμε να συμβιβαστούμε με λιγότερα από το

εμφύτευμα.

καλύτερο. Να συνεργάζεστε στενά με τους τοπικούς
επαγγελματίες αποκατάστασης για να διασφαλίσετε ότι οι

Να θυμάστε: το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κά-

προσδοκίες σας είναι ρεαλιστικές με βάση την ατομική

νετε για το παιδί σας μετά την εμφύτευση κοχλιακού εμ-

κατάσταση του παιδιού σας.

φυτεύματος είναι να επικοινωνήσετε μαζί του με έναν ευχάριστο, χαλαρό και φυσικό τρόπο (χωρίς πολλές σκέψεις

Ελπίζουμε να βρείτε χρήσιμες τις πληροφορίες που

και προγραμματισμούς). Στην πραγματικότητα,

παρέχονται στο φυλλάδιο «Μικροί ακροατές». Για

ο καλύτερος τρόπος για να διαβάσετε το φυλλάδιο «Μι-

περισσότερες ιδέες, υλικά και βοήθεια, επικοινωνήστε με

κροί ακροατές» είναι να το θεωρείται ως το εγχειρίδιο

το πλησιέστερο γραφείο της MED-EL ή δείτε την ενότητα

των πρόσθετων πραγμάτων που πρέπει να θυμάστε ενώ

BRIDGE to Better Communication της ιστοσελίδας της

μιλάτε στο παιδί σας σαν να πρόκειται για ένα παιδί με φυ-

MED-EL στη διεύθυνση www.medel.com.

σιολογική ακοή. Το φυλλάδιο «Μικροί ακροατές» περιγράφει αυτά τα «πρόσθετα πράγματα», καθώς και τον τρόπο
με τον οποίο μπορούν να γίνουν ένα φυσικό μέρος της καθημερινής επικοινωνίας μεταξύ εσάς και του παιδιού σας.
Όταν εξοικειωθείτε με αυτά τα εργαλεία και τις συμβουλές, προσπαθήστε να τις εφαρμόσετε. Θα διαπιστώσετε
ότι θα γίνουν γρήγορα μια «καλή συνήθεια» η οποία θα ενισχύει την ανάπτυξη της ομιλίας του παιδιού σας μετά την
εμφύτευση κοχλιακού εμφυτεύματος.
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Κεφάλαιο 1:

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας
στα κοχλιακά εμφυτεύματα
Το κοχλιακό εμφύτευμα (ΚΕ) είναι μια ηλεκτρονική συ-

στην ανάπτυξη των ακουστικών και λεκτικών δεξιοτή-

σκευή, η οποία εμφυτεύεται στο έσω αυτί (στον κοχλία)

των παιδιών που έλαβαν εμφυτεύματα πριν από την ηλι-

και χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ακοής σε ασθε-

κία των τεσσάρων ετών, έναντι παιδιών που εμφυτεύτη-

νείς με σοβαρού και πολύ σοβαρού βαθμού απώλεια

καν πριν από την ηλικία των δύο ετών, όπως κατεδείχθη

ακοής. Έχουν περάσει μόνο 30 χρόνια από τη διενέργεια

από τους De Raeve (2010), May-Mederake et al. (2010),

των πρώτων χειρουργικών επεμβάσεων εμφύτευσης ΚΕ.

Svirsky et al. (2004), Anderson et al. (2003), Kirk et al.

Η κοχλιακή εμφύτευση αποτελεί πλέον μια αποδεκτή θε-

(2002), Osberger et al. (2002), Sharma et al.(2002), Sharma

ραπευτική μέθοδο για παιδιά και ενήλικες με σημαντική

et al. (2002),(2002), και Nikolopoulos et al. (1999). Επίσης,

απώλεια ακοής.

υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία από έρευνες που υποδη-

Το κοχλιακό εμφύτευμα δεν αποκαθιστά και δεν δημιουρ-

την ηλικία των δύο ετών, μπορούν να φθάσουν τους ακού-

γεί φυσιολογική ακοή. Αυτό που κάνει είναι να μπορεί να

οντες συνομιλίκους τους σε ορισμένες δεξιότητες ανά-

παρέχει σε ένα κωφό άτομο, υπό τις κατάλληλες συνθή-

πτυξης του λόγου (Geers et al., 2009; Hayes et al., 2009;

λώνουν ότι τα παιδιά που έλαβαν εμφυτεύματα πριν από

κες, τη δυνατότητα να ακούει ήχους του περιβάλλοντος,

Nicholas et al., 2007; Svirsky et al., 2004) και πολλά από

να καταλαβαίνει την ομιλία, να μιλάει στο τηλέφωνο και

αυτά μπορούν να ενταχθούν στην κανονική σχολική εκπαί-

ακόμα να μπορεί να απολαμβάνει τη μουσική. Τα παιδιά

δευση στις πρώτες τάξεις (Francis et al.,1999;Geers et

αποτελούν μια ομάδα, η οποία μπορεί να έχει μεγάλα

al.,2003).

οφέλη από τα ΚΕ, ειδικά εάν λάβουν ένα ΚΕ σε μικρή ηλικία.
Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχθούν τα παιΤα παιδιά που είναι κωφά και χρησιμοποιούν ΚΕ χρειάζο-

διά με ΚΕ όσο το δυνατόν περισσότερο το χρονικό διά-

νται συχνά επιπλέον υποστήριξη και εκπαιδευτικές επι-

στημα μετά την εμφύτευση.

λογές. Το φυλλάδιο αυτό έχει στόχο την παροχή χρήσιμων συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών στους
γονείς, ειδικά για την εργασία με παιδιά πολύ μικρής ηλικίας στα οποία έχει τοποθετηθεί ένα ΚΕ.

Η σημασία της πρώιμης εμφύτευσης
Η ανιχνευτική εξέταση της ακοής που γίνεται στα νεο-

Είναι τα δύο εμφυτεύματα καλύτερα από
το ένα;
Η λειτουργία και των δύο αυτιών είναι σημαντική για την
ακοή. Όχι μόνο ακούμε καλύτερα με τα δύο αυτιά απ' ό,τι
με το ένα, αλλά επίσης μπορούμε να ακούσουμε τους χαμηλούς ήχους πιο εύκολα, να αντιληφθούμε καλύτερα σε

γέννητα σε πολλές χώρες έχει οδηγήσει στην πρώιμη δι-

θορυβώδη περιβάλλοντα, να μπορούμε να προσανατολί-

άγνωση των ικανοτήτων ακοής των παιδιών. Τώρα μπο-

σουμε την πηγή του ήχου και να κατανοήσουμε την ομιλία

ρεί να διενεργείται παρέμβαση εντός μερικών μηνών από

από απόσταση. Αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί με την

τη διάγνωση σοβαρής απώλειας ακοής. Συνεχώς αυξάνο-

πρώιμη αμφοτερόπλευρη εμφύτευση. Παρότι η αμφοτε-

νται τα δεδομένα που υπαγορεύουν την πολύ πρώιμη εμ-

ρόπλευρη εμφύτευση δεν καλύπτεται από όλους τους

φύτευση και την ύπαρξη μιας «κρίσιμης» ή τουλάχιστον

παρόχους υγειονομικής ασφάλισης στον κόσμο, η κάλυψη

«ευαίσθητης» περιόδου για τη βέλτιστη ανάπτυξη της

αυξάνεται και υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι θα κα-

ακοής και του λόγου (Osberger,1997; Sharma et al. 2005)

λυφθεί. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα ή δεν είστε έτοιμοι

Έχουν τεκμηριωθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές

να εξετάσετε το ενδεχόμενο αμφοτερόπλευρης 		
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εμφύτευσης, είναι σημαντικό για το παιδί σας να συνεχίσει

εμφύτευση. Ωστόσο, υπάρχουν παιδιά που αντιμετωπίζουν

να φορά ακουστικό βαρηκοΐας στο αυτί που δεν έχει τοπο-

και άλλες μαθησιακές προκλήσεις εκτός από την απώλεια

θετηθεί εμφύτευμα. Αυτή είναι μια σημαντική συζήτηση

ακοής και στα οποία η εφαρμογή της Ολικής Επικοινωνίας

που θα πρέπει να κάνετε με τον ακοολόγο που σας παρακο-

(ονομάζεται επίσης «δίγλωσση» προσέγγιση σε ορισμένες

λουθεί.Τα παιδιά που έχουν λάβει εμφύτευμα αποτελούν

χώρες) μπορεί να είναι προτιμότερη. Αυτές οι αποφάσεις

μια μοναδική ομάδα. Σε αντίθεση με τους ενήλικες οι

είναι καλύτερο να λαμβάνονται από την οικογένεια και

οποίοι μπορεί να είχαν ακοή την οποία έχασαν στην πορεία,

τους επαγγελματίες που εργάζονται στενά με το παιδί. Αυ-

τα παιδιά συνήθως μαθαίνουν να ακούν μόνο τον ήχο από το

τοί καταλαβαίνουν τις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού

κοχλιακό τους εμφύτευμα. Αποτελεί κοινή γνώση ότι είναι

και της οικογένειάς του. Το φυλλάδιο Επιλογών Επικοινω-

πιο δύσκολο να μάθουμε ορισμένα πράγματα αργότερα στη

νίας και Εκπαιδευτικής Τοποθέτησης που διατίθεται από

ζωή - όπως μια δεύτερη γλώσσα - και έχει γίνει κατανοητό

την MED-EL αναλύει το εύρος των μεθόδων επικοινωνίας

από παλιά ότι υπάρχει ένα «κρίσιμο χρονικό παράθυρο» νω-

και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά

ρίς στην ζωή του παιδιού κατά το οποίο το παιδί έχει την

περιβάλλοντα τα οποία μπορεί να συναντήσει αργότερα το

καλύτερη πιθανότητα να χρησιμοποιήσει τους ήχους για

παιδί στο σχολείο. Για τους σκοπούς του φυλλαδίου αυτού,

την ανάπτυξη της γλώσσας. Για παράδειγμα, μελέτες έχουν

οδηγίες όπως «πείτε στο παιδί σας» ή «προφέρετε _ στο

καταδείξει ότι τα παιδιά που έλαβαν αμφοτερόπλευρα εμ-

παιδί σας», συνήθως αναφέρονται σε μια δραστηριότητα

φυτεύματα πριν από την ηλικία των 3½ ετών μπορούσαν να

που σκοπό έχει να αναπτύξει τη γλώσσα, ανεξάρτητα από

αξιοποιήσουν καλύτερα τη μαθησιακή ικανότητα του εγκε-

τον τρόπο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται. Εάν χρησιμο-

φάλου (Sharma et al. 2005).

ποιείτε έναν συνδυασμό νοημάτων και προφορικής γλώσσας με το παιδί σας, προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε

Τρόπος επικοινωνίας

πρώτα την προφορική γλώσσα για να διεγείρετε την ικανό-

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στον τρόπο

τητα ακοής με το εμφύτευμα, αλλά στη συνέχεια να κρίνετε

της επικοινωνίας τον οποίο επιλέγουν οι γονείς για να

αν τελικά η νοηματική γλώσσα είναι απαραίτητο να προστε-

εφαρμόσουν με το παιδί τους. Ορισμένες οικογένειες επι-

θεί ώστε να υποστηρίξετε την εκμάθηση της γλώσσας.

λέγουν μια αυστηρά προφορική γλώσσα, ενώ άλλες επιλέγουν έναν συνδυασμό προφορικής και νοηματικής γλώσσας.
Ορισμένες οικογένειες μιλούν πολλές προφορικές γλώσσες στο σπίτι. Οι περισσότεροι γονείς που επιλέγουν να
προχωρήσουν στην εμφύτευση σε μικρή ηλικία, το αποφασίζουν διότι θέλουν να προσφέρουν στο παιδί τους την καλύτερη πιθανότητα να γίνει ένας λειτουργικός ομιλητής της
προφορικής γλώσσας και να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα της κρίσιμης πρώιμης περιόδου εκμάθησης της
γλώσσας κατά την παιδική ηλικία. Η χρήση μόνο της προφορικής γλώσσας μπορεί να αποτελέσει μια πολύ επιτυχημένη προσέγγιση στα μικρά παιδιά που έχουν υποβληθεί σε
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Κεφάλαιο 2:

Προλεκτική επικοινωνία
Μπορεί να αναρωτιέστε τι είναι η προλεκτική

Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της ζωής τους, τα

επικοινωνία και γιατί αφορά ένα παιδί με κοχλιακό

μωρά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τους ανθρώπους.

εμφύτευμα. Η προλεκτική επικοινωνία είναι το στάδιο το

Τους αρέσει εάν τα σηκώνετε, τα κρατάτε και τους

οποίο περνούν όλα τα παιδιά με φυσιολογική ακοή

μιλάτε. Αντιδρούν με ευχαρίστηση όταν βλέπουν το

προτού αρχίσουν να επικοινωνούν με λέξεις. Μπορεί να

πρόσωπο ενός γονέα και μπορεί ακόμα να αρχίσουν να

έχετε δώσει εξαιρετικά ερεθίσματα στο παιδί σας πριν

μιμούνται τον γονέα. Άλλοι τύποι προλεκτικής

από την εμφύτευση.

