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Δυςτυχϊσ δεν υπάρχει πιο δφςκολο πράγμα από τον κυμό - ειδικά ςτθν διαχείριςθ τθσ τάξθσ για τα
παιδιά με Asperger. Μπορεί να διαπιςτϊνετε ότι δεν περνάει εβδομάδα χωρίσ το παιδί ςασ να φτάνει
ςτο ναδίρ τθσ κλίμακασ ςχετικά με τθν οργι και τθν απογοιτευςθ.
Συχνά, αυτό το είδοσ τθσ επικετικότθτασ δεν είναι ςκόπιμο. Είναι ο τρόποσ που ο παιδί ςασ με Asperger
προβάλει τον εαυτό του, αφοφ δεν μπορεί να βρει τισ ςωςτζσ λζξεισ για να πει πωσ αιςκάνεται ι τι
είναι αυτό που κζλει. Και ο κυμόσ δεν είναι το πρόβλθμα: ζχουμε όλοι το δικαίωμα να αιςκανόμαςτε
κυμό αν τα πράγματα δεν πθγαίνουν με τον τρόπο που κζλουμε. Αλλά ο κυμόσ είναι ζνα ςυναίςκθμα,
ενϊ θ επικετικότθτα είναι μια ςυμπεριφορά. Το παιδί ςασ πρζπει να μάκει ότι δεν μπορεί να τθν
χρθςιμοποιιςει για να λφςει τα προβλιματά του. Κα πρζπει να το κακοδθγιςετε να μάκει πϊσ να
διαχειριςτεί τα ςυναιςκιματά του, τον ζλεγχο τθσ παρόρμθςθσ του και να εκφράςει το κυμό του με
λόγια.
Εάν ζχετε ζνα παιδί με Asperger το οποίο ζχει πρόβλθμα «ελζγχου τθσ οργισ του», δοκιμάςτε τισ
παρακάτω λφςεισ ϊςτε:
(α) να αποφφγει τισ εκριξεισ κυμοφ
(β) να το βοθκιςει να θρεμιςει όταν ζχει εμπλακεί ςε μία ζκρθξθ οργισ ι κατάρρευςθ:
 Αφιςτε το παιδί ςασ με Asperger να χρθςιμοποιεί τθν ενζργεια του με διαςκεδαςτικό τρόπο μζςα
από τα πθδιματα, το κλϊτςθμα, το τρζξιμο, τθν αναρρίχθςθ, τθν αιϊρθςθ ι άλλεσ ςωματικζσ
δραςτθριότθτεσ. Αφιςτε το να παίξει-παλζψει με μαξιλάρια ι άλλα μαλακά αντικείμενα. Πλα τα
ταραγμζνα παιδιά αναηθτοφν αιςκιςεισ που ενυπάρχουν ςτθν ςωματικι επαφι, τθν πρόςκρουςθ και
τισ πτϊςεισ.
 Αφιςτε το παιδί να κάνει κάποιεσ βαριζσ δουλειζσ όπωσ ςκοφπιςμα με θλεκτρικι ςκοφπα,
μετακίνθςθ αντικειμζνων, κακαριςμό των παρακφρων και των πορτϊν. Αυτό το βοθκά να επικεντρωκεί
ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ του, ενϊ ταυτόχρονα χρθςιμοποιεί τθν ενζργειά του με εποικοδομθτικό
τρόπο. Θ βαριά δουλειά ι οι ζντονεσ αςκιςεισ επιτρζπουν ςτα παιδιά να βιϊςουν αιςκθτθριακζσ
πλθροφορίεσ κίνθςθσ ςε διαφορετικοφσ μυσ και αρκρϊςεισ.
 Δϊςτε το παιδί μια δθμιουργικι διζξοδο μζςα από το παιχνίδι με τα χρϊματα ακουαρζλασ,
ιχνογραφίασ και χρωματιςμοφ ι με πλαςτελίνθ.
 Αν ζνα άλλο παιδί ενοχλεί το παιδί ςασ με Asperger, μάκετε γιατί και προχωριςτε ςτθν
αντιμετϊπιςθ του άλλου παιδιοφ ενκαρρφνοντάσ το να ηθτιςει ςυγγνϊμθ. Αν ζχετε οποιαδιποτε
εξουςία ςτο παιδί που ταράηει το παιδί ςασ (πχ αδελφάκι, ανθψάκι, γείτονασ κλπ), δϊςτε ςτθ ςυνζχεια
μία μικρι τιμωρία του (πχ δεν κα δει TV εκείνθ τθν θμζρα ι οτιδιποτε άλλο).
 Ηθτιςτε από το παιδί ςασ να πάρει αρκετζσ βακιζσ αναπνοζσ και να μετριςει μζχρι το δζκα. Αυτι θ
αναπνοι και θ μζτρθςθ κα το βοθκιςουν να μθν αντιδρά με παρορμθτικότθτα και κυμό, αλλά με
ιρεμο τρόπο.
 Γίνετε ζνα καλό πρότυπο ρόλου. Για να μπορζςετε να θρεμιςετε το άγχοσ του παιδιοφ ςασ, κα
πρζπει πρϊτα να μάκετε να θρεμείτε το δικό ςασ. Δϊςτε το παράδειγμα. Δεν μπορείτε να ςβιςετε μια
φωτιά με μια άλλθ φωτιά.

