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 Το καλοκαίρι στη μετεωρολογία καθορίζεται συμβατικά ως η 

περίοδος που περιλαμβάνει για το βόρειο ημισφαίριο τους 

μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο  και διαρκεί από το θερινό 

ηλιοστάσιο έως τη φθινοπωρινή ισημετρία. Στο Νότιο ημισφαίριο 

το καλοκαίρι ξεκινά κατά τις 21 Δεκεμβρίου, και περιλαμβάνει 

συμβατικά τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. 

Κατά την διάρκεια του (Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου) και 

(Δεκέμβρη, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου), το Βόρειο και το Νότιο 

ημισφαίριο ξεπερνούν αντίστοιχα σε άνοδο της θερμοκρασίας 

τους υπόλοιπους μήνες. 

 

 

ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 

Ένα Παραμύθι για τα παιδιά που φοβούνται το σκοτάδι. Ελάτε 

να τα βοηθήσουμε με την βοήθεια του φεγγαριού. Απευθύνεται 

σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που τα 

φοβίζει το σκοτάδι. Το Παραμύθι θα τα βοηθήσει με έξυπνο και 

διασκεδαστικό τρόπο να ξεπεράσουν τις φοβίες τους. 

 

Για να το αποκτήσετε ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: www.kivotosexelixis.gr 
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Γράφει ο Μανώλης 
Πανταζής 
    
    Οι περισσότεροι 

Ψυχοκινητική καθυστέρηση 

στα παιδιά σχετίζεται 

γενικά με σημαντική 

δυσλειτουργία ή ανωμαλία 

του κεντρικού νευρικού 

συστήματος. Ο όρος 

αναφέρεται ειδικά στην 

καθυστερημένη ανάπτυξη 

των γνωστικών δεξιοτήτων 

(όπως λόγος) και η 

καθυστερημένη ανάπτυξη 

των κινητικών δεξιοτήτων 

(όπως το περπάτημα). 

Συμπτώματα 

Παιδιά με ψυχοκινητική 

καθυστέρηση κινούνται, 

μιλούν και δρουν πιο αργά 

από το κανονικό. Αυτό 

μπορεί να περιλαμβάνει 

αργή ομιλία ή μεγάλες 

παύσεις πριν από την 

έναρξη ομιλίας, πολύ 

χρόνο για να διασχίσουν  

ένα δωμάτιο ή να αργούν 

στο μάσημα της τροφής. 

Πρόσθετα συμπτώματα 

μπορεί να περιλαμβάνουν: 

αργές διαδικασίες σκέψης 

και μνήμης 

δυσκολία με την αδρή και 

λεπτή κινητικότητα, όπως 

το περπάτημα, το γράψιμο, 

ή αυτοεξυπηρέτηση 

οπτικοκινητικός 

συντονισμός 

δυσκολίες στις χρονικές 

ακολουθίες,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

στην συμμετοχή σε 

συζητήσεις και υπολογισμό 

Η ψυχοκινητική 

καθυστέρηση μπορεί να 

είναι σχετικά ήπια, μέτρια ή 

και σοβαρή. 

Τι προκαλεί 

ψυχοκινητική 

καθυστέρηση; 

Η ψυχοκινητική 

καθυστέρηση μπορεί να 

οφείλεται σε: 

Ασφυξία  κατά τη γέννηση, 

αιμορραγία στον εγκέφαλο, 

σύνδρομο εύθραυστο Χ, 

νευρολογικές παθήσεις, 

σύνδρομα, ενδοκοιλιακή 

αιμορραγία, μηνιγγίτιδα, 

εγκεφαλίτιδα, κάκωση της 

κεφαλής. 

Αντιμετώπιση 

Πέρα από τα προγράμματα 

φυσικοθεραπείας, 

εργοθεραπείας, 

λογοθεραπείας  και ειδικής 

αγωγής, αυτά τα παιδιά 

μπορεί να χρειαστούν και 

φαρμακευτική αγωγή.  
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10 tips για Δυσκολίες 
Αισθητηριακής 
Επεξεργασίας 

 

- Δυσκολία με την περιποίηση, ειδικά στα δόντια 

που βουρτσίζονται, το κόψιμο των νυχιών, το 

πλύσιμο των μαλλιών και του σώματος. 