επικοινωνίας είναι οι εξής: το στιγμιαίο κοίταγμα των
ανθρώπων, η προσέλκυση της προσοχής των ανθρώπων

Το παιδί σας μπορεί να έχει αναπτύξει ήδη ορισμένες από

με τα μάτια τους, το χαμόγελο ως αντίδραση στο

τις ικανότητες, τις οποίες θα συζητήσουμε, με τη χρήση

χαμόγελο κάποιου άλλου, η εκδήλωση ότι αναγνωρίζουν

της υπολειπόμενης ακοής και με τα ακουστικά

τους ξένους και τις ξένες καταστάσεις, το διαφορετικό

βαρηκοΐας. Τώρα που το παιδί σας έχει ΚΕ, είναι

κλάμα όταν είναι κουρασμένα, πεινασμένα ή πονούν. Πιο

σημαντικό να εξετάσουμε αυτές τις πρώιμες ικανότητες

μετά κατά το πρώτο έτος, η προλεκτική επικοινωνία

επικοινωνίας που προηγούνται της προφορικής

περιλαμβάνει περισσότερο πολύπλοκες δραστηριότητες

επικοινωνίας. Το παιδί σας έχει τώρα πλήρη πρόσβαση

όπως η ευχαρίστηση με ένα παιχνίδι, το τέντωμα των

σε ήχους και μπορεί να παράγει ήχους και να μπαμπαλίζει

χεριών όταν θέλουν να τα σηκώσουμε, το κούνημα των

προτού χρησιμοποιήσει την πρώτη πραγματική λέξη. Οι

χεριών, το κούνημα του κεφαλιού, το σπρώξιμο, το

ικανότητες που θα συζητήσουμε είναι σημαντικές για την

άπλωμα των χεριών προς έναν ενήλικα και το

υποβοήθηση ενός παιδιού με ΚΕ για να γίνει ένας

στρίγκλισμα για να αποσπάσουν την προσοχή, το άπλωμα

επαρκής ομιλητής αργότερα.

ενός χεριού για να πάρουν πίσω ένα αντικείμενο, το

Η προλεκτική ανάπτυξη λαμβάνει χώρα κατά το πρώτο

ζητήσουν βοήθεια.

δείξιμο ενός αντικειμένου για να το πάρουν ή να
έτος της ζωής. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων και μηνών μετά τη γέννηση, τα μωρά εκφράζουν τις

Υπάρχει ήδη αρκετή επικοινωνία μεταξύ του βρέφους και

βασικές τους ανάγκες μέσω της γλώσσας του σώματος,

του ατόμου που το φροντίζει χωρίς κάποια τυπική

του κλάματος ή κάνοντας ήχους. Οι γονείς συνήθως αντι-

«ομιλία» από το παιδί. Κατά τη διάρκεια του προλεκτικού

δρούν πολύ γρήγορα σε αυτά τα σημεία, αλλάζοντας τις

σταδίου, οι γονείς χρειάζεται να μιλούν όσο το δυνατόν

πάνες, παρηγορώντας τα, ταΐζοντάς τα ή παίρνοντάς τα

περισσότερο σχετικά με οτιδήποτε συμβαίνει στο

αγκαλιά. Οι εκφράσεις του προσώπου των γονέων, η

περιβάλλον του παιδιού με τρόπο κατάλληλο για την

γλώσσα του σώματος και η φωνή ελκύουν και διατηρούν

ηλικία και φιλικό προς το παιδί. Οι γονείς παιδιών με

την προσοχή του μωρού. Η γρήγορη αντίδραση του γονέα

φυσιολογική ακοή το κάνουν αυτό ενστικτωδώς, συχνά

διδάσκει στο μωρό ότι οι προσπάθειες επικοινωνίας του

χωρίς να το αναγνωρίζουν. Ακόμα και αν το παιδί σας

ήταν αποτελεσματικές. Τα μωρά μαθαίνουν γρήγορα ότι

είναι κωφό, να χρησιμοποιείτε τις ίδιες στρατηγικές

μπορούν εύκολα να αποσπάσουν την προσοχή του γονέα

επικοινωνίας που θα χρησιμοποιούσατε ενστικτωδώς με

ή του ατόμου που τα φροντίζει. Με την πάροδο του χρό-

ένα παιδί που δεν είναι κωφό, είναι η συμπεριφορά που

νου, αυτή η διαδικασία ενίσχυσης ενθαρρύνει το παιδί να

εκμεταλλεύεται στο μεγαλύτερο βαθμό την πρώιμη

αναπτύξει περισσότερο εκλεπτυσμένες μεθόδους επικοι-

εμφύτευση. Παρότι το παιδί σας δεν «μιλάει» ακόμα, το

νωνίας. Αυτές οι πρώιμες αλληλεπιδράσεις οικοδομούν

προλεκτικό στάδιο είναι η περίοδος στην οποία βάζετε

αισθήματα εμπιστοσύνης και ενισχύουν τους δεσμούς.

τα θεμέλια της ανάπτυξης της γλώσσας.
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Συμβουλές για τη δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος

Βλεμματική επαφή
Παρότι κατά τη γέννησή του το μωρό μπορεί να διακρίνει

Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το εάν ακούν ή όχι,

μόνο ασαφείς μορφές, τα βρέφη ξεκινούν να

χρειάζεται να νιώθουν ασφάλεια, σταθερότητα και να

παρακολουθούν αντικείμενα με τα μάτια τους μετά από

αποτελούν μέρος του οικογενειακού περιβάλλοντος.

μόνο δύο μήνες. Κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων

Μερικοί τρόποι για να το ενισχύσετε είναι οι εξής:

μηνών, οι ενέργειές σας ως γονέας κατευθύνονται

• Η εκπλήρωση των βασικών αναγκών του παιδιού σας

φυσιολογικά προς το παιδί. Για παράδειγμα, πηγαίνετε

(τροφή, αλλαγή πάνας, ντύσιμο, περιποίηση) έγκαιρα

επάνω από το καρότσι ή το κρεβάτι και αρχίζετε να

και με στοργικό τρόπο δημιουργεί αίσθημα

επικοινωνείτε με έναν ιδιαίτερα εκφραστικό και μελωδικό

εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

τρόπο. Περίπου στην ηλικία των τεσσάρων μηνών,

• Το να παίζετε μαζί και να αγκαλιάζεστε είναι εξίσου σημαντικό με την εκπλήρωση των άλλων βασικών αναγκών.

βλέπουμε μια αλλαγή στη βλεμματική επαφή. Το μωρό
ξεκινά σιγά σιγά να σας παρακολουθεί εσάς ή ένα

• Να χρησιμοποιείτε ένα τακτικό ημερήσιο πρόγραμμα

αντικείμενο με τα μάτια του και να εστιάζει σε αυτό. Στην

(τάισμα, μπάνιο και ύπνος σε σταθερή ώρα). Αυτό

πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο το παιδί ξεκινάει να

προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και προάγει την ηρεμία

κάνει την εναλλαγή σειράς.

και τη χαλάρωση.
• Αμέσως μετά την εμφύτευση, μιλήστε στο παιδί σας
σαν να σας καταλαβαίνει.
• Δώστε προσοχή στο παιδί σας εάν κάνει ήχους ή προσπαθεί να πει κάτι. Πείτε «σε ακούω», κουνήστε το κε-

Από την ηλικία των έξι μηνών, βλέπουμε ότι το παιδί
μπορεί να κοιτάξει ένα αντικείμενο το οποίο κοιτάζει ο
γονέας. Αυτό το ορόσημο αναφέρεται συχνά ως «από
κοινού» προσοχή. Αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης

φάλι σας και ενθαρρύνετέ το να συνεχίσει. Προσπαθή-

προφορικής γλώσσας. διότι μπορεί έπειτα να κάνει τη

στε να ανταποκριθείτε, ακόμα και αν δεν

σύνδεση μεταξύ του αντικειμένου και των λέξεων που

καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει εάν μαντεύετε αυτά που

ακούει από εσάς.

λέει.
• Διευκρινίστε εκ των προτέρων καταστάσεις. Το

Ως γονέας, πιθανώς περνάτε πολύ χρόνο κοιτάζοντας το

γεγονός ότι πρόκειται να βγείτε έξω γίνεται σαφές

πρόσωπο του παιδιού σας. Αυτό ενθαρρύνει την

πολύ γρήγορα στο μωρό όταν του βάζετε το μπουφάν

ανάπτυξη της βλεμματικής επαφής και συγχρόνως

και βγάζετε το καρότσι του. Για κάποιο λόγο τα

δημιουργεί δεσμό μεταξύ του γονέα και του παιδιού. Τα

μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να θέλουν να γνωρίζουν πού

μωρά δείχνουν επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον στα

πηγαίνετε. Μια εικόνα (του παππού, της γιαγιάς ή ενός

εκφραστικά πρόσωπα. Μπορεί να ανακαλύψετε ότι είναι

καταστήματος) μπορεί να είναι χρήσιμη για να του

φυσικό να κρατάτε την προσοχή και το ενδιαφέρον του

δείξετε πού θέλετε να πάτε.

παιδιού σας αλλάζοντας συνεχώς την έκφραση του
προσώπου σας. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα στην

Τα μωρά προτού μάθουν να μιλούν, επικοινωνούν και με

επικοινωνία: η επικοινωνία με το άλλο άτομο

άλλους τρόπους εκτός της ομιλίας. Οι πιο σημαντικοί

προϋποθέτει ότι κοιτάζεστε μεταξύ σας. Η Tait (2001)

είναι οι εξής: βλεμματική επαφή, από κοινού προσοχή,

ανακάλυψε ότι η κοχλιακή εμφύτευση επηρέασε θετικά

μίμηση και εναλλαγή σειράς. Ο γονέας θα πρέπει να

την ανάπτυξη της βλεμματικής επαφής ως επικοινωνίας.

προσαρμόζει το επίπεδο της γλώσσας του για να

Αρχικά, τα παιδιά κοίταζαν πιο γρήγορα τον γονέα ή το

αντιστοιχεί στο επίπεδο του παιδιού.

αντικείμενο της ερώτησης.
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Γονέας
ακούει

Παιδί

κοιτάζει

κοιτάζει

Αντικείμενο

Εικόνα 1: Το τρίγωνο επικοινωνίας

Καθώς οι ικανότητες ακοής βελτιώνονταν, τα παιδιά

επιβεβαιώσει ότι και ο ενήλικας το κοιτάζει, είτε για να

χρειάζονταν λιγότερη βλεμματική επαφή και συμμετείχαν

ζητήσει να το κοιτάξει ο ενήλικας.

περισσότερο στις συζητήσεις.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό το παιδί να

Η βλεμματική επαφή είναι ένας
σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη της
προλεκτικής επικοινωνίας

ακούει καθαρά τη φωνή σας. Μπορεί να κοιτάζει το
αντικείμενο για το οποίο μιλάτε ενώ σας ακούει. Εάν
δεν ανταποκρίνεται στην ομιλία σας, μπορείτε να
φέρετε το αντικείμενο στο οπτικό πεδίο μεταξύ σας

Όποτε είναι δυνατό, καθίστε στο επίπεδο των ματιών

ή να χρησιμοποιήσετε χειρονομίες για να δείξετε το

του παιδιού σας. Ακουμπήστε ελαφρά το παιδί σας ή το

αντικείμενο.

αντικείμενο που κρατάει. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε
να αποσπάσετε εύκολα την προσοχή του. Φροντίστε να

Το παιδί όχι μόνο αντιδρά σε αυτά που λέει ο γονέας, αλλά

σχολιάσετε ή να ονομάσετε το αντικείμενο που κρατάει.

μπορεί επίσης να πάρει την πρωτοβουλία μόνο του να

Για τα μωρά, η ιδανική απόσταση για τη δημιουργία

επικοινωνήσει. Η ικανότητα του παιδιού να δείξει ένα

βλεμματικής επαφής είναι περίπου 25 έως 30 εκ. Η

αντικείμενο με τρόπο επικοινωνίας είναι ένα κρίσιμο

καταλληλότερη ευκαιρία για να το εφαρμόσετε είναι όταν

ζήτημα στην ανάπτυξη της επικοινωνίας. Ο γονέας

το κρατάτε με τα χέρια σας ή το έχετε αγκαλιά, καθώς και

αντιδρά ονομάζοντας το αντικείμενο («μπάλα») ή την

κατά τη διάρκεια της αλλαγής πάνας ή του ταΐσματος. Με

ενέργεια («αναπήδηση») την οποία δείχνει το παιδί.Η

μωρά μεγαλύτερης ηλικίας, η απόσταση αυτή μπορεί να

ικανότητα του παιδιού να δείξει ένα αντικείμενο με τρόπο

αυξηθεί στο 1,5 μ. Με τον τρόπο αυτό, βλέπουν ολόκληρη

επικοινωνίας είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στην ανάπτυξη

την έκφραση του σώματος, καθώς και μέρος του

της επικοινωνίας.Ο γονέας αντιδρά ονομάζοντας το

περιβάλλοντος χώρου. Προσπαθήστε να διαβάσετε ένα

αντικείμενο («μπάλα») ή την ενέργεια («αναπήδηση») την

βιβλίο ή να κοιτάξετε εικόνες με το παιδί στην αγκαλιά

οποία δείχνει το παιδί.

σας ή όταν κάθεστε στο έδαφος όπου μπορεί να βλέπει
εσάς και το βιβλίο. Τα παιδιά μικρής ηλικίας διασκεδάζουν

Επικοινωνία και «από κοινού» προσοχή

παίζοντας παιχνίδια με κρυφτό ή φουσκώνοντας φούσκες.