 Να είςτε κετικοί! Τα παιδιά με Asperger μπαίνουν ςε αρνθτικζσ ςκζψεισ πολφ γριγορα και κα
αντιδράςουν - ανταποκρικοφν ςε αυτζσ τισ ςκζψεισ πολφ γριγορα.
 Λφςεισ νοθτικισ ςυνοχισ. Αν το παιδί ςασ δεν ζχει τθν ικανότθτα προφορικά να διεκδικιςει τον
εαυτό του με ζνα μθ βίαιο τρόπο, τότε διδάξτε το. Τα παιδιά αγαποφν το προβολικό παιχνίδι και
μπορείτε να το χρθςιμοποιιςετε για να τα διδάξετε πϊσ να αντιδράςουν ςε αυτά που ζχουν τθν τάςθ
να προκαλοφν τθν οργι τουσ. Μετατρζψτε ςε παιχνίδι ρόλων μια κατάςταςθ που υπό άλλεσ ςυνκικεσ
κα οδθγοφςε το παιδί ςασ ςε ζκρθξθ και βρείτε τρόπουσ εναλλακτικισ επίλυςθσ χωρίσ τισ μπουνιζσ και
τισ κλωτςιζσ.
 Ελζγξτε τα δικά ςασ επίπεδα του άγχουσ ςασ. Τα παιδιά με Asperger είναι ςυχνά τα ςυναιςκθματικι
βαρόμετρα για τουσ γονείσ τουσ.
 Θ επαναλαμβανόμενθ δράςθ του μαςιματοσ και το πιπίλιςμα παρζχει ςτα ταραγμζνα παιδιά τθν
απαραίτθτθ ςτοματικι αιςκθτθριακι ειςροι που τα βοθκά να χαλαρϊςουν. Γι αυτό κάποια παιδιά κα
μαςιςουν κάτι ςτο ςτόμα τουσ όταν αιςκάνονται ταραγμζνα. Αντικαταςτιςτε αυτιν τθν καταςτροφικι
ςυνικεια δίνοντασ τρόφιμα ςτα παιδιά που απαιτοφν επαναλαμβανόμενο μάςθμα, όπωσ το ςζλινο, τα
καρότα, το μαροφλι και άλλα τραγανά λαχανικά. Τα παιδιά μποροφν επίςθσ να μαςοφν τςίχλα για να
μπορζςουν να θρεμιςουν. Μπορείτε επίςθσ να δϊςετε το παιδί να πιεί ζνα χυμό χρθςιμοποιϊντασ ζνα
καλαμάκι.

 Δθμιουργιςτε ζνα ιρεμο ςπιτικό περιβάλλον. Τα παιδιά με Asperger ζχουν δυςκολία να
παραμζνουν ιρεμα ςε ζνα ταραγμζνο περιβάλλον. Κακαρίςτε και ταχτοποιείςτε τθν ακαταςταςία και
φροντίςτε τθν διακόςμθςθ ςτο ςπίτι για να μειϊςετε τθν αιςκθτθριακι υπερφόρτωςθ ςτο παιδί με
Asperger. Το υπνοδωμάτιο του παιδιοφ κυρίωσ, κα πρζπει να είναι τακτοποιθμζνο και απαλλαγμζνο
από πολλά πράγματα. Χρθςιμοποιιςτε πλαςτικά δοχεία για να οργανϊςετε και να αποκθκεφςετε όλα
τα μικρο-παιχνιδάκια και μικροαντικείμενα που υπερφορτϊνουν τουσ χϊρουσ. Ανοίξτε τισ κουρτίνεσ για
να υπάρχει φυςικόσ φωτιςμόσ. Μειϊςτε ςτο λιγότερο δυνατό τισ αφίςεσ ςτουσ τοίχουσ. Βάψτε τθν
κρεβατοκάμαρα του παιδιοφ με αδφναμα χαλαρωτικά χρϊματα αντί για βαςικά κφρια και ζντονα
χρϊματα. Αντικαταςτείςτε τα πολφχρωμα χαλιά και τισ πολφχρωμεσ κουρτίνεσ με μονόχρωμα
χαλαρωτικά χρϊματα.
 Δϊςτε ςτο παιδί ςασ να φορζςει μία βαρειά ηϊνθ αφοφ το ςυηθτιςετε πρϊτα με τον Εργοκεραπευτι
ςασ. Αυτζσ οι κεραπευτικζσ ςυςκευζσ βάρουσ μποροφν να ςχεδιαςτοφν για να βοθκιςουν τα παιδιά να
αιςκανκοφν «γειωμζνα» και πιο αςφαλι, κακϊσ με αυτό τον τρόπο λαμβάνουν γνϊςθ του ςϊματόσ
τουσ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον τουσ. Οι βαρειζσ ηϊνεσ βοθκοφν και τθν ιςορροπία ςτο παιδί κακϊσ και
τισ κινθτικζσ του δεξιότθτεσ. Θ αίςκθςθ βακειάσ πίεςθσ διεγείρει ςτο παιδί τθν αίςκθςθ τθσ κζςθσ ϊςτε
να το βοθκιςει να επαναοργανϊςει εκ νζου τον εαυτό του όταν βρίςκεται ςε μια κατάςταςθ διζγερςθσ.