- Επιλεκτικότητα τροφών. Η άρνηση σε ορισμένες 

υφές τροφίμων (λείο, τραγανό) ή αντίσταση σε 

ορισμένες γεύσεις / θερμοκρασίες. 

- Δυσκολία κατά την διάρκεια της σίτισης. 

- Δυσκολίες να παίζουν στην άμμο, στην λοσιόν 

για το δέρμα, ή στο να φορέσουν ορισμένα 

υφάσματα. 

- Εμφανίζουν φόβο όταν το κεφάλι τους γέρνει 

προς τα πίσω (π.χ. όταν αλλάζει πάνες ή όταν 

παίζουν στο πάρκο). 

- Εμφανίζουν φόβο όταν τα πόδια τους βρίσκονται 

μακριά από το έδαφος. 

- Η συνεχής κίνηση με ακατάλληλο αποτέλεσμα 

και ποιότητα. 

- Αναζητούν τις δραστηριότητες με υπερβολική 

ένταση. 

- Οι μύες τους φαίνονται χαλαροί . 

- Δυσκολεύονται με τις μεταβάσεις και τον ύπνο. 

 
πηγή: 

http://sensoryprocessingmadesimple.com/top-10-

red-flags-for-sensory-processing-disorder/ 

Τι είναι η ψυχοκινητική 
καθυστέρηση 

http://kivotosexelixis.gr/wp-content/uploads/2015/11/baby-feeding.jpg?189db0
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ΔΩΡΕΑΝ EBOOK 

"Η ανάπτυξη των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων του παιδιού " 
Για να λάβετε το eBook πατήστε το παρακάτω κουμπί και 

σημειώστε το email σας 

DOWNLOAD 

EBOOK 
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                Ο εργοθεραπευτής ενός παιδιού μπορεί να δώσει οδηγίες 
σχετικά με τις αισθητηριακές δραστηριότητες πρέπει να 
εφαρμοστούν από τους γονείς, τους δασκάλους, και άλλα 
άτομα που εργάζονται με το παιδί κατά τη διάρκεια τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Είδη που συχνά απαγορεύονται στο 
σχολείο, όπως ξινά τρόφιμα, τσίχλες, τα αντικείμενα που 
πιέζεις, θεραπευτικές πλαστελίνες και άμμος, μπορούν να 
εύκολα να μεταφερθούν. Εξηγήστε σχετικά με τον σκοπό της 
αισθητηριακής δίαιτας με τους ανθρώπους της κατασκήνωσης 
ώστε να χρησιμοποιούν αυτά τα υλικά και δραστηριότητες. 

                Ταξίδια 

                Κάνετε συχνές «στάσεις κίνησης». Όταν ταξιδεύετε με το 
αυτοκίνητο, κάντε συχνές στάσεις που περιλαμβάνουν 
ευκαιρίες για  κίνηση. Μπορείτε να παίξετε για λίγο με την 
μπάλα ή λίγο κυνηγητό ή Frisbee, ή να σπρώξετε ένα 
αυτοκίνητο για βαριά σωματική δουλειά. Καθιερώστε ρουτίνες 
ακόμα και όταν είστε μακριά από το σπίτι. Προσπαθήστε τα 
γεύματα και ο ύπνος να έχουν την ίδια ρουτίνα, εκτός από 
πολύ ειδικές περιπτώσεις. Αυτό παρέχει την απαραίτητη 
ενέργεια για τις δραστηριότητες της επόμενης ημέρας. 
Συνεχίστε τις δραστηριότητες αισθητηριακής δίαιτας, ενώ 
βρίσκεστε μακριά. Φέρτε μαζί κάποιο από τα γνωστά 
παιχνίδια ή ρούχα του παιδιού για να διευκολύνετε τη 
μετάβαση  από  οικείο σε μη οικείο περιβάλλον. Δοκιμάστε 
μασάζ και μουσική για άνεση. Εκπαιδεύστε τους συγγενείς. 
Υπενθυμίστε σε μέλη της οικογένειας για τις αισθητηριακές 
δυσκολίες και τις ανάγκες του παιδιού για μια σταθερή, 
ισορροπημένη αισθητηριακή δίαιτα και οι απαραίτητες στο 
μέτρο του δυνατού διευκολύνσεις που θα χρειαστεί να γίνουν 
για να είναι το καλοκαίρι μια ευχάριστη εμπειρία.  