Βεβαιωθείτε ότι κατά το τάισμα, το ντύσιμο ή το παιχνίδι,

Τα παιχνίδια αυτά είναι καλά για την εξάσκηση στη

το παιδί σας μπορεί να δει για ποιο πράγμα μιλάτε. Εάν

βλεμματική επαφή.

εσείς πείτε «θέλεις να πιείς κάτι;», δώστε του το μπουκάλι

Αφήστε το παιδί σας να πάρει την
πρωτοβουλία (από κοινού προσοχή)

προσοχή του. Εάν δεν αντιδράσει, προσπαθήστε να
χρησιμοποιήσετε ένα παιχνίδι ή να ακουμπήσετε το

Όταν οι γονείς επικοινωνούν με το παιδί τους, κοιτάζουν

παιδί για να σας κοιτάξει. Όταν σας κοιτάξει, πείτε κάτι.

στο σημείο που κοιτάζει το παιδί ή στο αντικείμενο που

Μπορείτε να πείτε «είπα το όνομά σου» ή «άκουσες το

ή την κούπα. Πείτε το όνομά του για να τραβήξετε την

ενδιαφέρει το παιδί. Έπειτα, συνήθως αρχίζουν να μιλούν

όνομά σου!». Με αυτό ενισχύεται η αντίδραση στο όνομά

για το αντικείμενο το οποίο κοιτάζουν και οι δύο. Όταν

του και η προσοχή του σε αυτά που λέτε. Όταν το παιδί

μιλάμε για τα πράγματα που βλέπει το παιδί, το παιδί

σας δείχνει ένα αντικείμενο ή παίζει με αυτό, ενισχύστε το

μαθαίνει να καταλαβαίνει τις λέξεις που ακούει. Λέμε ότι

ενδιαφέρον του περιγράφοντας το αντικείμενο ή το συμβάν

έχουμε «από κοινού» διότι εκείνη τη στιγμή, ο γονέας και

με γλώσσα κατάλληλη για την ηλικία του. Το να παίζετε

το παιδί έχουν εστιάσει στο ίδιο αντικείμενο. Αργότερα,

μαζί ή να κοιτάζετε μαζί ένα βιβλίο ενώ μιλάτε για αυτό

το παιδί μπορεί να δείξει το αντικείμενο, είτε για να

που κάνετε, υποστηρίζει την ανάπτυξη της γλώσσας.
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Μίμηση
Μετά από μερικούς μήνες τα μωρά μπορούν να μιμηθούν ένα
εκφραστικό πρόσωπο. Σε αυτό το στάδιο είναι φυσιολογικό
για τους γονείς να μιμούνται συχνά τις εκφράσεις του προσώπου του παιδιού τους. Τα μωρά καταλαβαίνουν εύκολα

• Αυτό μπορεί να προκαλέσει και άλλους ήχους από αυτό.
Παρέχετε πρόσθετα ερεθίσματα για το μπαμπάλισμα με
τους εξής τρόπους:
• Επαναλάβετε και διευρύνετε τους ήχους που κάνει το

το παιχνίδι αυτό. Όταν αρχίζουν να κάνουν θορύβους όπως

παιδί σας. Αρχικά, θα επαναλαμβάνει μόνο τους ίδιους

γουργούρισμα, ήχους συμφώνων ή φωνηέντων ή χειρονομί-

ήχους, όμως σταδιακά θα υπάρχει περισσότερη ποικιλία

ες και οι γονείς ξεκινούν να τα μιμούνται, ενισχύεται ακόμα

στο μπαμπάλισμα.

περισσότερο η αντίδραση από το μωρό. Όπως αναφέρθηκε

• Μιμηθείτε τους ήχους που κάνει μπροστά από έναν

πιο πάνω, στα μωρά αρέσει να βλέπουν ότι οι προσπάθειες

καθρέπτη και πάρτε μια αστεία έκφραση καθώς το

επικοινωνίας που κάνουν έχουν αποτέλεσμα. Όπως και τα
μωρά με φυσιολογική ακοή, τα μωρά που είναι κωφά χρησι-

κάνετε. Το παιδί σας είναι πιθανό να το μιμηθεί.
• Μιμηθείτε την έκφραση του προσώπου του παιδιού σας

μοποιούν τη φωνή τους για να παράγουν διάφορους ήχους

και περιμένετε λίγο για να δείτε εάν το επαναλαμβάνει.

έως την ηλικία των πέντε έως έξι μηνών. Μερικές φορές

Τα μεγαλύτερα μωρά ή τα νήπια μιμούνται επίσης

παίζουν με τη γλώσσα και τα χείλη τους ενώ κάνουν ήχους

τις κινήσεις του στόματος (βγάλσιμο της γλώσσας,

όπως «π» ή «φ». Όταν τα μωρά με φυσιολογική ακοή ξεκινούν

άνοιγμα του στόματος, κ.λπ.). Αυτό αποτελεί ιδανική

να μπαμπαλίζουν (στους έξι με επτά μήνες), τα μωρά που

ευκαιρία για να παίξετε παιχνίδια παίρνοντας αστείες

είναι κωφά συχνά σταματούν να μπαμπαλίζουν ή μπαμπα-

εκφράσεις. Ο καθρέπτης είναι πολύ χρήσιμος σε αυτό.

λίζουν με μικρότερη ποικιλία συλλαβών. Τα μεγαλύτερα

Βεβαιωθείτε ότι αρθρώνετε ήχους έτσι ώστε να

μωρά ξεκινούν αυτόματα να κάνουν ήχους μπαμπαλίσματος

ξεκινήσει να συσχετίζει τις κινήσεις του στόματός σας

όπως «μπαμπά, μαμά, γιαγιά», συνδυάζοντας σύμφωνα και

με συγκεκριμένους ήχους.Βεβαιωθείτε ότι αρθρώνετε

φωνήεντα μαζί. Αυτό αποτελεί τη βάση των πρώτων λέξεων.

ήχους έτσι ώστε να ξεκινήσει να συσχετίζει τις κινήσεις

Είναι απαραίτητο για το παιδί σας να ακούσει προτού αρχίσει

του στόματός σας με συγκεκριμένους ήχους.

το μπαμπάλισμα - ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της
πρώιμης χρήσης ΚΕ είναι η δυνατότητα εκμετάλλευσης των

Προσπαθήστε να εισάγετε νέους ήχους και ενθαρρύνετε

φυσιολογικών σταδίων μπαμπαλίσματος του παιδιού περί-

το παιδί σας να μιμηθεί νέους ήχους. Χρησιμοποιήστε

που στον σωστό χρόνο. Είναι σημαντικό για εσάς να αρχίσετε

αντικείμενα με τους σχετιζόμενους ήχους, δηλαδή «η

να μιμείστε τους πρώιμους ήχους που κάνει το παιδί σας. Με

αγελάδα κάνει μου-ου». Κάντε τον ήχο ενώ χειρίζεστε το

τη μίμηση αυτών των ήχων μπαμπαλίσματος δείχνετε στο

παιχνίδι και μετά περιμένετε ένα λεπτό για να δείτε εάν

παιδί σας ότι οι ήχοι που κάνει είναι πολύ σημαντικοί και ότι

το παιδί σας θα μιμηθεί τον ήχο. Τα αγαπημένα του ζώα

θέλετε να τους ακούσετε. Αυτό επίσης ενθαρρύνει το παιδί

και τα παιχνίδια με οχήματα είναι τα καλύτερα για αυτήν

σας να εξασκήσει ακόμα περισσότερο το μπαμπάλισμα.

τη διασκεδαστική δραστηριότητα. Όταν συνδέσετε έναν

Η μίμηση δείχνει ότι σας αρέσει κάτι

σταθερά τον ίδιο ήχο. Τα μικρά παιδιά χρειάζονται πολλές

ήχο με το αντικείμενο, προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε

Τώρα που το παιδί σας μπορεί να ακούσει με το κοχλιακό

επαναλήψεις για να μιμηθούν ή να εκφέρουν ήχους, για

εμφύτευμα, η ενθάρρυνση και το παιχνίδι μιμήσεων

το λόγο αυτόν κάντε αυτή τη δραστηριότητα συχνά ή

είναι σημαντικά πρώτα βήματα προς την ανάπτυξη των

επαναλάβετέ τη πολλές φορές. Οι ήχοι είναι πιο εύκολοι

«πρώτων λέξεων» ή της γλώσσας. Μιμηθείτε τους ήχους

στη μίμηση για το παιδί από τις λέξεις. Είναι πολύ πιθανό

που κάνει το παιδί σας.

πριν πει τις πρώτες του λέξεις να ξεκινήσει με μίμηση ήχων.
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λλαγές
Κάντε ενα
ηγώντας
σειράς οδ
ινητάκι.
ένα αυτοκ

Κάνοντας εναλλαγές σειράς

Σειρά μου - σειρά σου

Η καλή επικοινωνία προϋποθέτει ότι δεν μιλάει πάντα

Περίπου στην ηλικία των εννέα μηνών τα μωρά ευχα-

το ίδιο πρόσωπο, αλλά και τα δύο μέρη (γονέας και

ριστιούνται με παιχνίδια που εμπεριέχουν εναλλαγές

παιδί) εναλλάσσουν τη σειρά τους λέγοντας κάτι. Ακόμα

σειράς.

και τα πολύ μικρά παιδιά που δεν μιλούν μπορούν να

Παραδείγματα:

κάνουν εναλλαγές σειράς δείχνοντας κάτι, γελώντας ή

• Φτιάχνετε έναν πύργο (η σειρά σας) και το παιδί σας το

κλαίγοντας. Θα πρέπει να αντιδράτε σε αυτό σαν να σας
μιλούσε το παιδί σας. Όταν είναι η «σειρά» του, μπορεί να
χρειαστεί να περιμένετε λιγάκι έτσι ώστε να έχει αρκετό
χρόνο να αντιδράσει.

ρίχνει κάτω (η σειρά του).
• Πετάει ένα αντικείμενο στο έδαφος και εσείς το
φέρνετε πίσω.
• Καλύπτετε το πρόσωπό του και στη συνέχεια βγάζετε
το κάλυμμα (παιχνιδάκι «τσα»).

Οι εναλλαγές σειράς διδάσκουν στο παιδί σας πώς

• Δεν μιμείται μόνο αυτό που κάνετε, αλλά επίσης

γίνεται μια συζήτηση: ένα άτομο εκφράζεται ενώ το άλλο

και την έκφραση του προσώπου και τους ήχους που

περιμένει και αμέσως μετά οι ρόλοι αναστρέφονται. Τα

συνοδεύουν

παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν εναλλαγές σειράς από την

το παιχνίδι.

ηλικία των τριών μηνών. Οι εναλλαγές σειράς σε αυτήν
την ηλικία μπορεί να μην περιέχουν ήχους. Οι λεκτικές

Υπάρχουν παιχνίδια που ενισχύουν την εναλλαγή σειράς.

εναλλαγές σειράς ξεκινάνε κάνοντας ήχους που μοιάζουν

Παραδείγματα:

με φωνήεντα (όπως οο, εε, οου, ααα, αε, ουου) και

• Πετάτε μια μπάλα εμπρός και πίσω

αργότερα με τη χρήση συμφώνων (όπως ντ, μπ, μ).

• Κάνετε εναλλαγές σειράς οδηγώντας ένα αυτοκινητάκι
• Κάνετε εναλλαγές σειράς χρησιμοποιώντας ένα
τηλέφωνο παιχνίδι
• Στοιβάζετε τουβλάκια ή δακτυλίους
• Βάζετε τουβλάκια στο κουτί
• Βάζετε τουβλάκια σε σχήματα σε παιχνίδι με
σφηνώματα αντίστοιχων σχημάτων.
Χρησιμοποιείστε λέξεις κατά τη διάρκεια αυτών των
παιχνιδιών εναλλαγής σειράς. Μιλήστε για το πώς
σπρώχνουμε το αυτοκινητάκι, πώς στοιβάζουμε τα
τουβλάκια, πώς μετράμε τα τουβλάκια.
Χρησιμοποιήστε λέξεις όπως «μέσα» και «πάνω». Με
άλλα λόγια, περιγράψτε τι ακριβώς κάνετε με το
παιδί σας. Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε ποικιλία
λέξεων ή λεξιλογίου. Με τον τρόπο αυτόν το παιδί σας
θα μάθει τη γλώσσα. Θυμηθείτε ότι είναι απαραίτητες
πολλές επαναλήψεις!
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Επικοινωνήστε με το παιδί σας
σχετικά με οτιδήποτε βιώνει:
αυτά που βλέπει, ακούει, μυρίζει
και νιώθει.
Εισάγοντας την έννοια των εναλλαγών

δημιουργούν μια ιδανική συνθήκη για την εκμάθηση της

Στα πρώτα τους γενέθλια, τα παιδιά ήδη παίζουν απλά

γλώσσας, βοηθώντας το παιδί να συλλάβει πιο εύκολα

παιχνίδια ρόλων. Κάνουν ενεργά εναλλαγές σειράς και

το νόημα της γλώσσας που του απευθύνουν. Αυτή η

υποκρίνονται για παράδειγμα ότι ταΐζουν μια κούκλα.