 Βοθκείςτε το ταραγμζνο παιδί να κακίςει ςε ζνα μεγάλο πουφ. Θ αίςκθςθ του «αγκαλιάςματοσ» ςε
αυτι τθν κζςθ, το βοθκά να χαλαρϊςει όταν είναι τόςο πολφ ταραγμζνο που δεν μπορεί να πάρει τθν
αγκαλιά τθσ μθτζρασ του.
 Αφιςτε το παιδί να παίξει ςτθ μπανιζρα κάνοντάσ του ζνα ηεςτό μπάνιο ι να ςκάψει ςτο κουτί τθσ
άμμου. Τα παιδιά που ζχουν ςθκϊςει άγχοσ βοθκοφνται από τθν θρεμιςτικι επίδραςθ που τουσ δίνει θ
ποικιλία των υφϊν.

 Μθν είςτε ςκλθροί. Αν το παιδί είναι κυμωμζνο επειδι δεν κα πάει βόλτα, δεν κα φάει αυτό που
κζλει, δεν κα δει τθλεόραςθ, πρζπει να πάει ςτο κρεβάτι, το κορόιδεψαν ςτο Σχολείο ι απλά ζχει μια
πολφ κακι θμζρα, δεν χρειάηεται να είςτε ςκλθροί. Να είςτε ευγενικοί και φροντιςτικοί. Ρροςπακιςτε
να αιτιολογιςετε αυτό που γίνεται ςτο παιδί. Εάν ζχει τθ δυνατότθτα να το κάνει, ρωτιςτε το τι κα
ζκανε εκείνο ςε αυτι τθν κατάςταςθ. Ηθτάει για παράδειγμα να μείνει άλλθ μιςι ϊρα ςε αυτά που
κάνει πριν να πάει για φπνο; Κάντε μια ςυμφωνία ϊςτε να μπορεί να μείνει άλλα δζκα λεπτά, αλλά
επίςθσ πείτε του ότι κα του διαβάςετε μια ιςτορία κατά τθν κατάκλιςθ. Ακολουκείςτε τθν μζςθ οδό για
να κάνετε μία ςυμφωνία. Αν εξακολουκεί να είναι δυςκολεμζνο, ι αν απλά δεν μπορείτε απλά να το
αφιςετε να μθν βρίςκεται ςτο κρεβάτι του, πείτε του ότι πρζπει να πάει ςτο κρεβάτι, και δϊςτε του
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ πρζπει αυτό να γίνει.
 Μθν χτυπάτε το παιδί ςασ. Εάν ζχετε τθ ςυνικεια να χτυπάτε το παιδί ςασ ςτισ κερμζσ ςτιγμζσ, κα
πρζπει να βρείτε τρόπο να εκφράςετε τθν ζνταςι ςασ πιο εποικοδομθτικά. Πταν χτυπάτε το παιδί ςτο
κυμό ςασ, ςτθν ουςία το διδάςκετε να χτυπά και εκείνο όταν είναι κυμωμζνο. Βλζποντασ το παιδί ςασ
ότι δεν αυτοελζγχεςτε ςτον κυμό ςασ, μακαίνει να κάνει και εκείνο το ίδιο.
 Αν είναι δυνατόν, βρείτε ζνα χϊρο ςτο ςπίτι όπου κα τον ορίςετε ωσ χϊρο χαλάρωςθσ. Δεν
χρειάηεται να είναι ζνασ μεγάλοσ χϊροσ αλλά χρειάηεται να είναι μακριά από περιοχζσ υψθλισ
δραςτθριότθτασ. Αυτι θ μικρι γωνία (ακόμα και αν είναι ζνα τμιμα μιασ ντουλάπασ, κάτω από ζνα
τραπζηι κλπ) μπορεί να περιλαμβάνει ζνα κάκιςμα με βαρειά ςακουλάκια (beanbags), μερικά βιβλία,
βιβλία ηωγραφικισ, lego ι άλλεσ ιςυχεσ δραςτθριότθτεσ ελεφκερου χρόνου που αρζςουν ςτο παιδί.
Ενκαρρφνετε παιδί ςασ να πάει ςε αυτό το χϊρο, όταν κυμϊνει ι βρίςκεται εκτόσ ελζγχου, αλλά ποτζ
μθν χρθςιμοποιιςετε αυτό το ςθμείο ωσ ζνα μζροσ τθσ τιμωρίασ. Αυτι θ ειδικι κζςθ ςτο ςπίτι είναι ζνα
κετικό μζροσ όπου μπορεί να πάει να κακίςει, να θρεμιςει ι απλά να απομονωκεί.
 Εάν το παιδί είναι αναςτατωμζνο ι κυμωμζνο για κάτι που ςχετίηεται με ζνα παιχνίδι του ι δικι του
ιδιοκτθςία, ηθτιςτε να δείτε το παιχνίδι και να προςπακιςετε μαηί να το διορκϊςετε. Στθν χειρότερθ
περίπτωςθ, εάν το παιχνίδι είναι ςπαςμζνο, μπορείτε να το βάλετε ςτθν άκρθ –ςτον «χϊρο επιςκευισ»ϊςτε να μπορζςετε να το διορκϊςετε αργότερα ςωςτά. Ρεριμζνετε να δείτε εάν το παιδί ςασ το ξζχαςε.