            Καλοκαιρινές αισθητηριακές δραστηριότητες 

            Πηγαίνετε στην παιδική χαρά συχνά.  Η αναρρίχηση, η κούνια, 
το γλίστρημα από την τσουλήθρα, το κρέμασμα από το 
μονόζυγο και ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς  είναι 
εξαιρετικές αισθητικές δραστηριότητες. Τα μεγαλύτερα 
αδέλφια ή  οι φίλοι μπορούν να γίνουν μοντέλα για τις 
δραστηριότητες παιχνιδιού για να βοηθήσει ένα παιδί με 
δυσκολία στον προγραμματισμό και τον κινητικό συντονισμό. 

 

 

Γράφει ο Βασίλης Γούσης  

    Ο ζεστός καιρός και οι πιο χαλαροί ρυθμοί 
του καλοκαιριού προσφέρουν εξαιρετικές 
ευκαιρίες για τα παιδιά να προσλάβουν  
πολλά αισθητηριακά ερεθίσματα μέσω 
ευχάριστων δραστηριοτήτων. Η εκμάθηση 
νέων δεξιοτήτων μπορεί να είναι πιο εύκολη, 
χωρίς την σχολική πίεση.Για ορισμένα παιδιά, 
όμως, με αισθητηριακές δυσκολίες που έχουν 
την ανάγκη για ρουτίνες και ένα πιο 
δομημένο καθημερινό πρόγραμμα, το 
καλοκαίρι μπορεί να τα αποπροσανατολίσει. 
Η μετάβαση από το σχολείο σε ένα 
καλοκαιρινό 

πρόγραμμα ή κατασκήνωση μπορεί να είναι 
δύσκολη, και  οι διακοπές, ακόμα και όταν 
είναι ευχάριστες, μπορεί να διαταράξει 
περαιτέρω την ρουτίνα ενός παιδιού. 
Παρακάτω είναι μερικές προτάσεις που 
μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά με 
δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης, και 
τους γονείς τους, να απολαύσουν τους 
καλοκαιρινούς μήνες. 

Κατασκηνώσεις 

Ενημερώστε τους υπεύθυνους της 
κατασκήνωσης.  Άνθρωποι που δεν είναι 
ενήμεροι μπορούν να παρερμηνεύσουν την 
αισθητηριακή αμυντικότητα, την ανασφάλεια 
στην  βαρύτητα και τον κινητικό σχεδιασμό 
ως προβλήματα συμπεριφοράς. Εξηγήστε την 
έννοια  της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και 
επισημάνετε τις δυσκολίες του παιδιού σας 
και τις στρατηγικές αναχαίτισής τους. Εφόσον 
το παιδί παρακολουθείται από 
εργοθεραπευτή, ζητήστε να επικοινωνήσει με 
τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης. 

ότι οι εργασίες για το παιδί σας.  

Βάλτε στα πράγματα του παιδιού κάποια 
από τα αντικείμενα της αισθητηριακής 
δίαιτας. Μια αισθητηριακή δίαιτα 
αποτελείται από μια ποικιλία από πολυ-
αισθητικές εμπειρίες που βοηθούν μια 
παιδιού να διατηρεί την αυτορρύθμισή του.  

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
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Κατασκευάστε διαδρομές με 

εμπόδια.  