πρώιμη επανάληψη θα πρέπει να έχει τη μορφή απλών,

Τους αρέσει επίσης να κοιτάζουν άλλα παιδιά ή να τα

σύντομων προτάσεων ή φράσεων. Η μνήμη του παιδιού

μιμούνται. Από τη στιγμή αυτή και μετά μπορείτε να εισά-

τυπικά δεν μπορεί να διαχειριστεί περισσότερα από αυτά

γετε πιο επίσημα την έννοια των εναλλαγών σειράς και

ακόμα. Είναι καλύτερα να περιορίζετε τη γλώσσα σας σε

να κάνετε τις εναλλαγές σειράς ένα μεγάλο μέρος του

ένα ή δύο επίπεδα υψηλότερα από αυτό στο οποίο έχει

παιχνιδιού: «Τώρα είναι η σειρά της μαμάς.» Αυτό είναι

κατορθώσει να φθάσει το παιδί σας. Αυτό σημαίνει ότι

ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα επειδή θα καθορίσει το

όταν το παιδί μιλά με προτάσεις μίας λέξης, θα πρέπει

στάδιο για τις μετέπειτα πιο δομημένες δραστηριότη-

εσείς να μιλάτε με προτάσεις δύο ή τριών λέξεων.

τες. Παρουσιάζοντας μια δεξιότητα με την οποία θέλετε
να δουλέψετε (η σειρά σας), μπορείτε στη συνέχεια να

Σε αυτή τη φάση της ανάπτυξης, το παιδί ξετρελαίνεται

καλέσετε το παιδί να εξασκήσει αυτήν τη δεξιότητα στη

με απλά παιδικά τραγουδάκια και νανουρίσματα. Στα παι-

σειρά του. Τα παιχνίδια με εναλλαγές σάς δίνουν μερικό

διά αρέσει η μελωδία, η προσωδία, οι απλές προτάσεις

έλεγχο της κατάστασης και σας επιτρέπουν να εστιάσετε

και οι πολλές επαναλήψεις. Τους αρέσουν τραγούδια που

το παιδί σας σε μια συγκεκριμένη εργασία ενώ διατηρεί-

συνοδεύονται από κινήσεις. Αυτές οι δραστηριότητες

τε την ευχαρίστηση της δραστηριότητας.

παρακινούν τη μίμηση, καθώς το μικρό παιδί προσπαθεί

Προσαρμογή του μοντέλου γλώσσας

να κουνήσει τα χεράκια του και να τραγουδήσει.

παιδιά. Χρησιμοποιούν φωνή υψηλότερης συχνότητας

Προσαρμογή του μοντέλου γλώσσας για να
εκπληρωθούν οι ανάγκες του παιδιού σας

με πιο αργό ρυθμο και πιο έντονη προσωδία (ακόμα και

Αυτό είναι ένα πραγματικά διασκεδαστικό στάδιο

τραγουδιστή φωνή). Αυτό το ονομάζουμε μωρουδίστικη

της ανάπτυξης επειδή θα αρχίσετε να βλέπετε την

ομιλία (μερικές φορές χρησιμοποιούμε τους όρους

πραγματική πρόοδο στις δεξιότητες επικοινωνίας του

«Motherese (Μητρικά)» ή «Parentese (Γονικά)». Όλοι οι

παιδιού σας. Παρακάτω υπάρχουν μερικά πράγματα που

γονείς το κάνουν αυτό φυσιολογικά στα παιδιά τους.

πρέπει να θυμάστε:

Αυτές οι προσαρμογές της γλώσσας και του τόνου της

• Επικοινωνήστε με το παιδί σας σχετικά με οτιδήποτε

Οι ενήλικες μιλούν διαφορετικά στα μωρά και στα μικρά

φωνής κάνουν το παιδί σας να ενδιαφερθεί περισσότερο
για αυτά που λέτε. Ένα άλλο τυπικό χαρακτηριστικό της

βιώνει: αυτά που βλέπει, ακούει, μυρίζει και νιώθει.
• Μιλήστε καθαρά με ικανοποιητική ένταση, αλλά

πρώιμης επικοινωνίας είναι οι συχνές επαναλήψεις.

λιγάκι πιο αργά απ' ό,τι θα μιλάγατε σε έναν ενήλικα.

Οι γονείς μιλούν συνεχώς στα παιδιά τους σχετικά

Αυτό παρέχει περισσότερο χρόνο στο παιδί σας για να

με τα ίδια συμβάντα ή δραστηριότητες (π.χ. αλλαγή

επεξεργαστεί την προφορική γλώσσα.

της πάνας, ντύσιμο, ώρα για φαγητό, κ.λπ.). Αυτά είναι
όλα τα πράγματα που αφορούν προσωπικά το παιδί.
Οι λέξεις και οι προτάσεις που χρησιμοποιούνται
επαναλαμβάνονται συχνά. Όλες αυτές οι επαναλήψεις
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• Σε ένα μικρό παιδί, μπορείτε να μιλήσετε με μια ελαφρώς τραγουδιστή φωνή («Γονικά»). Μελέτες έχουν
δείξει ότι τα μωρά και τα νήπια προσέχουν ιδιαίτερα την
ομιλία με πρόσθετο επιτονισμό και μελωδία. Όταν σηκώνετε το παιδί σας, συνδυάστε την ενέργεια με ήχους
όπως «εε ωωπ, ψηλά». Επαναλαμβάνετε τα παιχνίδια
αυτά τακτικά, για να αυξήσετε την πιθανότητα το παιδί
σας να συσχετίσει τις λέξεις σας με την κίνηση. Περιμένετε ένα λεπτό, και εάν το παιδί σας δε σας παροτρύνει
να το επαναλάβετε, πείτε «Θέλεις να σ' ανεβάσω ψηλά;»

έχετε τη δυνατότητα να επαναλαμβάνετε τις ίδιες λέξεις

και επαναλάβετε το παιχνίδι. Ενθαρρύνετε το παιδί να

και φράσεις. Τα παιδιά φαίνεται ότι δεν βαριούνται ποτέ

μιμηθεί αυτούς τους ήχους, τις ενέργειες και τις απλές

να ακούν τα αγαπημένα τους βιβλία ξανά και ξανά. Δεν εί-

λέξεις για να ζητήσει το παιχνίδι.

ναι ποτέ πολύ νωρίς για να φέρετε σε επαφή ένα παιδί με

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αρκετές εναλλαγές σειράς. Πε-

τα βιβλία παραμυθιών. Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε βιβλία

ριμένετε λίγο όταν το παιδί σας τελειώσει το μπαμπά-

που αρμόζουν στην ηλικία του παιδιού σας. Τα απλά ξύ-

λισμα και πάρτε τη σειρά σας. Σταματήστε προσωρινά

λινα ή υφασμάτινα βιβλία είναι πολύ καλά στην αρχή και

και αφήστε το παιδί σας να πάρει τη σειρά του.

σιγά σιγά μπορείτε να προχωρήσετε σε πιο εκλεπτυσμέ-

• Χρησιμοποιήστε πολλούς ονοματοποιητικούς ήχους (εί-

νες ιστορίες. Ωστόσο, ακόμα και η πιο απλή ιστορία και οι

ναι λέξεις που μιμούνται τον ήχο του αντικειμένου,

χαρακτήρες ενός βιβλίου μπορούν να γίνουν πιο σύνθετοι

όπως «τσαφ-τσουφ, τικ-τακ, γαβ-γαβ»). Με τον τρόπο

(με λίγη φαντασία) καθώς το παιδί ωριμάζει.

αυτόν προσελκύεται η προσοχή του παιδιού και του δίκείμενο. Μερικές φορές χρησιμοποιήστε το αντικεί-

Μετάβαση από το στάδιο της προλεκτικής
επικοινωνίας

μενο με τον ήχο («Ω, κοίτα, το σκυλάκι κάνει γαβ-γαβ»).

Αναφέραμε προηγουμένως ότι οι προλεκτικές εκφράσεις

νονται ερεθίσματα για να συσχετίσει τον ήχο με το αντι-

• Προσπαθήστε να προσελκύσετε την προσοχή του παι-

του παιδιού συχνά έχουν κάποιο στόχο και εσείς, ως

διού σας φωνάζοντας το όνομά του. Εάν σας κοιτάξει,

γονέας, πρέπει να αντιδράτε θετικά σε αυτές όσο

βεβαιωθείτε ότι θα του δώσετε κάποιο μήνυμα ή άλλη

το δυνατόν περισσότερο. Αλλά με ποιον τρόπο θα

ανταμοιβή. Τα παιχνίδια στα οποία φωνάζουμε το

το καταφέρετε; Μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα

όνομα είναι καλά για λίγη ώρα, όμως γρήγορα το παιδί

περιγράφεται σε ένα σεμινάριο που αναπτύχθηκε από

χάνει το ενδιαφέρον του εάν δεν υπάρχει κάποιος ενδι-

το The Hanen Centre (Toronto), στο οποίο οι γονείς

αφέρων λόγος για να κοιτάξει.

μαθαίνουν πώς μπορούν να προσαρμόσουν και να

• Οι παιδικές μελωδίες και τα τραγούδια με πολλές εκ-
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• Με το να κοιτάζετε βιβλία ή φωτογραφίες με το παιδί

ρυθμίσουν τη γλώσσα τους ώστε να ικανοποιούν

φράσεις είναι ιδανικά για την εκμάθηση της γλώσσας.

καλύτερα τις ανάγκες του παιδιού τους. Αναφέραμε

Επαναλαμβάνοντας συχνά το τραγούδι ή τη μελωδία, το

αυτές τις στρατηγικές στο προλεκτικό επίπεδο, αλλά

μωρό θα μάθει να αντιδρά στις λέξεις και τις χειρονο-

αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε μετέπειτα στάδια

μίες που συνοδεύουν τις μελωδίες αυτές, και μπορεί

της ανάπτυξης της ομιλίας και της γλώσσας. Για να

ακόμα να κάνει τις πρώτες του προσπάθειες να τρα-

ενισχύσουν τους γονείς ως παράγοντες υποβοήθησης της

γουδήσει ή να παράγει μουσικούς ήχους.

επικοινωνίας των παιδιών τους, το πρόγραμμα

ς
ο παιδί σα
Αφήστε τπρωτοβουλία:
να πάρει αίνει ότι αφήνετε
αυτό σημ ας να πάρει
το παιδί συλία στο θέμα
πρωτοβο ινωνίας.
της επικο

Adapt to Share the Moment
(προσαρμοστείτε για να μοιραστείτε τις στιγμές)
Το παιδί σας ορισμένες φορές κάνει τα δικά του πράγματα και μπορεί να είναι δύσκολο να συνδεθείτε μαζί του ή
να εστιάσετε σε έναν συγκεκριμένο στόχο. Για να έχετε
ουσιαστική αλληλεπίδραση με το παιδί σας, πρέπει να
προσαρμόσετε τα ενδιαφέροντά σας στα δικά του. Αυτό
σημαίνει ότι θα προσπαθήσετε να προσαρμοστείτε στο
Hanen συνιστά την «Προσέγγιση των 3Α».Για να

επίπεδο του παιχνιδιού και στο αντικείμενο του παιχνι-

ενισχύσουν τους γονείς ως παράγοντες υποβοήθησης

διού του παιδιού σας. Θα παίζετε μαζί του και θα μιλάτε

της επικοινωνίας των παιδιών τους, το πρόγραμμα

για αυτό με το οποίο είναι απασχολημένο με τρόπο που

Hanen συνιστά την «Προσέγγιση των 3Α». Τα τρία Α

του αρέσει. Θα μπορείτε να επιτύχετε το στόχο σας, αλλά

σημαίνουν τα εξής: Allow Your Child to Lead (αφήστε

με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συνδεθείτε με το παιδί

το παιδί σας να πάρει πρωτοβουλία), Adapt to Share

σας πιο εύκολα και πιο ουσιαστικά.

the Moment (προσαρμοστείτε για να μοιραστείτε τις
στιγμές) και Add New Experiences and Words (προσθέστε

Προσθέστε νέες εμπειρίες και λέξεις

νέες εμπειρίες και λέξεις) (Manolson et al., 1996). Τα

Κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, μπορείτε να προ-

παρακάτω αποτελούν μια σύνοψη αυτών των αρχών του

σθέσετε κάτι καινούριο ή να του διδάξετε κάτι καινούριο.

προγράμματος Hanen:

Εάν επαναλαμβάνετε τις ίδιες λέξεις ξανά και ξανά
σε κάποια γνωστή κατάσταση, θα ενθαρρύνετε το παιδί

Allow Your Child to Lead

σας να αρχίσει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Ωστόσο,

(αφήστε το παιδί σας να πάρει πρωτοβουλία)

από κάποιο σημείο και έπειτα, η γλώσσα θα πρέπει

Αυτό σημαίνει ότι αφήνετε το παιδί σας να πάρει

να διευρύνεται και να αναπτύσσεται, γι' αυτό το λόγο

πρωτοβουλία στο θέμα της επικοινωνίας και το

θα προσθέτετε καινούριες γλωσσικές εκφράσεις και

ακολουθείτε μιλώντας για το τι κάνει και για τα

εμπειρίες στα παιχνίδια που ήδη γνωρίζει. Ονομάζουμε

πράγματα στα οποία βρίσκει ενδιαφέρον. Το παιδί

αυτή τη διαδικασία «διεύρυνση της γλώσσας». Για

είναι πιο πιθανό να μάθει τη γλώσσα σχετικά με

παράδειγμα, εάν το παιδί σας λέει ήδη κάτι, μπορείτε

δραστηριότητες που το ενδιαφέρουν. Ακολουθώντας την

να προσθέσετε μία ή δύο λέξεις ή μια πρόσθετη

πρωτοβουλία του, έχετε τη δυνατότητα να ενισχύσετε

λεπτομέρεια. Προσθέτοντας κάτι σε αυτά που λέει το

περαιτέρω την ανάπτυξη της γλώσσας του επειδή σας

παιδί σας, του παρέχετε τα εργαλεία για να διευρύνει το

έχει δείξει ότι ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό. Μπορεί

μήνυμά του (βλ. παράδειγμα στην επόμενη σελίδα).