Αν όχι, μπορείτε είτε κα αγοράςετε ςτο παιδί ςασ ζνα νζο αντίςτοιχο παιχνίδι ι κα το επιςκευάςετε κολλιςετε.
 Ακολουκιςτε μια ρουτίνα. Τα παιδιά με Asperger βοθκοφνται πολφ όταν ςτα ςπίτια παρζχονται
ρουτίνεσ, ςυνζπεια και δομι. Αυτά τα παιδιά χρειάηονται πάρα πολφ τθ δομι και τα προγράμματα για
να αιςκάνονται αςφαλι ςτο περιβάλλον τουσ. Για τα παιδιά αυτά, μια πιο «ςτρατιωτικισ δόμθςθσ»
προςζγγιςθ για τισ ρουτίνεσ λειτουργεί καλφτερα. Το ξφπνθμα, το πρωινό, το μεςθμεριανό, θ μελζτθ
των εργαςιϊν, θ κατάκλιςθ ςτο κρεβάτι πρζπει να ςυμβαίνουν περίπου τθν ίδια ϊρα κάκε μζρα, με
μερικζσ μικρζσ και καλά προειδοποιθμζνεσ εκπλιξεισ.

 Δϊςτε ςτο παιδί ςασ μια εναλλακτικι λφςθ για να ξεςπάςει. Αν είναι ςε κζςθ να προςδιορίςει ότι
χάνει τον ζλεγχο, ι αν το παρατθριςετε μόνοι ςασ, μπορείτε να προτείνετε μια άλλθ δραςτθριότθτα.
Μπορείτε ςυχνά να βοθκιςετε το παιδί να θρεμιςει ι να μειϊςει ςε μεγάλο βακμό τθν
αποδιοργάνωςι του.

 Κάντε ςτο παιδί ςασ ζνα ςφντομο μαςάη. Θ αφι και θ βακειά πίεςθ είναι πολφ ςθμαντικζσ για
κάποια παιδιά. Τρίβοντασ το ςϊμα, τουσ ϊμουσ, τα πόδια ι περνϊντασ τα δάχτυλά ςασ μζςα από τα
μαλλιά του μπορεί να το θρεμιςει γριγορα.
 Βοθκιςτε το να κατανοιςει τι είναι αυτό που αιςκάνεται. Αφοφ το παιδί ςασ ζχει θρεμιςει από ζνα
ξζςπαςμα, μιλιςτε του απαλά μζςα από αυτό. ωτιςτε το τι το ενοχλεί και γιατί: «Μιπωσ νόμιηεσ ότι
δεν άκουγα αυτά που μου ζλεγεσ;». Ππωσ οι ενιλικεσ, ζτςι και τα μικρά παιδιά ζχουν μια ποικιλία
ςυναιςκθμάτων. Ζχουν ανάγκθ να διδαχκοφν πϊσ να ονοματίηουν και να διαχειρίηονται αυτά τα
ςυναιςκιματα, ειδικά το κυμό. Για να το κάνετε αυτό, το παιδί ςασ χρειάηεται ζνα ςυναιςκθματικό
λεξιλόγιο και μπορείτε να το προωκιςετε ι να το ενιςχφςετε χρθςιμοποιϊντασ ερωτιςεισ όπωσ «Ιςουν
κυμωμζνοσ;», «Μιπωσ αιςκάνεςαι λυπθμζνοσ;», «Μιπωσ φοβάςαι;».
 Βοθκείςτε το παιδί ςασ να αναγνωρίςει τα προειδοποιθτικά ςθμάδια που το οδθγοφν ςε ζνα
ξζςπαςμα. Τα μεγαλφτερα παιδιά μποροφν να κάνουν ακόμα και μία λίςτα με αυτά τα προειδοποιθτικά
ςθμάδια και να τα βάλουν ςε ζνα εμφανζσ ςθμείο. Αν γνωρίηει το παιδί ςασ ποια είναι αυτά τα
ςθμάδια, κα μπορζςει να εξαςκθκεί ςτθ ςυνζχεια ςτθν αναπνοι και τισ ςυνεχιηόμενεσ τεχνικζσ.
 Κρατιςτε τθν υψθλότερθ άποψθ για αυτό το παιδί και προςπακείςτε να μθν το ςτιγματίςετε ωσ
«δφςκολο» ι «αντάρτθ» ι «εκνευριςτικό».
 Κρατιςτε το μακριά από καφεϊνοφχα ποτά και οτιδιποτε φαγϊςιμο ι πόςιμο με προςκικθ
ςυντθρθτικϊν, χρωςτικϊν και ηάχαρθσ.