Αν υπάρχει αυλή ή κάποιος 

μεγάλος χώρος στο σπίτι 

δημιουργήστε διαδρομές με 

εμπόδια, λαβυρίνθους, 

«βραχάκια» για να πηδάει από 

το ένα στο άλλο, πάρτε 

μακρόστενες σανίδες για να 

ισορροπεί, βάλτε διαφορετικού 

μεγέθους κουτιά για να πηγαίνει 

από το ένα στο άλλο, είτε 

φορώντας παπούτσια είτε όχι για 

περισσότερη αισθητηριακή 

δράση. 

Κάντε πεζοπορίες και 

εκδρομές με ποδήλατο.  

Η μυϊκή δύναμη και αντοχή 

μπορεί να βελτιωθεί με σύντομες 

στην αρχή και σταδιακά 

αυξανόμενες διαδρομές με 

ποδήλατο ή τα πόδια. 

Προτιμήστε ομαλές και σύντομες 

σε διάρκεια στην αρχή 

διαδρομές και προσθέστε 

διάρκεια και άλλου είδους 

επιφάνειες. Προγραμματίστε μια 

έκπληξη ανταμοιβή στον 

προορισμό. 

Πηγαίνετε στην παραλία. 

 Ενθαρρύνετε το παιδί να χτίσει 

με άμμο, να περπατήσει ή να 

τρέξει κατά μήκος της ακτής, και, 

φυσικά, να παίξει στο νερό. Για 

να μειωθεί το  

άγχος λόγω της απτικής 

αμυντικότητας, πάρτε 

κουβαδάκια και παιδικά  

εργαλεία για σκάψιμο,  

 

 

 

παπούτσια παραλίας, επιπλέον 

ρούχα, και μεγάλες κουβέρτες 

για τον έλεγχο της ποσότητας 

επαφής με την άμμο, εάν είναι 

απαραίτητο. 

Να θυμάστε ότι το περπάτημα 

στο γρασίδι, το κρύο φαγητό, το 

να ιδρώνεις λόγω του ζεστού 

περιβάλλοντος είναι από μόνες 

τους ισχυρές αισθητηριακές 

εμπειρίες.  

 

Δεν χρειάζεται πάντα ειδικό 

εξοπλισμό για την παροχή 

τέτοιων ερεθισμάτων. Αφήστε τα 

παιδιά χρησιμοποιούν τη 

φαντασία τους και 

ό, τι είναι γύρω, πριν την αγορά 

προϊόντων.  

  

Οτιδήποτε 

μπορεί να γίνει 

παιχνίδι από 

ένα παιδί!! 
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Κάντε δραστηριότητες «βρώμικου 
παιχνιδιού» σε εξωτερικούς χώρους  για 
περισσότερη αισθητηριακή διασκέδαση.  

Προτείνετε στο παιδί  να παίξει με κρέμα 
ξυρίσματος, δαχτυλομπογιές, σχεδιάστε 
διαδρομές στο πεζοδρόμιο με κιμωλία. 
Αντί για βούρτσες  δώστε ραβδιά, 
κουκουνάρια ή άλλα φυσικά αντικείμενα. 
Αντί για χαρτί μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε πέτρες διαφόρων 
μεγεθών και είδους, διάφορες ξύλινες 
επιφάνειες. Προσθέστε άμμο για να γίνει 
η ζωγραφική μια νέα απτική εμπειρία. 

Κολύμπι 

 Το νερό είναι ένα άριστο περιβάλλον για 
την  ισχυρή παροχή αισθητηριακής 
εισροής και δυνατότητα αύξησης της 
μυϊκής δύναμης και της 

αντοχής. Προσπαθήστε να γίνονται 
δραστηριότητες στο νερό κάθε μέρα όσο 
είναι δυνατό. Είναι ωφέλιμο να δοκιμάζει 
παραλίες με διαφορετικού είδους  

παραλία και νερό καθώς θα επιτρέψει 
στο παιδί να έρθει σε επαφή με 
διαφορετικά ερεθίσματα κάθε φορά, 
όπως παραλίες με άμμο, βότσαλο 
χοντρό ή λεπτό, θάλασσες με κρύο ή 
πιο ζεστό νερό. Χρησιμοποιήστε 
διάφορες συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των μαγιό 
διαφορετικών υφασμάτων, μάσκες, 
αναπνευστήρες, πώματα για τη μύτη 
και/ή ωτοασπίδες, έως ότου το παιδί 
είναι άνετο με το νερό. Αφήστε να 
κολυμπήσει σε ρηχά ή πιο βαθιά νερά 
( με εποπτεία), να βάλει το κεφάλι 
κάτω από το νερό, προκειμένου να 
αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να 
νιώσει ασφάλεια σε σχέση με τη 
θάλασσα.  
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Γράφει η Ουρανία Παπαχρήστου,  

  

  Ο ρόλος του παππού και της 

γιαγιάς  ήταν πάντα σημαντικός. 