να θέλετε να διαβάσετε μια ιστορία σχετικά με ζώα
του ζωολογικού κήπου, αλλά εάν το παιδί ενδιαφέρεται

Επειδή η διεύρυνση της γλώσσας είναι πολύ σημαντική

περισσότερο να παίξει το παιχνίδι του σπιτιού, τότε

για την ανάπτυξη του προφορικού λεξιλογίου και

προσαρμόστε το πλάνο σας στο παιχνίδι του σπιτιού και

τη δημιουργία ολοκληρωμένου περιεχομένου της

μιλήστε για αυτήν τη δραστηριότητα.

γλώσσας, θα θέλαμε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο
για να συζητήσουμε το θέμα αυτό με περισσότερες
λεπτομέρειες.
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Διεύρυνση της γλώσσας
Ανάλογα με τις γλωσσικές δεξιότητες και το επίπεδο

Εάν το παιδί σας παίζει με ένα αυτοκινητάκι και παράγει

ανάπτυξης του παιδιού σας, μπορείτε να διευρύνετε

ήχους όπως «βρουμ-βρουμ» ή εάν λέει ακόμα και μια

αυτά που λέει με διάφορους τρόπους. Βεβαιωθείτε ότι

ολοκληρωμένη πρόταση όπως στο δεύτερο παράδειγμα

το γλωσσικό σας επίπεδο είναι λίγο υψηλότερο από το

παρακάτω, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείτε

επίπεδο του παιδιού σας. Δεν θα πρέπει να μιλάτε με

να ανταποκριθείτε κατάλληλα και να προσθέσετε

μεγάλες προτάσεις εάν το παιδί σας επικοινωνεί με

πληροφορίες σε αυτά που λέει το παιδί σας:

μονολεκτικές εκφράσεις. Αυτό μπορεί να αποθαρρύνει το
παιδί. Εάν το παιδί σας μιλάει με μονολεκτικές εκφράσεις,
απαντήστε του με προτάσεις των δύο ή τριών λέξεων.

Το παιδί λέει:

Ο ενήλικας μπορεί να…

Προσαρμόζοντας τη γλώσσα ώστε να ταιριάζει

«Βρουμ-βρουμ. Ω, ω»

Αποδεχτεί: «Ω, ω, βρουμ-βρουμ»

ή να πλησιάζει το γλωσσικό επίπεδο του παιδιού

Προσαρμόσει: «Ω, όχι. Τι συνέβη;

σας και στη συνέχεια προσθέτοντας περισσότερες

Χάλασε το αυτοκινητάκι σου;»

γλωσσικές εκφράσεις, παρέχετε στο παιδί σας τη

Προσθέσει: «Ναι, μία από τις ρόδες έχει

δυνατότητα να καταλάβει αυτά που λέτε και να

σπάσει. Ας τη φτιάξουμε».

μάθει περισσότερες γλωσσικές εκφράσεις. Όταν
το γλωσσικό σας παράδειγμα (μοντέλο) είναι απλό,
αλλά όμως είναι ελαφρά υψηλότερο από το επίπεδο
του παιδιού σας, θα είναι πιο εύκολα κατανοητό στο
παιδί σας και πιο εύκολο για το παιδί να περάσει

Ένα μεγαλύτερο παιδί

Ο ενήλικας μπορεί να...

σε μια πιο σύνθετη γλώσσα. Και επίσης, επειδή

μπορεί να πει:

Αποδεχτεί: «Δυστυχώς το αυτοκινητάκι

ακολουθείτε την πρωτοβουλία του, θα αποτελεί ένα

«Μπουμ!

χάλασε»

θέμα για το οποίο το παιδί σας θα θέλει να μιλήσει

αυτοκινητάκι χάλασε»

Προσαρμόσει: «Τα φώτα και τα λάστιχα

και να μάθει περισσότερα. Μην έχετε το άγχος να

χάλασαν»

σχηματίσετε μία τέλεια συντακτικά πρόταση. Θα

Προσθέσει: «Άσε με να φτιάξω το

βελτιώσετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε στην

αυτοκινητάκι».

πορεία και καθώς το παιδί σας εξελίσσεται. Αυτό

«Ας βρούμε ένα άλλο αυτοκινητάκι».

ισχύει ιδιαίτερα με τα πιο μικρά παιδιά ή με τα

«Να βάλουμε μια καινούρια ρόδα;»

παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές προκλήσεις.
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«Βρουμ-βρουμ.
«Ω, όχι. Τι συνέβη;
Χάλασε το αυτοκινητάκι
σου;»

Ω, ω,»

Κεφάλαιο 3:
Ανάπτυξη ακοής

Παρότι συχνά μιλάμε για την «ανάπτυξη της ακοής», «την

να περάσει το παιδί σας από αυτά τα πρώιμα ορόσημα

ανάπτυξη της ομιλίας» και την «ανάπτυξη της γλώσσας»

ανάπτυξης, τα οποία είναι σημαντικά για τη δημιουργία

ως διαφορετικά θέματα, αυτά είναι στενά σχετιζόμενα

των βάσεων της μετέπειτα γλωσσικής ανάπτυξης. Η δια-

μεταξύ τους. Κάθε ένα από αυτά εξαρτάται από το άλλο.

δικασία θα πρέπει να εξελιχθεί γρήγορα εάν ο στόχος σας

Όλα τα παιδιά αναπτύσσουν τις δεξιότητες ακρόασης με

είναι να προλάβει το παιδί σας τα συνομήλικα παιδιά με

μια προσδιορισμένη σειρά. Για το σκοπό του φυλλαδίου

φυσιολογική ακοή. Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοη-

αυτού, πρέπει να θυμόμαστε ότι εργαζόμαστε για την ανά-

θήσουν να σκεφθείτε διασκεδαστικές δραστηριότητες

πτυξη των δεξιοτήτων ακοής ώστε να διευκολύνουμε

για να το κάνετε, ενώ παράλληλα διατηρείτε το ενδιαφέ-

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ομιλίας και γλώσσας. Συ-

ρον του παιδιού σας. Αυτές ακολουθούν τη Λίστα Ελέγ-

νεπώς, όταν διαβάζουμε τις παρακάτω συμβουλές για

χου Ακουστικών Δεξιοτήτων, μια Αξιολόγηση Επικοινω-

την ανάπτυξη καλύτερων δεξιοτήτων ακρόασης, να θυμά-

νίας που διατίθεται από την MED-EL.

στε ότι μεμονωμένα η ακουστική ανάπτυξη δεν είναι
πραγματικά ο στόχος. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη της

Παρότι έχουμε μιλήσει για τα διάφορα βήματα της

γλώσσας.

ακουστικής ανάπτυξης, όπως εξελίσσονται με μια
συγκεκριμένη σειρά, τα παιδιά δεν περνούν απαραίτητα

Μετά από μερικούς μήνες, τα μωρά με φυσιολογική ακοή

πολύ χρόνο σε ένα επίπεδο προτού προχωρήσουν στο

θα αναπτύξουν τις παρακάτω δεξιότητες: 1) αρχίζουν να

επόμενο. Συχνά φαίνεται ότι αναπτύσσουν την ανίχνευση,

αντιλαμβάνονται συγκεκριμένους ήχους (ανίχνευση), 2)

τη διάκριση και την αναγνώριση ταυτόχρονα. Δοκιμάστε

αρχίζουν να αντιλαμβάνονται διαφορές μεταξύ των ήχων

ελεύθερα τις διάφορες δραστηριότητες και τα παιχνίδια

(διάκριση), 3) αρχίζουν να αναγνωρίζουν τους ήχους (ανα-

και ακολουθήστε τις πρωτοβουλίες τους.

γνώριση) και τέλος, συνδέουν ένα μήνυμα με τους ήχους
τουλάχιστον 12 έως 24 μήνες εκπαίδευσης στην ακρόαση

Παιχνίδια για την ενίσχυση της ακουστικής
ανάπτυξης

για να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες (Erber et al., 1976).

Ο περιορισμός του θορύβου του περιβάλλοντος είναι

Ανάλογα με την ηλικία στην οποία το παιδί σας έλαβε το

ακουστικών δραστηριοτήτων. Μπορεί να δείτε ότι το

(ερμηνεία ή κατανόηση). Ένα παιδί που ακούει χρειάζεται

σημαντικός, ειδικά κατά τη διάρκεια εστιασμένων
ΚΕ, μπορεί ακόμα να περνάει από τη φυσιολογική προλε-

παιδί σας παραμένει περισσότερο εστιασμένο στους

κτική χρονολογική ηλικία και στάδιο. Στην περίπτωση

ήχους όταν ο γύρω θόρυβος, όπως το ραδιόφωνο ή η

αυτή, είναι συχνά πολύ εύκολο να εκμεταλλευτούμε το

τηλεόραση είναι κλειστά και το περιβάλλον είναι σχετικά

στάδιο στο οποίο βρίσκεται και να συνεχίσουμε με την

ήσυχο. Όταν ο στόχος είναι το παιδί σας να αυξήσει ή να

ανάπτυξη της ακοής και της ομιλίας πολύ φυσιολογικά.

αναπτύξει ακουστικές δεξιότητες ή δεξιότητες

Θα ανακαλύψετε ότι οι συμβουλές μας για την παροχή

ακρόασης, τότε η χρήση οπτικών βοηθημάτων θα πρέπει

ερεθισμάτων κατά το προλεκτικό στάδιο ταιριάζουν

να είναι ελάχιστη. Πολλοί γονείς βρίσκουν ότι όταν

καλά με τις συμβουλές για την πρώιμη ακουστική και

κάθονται δίπλα στο παιδί τους κατά τη διάρκεια αυτών

γλωσσική ανάπτυξη που περιγράφονται πιο κάτω. Εάν το

των δραστηριοτήτων εκμάθησης, ελαχιστοποιείται η

παιδί σας έχει λάβει το εμφύτευμά κατά τη διάρκεια ή

οπτική βοήθεια και μεγιστοποιείται η εξάρτηση του

μετά το προλεκτικό στάδιο (με βάση τη χρονολογική ηλι-

παιδιού μόνο από την ακρόαση σε αυτές τις στοχευμένες

κία), θα δείτε ότι μπορεί να χρειάζεται ότι θα πρέπει να

δραστηριότητες ακρόασης.

επαναδημιουργήσετε σκόπιμα τις συνθήκες αυτές ώστε
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Ευαισθητοποίηση στους ήχους

να ανοίγει για να παίζει με αυτά τα αντικείμενα όταν είστε

Ενθαρρύνετε το παιδί σας να προσέχει τους ήχους.

στην κουζίνα. Μιλήστε για τον ήχο που κάνουν. Είναι

Μπορείτε να το επιτύχετε αντιδρώντας με ενθουσιασμό σε

δυνατός ή χαμηλός; Με τον τρόπο αυτόν το παιδί μαθαίνει

κάθε αντίδραση του παιδιού σας σε ήχους. Προετοιμάστε

για τις πηγές των ήχων.

το παιδί σας να ακούσει και έπειτα δείξτε του τον ήχο που
ακούσατε και οι δύο. Θυμηθείτε να ονομάσετε ή να πείτε

Πειραματιστείτε με τους ήχους μέσα και γύρω από το σπίτι,

στο παιδί σας ποιος είναι ο ήχος. Για παράδειγμα, «Άκου,

έτσι ώστε το παιδί σας να έρθει σε επαφή με όσο το

ακούω το τηλέφωνο». Παρατηρήστε εάν το παιδί σας

δυνατόν περισσότερους διαφορετικούς ήχους.

δείχνει ότι ακούει τη φωνή σας. Μεγαλώνουν τα μάτια του

Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας βλέπει ή/και ακούει ότι κάτι

ή κοιτάζει προς εσάς; Αποσπάστε την προσοχή του ή κάντε

συμβαίνει κατά τη στιγμή που ακούει έναν ήχο. Αναζητήστε

του σήμα να ακούσει τη φωνή σας. Παράδειγμα, «Άκουσε τη

παιχνίδια τα οποία ανάβουν, δονούνται ή μετακινούνται ενώ

μαμά σου, ναι, η μαμά είναι εδώ». Βεβαιωθείτε ότι κάνετε

παράγουν ήχους.

το ίδιο πράγμα με τα άλλα μέλη της οικογένειας. Κάντε του
σήμα όταν ακούει τον μπαμπά ή τα αδέλφια του.

Όταν υπάρχουν διάφοροι ήχοι στο περιβάλλον (κάποιος
χτυπά το κουδούνι της πόρτας ή χτυπά το τηλέφωνο),

Δώστε στο παιδί σας πολλές δυνατότητες να παράγει

αρχικά τραβήξτε την προσοχή του παιδιού σε αυτόν τον ήχο

ήχους μόνο του (χρησιμοποιώντας τη φωνή του ή άλλα

και έπειτα πάρτε το παιδί μαζί σας και κατευθυνθείτε προς

παιχνίδια που κάνουν ήχους). Τα περισσότερα μικρά παιδιά

την πηγή του ήχου (την εξώπορτα ή το τηλέφωνο). Με τη

ξετρελαίνονται να παίζουν με τις κατσαρόλες, τα μπολ, τα

συχνή επανάληψη, το παιδί σας θα αρχίσει να καταλαβαίνει

καπάκια και τις κουτάλες που βρίσκονται στην κουζίνα σας.