 Βάλτε τα πράγματα ςε μία ςειρά. Μερικζσ φορζσ ςτα μικρά παιδιά πρζπει να διευκρινιςτοφν
πράγματα ϊςτε να μποροφν να δουν πϊσ θ ςυμπεριφορά τουσ ςχετίηεται με το να είναι θ μαμά και ο
μπαμπάσ ςυνζχεια επάνω τουσ και με ποιον τρόπο. Το παιδί ςασ ςυχνά μπορεί να αντιδρά επικετικά
όταν προςπακείτε να εφαρμόςετε κανόνεσ και όρια. Εξθγιςτε του με απλοφσ όρουσ τθ ςχζςθ μεταξφ
αυτϊν των δφο γεγονότων: «Γιάννθ, όταν ςου κυμίηω τον κανόνα γίνεςαι νευρικόσ. Χτυπάσ και
δαγκϊνεισ και εγϊ ςυνεχίηω να βάηω τον κανόνα. Εάν ςταματιςεισ, τότε κα πάψω τθν εφαρμογι του
κανόνα.»
 Βεβαιωκείτε ότι το παιδί ςασ δεν πονάει. Μιπωσ είναι ταραγμζνο λόγω ενόσ φυςικοφ πόνου; Αν ναι,
φροντίςτε τθν πλθγι του, ι το χτφπθμα του. Αν το παιδί εξακολουκεί να είναι αναςτατωμζνο, μπορεί
να είναι κυμωμζνο προσ το πρόςωπο ι το αντικείμενο που του προκάλεςε τον πόνο.
 Ρροςπακείςτε να ακοφτε πραγματικά το παιδί ςασ τουλάχιςτον μία φορά τθν θμζρα ι όταν το
διδάςκετε κάτι. Ρολλά παιδιά με Asperger αντιδροφν αρνθτικά ςτθν επιβολι εξουςίασ. Δίνοντάσ τουσ
όμωσ τον χρόνο ςασ κα τα βοθκιςει ςτθν οικοδόμθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ τουσ προσ εςάσ.
 Διαχειριςτείτε το δικό ςασ κυμό. Αν ςαν πφραυλοσ βγαίνετε εκτόσ ελζγχου με το παραμικρό, είναι
πικανό το παιδί ςασ να κάνει επίςθσ το ίδιο. Το παιδί ςασ κα μάκει να διαχειρίηεται το κυμό του
βλζποντασ τον τρόπο που διαχειρίηεςτε εςείσ τον δικό ςασ. Είναι ζνα απογοθτευτικό ςυμπζραςμα,
αφοφ πραγματικά το παιδί μακαίνει ςυχνά ςυνικειεσ κυμοφ από εμάσ τουσ ίδιουσ. Θ ειρωνεία είναι ότι
το επικετικό παιδί ςυχνά αποτελεί ζνα ςθμαντικό ζναυςμα για τουσ γονείσ του να εκραγοφν, αλλά
προςπακιςτε να μθν αφιςετε το δικό ςασ κυμό να εκδθλωκεί. Αςχολθκείτε με αυτό το ςυντομότερο
δυνατό, χρθςιμοποιϊντασ μια ιρεμθ φωνι για να εκφράςετε πϊσ αιςκάνεςτε αντί για

φωνζσ. Με αυτό τον τρόπο κα ζχετε πολφ καλφτερο αποτζλεςμα. Και ακριβϊσ όπωσ αναμζνετε από το
παιδί ςασ να ηθτιςει ςυγγνϊμθ για τθν κακι του ςυμπεριφορά, μπείτε ςτθν ςυνικεια να ηθτάτε και
εςείσ ςυγνϊμθ για τον αν χάςατε τθν ψυχραιμία ςασ και ςυμπεριφερκικατε ανάρμοςτα. Εάν θ
επικετικι ςυμπεριφορά του παιδιοφ ςασ προκαλεί αναςτάτωςθ ςτο ςπίτι ςασ και βάηει τα μζλθ τθσ
οικογζνειασ ι άλλουσ ςε κίνδυνο και το παιδί αντιδρά εκρθκτικά με τθν παραμικρι τεχνικι πεικαρχίασ,
ςυμβουλευτείτε το γιατρό και τουσ κεραπευτζσ του παιδιοφ ςασ. Κα πρζπει να εξεταςτοφν και άλλοι
επιβοθκθτικοί παράγοντεσ για να θρεμιςει το παιδί.
 Ρολλά παιδιά με Asperger δεν ξζρουν πϊσ να θρεμιςουν ι ακόμα και πϊσ αιςκάνεται κανείσ όταν
βρίςκεται ςε «θρεμία». Εξθγιςτε το και ςυηθτιςτε το ςυχνά.
 Εφαρμόςτε μία πολιτικι «μθδενικισ ανοχισ – μθ διαπραγμάτευςθσ». Δεν κα ανεχτείτε τθν επικετικι
ςυμπεριφορά για οποιονδιποτε λόγο. Ππωσ και με κάκε άλλθ πτυχι τθσ άςκθςθσ του γονεϊκοφ ρόλου,
θ ςυνζπεια είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ. Ο μόνοσ τρόποσ για να ςταματιςει παιδί ςασ να είναι επικετικό
είναι να γίνει «Κανόνασ Του Σπιτιοφ» ότι «θ επικετικότθτα δεν είναι αποδεκτι για κανζνα λόγο».