Όποιος  ανατρέξει στην παιδική 

του ηλικία θα βρει σίγουρα 

αναμνήσεις συνυφασμένες με τον 

παππού και την γιαγιά. 

Αναμνήσεις γεμάτες με παιχνίδι , 

ξεγνοιασιά και αγάπη. Ακόμα και 

παιδιά που ζούσαν χιλιόμετρα 

μακριά από τους παππούδες  τους 

και περίμεναν τα Καλοκαίρια να 

τους συναντήσουν, μιλάνε για 

αυτούς με μεγάλο ενθουσιασμό. 

Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο 

αφού οι  παππούδες μετά τους 

γονείς είναι αυτοί που αγαπούν 

περισσότερο τα παιδιά, 

προσφέρουν την αγάπη τους με 

ανιδιοτελή τρόπο, αποτελούν ένα 

πλούτο γνώσεων και διδάσκουν 

στα παιδιά μαθήματα ζωής και 

ιστορίας. 

Η ανατροφή των παιδιών σε 

εκτεταμένες οικογένειες  και με 

τους παππούδες πολλές φορές  να 

ζουν στο ίδιο σπίτι με τα ενήλικα 

παιδιά τους, ήταν συνυφασμένο με 

την ελληνική κουλτούρα. 

Παλιότερα πολλοί γονείς 

θεωρούσαν ότι οι παππούδες είναι 

αυτοί που »χαλάνε» τα παιδιά με 

τα κεράσματα τους, είναι αυτοί που 

κάνουν όλα τα χατίρια και πολύ 

συχνά διαφωνούν με τους νέους 

μοντέρνους τρόπους 

διαπαιδαγώγησης των εγγονιών 

τους. Τώρα πια όμως με τις 

κοινωνικές αλλαγές και την 

οικονομική κρίση,   

το ποσοστό των γονέων που 

εξαρτάται από τους γονείς του για 

την φροντίδα των παιδιών τους 

έχει αυξηθεί. Ωστόσο η αυξημένη 

συμμετοχή των παππούδων πέρα 

από βοηθητική μπορεί να 

δημιουργήσει  και προβλήματα. 

Προσαρμογή στις νέες 

οικογενειακές σχέσεις 

 

 

 

 

 

 

 

Πολλοί από εσάς είστε χρόνια 

αυτόνομοι , έχοντας χτίσει την δική 

σας  ζωή με τους δικούς σας 

κανόνες και αξίες ζωής, που τις 

περισσότερες φορές συγκρούονται 

με την κοσμοθεωρία των γονιών 

σας και ξαφνικά νιώθετε πως 

γυρνάτε πίσω , δημιουργώντας μια 

αμοιβαία εξαρτημένη σχέση. Γι’ 

αυτό στην αρχή θα 

χρειαστεί  υπομονή, καθώς 

απαιτείτε χρόνος για να 

διαμορφωθεί αυτή η νέα σχέση, να 

τεθούν τα όρια και οι προσδοκίες. 

Επομένως όλοι οι δίαυλοι 

επικοινωνίας θα πρέπει να είναι 

ανοιχτοί, αντιμετωπίζοντας τους 

γονείς σας με ειλικρίνεια και 

σεβασμό, για να χτιστεί μια υγιής 

καθημερινότητα. 