τη σύνδεση μεταξύ του ήχου, της πηγής του ήχου και της

Αφιερώστε ένα χαμηλό ντουλάπι το οποίο το παιδί μπορεί

σημασίας του ήχου.
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Δώστε προσοχή στους ήχους

κάνει ήχους ή να φωνάξει το όνομα του παιδιού. Αρχικά

Τώρα που το παιδί σας αναγνωρίζει περισσότερους

μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσετε το παιδί σας να βρει

ήχους, προσέχει αυτά που ακούει για μεγαλύτερο χρονικό

την πηγή του ήχου. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει ένα

διάστημα; Η ενασχόληση με παιχνίδια ακρόασης είναι

διασκεδαστικό παιχνίδι.

ένας διασκεδαστικός τρόπος για να αυξήσετε την

• Κανονίστε κάποιος να «κτυπήσει την πόρτα» ή «να

προσοχή στους ήχους.

κτυπήσει το κουδούνι». Κάντε σήμα στο παιδί να

• Υποκριθείτε ότι κοιμάστε και ξυπνήστε ξαφνικά όταν

ακούσει. Πείτε, «Τι ακούω;» ή «Άκου, κάποιος είναι στην

το παιδί σας φωνάξει. Κάντε εναλλαγές σειράς και

πόρτα. Ποιος είναι;» Πηγαίνετε στην πόρτα.

βεβαιωθείτε ότι μιλάτε: «Ξύπνα!» «Σσσσσσ»
• Σταθείτε πίσω από την πόρτα μαζί και περιμένετε έως
ότου κάποιος χτυπήσει την πόρτα. Ανοίξτε την πόρτα
μόνο όταν ακούσετε τον χτύπο.
• Πείτε τραγουδάκια με χειρονομίες και τραγουδήστε

Παρατηρήστε πότε σταματά και πότε ξεκινά ο ήχος
• Λικνιστείτε ή κουνηθείτε στο ρυθμό της μουσικής που
παίζετε για το παιδί σας. Σταματήστε να κινείστε όταν
σταματά η μουσική. Με τον τρόπο αυτόν δίνονται

απλά τραγούδια όπως το «πάει ο λαγός να πιεί νερό…».

ερεθίσματα στο παιδί να παρατηρήσει πότε ξεκινά και

Στα μικρά παιδιά αρέσουν αυτά τα παιχνίδια και θα

πότε σταματά η μουσική.

κρατήσουν την προσοχή του παιδιού σας στη μουσική
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
• Παίξτε μαζί με το παιδί σας παιχνίδια στα οποία
παράγει διαφορετικούς ήχους με διαφορετικά
αντικείμενα του σπιτιού.• Όταν παίζετε μαζί αυξάνεται
η προσοχή του στους ήχους.
• Περπατήστε στο ρυθμό της μουσικής. Λικνιστείτε ή

• Περπατήστε ή χορέψτε όσο διαρκεί η μουσική και
σταθείτε ακίνητος ή καθίστε στο έδαφος όταν η
μουσική σταματά. Περιγράψτε τη δραστηριότητα: «Ω, ω,
η μουσική σταμάτησε!» «Τι συνέβη» «Πάει...».
• Πάρτε δύο ίδια άδεια δοχεία όπως μικρά κουτιά από
φιλμ ή μικρά πλαστικά δοχεία Tupperware. Αφήστε το
ένα άδειο και βάλτε μερικά κέρματα στο άλλο.

κινηθείτε στο ρυθμό όταν το παιδί σας χτυπάει το

Κουνήστε κάθε ένα ξεχωριστά.. Παρατηρήστε εάν το

τύμπανο. Βάλτε το παιδί σας να κάνει το ίδιο όταν

παιδί σας μπορεί να καταλάβει ότι το ένα κάνει ήχο

χτυπάτε εσείς το τύμπανο.

ενώ το άλλο δεν κάνει. Στη συνέχεια ανοίξτε τα δοχεία
και δείξτε τα στο παιδί σας, έτσι ώστε να μπορέσει να

Αναζήτηση της πηγής του ήχου

κάνει τη σύνδεση μεταξύ παρουσίας/απουσίας ήχου και

Όταν το παιδί σας αναγνωρίζει τους ήχους, μπορεί να

του περιεχομένου. Επίσης περιγράψτε με λόγια αυτή τη

αναζητήσει τους ήχους αλλά να μην μπορεί να εντοπίσει

δραστηριότητα.

την πηγή. Τα παιδιά με αμφοτερόπλευρα εμφυτεύματα

• Κάντε ήχους ζώων και οχημάτων με τη φωνή σας.

μπορούν να εντοπίσουν τους ήχους πιο εύκολα από τα

Βάλτε το παιδί σας να μετακινεί το παιχνίδι με τη φωνή

παιδιά με μονόπλευρη ακοή.

σας. Βάλτε το παιδί σας να σταματήσει να μετακινεί το

• Δείξτε τον ήχο, ονομάστε τον ήχο ή πηγαίνετε το παιδί

παιχνίδι όταν σταματήσει η φωνή σας. Κάποιες φορές

στην πηγή του ήχου.
• Παίξτε παιχνίδια για να ενθαρρύνετε το παιδί σας να
βρει την πηγή του ήχου Παίξτε κρυφτό. Βάλτε ένα
αδελφάκι ή κάποιον άλλον ενήλικα να κρυφτεί και να
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χρησιμοποιείστε και κανονικές λέξεις. Για παράδειγμα,
«Μπράβο, το αυτοκινητάκι σταμάτησε».

Όϊνκ, Όϊνκ

Αναγνώριση της πηγής του ήχου

• Χρησιμοποιήστε παιχνίδια για να κάνετε ήχους τους οποί-

Το παιδί σας ενδέχεται τώρα να μπορεί να στραφεί προς την

ους θα μιμηθεί το παιδί σας. Για παράδειγμα, σπρώξτε ένα

πηγή του ήχου ή να βρει τον ήχο που ακούει.

αυτοκινητάκι κάνοντας μίμηση «μπιπ-μπιπ-μπιπ» ή «μπιπ».

• Ενισχύστε τη δεξιότητα σχολιάζοντας την πηγή του ήχου
την οποία αναγνωρίζει το παιδί σας. Για παράδειγμα το

Μίμηση της συχνότητας ενός ήχου ή ομιλίας

παιδί μπορεί να στραφεί στη φωνή σας και μπορείτε να

Θα θέλετε το παιδί σας να μπορεί να μιμηθεί ή να χρησιμο-

πείτε «Μπράβο, άκουσες τη μαμά».

ποιήσει τον τόνο της φωνής του για κοινές εκφράσεις, όπως

• Ενθαρρύνετε το παιδί σας να σας πει τι άκουσε,
δείχνοντας ή λέγοντας «Άκουσα το ____». Ή «Το άκουσα».
• Παίξτε ένα παιχνίδι καλέσματος στο οποίο τα αδερφάκια
εναλλάσσονται αντιδρώντας κατάλληλα όταν ακούν το

την ελάττωση της συχνότητας στην έκφραση «ω», «ω» ή την
αύξηση του τόνου της φωνής για ερωτήσεις όπως «κι άλλο;»
• Χρησιμοποιήστε μια στρατηγική που ονομάζεται
«ακουστικός τονισμός», όπου όταν δίνεται το παράδειγμα

όνομά τους. Βάλτε το παιδί σας να βρει το αδερφάκι που

μίας έκφρασης με αλλαγή τόνου στη φωνή, δίνετε

φωνάζει το όνομά του.

ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο σημείο της αλλαγής
του τόνου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη

Μίμηση ήχων ή ομιλίας
Έχετε δουλέψει στη μίμηση ήχων και στις εναλλαγές

φωνή σας τραγουδιστά.
• Μερικές φορές όταν κινείστε ελαφρά χορευτικά ή όταν

σειράς με το παιδί σας. Τώρα, θέλετε να μπορέσει το παιδί

χρησιμοποιείτε χειρονομίες, βοηθάτε το παιδί σας να

σας να μιμηθεί το μπαμπάλισμα ή άλλους ήχους που

αισθανθεί καλύτερα την αλλαγές στον τόνο. Πολλά μικρά

μοιάζουν με ομιλία, επαναλαμβάνοτας μία η περισσότερες

παιδιά που έχουν ΚΕ μπορούν να χρησιμοποιούν τον

συλλαβές στη σειρά.

κατάλληλο χρωματισμό της φωνής σχετικά εύκολα. Στα

• Καθίστε μπροστά από έναν καθρέφτη και αρχίστε να

παιδιά αρέσει να παίζουν με διαφορετικές αλλαγές

παράγετε άλλοτε μία άλλοτε περισσότερες συλλαβές

συχνότητας σε συνηθισμένες φράσεις όπως «ω ωχ, ω όχι, κι

στη σειρά, το οποίο μπορεί να είναι ένας διασκεδαστικός

άλλο παρακαλώ» με έναν διασκεδαστικό και αστείο τρόπο.

τρόπος για να ενθαρρύνετε το παιδί σας να μιμηθεί τις
συλλαβές σας. Διαλέξτε ήχους τους οποίους το παιδί

Μίμηση της έντασης ενός ήχου ή ομιλίας

μπορεί ήδη να παράγει, όπως «μπαμπαμπα» αντί «μπα» ή

Τα παιδιά που αναπτύσσουν τη δεξιότητα αυτή μπορούν να

«μαμαμα» και «μα». Η προσθήκη και μερικών αστείων

τροποποιήσουν καλύτερα την ένταση της φωνής τους στις

εκφράσεων του προσώπου βοηθά πάντα το παιδί να

κατάλληλες περιστάσεις. Τα περισσότερα παιδιά, είτε

διατηρεί το ενδιαφέρον του.

έχουν φυσιολογική ακοή, είτε είναι κωφά και

• Τοποθετήστε ένα χαρτί και έναν μαρκαδόρο, μπογιές ή
δακτυλομπογιές στο τραπέζι. Συνδυάστε τη

χρησιμοποιούν ΚΕ έχουν την τάση να «φωνάζουν» σε
ορισμένες περιστάσεις. Πολλοί γονείς θέλουν να τα

δραστηριότητα της ζωγραφικής με σύντομες και μακριές

διδάξουν να χρησιμοποιούν μια χαμηλή ή «εσωτερική

σειρές συλλαβών. Κάντε τους ήχους και μετά

φωνούλα» όταν η περίσταση χρειάζεται προσαρμογή.

ενθαρρύνετε το παιδί σας να τους μιμηθεί.

• Παίξτε ένα παιχνίδι αφύπνισης. Χρησιμοποιήστε άλλοτε

• Κάντε εναλλαγές σειράς. Ζητήστε απ’ το παιδί σας να

μια δυνατή φωνή και άλλοτε μια σιγανή φωνή για να

παράγει σύντομες και μακριές σειρές συλλαβών και

ξυπνήσετε μια κούκλα ή ένα ζωάκι που κοιμάται. Αυτό

μιμηθείτε τους ήχους. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η

είναι ένα ωραίο παιχνίδι όταν το παιδί σας παίζει με

κατανόηση της εργασίας αυτής.

ζωάκια, κούκλες ή με σπιτάκια. Θυμηθείτε να
περιγράφετε με προτάσεις αυτό που κάνετε ή συμβαίνει.
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• Επαναλάβετε ορισμένα από τα αγαπημένα παιχνίδια του

ενήλικα. Εάν το παιδί σας επαναλάβει «τιτί» αντί για

παιδιού σας από προηγούμενες δραστηριότητες

«τυρί», μπορείτε τότε να πείτε «Ωραία, εδώ είναι το τυρί

χρησιμοποιώντας τη μίμηση χαμηλής και δυνατής φωνής.

σου». Χρησιμοποιήστε «ακουστικό τονισμό» (πρόσθετη

• Κάντε εναλλαγές σειράς παίζοντας τύμπανο ή
χτυπώντας μια κατσαρόλα με δυνατούς και χαμηλούς

έμφαση στη λέξη τυρί). Στη συνέχεια απολαύστε το
πρωινό σας.

ήχους. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να διδάξετε στο
παιδί την έννοια του δυνατού και του χαμηλού ήχου.
• Χρησιμοποιήστε δαχτυλόκουκλες. Καθορίστε το

Εργασία με απλές φράσεις ή οδηγίες
Τώρα θα πρέπει να δώσετε τη δυνατότητα στο παιδί σας

«λιοντάρι» να είναι το κουκλάκι με δυνατό ήχο και το

να αντιδράσει σε απλές φράσεις ή προβλέψιμες οδηγίες.

«φίδι» το κουκλάκι με χαμηλό ήχο. Το λιοντάρι έχει

Υπάρχουν πολλά παιχνίδια, δραστηριότητες παιχνιδιού και

δυνατό βρυχηθμό, ενώ ο ήχος του φιδιού είναι χαμηλός

καθημερινές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να

όπως «σσσσσσ». Στη συνέχεια, ορίστε τι θα κάνει το κάθε

διευκολύνουν την ικανότητα του παιδιού σας να

κουκλάκι. Κάντε εναλλαγές σειράς χρησιμοποιώντας

ακολουθεί οδηγίες. Θυμηθείτε να ακολουθείτε την

διαφορετικά κουκλάκια και κάνοντας δυνατούς και

πρωτοβουλία του παιδιού σας όταν επιλέγετε τις

χαμηλούς ήχους.