 Εκπαιδεφςτε το ςτο τι να λζει. Ρροςφζρετζ του εναλλακτικζσ λεκτικζσ λφςεισ για τθν οργι του: «Μςωσ
κα μποροφςεσ να είχεσ πει αυτό. Γιατί δεν το δοκιμάηεισ τθν επόμενθ φορά;». Αν το πρόβλθμα
βρίςκεται ςτθν προετοιμαςία του, κυμίςτε του λεκτικά: «Χρθςιμοποίθςε τα λόγια ςου Γιάννθ» και
ςιγουρευτείτε ότι το επαινείτε όταν το κάνει. Ωσ ζπαινο μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε μία «Κάρτα
Επιβράβευςθσ» με ζνα χαροφμενο πρόςωπο για κάκε θμζρα που κατάφερε να ελζγξει τον κυμό του ι
λζγοντασ μία φράςθ όπωσ «είμαι πολφ χαροφμενοσ που δεν ζχαςεσ τθν ψυχραιμία ςου, όταν ο Ρζτροσ
ζπαιηε με τα παιχνίδια ςου».
 Βάλτε μαηί ζνα «Κουτί Ρλιξθσ» που παρζχει δθμιουργικζσ διεξόδουσ για το παιδί ςασ με Asperger.
Βάλτε ςτο κουτί ι το πλαςτικό δοχείο αποκικευςθσ ςετ βαφισ, βιβλία χρωματίςματοσ, παηλσ,
πλαςτελίνθ, χάντρεσ, πλαςτικά καρφάκια, κφβουσ και άλλεσ ενδιαφζρουςεσ για το παιδί καλλιτεχνίεσ.
Μερικά παιδιά με Asperger βαριοφνται εφκολα και τα «υπερκινθτικά» μυαλά τουσ χρειάηονται
επιπλζον διζγερςθ και ερεκιςμό. Σε περίπτωςθ που δεν ζχουν τίποτα καλφτερο να κάνουν, τα παιδιά
κα ζχουν τθν τάςθ να αςχολθκοφν με δικζσ τουσ επινοιςεισ και δεν κζλουμε να το κάνουν αυτό.
Καλφτερα να ηωγραφίηουν από το να ρίχνουν λάδι ςτθ φωτιά.
 Κακθςυχάςτε το παιδί ςασ με Asperger ότι το αγαπάτε, ακόμα κι αν αναγνωρίηετε ότι είναι «πολφ
ηωθρό».
 Διδάξτε ςτο παιδί ςασ τι ςθμαίνει θ ιρεμθ ςυμπεριφορά με το να του δείξετε ότι μπορείτε να είςτε
πολφ ιρεμοι.
 Απομακρφνετε το παιδί ςασ από τθν αγχωτικι κατάςταςθ. Οδθγείςτε το ςε ζνα ιςυχο δωμάτιο ι ζνα
οργανωμζνο ςθμείο ςτθν παιδικι χαρά.

 Μειϊςτε ςτο ελάχιςτο τθν ακαταςταςία ςτο περιβάλλον του παιδιοφ ςασ για να το βοθκιςετε να
δομθκεί και να επικεντρωκεί ςτισ ενζργειζσ του για να πετφχετε τθν πρόλθψθ επαναλαμβανόμενων
ξεςπαςμάτων. Μθν μιλάτε με ταραγμζνθ ι υπερδιεγερμζνθ φωνι ςε ζνα ταραγμζνο παιδί.
Επιδεινϊνετε το πρόβλθμα. Διατθριςτε ιρεμθ τθ φωνι ςασ, ενϊ το κακοδθγείτε με ςυνοπτικζσ
προτάςεισ ςχετικά με το τι μπορεί να κάνει για να θρεμιςει. Χαμθλϊςτε τα φϊτα, ϊςτε το ταραγμζνο
παιδί ςασ να λαμβάνει λιγότερεσ αιςκθτικζσ πλθροφορίεσ από το περιβάλλον. Βάλτε θρεμιςτικι

μουςικι (υπάρχουν πολλά CD με μουςικι χαλάρωςθσ ςτο εμπόριο). Απομακρφνετε ερεκίςματα που
μπορεί να το οδθγιςουν ςε περαιτζρω διαταραχι και διάςπαςθ.
 Ράρτε το παιδί ςασ για μια βόλτα ι ςτείλτε το γφρω από το τετράγωνο μόνο του, εάν είναι αρκετά
μεγάλο. Δεν είναι μόνο ότι το περπάτθμα καίει τοξικι ενζργεια, το επαναλθπτικό χτφπθμα των ποδιϊν
ςτο πεηοδρόμιο ι το ζδαφοσ κατά τθν βάδιςθ φζρνει το μυαλό πίςω ςτθν επικζντρωςθ.
 Υιοκετείςτε τθν κακοδθγοφμενθ νοερι απεικόνιςθ ευχάριςτων ςτιγμϊν. Θ κακοδθγοφμενθ νοερι
απεικόνιςθ είναι ζνα ιςχυρό εργαλείο για να χαλαρϊςουν τα παιδιά με Asperger και τραβά τθν εςτίαςι
τουσ ςε κετικζσ ςκζψεισ. Ταυτόχρονα ενκαρρφνει τθ δθμιουργικότθτά τουσ. Συηθτείςτε με τον
Λογοκεραπευτι του παιδιοφ ςασ πϊσ κα μποροφςε αυτό να γίνει πιο αποτελεςματικά.