Παρέχοντας υποστήριξη 

Οι παππούδες τις περισσότερες 

φορές αποτελούν σημαντικό 

πρότυπο για την ανάπτυξη των 

παιδιών και συμβάλουν στην 

εκμάθηση εννοιών όπως  τι είναι 

σεβασμός , ήθος, τι είναι σωστό 

και τι λάθος. Ενεργούν ως 

συμπαίκτες στην διασκέδαση του 

παιδιού και διαδραματίζουν ζωτικό 

ρόλο στην αυτοεκτίμηση και την 

ασφάλεια του. Έρευνες έχουν 

δείξει πως όταν στην οικογένεια 

υπήρξε κάποιο διαζύγιο ή  

όταν τα πράγματα πήγαν στραβά ( 

ευάλωτοι από το διαζύγιο, απώλεια 

εργασίας, χρέος , κ.α. ) , οι 

παππούδες αποτελέσαν το δίχτυ 

ασφαλείας της οικογένειας, 

»απορροφώντας » τις αρνητικές 

συναισθηματικές επιπτώσεις στα 

παιδιά. 

Φροντίδα παιδιών 

Σήμερα  οι περισσότεροι 

γονείς  λόγω αυξημένου φόρτου 

εργασίας και οικονομικών 

δυσχερειών που πιθανόν 

αντιμετωπίζουν βασίζονται στους 

παππούδες για να μειώσουν το 

κόστος φροντίδας των παιδιών 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 Επίσης πολλοί γονείς δουλεύουν 

μέχρι αργά και έτσι συχνά οι 

παππούδες αναλαμβάνουν την 

φροντίδα των παιδιών  και εκτός 

σπιτιού ( βόλτες, εξωτερικές 

δραστηριότητες, κ.α. ), με 

αποτέλεσμα η στήριξη των 

παππούδων να αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της 

λειτουργίας της σύγχρονης 

οικογένειας. 

Χάσμα Γενεών 

Αν και οι γονείς χρησιμοποιούν 

συχνά τους παππούδες για την 

φροντίδα των παιδιών, παρόλα 

αυτά εκφράζουν ανησυχίες ως 

προς τον τρόπο διαπαιδαγώγησης 

των παιδιών τους από αυτούς. 

Λόγω των διαφορετικών γενεών 

παρουσιάζονται κάποιες 

δυσκολίες, για παράδειγμα  πολλοί 

γονείς επιλέγουν διαφορετικούς 

κανόνες, πρότυπα, τρόπο 

ανατροφής και πειθαρχίας  από 

εκείνο των γονιών τους. 

Συμβουλές προς γονείς 

Αφήστε τους παππούδες να 

γνωρίζουν τις προσδοκίες σας για 

το παιδί. Να είστε ειλικρινείς για 

αυτά που θέλετε και σας ενοχλούν. 

Μερικές φορές αυτό είναι δύσκολο 

να γίνει. Πως μπορείτε να πείτε 

στην μητέρα σας ότι τα πράγματα 

θα θέλατε να γίνουν διαφορετικά; 

Μπορείτε να της πείτε » Μαμά , 

επειδή μας ανησυχεί η ποσότητα 

ζάχαρης στο χυμό , για τώρα είναι 

προτιμότερο να του δώσεις γάλα ή 

νερό, ευχαριστώ που με άκουσες » 

ή » Μπαμπά αυτό το τηλεοπτικό 

πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο 

για το παιδί , μπορείτε να 

ζωγραφίσετε ή να πάτε μία βόλτα». 

Να θυμάστε πως μετά από εσάς 

δεν υπάρχει κάποιος που να 

αγαπάει τα παιδιά σας 

περισσότερο και όταν κάνουν κάτι 

που μπορεί να διαφωνεί με τον 

δικό σας τρόπο διαπαιδαγώγησης 

δεν το κάνουν για κακό , αλλά από 

αγάπη. 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016 

ΤΕΥΧΟΣ # 8 

ΔΕ ΧΑΘΗΚΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΕΝΑ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Ο ΡΟΛΟΣ 

ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ. 
 



ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ | ΤΗΛ. 26650 21186 | KIVOTOSEXELIXIS.GR                                                   

ΣΕΛ. 9 

Πηγή: ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016 

ΤΕΥΧΟΣ # 9 

Συμβουλές προς παππούδες 

Μάθετε τις προσδοκίες των παιδιών σας και 

συζητήστε και για τις δικές σας προσδοκίες. 

Μάθετε τι ρουτίνες υπάρχουν στο σπίτι και τι 

πρόγραμμα ακολουθεί η οικογένεια. 

Συζητήστε με ειλικρίνεια για την διαθεσιμότητα 

σας στη φροντίδα των παιδιών. 

Βάλτε όρια στο προσωπικό σας χρόνο. 

Θα πρέπει οι παππούδες να ακολουθούν 

πάντα κανόνες; Όχι! Το σπίτι της γιαγιάς έχει 

τα δικά του τελετουργικά και τους δικούς του 

κανόνες. Οι παππούδες έχουν χτίσει την ζωή 

τους με τις δικές τους αξίες, χωρίς εμείς να 

μπορούμε πάντα να παρέμβουμε σε αυτό. 

Άλλωστε όλα τα παιδιά, ακόμα και εμείς ως 

ενήλικες, θυμόμαστε το σπίτι του παππού και 

της γιαγιάς σαν ένα χώρο όπου μπορούσαμε 

να πειραματιστούμε , να δοκιμάσουμε τα 

προσωπικά μας όρια και να νιώσουμε 

ελεύθεροι. 

  

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
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ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 

 

Ένα Παραμύθι για τα παιδιά που 

φοβούνται το σκοτάδι. Ελάτε να 

τα βοηθήσουμε με την βοήθεια 

του φεγγαριού.  
 

Απευθύνεται σε παιδιά 

προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας που τα φοβίζει 

το σκοτάδι. 
 

Το Παραμύθι θα τα βοηθήσει με 

έξυπνο και διασκεδαστικό τρόπο 

να ξεπεράσουν τις φοβίες τους. 

Για την Παραγγελία 

σας πατήστε εδώ  

10€ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016 

ΤΕΥΧΟΣ # 9 



ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ | ΤΗΛ. 26650 21186 | KIVOTOSEXELIXIS.GR                                                   

ΣΕΛ. 11 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016 
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-->Πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί 

με τα υπερκινητικά παιδιά; 

Όχι. Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ δε 

χρειάζονται πιο αυστηρές τιμωρίες –

αντίθετα έρευνες έχουν δείξει ότι η 

υπερβολική αυστηρότητα και οι 

σωματικές τιμωρίες χειροτερεύουν τη 

συμπεριφορά τους. Αυτό που 

πραγματικά βοηθά είναι η 

σταθερότητα. Βάζουμε ξεκάθαρους 

κανόνες, βεβαιωνόμαστε ότι το παιδί 

γνωρίζει τι θα συμβεί αν τους 

παραβεί και επιβλέπουμε στη 

διάρκεια.  

-->Τα διαγράμματα συμπεριφοράς 

βοηθούν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ; 

Ναι. Αρκεί να τα χρησιμοποιούμε με 

θετικό τρόπο. Δηλαδή να 

βεβαιωνόμαστε ότι το παιδί ξέρει 

ποια ακριβώς συμπεριφορά 

περιμένουμε από αυτό και να 

προσθέτουμε πόντους/βαθμούς όταν 

την εκδηλώνει. Η αφαίρεση βαθμών 

σαν τιμωρία δε διδάσκει, ούτε 

ενισχύει την επιθυμητή 

συμπεριφορά. Το παιδί μπορεί να 

νιώσει ότι, αφού δεν τα καταφέρνει, 

δεν έχει τίποτε να χάσει και δεν 

χρειάζεται πλέον να προσπαθεί.  

-->Τι είδους στόχους πρέπει να 

βάζουμε με τα υπερκινητικά 

παιδιά; 

Οι στόχοι μας πρέπει να είναι 

βραχυπρόθεσμοι και συγκεκριμένοι. 

Μόλις το παιδί πετυχαίνει το στόχο 

(πχ να τακτοποιήσει το δωμάτιό του) 

πρέπει άμεσα να το ανταμείβουμε με 

τον τρόπο που έχουμε συμφωνήσει. 