δραστηριότητες.
• Για τα μικρότερα παιδιά που τους αρέσει να αδειάζουν

Τροποποίηση των φράσεων που παράγει το παιδί ώστε να

πράγματα ή να γεμίζουν κουτιά, μπορείτε να βάλετε

πλησιάζουν περισσότερο σε αυτό που παράγει ένας

τουβλάκια σε ένα κουτί, παιχνίδια σε φορτηγάκι ή

ενήλικας μόνο μέσω της ακοής

παιχνίδια μέσα σε ένα κουτί με άμμο. Δώστε οδηγίες

Όταν το παιδί σας ξεκινήσει να χρησιμοποιεί λέξεις,

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Βεβαιωθείτε ότι

φράσεις και προτάσεις, θα θέλετε να μπορεί να βελτιώσει

κάνετεναλλαγές σειράς και ότι το παιδί σας θα σας

την ακρίβεια της ομιλίας του ώστε να ταιριάζει με αυτό

«υποδεικνύει» κι αυτό ορισμένες φορές τι να κάνετε.

που παράγει ένας ενήλικας. Οι γονείς των παιδιών με

• Βάλτε τα ζώα της φάρμας στη φάρμα ή σε ένα κουτί.

φυσιολογική ακοή, συχνά διορθώνουν την παραγωγή του

• Βάλτε τα ζώα του ζωολογικού κήπου σε ένα κλουβί,

λόγου ή τη γραμματική «αντανακλώντας» πίσω στο παιδί
την ορθή προφορά ή σύνταξη.
• Το παιδί μπορεί να πει «Κοίτα την τάτα!» Εσείς μετά θα
πείτε, «Ναι, βλέπω τη γάτα». Προσπαθήστε να τονίσετε
τη λέξη «γάτα». Σιγά σιγά το παιδί σας θα αρχίσει να διορθώνεται.
• Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μια τεχνική που

κουτί ή σε φράχτη.
• Βάλτε το παιδί σας να βρει διαφορετικά φορτηγάκια,
αυτοκινητάκια ή αεροπλανάκια για να σπρώξει ή να τα
βάλει κάτω από ένα κουτί ή κάτω από το τραπέζι.
• Βρείτε τις εικόνες στο βιβλίο καθώς διαβάζετε μια
ιστορία.
• Συμπεριλάβετε ενέργειες καθώς και αντικείμενα. Για

ονομάζεται «εξαναγκασμένη εναλλακτική» κατά τη

παράδειγμα, «δείξε μου αυτό που περπατάει» (που τρέχει,

διάρκεια του πρωινού, του μεσημεριανού και του χρόνου

πηδάει, κ.λπ.)

του παιχνιδιού. Αντί να του δώσετε μια γενική επιλογή,

• Βάλτε το παιδί να βοηθήσει με το δίπλωμα των ρούχων,

όπως «Τι θέλεις;» αφήστε το παιδί να επιλέξει μεταξύ

την τακτοποίηση των ρούχων ή να βγάλει τα ρούχα από

δύο επιλογών. Ρωτήστε το παιδί, «Θέλεις μήλα ή τυρί

το στεγνωτήριο. Είναι διασκεδαστικό να

για πρωινό;» Με τη στρατηγική αυτή το παιδί και

τις εργασίες μαζί.

εστιάζει σε αυτό που ακούει από την ενήλικα, αλλά και
παράγει τη λέξη αμέσως μόλις την ακούσει από τον

κάνετε αυτές

• Πείτε στο παιδί να βρει μήλα, μπισκότα ή άλλα
συνηθισμένα προϊόντα όταν πηγαίνετε στο παντοπωλείο.
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• Πείτε στο παιδί να ακολουθήσει τις οδηγίες όταν
βοηθά στο στρώσιμο του τραπεζιού για το φαγητό.
• Παίξτε παιχνίδια όπως «Simon Says (κάνε ότι λέει ο

Παιδικά ποιηματάκια ή τραγουδάκια
Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να λέτε τραγούδια,
ποιηματάκια και τραγουδάκια με χειρονομίες μαζί

αρχηγός)» στα οποία το παιδί πρέπει να ακολουθήσει

με το παιδί σας. Το πιο πιθανό είναι το παιδί σας να

τις οδηγίες. Αλλάξτε θέσεις και αφήστε το παιδί να

ακολουθήσει μια σειρά δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια

γίνει ο αρχηγός.

αυτών των δραστηριοτήτων. Αρχικά, το παιδί σας

• Κρύψτε μερικά αντικείμενα κάτω από δοχεία και

θα κάνει ήχους που ακολουθούν τον επιτονισμό των

μετά αποκαλύψτε τα αντικείμενα καθώς ονομάζετε

τραγουδιών ή των ποιημάτων, όμως οι λέξεις μπορεί

τα κρυμμένα παιχνίδια. Στη συνέχεια κρύψτε πάλι

να μην είναι αναγνωρίσιμες. Αργότερα, το παιδί σας

τα παιχνίδια και ζητήστε από το παιδί να βρει

μπορεί να μιμείται ενέργειες και έπειτα, ορισμένες από

συγκεκριμένα αντικείμενα.

τις βασικές λέξεις. Στο τέλος, το παιδί σας θα μπορεί
να τραγουδά μαζί με το τραγουδάκι ή το ποιηματάκι.

Θυμόμαστε και επαναλαμβάνουμε περισσότερο

Η επανάληψη είναι χρήσιμη. Προσθέστε όμως νέα

πολύπλοκες εκφράσεις

τραγούδια, ποιηματάκια και τραγουδάκια με χειρονομίες

Καθώς το παιδί σας γίνεται ένας πιο εξελιγμένος

καθώς βελτιώνονται οι δεξιότητες του παιδιού σας και

ακροατής, θα μπορεί να κατανοεί μεγαλύτερες

αρχίζει να τραγουδά ή να λέει λέξεις. Οι δραστηριότητες

εκφράσεις. Η ικανότητα να ακολουθεί αυτούς τους

αυτές βοηθούν στην αύξηση της ακουστικής μνήμης για

τύπους εκφράσεων βοηθά τα παιδιά να έχουν μεγαλύτερη

σταδιακά μεγαλύτερες σειρές πληροφοριών.

επιτυχία καθώς μπαίνουν στην προσχολική ηλικία.
Οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες

Δουλεύοντας σκόπιμα με θόρυβο στο περιβάλλον σας

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με πιο σύνθετες οδηγίες

Παρότι ο θόρυβος στο περιβάλλον δημιουργεί δύσκολες

αν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Για παράδειγμα: εάν

συνθήκες για την ακοή, είναι σημαντικό μερικές φορές

το παιδί σας θέλει να βοηθήσει στην τακτοποίηση των

να εξασκήσετε την ακοή σε ένα θορυβώδες περιβάλλον.

πλυμένων ρούχων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν

Ο κόσμος είναι θορυβώδης και για να μπορέσει το παιδί

την περίσταση για να εισάγετε πολλές λέξεις από το

σας να πετύχει το καλύτερο που μπορεί σε ένα άσχημο

καθημερινό λεξιλόγιο. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε,

ακουστικό περιβάλλον θα πρέπει μερικές φορές να

«Τώρα θα τακτοποιήσουμε τα ρούχα. Ας βάλουμε όλες

εξασκείστε σε αυτές τις συνθήκες. Κάντε μερικές

τις κάλτσες μαζί. Σε παρακαλώ δώσε μου τις μεγάλες

φορές τη δραστηριότητα εξάσκησης ακοής σε έναν χώρο

άσπρες κάλτσες του μπαμπά». Μπορείτε επίσης να πείτε

με θόρυβο ή ανοίξτε το ραδιόφωνο. Παρόλα αυτά, τις

στο παιδί να βρει το «μεγάλο μπλε αεροπλάνο» ή το

περισσότερες φορές είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε

«μικρό κόκκινο αεροπλάνο».

ένα ήσυχο περιβάλλον.
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Κεφάλαιο 4:

Επίτευξη ομιλίας και γλώσσας
Για να ενισχύσετε την ανάπτυξη της ομιλίας και της γλώσσας, να χρησιμοποιείτε αναπτυξιακά κατάλληλα παιχνίδια,
βιβλία και δραστηριότητες και να μιλάτε για οτιδήποτε
κάνετε. Να μιλάτε όσο μπορείτε περισσότερο. Από το επίπεδο κατανόησης και παραγωγής λόγου του παιδιού μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχει ανακαλύψει τους κανόνες
κών προτάσεων, τη δόμηση ερωτήσεων και τη δόμηση

Συμβουλές για την ενίσχυση της ανάπτυξης
της ομιλίας και της γλώσσας

σύνθετων προτάσεων (χρησιμοποιώντας λέξεις όπως

Περιγράψτε τι κάνει ή τι νιώθει το παιδί σας. Με τον

«και», «όμως», «επειδή», κ.λπ.) Έτσι οι προτάσεις όχι μόνο

τρόπο αυτό μαθαίνει να κάνει σύνδεση μεταξύ της

γίνονται μεγαλύτερες, αλλά και πιο σύνθετες στη δομή

γλώσσας και του συμβάντος. Με τον τρόπο αυτό

τους. Τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν ενεργά τους

ενισχύεται η κατανόηση της γλώσσας. Προσαρμόστε το

κανόνες της γραμματικής της γλώσσας τους και να αυξά-

επίπεδο της γλώσσας σας ώστε να αντιστοιχεί στο

για τα εξής: τη σειρά των λέξεων, τη δημιουργία αρνητι-

νουν το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν. Για να το ενισχύσετε

επίπεδο της γλώσσας του παιδιού σας. Θυμηθείτε τις

αυτό, είναι σημαντικό να αυξάνετε συνεχώς την πολυπλο-

αρχές των 3Α του Hanen, όπως περιγράφηκαν σε

κότητα της γλώσσα σας καθώς εξελίσσεται το παιδί σας.

προηγούμενη ενότητα.

Μην περιορίζετε τις λέξεις του λεξιλογίου σας - χρησιμοποιήστε ποικιλία λέξεων για να περιγράψετε το ίδιο

Αφήστε το παιδί σας να διαλέξει βιβλία για τα οποία ενδια-

πράγμα, αλλά μη θυσιάζετε την προσοχή ή το ενδιαφέρον

φέρεται. Όταν μιλάτε ή όταν του διαβάζετε, τονίστε τις

του παιδιού.

σημαντικές λέξεις και ιδέες. Εάν σταματάτε αφότου έχετε

Καθώς το παιδί ωριμάζει, αναπτύσσονται οι δεξιότητες

να σκεφτεί πραγματικά αυτό που μόλις είπατε. Μερικές

του παιδιού στην παραγωγή ομιλίας (ονομάζεται επίσης

φορές τα παιδιά μαθαίνουν πράγματα απλά ακούγοντάς τα

άρθρωση). Ορισμένα σφάλματα στην άρθρωση είναι συνη-

ξανά και ξανά. Μερικές φορές μαθαίνουν «τυχαία» - απλά

πει κάτι σημαντικό, δίνεται στο παιδί σας τη δυνατότητα

θισμένα για μια συγκεκριμένη ηλικία, αναμένεται όμως να

με την έκθεσή τους σε γλωσσικές εκφράσεις του περιβάλ-

εξαφανιστούν καθώς το παιδί μεγαλώνει. Αρχικά θα μιμεί-

λοντός τους.

ται μια λέξη, αυτή όμως μπορεί να μην είναι καταληπτή.

• Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού όπως «κάνε ότι λέει ο

Καθώς εξελίσσεται η ομιλία, θα μπορεί να είναι πιο κατα-

αρχηγός», είναι καλή ιδέα να τονίζετε λέξεις όπως

ληπτό στους γονείς και στα άλλα μέλη της οικογένειας,

«επάνω, κάτω, δίπλα ή μέσα». Για παράδειγμα, μπορείτε

αλλά όχι απαραίτητα και στους ξένους. Η καταληπτότητα

να πείτε «ο αρχηγός λέει να βάλεις τη μπάλα ΜΕΣΑ στο

της ομιλίας του παιδιού γίνεται ολοένα και καλύτερη με

κουτί» ή «ΕΠΑΝΩ στο ντουλάπι» ή «ΚΑΤΩ από το

την πάροδο του χρόνου έως ότου τα περισσότερα παιδιά
με φυσιολογική ακοή να είναι καταληπτά από όλους έως

τραπέζι», κ.λπ.
• Χρησιμοποιήστε συνηθισμένα αντικείμενα του σπιτιού

την ηλικία των τριών ετών περίπου. Τα παιδιά με κοχλιακά

για να ενισχύσετε τη γλώσσα. Για παράδειγμα, ένα

εμφυτεύματα αναπτύσσουν περισσότερο φυσική ομιλία

πρόσωπο μπορεί να περιγράψει ένα αντικείμενο στο

εάν μάθουν να συγκρίνουν καλά την ομιλία τους με τη δική

δωμάτιο και οι άλλοι να πρέπει να βρουν αυτό το

σας, έτσι ώστε να μπορούν να διορθώνουν και να αλλάζουν

αντικείμενο κάνοντας πρόσθετες ερωτήσεις. Μπορείτε

την άρθρωσή τους ή την προφορά των λέξεων για να ται-

να πείτε στο παιδί «Ζέστη!» όταν πλησιάζει στο

ριάζουν με τη δική σας.

αντικείμενο ή «Κρύο!» εάν απομακρύνεται από αυτό.
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Δεξιότητες σε κοινωνικές-ρεαλιστικές
περιστάσεις
Η γλώσσα χρησιμοποιείται σαν εργαλείο κατά την
αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων σε μια συζήτηση.
Αλλά ποιες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται για την
επιτυχή αλληλεπίδραση; Οι γλωσσικές δεξιότητες είναι
• Παρέχετε ποικιλία από πλούσιες εμπειρίες για την παι-

κάτι περισσότερο από το να γνωρίζουμε ορισμένες

δική ηλικία. Οι βόλτες στον ζωολογικό κήπο, στο πα-

λέξεις και να μπορούμε να τις βάλουμε στη σειρά για να

ντοπωλείο και στην παιδική χαρά παρέχουν ευκαιρίες

σχηματίσουμε σωστές προτάσεις. Είναι επίσης κάτι

για την αύξηση του λεξιλογίου, καθώς και ερεθίσματα

περισσότερο από τη δημιουργία των σωστών ήχων στο

για την ανάπτυξη ποικιλίας γλωσσικών μορφών οι

στόμα μας. Τα παιδιά πρέπει επίσης να μάθουν να

οποίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στο σπίτι. Να μι-

χρησιμοποιούν κατάλληλα τη γλώσσα. Ένα άτομο με

λάτε για οτιδήποτε κάνετε.

καλές επικοινωνιακές δεξιότητες διαθέτει ένα

• Μόλις ξεκινήσει να λέει τις πρώτες λεξούλες, δώστε

ρεπερτόριο πραγμάτων που θα μπορούσε να πει και να

του την ευκαιρία να συνεχίσει να λέει περισσότερες

ταιριάζουν σε συγκεκριμένες καταστάσεις, ανάλογα με το

λέξεις και συνδυασμούς λέξεων. Γρήγορα αυτές θα

ποια λειτουργία (επικοινωνιακή λειτουργία) καλούνται οι

γίνουν προτάσεις. Εδώ είναι το σημείο στο οποίο

λέξεις να υπηρετήσουν: ευχαρίστηση, διαμαρτυρία,

εφαρμόζεται η δεξιότητα εναλλαγών σειράς η οποία

παροχή πληροφοριών, αναζήτηση προσοχής, ερώτηση για

αποκτήθηκε κατά το προλεκτικό στάδιο. Όταν κάνετε

πληροφορίες, κ.λπ. Ένα άτομο με καλές επικοινωνιακές

ένα σχόλιο για κάποια ενέργεια, σταματήστε για λίγο

δεξιότητες μαθαίνει να χρησιμοποιεί τις λέξεις και τις

για να του δώσετε το χρόνο να ανταποκριθεί λεκτικά.

επικοινωνιακές σκοπιμότητες που είναι κατάλληλες για

Καθώς συνεχίζετε να μιλάτε για το θέμα, κάντε

την κουλτούρα ή την κοινότητα στην οποία ανήκει. Για

ερωτήσεις για να το βοηθήσετε να διευρύνει

παράδειγμα, σε πολλούς πολιτισμούς δεν είναι

περισσότερο τη γλώσσα του.

κατάλληλο να απευθυνόμαστε στον δάσκαλο με το «Γεια

• Μη διστάζετε να κάνετε ερωτήσεις με το «ποιος, τι,
πού, πότε, γιατί, ποιο». Εάν στην αρχή δεν

σου, Δημήτρη», αλλά αντίθετα με το «Γεια σας, κύριε
Παπαδόπουλε».

ανταποκρίνεται σωστά ή δεν ανταποκρίνεται καθόλου,
τότε δώστε εσείς το μοντέλο της σωστής απάντησης.
Όποτε μπορείτε, προσπαθήστε να αποφύγετε
ερωτήσεις που προάγουν απαντήσεις μόνο με ναι/όχι.
Όπως μπορείτε να δείτε, πολλές από τις δραστηριότητες
που προτείνονται στην ενότητα «Παιχνίδια για την
ενίσχυση της ακουστικής ανάπτυξης» είναι στην
πραγματικότητα παιχνίδια ή δραστηριότητες που
ενισχύουν την ανάπτυξη της γλώσσας. Αυτή η
ενοποιημένη προσέγγιση αποτελεί τον τρόπο με τον
οποίο τα παιδιά με ΚΕ μαθαίνουν τη γλώσσα και
εξελίσσονται σε επικοινωνιακά επιδέξια άτομα.
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Κεφάλαιο 5:

Προσχολική ηλικία! Και τώρα τι;
Στην ενότητα αυτή θέλουμε να προσφέρουμε στους

ενδιαφέρεστε. Επιπλέον, παρέχει οδηγίες στους γονείς

γονείς ορισμένες ιδέες που θα τους βοηθήσουν να

για την παρατήρηση της αίθουσας διδασκαλίας και

κάνουν επιλογές για το σχολείο. Πριν από τη σχολική

συμβουλές σχετικά με ειδικές περιστάσεις που μπορεί να

ηλικία, ορισμένοι γονείς μπορεί να έχουν ήδη βρει έναν

υποστηρίξουν καλύτερα το παιδί. Τέλος, παρέχει

ειδικό παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, ομάδα απασχόλησης

ορισμένες συμβουλές για τους δασκάλους του κανονικού

νηπίων ή κάποιον κανονικό παιδικό σταθμό ημερήσιας

νηπιαγωγείου οι οποίοι μπορεί να μην είχαν προηγούμενη

φροντίδας. Ωστόσο, είναι δύσκολη η επιλογή του

εμπειρία στην ενσωμάτωση ενός κωφού παιδιού στην

ακαδημαϊκού, κοινωνικού ή υποστηρικτικού

τάξη τους.

περιβάλλοντος το οποίο θα είναι το καλύτερο για το
κάθε παιδί.

Για να κάνουν μια σωστή επιλογή για την τοποθέτηση σε
νηπιαγωγείο, είναι σημαντικό για τους γονείς να βλέπουν

Επιλογή νηπιαγωγείου

τη γενική εικόνα και να εξετάζουν όλες τις δυνατότητες

Επειδή έχουμε ήδη συζητήσει τις επιλογές επικοινωνίας

για το συγκεκριμένο παιδί και την οικογένεια.

που παρουσιάζονται στα κεφάλαια προλεκτικής ομιλίας
και ανάπτυξης της γλώσσας, στο κεφάλαιο αυτό θα

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν ότι η επιλογή του

εστιάσουμε στο πώς θα κάνετε την επιλογή του

σχολείου δεν είναι κάτι που το κάνουν μία μόνο φορά,

καταλληλότερου νηπιαγωγείου για το παιδί σας.

αλλά είναι μια επιλογή η οποία θα πρέπει να αξιολογείται
ξανά όπως απαιτείται με την πάροδο των ετών.

Ανάλογα με την περιοχή που μένουν, οι γονείς μπορεί να
έχουν την επιλογή μεταξύ της κανονικής και της ειδικής

Τα κανονικά νηπιαγωγεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή

εκπαίδευσης για το παιδί τους που είναι κωφό.

να μην είναι επωφελή για κάθε παιδί. Αυτό ισχύει

Προσφέρονται ειδικές ομάδες ή υπηρεσίες εντός των

ιδιαίτερα για τα παιδιά που είναι κωφά και συγχρόνως

κανονικών σχολείων, πρακτική που είναι σχετικά συχνή

έχουν και άλλες προκλήσεις. Για αυτά τα παιδιά, ανάλογα

στο Ην. Βασίλειο και τις Η.Π.Α., η οποία όμως μπορεί να

με τις ειδικές υπηρεσίες και τα προγράμματα που είναι

μην είναι διαθέσιμη σε άλλες περιοχές του κόσμου. Μια

διαθέσιμα, ενδέχεται αυτή η τοποθέτηση να παρέχει

άλλη επιλογή είναι η τοποθέτηση σε ένα ειδικό σχολείο

υπερβολικά ερεθίσματα ή να παρουσιάζει υπερβολικές

για παιδιά που είναι κωφά ή με μειωμένη ακοή.

προκλήσεις. Ο στόχος είναι αυτά τα παιδιά να νιώθουν
άνετα, να μαθαίνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται

Το πρόγραμμα Απεικόνισης Βέλτιστης Προσχολικής

(τις ίδιες πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται να

εκπαίδευσης (Picture Perfect Preschool program), που

μαθαίνουν και τα παιδιά με φυσιολογική ακοή) και να

διατίθεται από την MED-EL, μπορεί να βοηθήσει τους

είναι κοινωνικά ευτυχισμένα. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά

γονείς στην επιλογή ενός

σημαντικό να αναγνωρίζονται οποιεσδήποτε μαθησιακές

σχολείου που θα παρέχει πλούσιες εμπειρίες στο παιδί

δυσκολίες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ιδιαίτερα όταν τα

τους, ιδιαίτερα εάν ψάχνουν για ένα κανονικό (τυπικό)

κωφά παιδιά σχεδιάζουν να ξεκινήσουν σε ένα κανονικό

προσχολικό περιβάλλον.

σχολείο. Αυτές είναι αποφάσεις που λαμβάνονται

Περιλαμβάνει μια λίστα βασικών ερωτήσεων που θα

καλύτερα σε συνεργασία με τους επαγγελματίες που

πρέπει να ρωτήσετε τους δασκάλους και τους

εργάζονται με το παιδί σας.

διευθύνοντες στο νηπιαγωγείο για το οποίο
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Θόρυβος περιβάλλοντος μέσα στην τάξη

παρεμβολές. Μια άλλη υποστηρικτική μέθοδος είναι η

Ακόμα και άτομα με κανονική ακοή βρίσκουν ότι είναι πιο

χρήση πρόσθετων συστημάτων ενίσχυσης ήχου τα οποία

δύσκολη η κατανόηση της ομιλίας όταν υπάρχει θόρυβος

μπορούν να εφαρμοστούν σε όλη την τάξη (μέσω ηχείων)

στο περιβάλλον (για παράδειγμα, σε ένα πάρτι), όταν ο

ή ατομικά (μέσω εξοπλισμού FM, συστήματος υπέρυθρων

ομιλητής είναι μακριά (όταν στεκόμαστε στο πίσω μέρος

ακτινών ή ακουστικού βοηθήματος telecoil). Για να

μιας ομάδας ατόμων και προσπαθούμε να καταλάβουμε

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα αυτά, οι

τον ξεναγό) ή σε περιβάλλοντα με κακή ακουστική (π.χ.

δάσκαλοι πρέπει να φορούν μικρόφωνο και πομπό. Εάν

στην εκκλησία). Εάν έχετε μειωμένη ακοή, αυτό θα

έχετε απορίες σχετικά με το ακουστικό περιβάλλον της

αυξάνει τις δυσκολίες περισσότερο, ενώ τα ακουστικά

τάξης του παιδιού σας, μιλήστε στον ειδικό ακουολόγο

βαρηκοΐας και τα κοχλιακά εμφυτεύματα δεν επιλύουν

του παιδιού σας για προτάσεις.

πλήρως αυτό το πρόβλημα. Οι συσκευές αυτές συνήθως
έχουν ένα μικρόφωνο το οποίο συλλαμβάνει όλους τους
ήχους, περιλαμβανομένου και του θορύβου του
περιβάλλοντος, καθώς και κάθε αντήχηση μέσα στο

Ελπίζουμε να βρήκατε ότι το φυλλάδιο «Μικροί

δωμάτιο.

Ακροατές» αποτελεί μια χρήσιμη πηγή για τις
υποστηρικτικές και εκπαιδευτικές επιλογές που είναι

Στη συνέχεια, ο ήχος αυτός υποβάλλεται σε επεξεργασία

διαθέσιμες για μικρά παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα.

από το ακουστικά βαρηκοΐας ή το κοχλιακό εμφύτευμα,

Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες πηγές για τους γονείς

όμως τα στοιχεία παρεμβολής υφίστανται και αυτά ολική

παιδιών με κοχλιακά εμφυτεύματα ή για τους

ή μερική επεξεργασία και μεταδίδονται.

επαγγελματίες που εργάζονται με μικρά παιδιά με

Στο σχολικό περιβάλλον, αυτές οι δυσκολίες των

για να σας παρέχει ορισμένες γενικές πληροφορίες και

κοχλιακά εμφυτεύματα. Το φυλλάδιο αυτό προορίζεται
περιβαλλοντικών συνθηκών ή περιστάσεων μπορούν να

προτάσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης του παιδιού

επιλυθούν εν μέρει από τροποποιήσεις της αίθουσας που

σας. Επισκεφθείτε το διαδικτυακό πρόγραμμα BRIDGE to

θα βοηθούν στην απορρόφηση των ήχων όπως η

Better Communication (Γέφυρα για καλύτερη

τοποθέτηση μοκέτας ή κουρτινών και περσίδων επάνω

επικοινωνία) της MED-EL στην ηλεκτρονική διεύθυνση

από την επιφάνεια αντανάκλασης στα παράθυρα. Επίσης

www.medel.com ή επικοινωνήστε με το πλησιέστερο

τα αναρτημένα διακοσμητικά σε μεγάλους ηχο-

γραφείο της MED-EL για περαιτέρω βοήθεια ή για

ανακλαστικούς τοίχους μειώνουν τις ηχητικές

πρόσβαση σε άλλο υλικό του προγράμματος BRIDGE.
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