 Οι βακειζσ αναπνοζσ είναι μια εφκολθ τεχνικι που τα μικρά παιδιά μποροφν να χρθςιμοποιιςουν
για να εκτονϊςουν τθν οργι τουσ. Δείξτε ςτο παιδί ςασ τι να κάνει, τοποκετϊντασ το χζρι ςασ ςτο
ςτικοσ ςασ και ενκαρρφνοντάσ το να κάνει το ίδιο, λαμβάνοντασ παράλλθλα δφο βακιζσ ανάςεσ. Το
χζρι ςτο ςτικοσ εξυπθρετεί ζνα εφχρθςτο οπτικό ςφνκθμα που μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε για να
υπενκυμίςετε ςτο παιδί ςασ να κάνει ζνα βιμα πίςω από αυτό που το ενοχλεί: κάντε το αν το δείτε να
αρχίηει να ταράηεται.
 Διδάξτε το να ςυμπάςχει. Τα παιδιά με Asperger ςυχνά δεν κατανοοφν το αντίκτυπο που μπορεί να
ζχει ςτουσ άλλουσ θ ςυμπεριφορά τουσ (φτωχι κεωρία του νου). Εάν το παιδί χτυπά, δαγκϊνει ι
κλωτςάει, κατεβείτε ςτο επίπεδο του και ιρεμα ρωτιςτε το πϊσ κα ζνιωκε αν κάποιοσ ζκανε το ίδιο ςε
αυτό. Ρροτρζψτε το να ςασ δϊςει τθν ςκζψθ του λζγοντάσ του «εάν θ αδελφι ςου ςε κλωτςιςει δεν κα
ςου αρζςει που κα πονζςεισ και κα κλάψεισ». Ρροςοχι, εάν ςασ χτυπιςει, μθν το χτυπιςετε και εςείσ
για να δει πϊσ αιςκανκικατε. Είναι ολζκριο λάκοσ!
 Δϊςτε του πολλζσ ευκαιρίεσ να είναι δθμιουργικό. Θ δθμιουργικότθτα βοθκά ςτθν απελευκζρωςθ
τθσ ςυναιςκθματικισ ενζργειασ.
 Δοκιμάςτε τθν αρωματοκεραπεία χρθςιμοποιϊντασ οςμζσ και μυρωδιζσ που θρεμοφν το παιδί ςασ.
 Χρθςιμοποιείςτε ςτο παιδί ςασ «Κοινωνικζσ ιςτορίεσ» (Social Stories ©) ι «Αιςκθτθριακζσ Λςτορίεσ»
(Sensory Stories©) .O εξειδικευμζνοσ ςε αυτζσ τισ ιςτορίεσ Ψυχολόγοσ ι Λογοκεραπευτισ ι
Εργοκεραπευτισ του παιδιοφ ςασ κα ςασ βοθκιςουν ςτθν εκπαίδευςι ςασ για τον τρόπο που κα τισ
δθμιουργιςετε.
 Δοκιμάςτε με το παιδί να γίνει αρκρογράφοσ. Για το παιδί που μπορεί να γράψει, θ αρκρογράφθςθ
είναι ζνασ εξαιρετικόσ τρόποσ για να ξεμπερδζψει τισ ςκζψεισ ςτο μυαλό του και να πει τα εςϊψυχά
του. Θ τεχνικι αυτι επιτρζπει ςτα παιδιά με Asperger να βγάλουν τισ εςωτερικζσ τάςεισ τουσ ζξω από
τον εαυτό τουσ ςτο χαρτί. Υπάρχουν τρεισ τρόποι να χρθςιμοποιθκεί αυτι θ αρκρογράφθςθ: (1): Να
εκδοκεί κάπου (πχ ςτο Κζντρο μασ εκδίδουμε τθν μθνιαία μασ εφθμερίδα) ι (2): Να το κρατιςει ςε
προςωπικό του αρχείο ι (3): αφοφ τισ γράψει και τισ διαβάςει, να τισ καταςτρζψει κατόπιν εάν
επικυμεί. Αναπτφξτε ακόμα και μία κακθμερινι ςυνικεια να γράφει το παιδί ςασ ςε ζνα χαρτί για
οτιδιποτε ζρχεται ςτο μυαλό του. Μπορεί το παιδί ςασ για παράδειγμα να γράψει «μιςϊ το ςχολείο»,
«φοβάμαι το ςκυλί», το κλάμα του μωροφ με τρελαίνει», «ο Γιϊργοσ

είναι χαηόσ» ... -ό,τι του ζρχεται ςτο μυαλό. Τελικά, κα αποκτιςει τθν δυνατότθτα να καταλάβει τι
ςυμβαίνει ςτον εςωτερικό του κόςμο. Στθ ςυνζχεια, μπορείτε να του πείτε να τςαλακϊςει ι να ςκίςει
το χαρτί και να το πετάξει αν δεν κζλει αυτζσ τισ ιδιωτικζσ εςωτερικζσ του ςκζψεισ να τισ διαβάςει ποτζ
κανείσ. Σεβαςτείτε τθν ιδιωτικι του ηωι και κάντε το να πιςτζψει ότι μπορεί να γράψει ότι κζλει χωρίσ
το φόβο τθσ επίπλθξθσ.