 

 

 

 

 

 

 Μακροχρόνιοι στόχοι με μεγάλες 

ανταμοιβές (πχ «θα σου αγοράσω 

ποδήλατο αν φέρεις καλούς βαθμούς 

στον έλεγχο») είναι πολύ λιγότερο 

πιθανό να λειτουργήσουν με ένα 

υπερκινητικό παιδί.  

Το παιδί μπορεί να 

αποπροσανατολιστεί και να 

αποθαρρυνθεί.  

-->Βοηθούν οι αλλαγές στη δίαιτα 

και στις καθημερινές συνήθειες τα 

παιδιά με ΔΕΠ-Υ; 

Εξαρτάται. Οι έρευνες δείχνουν ότι 

μια δίαιτα πλούσια σε καλής 

ποιότητας πρωτεΐνες (κρέας, ψάρι, 

αυγό, γαλακτοκομικά) και Ω3- Ω6 

λιπαρά βοηθά τον εγκέφαλο να 

παράγει τις χημικές ουσίες που 

βοηθούν στη συγκέντρωση.  

Από την άλλη, δεν έχουμε καμιά 

απόδειξη ότι δίαιτες που περιορίζουν 

τη ζάχαρη επηρεάζουν θετικά τη 

συμπεριφορά των υπερκινητικών 

παιδιών και, άρα, είναι ανώφελες.  

Ο καλός και αρκετός ύπνος μπορεί 

επίσης να μειώσει την υπερκινητική 

συμπεριφορά. Δυστυχώς, πολλά 

παιδιά με ΔΕΠ-Υ έχουν την τάση να 

κοιμούνται λιγότερο από τα 

συνομήλικά τους, χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για να 

χαλαρώσουν στο κρεβάτι και κάνουν 

ανήσυχο ύπνο. Εδώ έρχεται να 

συμβάλλει μια ακόμη πολύ βοηθητική 

συνήθεια: η σωματική άσκηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα υπερκινητικά παιδιά που 

ασκούνται συστηματικά έχουν 

καλύτερη συγκέντρωση, λιγότερη 

νευρικότητα και κάνουν καλύτερο 

ποιοτικά ύπνο –αρκεί να ακολουθούν 

μια χαλαρωτική ρουτίνα, τουλάχιστον 

μία ώρα πριν ξαπλώσουν, χωρίς 

τηλεόραση και ηλεκτρονικά. 

(*Διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής-υπερκινητικότητας) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύντομα tips για 
παιδιά με ΔΕΠ-Υ   

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
ΣΗΜΕΡΑ 
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Ας 

διαβάσουμε 

και αυτό! 
 

 

Ακόμη μία 

πολύ μεγάλη 

έρευνα που 

διενεργήθηκε 

σε 22.500 

ενήλικες στον 

Καναδά 

επιβεβαιώνει 

ότι τα παιδιά 

που υπήρξαν 

μάρτυρες 

ενδοοικογενεια

κής βίας, 

καθώς και 

εκείνα που 

υπέστησαν 

σωματική ή 

σεξουαλική 

κακοποίηση 

έχουν 

πολλαπλάσιες 

πιθανότητες 

να κάνουν 

τουλάχιστον 

μία απόπειρα 

αυτοκτονίας 

κατά τη 

διάρκεια της 

ζωής τους. 
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ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 
 

Πάροδος Ολύμπου 9 

Ηγουμενίτσα 

Τ.  26650 21186    

Γεωργίου Παπανδρέου 18 

Τ. 26513 10319  

Ιωάννινα   

Ε. kivotosexelixis@yahoo.gr 

W. http://kivotosexelixis.gr   

F. Κιβωτός Εξέλιξης Κέντρο Ειδικών Θεραπειών 

 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΛΑΜΑΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΜΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ;  

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ 

NEWSLETTER ΜΑΣ 

http://kivotosexelixis.gr  

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
 

 Μώκας 

Αναστάσιος 

 Γούσης Βασίλης 

 Πανταζής 

Μανώλης 

 Παπαχρήστου 

Ουρανία 
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