Sprache: GRIECHISCH - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Έχει το παιδί σας προβλήµατα µε την όραση;
Παιδαγωγική πρώιµη παρέµβαση για τυφλά παιδιά και παιδιά µε προβλήµατα όρασης στο
Οµοσπονδιακό Κρατίδιο Έσσης (Hessen)
Παιδαγωγική πρώιµη παρέµβαση – για ποιον;
Παρέχουµε συµβουλές και υποστηρίζουµε τις οικογένειες τυφλών παιδιών και παιδιών µε προβλήµατα
όρασης από τη βρεφική έως τη σχολική ηλικία. Επίσης, βοηθάµε και τυφλούς γονείς ή γονείς µε
σοβαρότατα προβλήµατα όρασης να συµµετέχουν στο πρόγραµµα πρώιµης παρέµβασης των παιδιών
τους. Οι γονείς δεν επιβαρύνονται µε έξοδα! Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν µαζί µας ακόµη και εάν
δεν είναι ακόµη σίγουροι, ότι το παιδί τους πάσχει από βλάβη της όρασης. Εκµεταλλευτείτε αυτή την
ευκαιρία για το παιδί σας!
Παιδαγωγική πρώιµη παρέµβαση – γιατί;
Η τύφλωση και τα προβλήµατα µε την όραση στην παιδική ηλικία µπορούν να έχουν δυσµενείς συνέπειες
για την περαιτέρω ανάπτυξη του παιδιού. Τα τυφλά παιδιά και τα παιδιά µε προβλήµατα όρασης
χρειάζονται, λοιπόν, την υποστήριξη από εξειδικευµένα άτοµα, ώστε να αναπτύξουν όσο καλύτερα γίνεται
τις δυνατότητές τους.
Παιδαγωγική πρώιµη παρέµβαση– από πότε;
Στα πρώτα χρόνια της ζωής τίθενται οι σηµαντικές και αποφασιστικές βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη.
Μία σωστή παρέµβαση µπορεί να πραγµατοποιηθεί ήδη από τους πρώτους µήνες.
Παιδαγωγική πρώιµη παρέµβαση– Τι σας προσφέρουµε;
Η πρώιµη παρέµβαση γίνεται µε τακτικές επισκέψεις στο σπίτι της οικογένειας, στην Υπηρεσία πρώιµης
παρέµβασης ή στον παιδικό σταθµό.
-

Παροχή συµβουλών και ενηµέρωση των γονιών
για όλα τα θέµατα γύρω από την τύφλωση ή γύρω από προβλήµατα όρασης του παιδιού, ιδιαίτερα
• σε σχέση µε την ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού
• σε σχέση µε τον παιδικό σταθµό και το σχολείο
• γύρω από τα βοηθητικά µέσα
• γύρω από κοινωνιολογικά-νοµικά θέµατα και αξιώσεις
• για άλλα παιδαγωγικά ή θεραπευτικά µέτρα
• για δυνατότητες επικοινωνίας µε άλλους γονείς

-

Αξιολόγηση
• Αξιολόγηση της αντίληψης και της ανάπτυξης, από την οποία βγαίνουν οι συγκεκριµένοι στόχοι
για την προώθηση.
• Αξιολόγηση της λειτουργικής όρασης στην καθηµερινή ζωή

-

Τακτική υποστήριξη της ανάπτυξης
Τα περιεχόµενα και οι µέθοδοι της πρώιµης παρέµβασης εφαρµόζονται ατοµικά ανάλογα µε τις
ανάγκες κάθε παιδιού και αφορούν στα εξής:
• Ανάπτυξη της αντίληψης, ιδιαίτερα η προώθηση της υφιστάµενης ικανότητας όρασης, ακοής και
αφής
• Ανάπτυξη κινήσεων
• Επιδεξιότητα / Λεπτή κινητικότητα
• Ανάπτυξη παιχνιδιού
• Επικοινωνία και κοινωνική ανάπτυξη
• Ανάπτυξη γλώσσας και σχηµατισµός εκφράσεων
• Γνωστική ανάπτυξη („για να καταλάβουν τον κόσµο“)
• Ανεξαρτησία και πρακτικές ικανότητες (π.χ. τα παιδιά µαθαίνουν να τρώνε, να πίνουν και
ντύνονται µόνα τους, ...)
• Προσανατολισµός και κινητικότητα

-

Προσοφρές για οµάδες
• Εκδηλώσεις ενηµέρωσης για ειδικά θέµατα
• Κύκλοι συζητήσεων γονέων
• Οµάδες µε γονείς και παιδιά
• Οµαδικά παιχνίδια

-

Συνεργασία µε αλλα εξειδικευµένα πρόσωπα
• µε παιδιάτρους και οφθαλµίατρους
• µε ορθοπτικούς, φυσικοθεραπευτές, λογοπεδικούς και εργοθεραπευτές
• µε εξειδικευµένα πρόσωπα από άλλες Υπηρεσίες πρώιµης παρέµβασης
• παροχή συµβουλών και προσφορά κύκλων µετεκπαίδευσης για συνεργάτες/ιδες σε παιδικούς
σταθµούς
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