 Αντιςτρζψτε τθ ςκζψθ ςασ. Μάκετε από τα παιδιά με Asperger τα δϊρα που κουβαλοφν ςτθν ψυχι
τουσ: τθσ ειλικρίνειασ, τθσ επιμονισ, τθσ υπομονισ και τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων.
 Βγάλτε το παιδί ςασ με Asperger από τθν «καλωδίωςθ». Τα παιδιά που βλζπουν επικετικι ι βίαιθ
ςυμπεριφορά να παίηονται ςτθν οκόνθ τθσ τθλεόραςθσ ι ςε θλεκτρονικά παιχνίδια τείνουν να είναι πιο
επικετικά όταν παίηουν. Αν το παιδί ςασ είναι ςυνεχϊσ επικετικό, προχωριςτε ςτον περιοριςμό τθσ
ζκκεςθσ του ςτα μζςα ενθμζρωςθσ. Αν δεν το δει ςτθν τθλεόραςθ, μπορείτε να εξθγιςετε ότι το να
χτυπιςουμε κάποιον δεν είναι ζνασ ωραίοσ τρόποσ για να δράςουμε και δεν λφνει τα προβλιματα μασ.
Ενιςχφςτε το μινυμα με τθν επιλογι παραμυκιϊν και τθλεοπτικϊν εκπομπϊν που προωκοφν τθν
καλοςφνθ και τον ςεβαςμό του άλλου.
 Χρθςιμοποιείςτε τεχνικζσ Αιςκθτθριακισ Δίαιτασ. Συηθτείςτε με τον Εργοκεραπευτι του παιδιοφ ςασ
για τθν κατάλλθλθ τεχνικι για το παιδί ςασ.
 Βγείτε εςείσ ζξω για ζνα περίπατο αφινοντασ το παιδί ςασ μόνο του. Μερικζσ φορζσ είναι καλφτερο
να αφιςετε το παιδί ςασ να δουλζψει μόνο του το κυμό του με το να απομακρυνκείτε από τθν
κατάςταςθ. Ωςτόςο, κα πρζπει πάντα να εξαςφαλίςετε ότι παιδί ςασ είναι ςε ζνα αςφαλζσ περιβάλλον
και δεν μπορεί να ζρκει ςε κζςθ να βλάψει τον εαυτό του ι τον χϊρο που κα παραμείνει.
 Ρροςζξτε τθ διατροφι του. Μερικοί γονείσ βρίςκουν ότι θ μείωςθ ι τθν εξάλειψθ οριςμζνων
τροφίμων από τθ διατροφι βοθκά το παιδί με Asperger να είναι πιο ιρεμο. Αν το παιδί ςασ τρϊει πολφ
επιλεκτικά, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τθ διατροφι του για να βεβαιωκείτε ότι ζχει τα καφςιμα που
απαιτοφνται για το ςϊμα του για να λειτουργιςει καλά. Ξεκινϊντασ τθν μζρα, θ διατροφι με ζνα
υγιεινό πρωινό ιςορροπθμζνο με πρωτεΐνεσ, λίπθ και υδατάνκρακεσ είναι ςθμαντικι. Τα ηαχαρϊδθ
δθμθτριακά είναι μία γριγορθ και εφκολθ διατροφι, αλλά δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται ωσ ζνα
πρωινό ςτιριγμα. Οι χυμοί φροφτων επίςθσ είναι υψθλοί ςε κερμίδεσ και ηάχαρθ και δεν ςυνιςτϊνται.
Αντί για χυμό ι ανκρακοφχα ποτά, ςυνθκίςτε να προςφζρετε απλά νερό. Με τθν αφκονία των
εμφιαλωμζνων νερϊν με γεφςεισ φροφτων και βιταμίνεσ, ενυδατϊνετε το παιδί ςασ τϊρα πια πιο
εφκολα από ποτζ.

Δεν πρζπει να ξεχνάμε: Τα παιδιά με Διαταραχζσ Αυτιςτικοφ
Φάςματοσ αντιλαμβάνονται τον κόςμο διαφορετικά από εμάσ. Τα δικά
μασ αυτονόθτα δεν είναι υποχρεωτικά και δικά τουσ. Ρολφ ςυχνά
πρζπει να τουσ εξθγιςουμε ακόμα και πολφ απλά πράγματα για να
μπορζςουν να κατανοιςουν καλφτερα τον κόςμο μασ και τουσ
τρόπουσ που ςυμπεριφερόμαςτε μζςα ςε αυτόν.
http://www.myAspergerchild.com/2011/05/how-to-calm-Asperger-child-50-tips-for.html
ΜΕΤΑΦΑΣΘ-ΕΡΛΜΕΛΕΛΑ-ΔΛΑΣΚΕΥΘ: Αλεξάνδρου Στράτοσ. Δ/ντισ Κζντρου ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ

