Πώς μπορώ να οργανώσω μία ήρεμη και
όμορφη μέρα μέσα στο σπίτι για όλη την
οικογένεια

“Να έχετε πρόγραμμα” … “Να φτιάξετε καθημερινές ρουτίνες”... “Να διατηρήσετε τα
ωράρια ύπνου” και πολλές τέτοιες φράσεις συναντάμε καθημερινά , από τότε που
βρεθήκαμε σε αυτή την περίεργη και δύσκολη συνθήκη του “μένουμε σπίτι”. Το
διαδίκτυο είναι γεμάτο με ιδέες για το πώς να απασχολήσουμε τα παιδιά μας σε
όποια ηλικία και αν είναι.
Πώς όμως φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα ημέρας; Πρέπει να είναι όλες οι μέρες ίδιες;
Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε πρόγραμμα; Δεν φτάνει που το πρωί λέμε στα παιδιά
πώς περίπου θα περάσουμε τη μέρα; Πώς θα το καταλάβουν αφού δεν ξέρουν να
διαβάζουν;
Σε αυτή την πρωτόγνωρη συνθήκη καλούμαστε μικροί και μεγάλοι να
προσαρμοστούμε και να βρούμε τους τρόπους μας να περνάει η μέρα ήρεμα και
όμορφα. Εμείς οι ενήλικες, μπορούμε με κάποιο τρόπο να φτιάξουμε μια εικόνα για
το πώς περίπου θα περάσουμε τη μέρα μας, ακόμη και αν δεν πάρουμε μολύβι και
χαρτί να σημειώσουμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Για τα παιδιά όμως δεν ισχύει το ίδιο.
Τα παιδιά , είχαν μέχρι τώρα συνηθίσει να διαμορφώνεται το πρόγραμμα της μέρας
τους με βάση τις εξωτερικές συνθήκες Π.χ. η μαμά πάει στη δουλειά, εγώ πάω
σχολείο, σχολάω, τρώω στο σπίτι της γιαγιάς, κοιμάμαι για μεσημέρι και όταν
ξυπνήσω έρχεται ο μπαμπάς με παίρνει και πηγαίνουμε σπίτι μας για παιχνίδι,
φαγητό και ύπνο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το παιδί το συνηθίζει και
μαθαίνει έτσι τι θα ακολουθήσει. Τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια μέσα σε αυτή την
επαναληψιμότητα , την αποζητούν και την ευχαριστιούνται.
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Όταν όμως δεν υπάρχουν αυτές οι εξωτερικές συνθήκες για να ορίσουν τη ζωή των παιδιών, αυτά
χάνουν το ρυθμό τους, βαριούνται, ανησυχούν. Δεν ξέρουν από τι να κρατηθούν. Όταν ένα
παιδί ξυπνάει δεν μπορεί να φτιάξει εικόνα του πώς θα κυλήσει η μέρα του, τι “δουλειέ ς”
έχει, τι όμορφα πράγματα θα του συμβούν, πώς θα κυλήσει γενικά η μέρα του. Ξυπνάει με

μία κενή εικόνα που δεν ξέρει πώς θα γεμίσει και αυτό του
προκαλεί σύγχιση, εκνευρισμό και ένταση. Δεν
ξέρει τι θέση και τι ρόλο θα έχει εκείνη τη μέρα
μέσα στη ζωή της οικογένειας, δεν μπορεί να
οργανώσει το χρόνο του και αυτό συχνά οδηγεί
στο να ζητάει επίμονα την προσοχή των γονιών
του. Σε ακριβώς αυτή τη σύγχιση μπορεί να
βοηθήσει αρκετά η ύπαρξη ενός
προγράμματος.

1. Σε ποια παιδιά απευθύνεται
Υπάρχουν παιδιά που λόγω της ηλικίας τους ή/και της προσωπικότητας τους μπορούν
πιο εύκολα να οργανώσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, να βρουν τη θέση τους μέσα
στη ζωή της οικογένειας και να προσαρμοστούν σε αυτή τη συνθήκη. Πολλά παιδιά
όμως, με και χωρίς αναπτυξιακές δυσκολίες δυσκολεύονται να αυτοοργανωθούν.
Παιδιά με υπερκινητικότητα, παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, παιδιά με
δυσκολίες συμπεριφοράς ή απλά παιδιά που βρέθηκαν σε αυτή την περιοριστική
συνθήκη, μπορούν να στηρίξουν τη μέρα τους πάνω στο οπτικοποιημένο πρόγραμμα
και να κατορθώσουν έτσι να μειώσουν ιδιαίτερα τις εντάσεις τους ή τις μη
επιθυμητές συμπεριφορές. Ο ελεύθερος, αδόμητος χρόνος, τους δημιουργεί ένταση
την οποία δεν μπορούν να χειριστούν μόνοι τους. Το να ακολουθούν ένα πρόγραμμα
τους οργανώνει και δίνει νόημα σε αυτά που έχουν να κάνουν περισσότερο ή
λιγότερο ευχάριστα. Επίσης είναι μία σαφής πληροφορία για το τι έπεται και για το
ότι κάτι όχι τόσο ευχάριστο θα τελειώσει και θα ακολουθήσει κάτι πιο διασκεδαστικό.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το στήσιμο ενός προγράμματος και η
καταγραφή του οργανώνει τους γονείς των παιδιών.
Οι γονείς στη διαδικασία να στήσουν το πρόγραμμα των παιδιώντους οργανώνονται
και οι ίδιοι. Το πρόγραμμα που έχουν φτιάξει και έχουν παρουσιάσει στα παιδιά τους
λειτουργεί σαν οδηγός, αλλά και ως μια δέσμευση και για τους ίδιους και αυτό
βοηθάει τη ροή της ζωής όλης της οικογένειας.
 Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να συμμετέχουν στο
σχεδιασμό αυτού του προγράμματος, κάνοντας κάποιες
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δικές τους επιλογές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το αποφασίζουν εξ’
ολοκλήρου αυτά. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος ορίζεται απο τους
γονείς, οι οποίοι αποφασίζουν σε ποια στοιχεία του θα αφήσουν περιθώρια
επιλογής στα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά δείχνουν πολύ ενδιαφέρουν
καθώς διαμορφώνουμε το πρόγραμμα, κυρίως αν είναι με ζωγραφιές. Είναι
κάτι στο οποίο συμμετέχουν και θέλουν να βάλουν και τα δικά τους στοιχεία.
Κατά κάποιο τρόπο το να φτιάξεις το πρόγραμμα της ημέρας είναι και αυτό μία
ακόμη δραστηριότητα.
 Το πρόγραμμα για να έχει οποιαδήποτε ισχύ
πρέπει να είναι με κάποιο τρόπο οπτικοποιημένο
(με λέξεις, φωτογραφίες, εικόνες, αντικείμενα).
Ένα πρόγραμμα που έχει απλά ειπωθεί προφορικά
είναι
κάτι
πολύ
αφηρημένο,
ξεχνιέται,
μπερδεύεται, δεν οργανώνει κανέναν. Κανείς δεν
δεσμεύεται να το ακολουθήσει. Έχει πολύ μεγάλη
διαφορά για το παιδί αν έχει ακούσει τι θα του
συμβεί μέσα στη μέρα του μόνο προφορικά ή αν
θα μπορεί να το βλέπει ανα πάσα στιγμή κάπου
γραμμένο και να έχει τη δυνατότητα να “σβήσει” αυτά που ήδη έγιναν και να
μπορεί να δει τι θα ακολουθήσει.
 To πρόγραμμα αποτελεί μία οπτική παρουσίαση της μέρας
μας. Έχει ευχάριστες και λιγότερο ευχάριστες
δραστηριότητες, αλλά σίγουρα δεν είναι το μέσο για να
βάλουμε το παιδί να κάνει όλα όσα δεν του αρέσουν να
κάνει. Το πρόγραμμα δεν έχει “διαλείμματα”. Δεν είναι κάτι
που σταματάει και ξαναξεκινάει. Τα “διαλείμματα” και το τι
συμβαίνει σε αυτά είναι μέρος του προγράμματος. Το
πρόγραμμα δεν απεικονίζει μόνο τα “πρέπει”. Απεικονίζει
την πραγματική ροή της ημέρας μας. Αν ένα παιδί λοιπόν
τρεις φορές τη μέρα πηγαίνει στο κρεβάτι των γονιών και κάνει τραμπολίνο και
αυτό είναι κάτι που επιτρέπεται, τότε αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στο
πρόγραμμα του.

2. Τι περιλαμβάνει η μέρα ενός παιδιού μέσα στο σπίτι
 Ύπνο
 Φαγητό
 Αυτοεξυπηρέτηση (ντύσιμο, πλύσιμο, μπάνιο κλπ.)
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 Δουλειές σπιτιού
 Παιχνίδι / δραστηριότητα με κίνηση
 Παιχνίδι / δραστηριότητα ήρεμη και καθιστή
 Διάβασμα
 Μουσική / χορό
 Απασχόληση μπροστά σε οθόνη
 Μελέτη
Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά είναι να γνωρίζουν καθεμία
απο τις δραστηριότητες αν θα τις κάνουν μόνα τους, με τα αδέρφια τους,
με έναν απο τους δύο γονείς ή με όλη την οικογένεια. Είναι πολύ
διαφορετικό να παίζει ένα παιδί αυτοκινητάκια μόνο του, από το να έχει
στήσει όλη η οικογένεια τα τρενάκια στο σαλόνι και να παίζουν όλοι μαζί.
Η βασική διάκριση που πρέπει με κάποιο τρόπο να είναι σαφής στο παιδί είναι αν
αυτός είναι χρόνος που θα περάσει μόνο του, αυτοαπασχολούμενο ή αν είναι
χρόνος που θα κάνει κάτι μαζί με κάποιον άλλον. Αυτή η διάκριση πρέπει να είναι
οπτικοποιημένη, γιατί είναι κάτι που επηρεάζει πολύ τα παιδιά και κατ’επέκταση
τη ροή της ζωής όλης της οικογένειας. Σηματοδοτώντας μέσα στο πρόγραμμα το
χρόνο που το παιδί θα απασχοληθεί μόνο του, δημιουργείτε ο χρόνος που οι
γονείς μπορούν να απασχοληθούν με κάτι άλλο

Μόνος μου

Με τη μαμά
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Μαζί με τη μαμά και τον αδερφό μου

Με όλη την οικογένεια

3. Πώς φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα για όλη την οικογένεια
α) Φτιάχνουμε λίστες
Το πρώτο που πρέπει να ανακαλύψουμε είναι σε τι τύπου δραστηριότητες μπορεί να
εμπλακεί το δικό μας παιδί μέσα στους χώρους του σπιτιού. Οι δυνατότητες και τα
ενδιαφέροντα κάθε παιδιού είναι διαφορετικά. Είναι πολύ σημαντικό να
καταγράψουμε όσες περισσότερες δραστηριότητες μποορύμε που να αφορούν το
δικό μας παιδί και ύστερα να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε ένα προγραμμα. Με τον
τρόπο αυτό το πρόγραμμα μας θα γίνει πολύ πιο πλούσιο και ενδιαφέρον και το παιδί
θα έχει εικόνα του πόσες διαφορετικές εναλλακτικές έχει. Οι ηλικίες των παιδιών, τα
ενδιαφέροντα τους και οι συνήθειες της οικογένειας καθορίζουν τι περιλαμβάνουν
αυτές οι λίστες.

β) Επιλέγουμε τις δραστηριότητες για εκείνη τη μέρα
Καλό είναι ένα πρόγραμμα να έχει ένα σταθερό κορμό αλλά και κάποιες
δραστηριότητες που εναλλάσσονται. Σε αυτή
την περίοδο του “μένουμε στο σπίτι”, θα ήταν
ωραίο κάθε ημέρα να έχει μία ευχάριστη και
πρωτότυπη δραστηριότητα που κατά κάποιο
τρόπο θα χαρακτηρίσει όλη τη μέρα. Π.χ.
σήμερα είναι η μέρα που θα κάνουμε πίτσα ή
θα φτιάξουμε μάσκες ή θα πλύνουμε τις
βεράντες και θα παίξουμε με τα νερά. Επίσης
για παιδιά δημοτικού και πάνω, που μέχρι
τώρα οι καθημερινές τους διέφεραν κατά πολύ
από τα σαββατοκύριακα, καλό θα ήταν να συνεχίσει να υπάρχει μία διαφοροποίηση
στο πρόγραμμα μιας καθημερινής μέρας σε σχέση με το τι θα συμβεί το
σαββατοκύριακο. Τέλος, επειδή η παρούσα συνθήκη έχει από τη φύση της κάτι
μονότονο και επαναληπτικό, καλό θα ήταν να μπορούσαμε να διαφοροποιήσουμε με
οποιοδήποτε τρόπο τις μέρες εθνικής γιορτής, τις αργίες , το Πάσχα, την Πρωτομαγιά.
Μπορούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι αυτή την ειδική μέρα, παρ’ότι πρέπει να
παραμείνουμε στο σπίτι, θα ακολουθήσουμε αρκετά διαφορετικό πρόγραμμα, έτσι
ώστε να νιώσουμε, στο βαθμό που μπορούμε, την ιδαιτερότητα και την ομορφιά
αυτής της μέρας. Προσαρμόζουμε λοιπόν τις δραστηριότητες μας σε κάτι σχετικό με
την ειδική αυτή μέρα.
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γ) Αποφασίζουμε με ποιο τρόπο θα το οπτικοποιήσουμε
 με γραπτές λέξεις (για παιδιά που διαβάζουν). Καλό είναι για κάθε
δραστηριότητα να χρησιμοποιούμε μία λέξη ή όσο λιγότερες γίνεται. Δηλαδή
“κέικ με μαμά” αντί για “εγώ και η μαμά θα φτιάξουμε σοκολατένιο κέικ”.
Μόλις τελειώσει μία δραστηριότητα βάζουμε τσεκ ή την διαγράφουμε και
βλέπουμε ποια είναι η επόμενη.
 με εικόνες που βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Γράφοντας στο google “μαγείρεμα
clipart” βρίσκουμε πολλές έτοιμες εικόνες με ανθρώπους που μαγειρεύουν,
διαλέγουμε ποια μας αρέσει, την αντιγράφουμε (copy - paste ) και την βάζουμε
στο πρόγραμμα μας. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι έχουμε εκτυπωτή για να
εκτυπώσουμε στο τέλος το πρόγραμμα μας.
 σε μικρά παιδιά ή σε παιδιά που δυσκολέυονται με τα σκίτσα θα μπορούσαμε
να χρησιμοποιήσουμε αληθινές φωτογραφίες των παιδιών μας να κάνουν κάτι.
Δηλαδή μία φωτογραφία του παιδιού μας να κάνει μπάνιο, μία φωτογραφία
του παιδιού μας να τρώει , μία φωτογραφία όλης της οικογένειας να χορεύει,
το παιδί μας να χοροπηδάει πάνω στο κρεβάτι κλπ. Τις φωτογραφίες αυτές τις
βάζουμε στο πρόγραμμα του παιδιού με τη σειρά που εμείς επιθυμούμε.
 με δικές μας ζωγραφιές - σκίτσα που τα φτιάχνουμε εμείς μπροστά στο παιδί,
για μία πιο άμεση και γρήγορη οπτικοποίηση του προγράμματος. Ακόμη και αν
δεν “πιάνει το χέρι μας” , αν ζωγραφίσουμε μπροστά στο παιδί κάτι και του
πούμε τι συμβολίζει (π.χ. λέμε “εδώ τρώμε όλοι μαζί” και το μόνο που έχουμε
ζωγραφίσει είναι ένα παραλληλογραμμο για τραπέζι, 4 ανθρωπάκια όρθια και
4 κύκλους πάνω στο παραλληλόγραμμο για πιάτα). Όσο “κακή” κι αν είναι η
ζωγραφιά μας το παιδί θα το θυμηθεί και θα αναγνωρίσει την εικόνα όταν την
ξαναδεί.
 για παιδιά με σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές το πρόγραμμα της ημέρας
τους μπορεί να δημιουργηθεί και με αληθινά αντικείμενα. Π.χ. ένα αληθινό
κουτάλι συμβολίζει την ώρα του φαγητού, ένα τουβλάκι συμβολίζει την ώρα
του παιχνιδιού, ένα άδειο μπουκάλι σαμπουάν συμβολίζει την ώρα του
μπάνιου. Τα αντικείμενα τα κολλάμε με αυτοκόλλητο Velcro (σκριτς - σκρατς) σε
ένα μακρόστενο ενισχυμένο χαρτόνι. Όποια δραστηριότητα τελειώνει
ξεκολλάμε το αντικείμενο από το πρόγραμμα και βλέπουμε ποια
δραστηριότητα ακολουθεί.
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με αληθινές
φωτογραφίες
του παιδιού

με λέξεις

με αληθινά
αντικείμενα

με δικές μας
ζωγραφιές

με εικόνες
από το
διαδίκτυο

Είναι πολύ σημαντικό η οπτικοποίηση των δραστηριοτήτων να γίνεται κάθετα
(και όχι οριζόντια), δηλαδή η μία εικόνα να είναι κάτω από την άλλη γιατί έτσι είναι
ξεκάθαρη στα παιδιά η χρονική ακολουθία αυτών που θα συμβούν (τι είναι πρώτα
και τι έπεται).
Σε αρκετά παιδιά είναι σημαντικό αυτό που έχει ήδη συμβεί να το διαγράφουμε
ή να το αφαιρούμε έτσι ώστε να είναι σαφές τι ακολουθεί. Πάνω πάνω βρίσκεται
πάντα η εικόνα με τη δραστηριότητα που είναι να συμβεί εκείνη τη στιγμή.
Μπορούμε αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα καρτελάκι για κάθε δραστηριότητακαι
να τοποθετούμε το ένα καρτελάκι κάτω από το άλλο για να σχηματίσουμε το
πρόγραμμα. Έτσι μπορούμε κάθε πρωί να φτιάχνουμε εύκολα το πρόγραμμα της
ημέρας και να αφαιρούμε το αντίστοιχο καρτελάκι όποτε τελειώνει μία
δραστηριότητα.
Σε πιο μικρά παιδιά δεν χρειάζεται να παρουσιάζουμε κατευθείαν το πρόγραμμα
όλης της ημέρας, γιατί δίνουμε πιο πολλές πληροφορίες από αυτές που μπορεί
το παιδί να επεξεργαστεί. Μπορούμε να παρουσιάσουμε τις 3-4 πρώτες εικόνες
και όταν τελειώσουν αυτές να παρουσιάσουμε τις επόμενες.

Βένια Ασλανίδου
Ψυχολόγος - Ειδική Παιδαγωγός

4. Διαμορφώνοντας το πρόγραμμα μιας οικογένειας
Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα του προγράμματος μιας ημέρας μιας
τετραμελούς οικογένειας. Στην οικογένεια αυτή η μαμά, αυτή την περίοδο, δουλεύει
από το σπίτι, ο μπαμπάς δεν δουλεύει, το κορίτσι είναι 6 ετών (Ηρώ) και το αγόρι
είναι 3 ετών (Θάνος). Πρώτα λοιπόν φτιάχνουμε μία λίστα με όλες τις δραστηριότητες
που ταιριάζουν στην Ηρώ και με όλες τις δραστηριότητες που ταιριάζουν στο Θάνο.
Στη συγκεκριμένη οικογένεια, ας πούμε ότι οι δραστηριότητες που θα μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν μέσα στο σπίτι είναι οι παρακάτω :
ΗΡΩ
 Τι μπορώ να κάνω μόνη μου: ήσυχο παιχνίδι στο δωμάτιο μου για 60 λεπτά, χορεύω
τραγουδάω, παίζω Playmobil, παιχνίδι ρόλων, χαρτοκολλητική, κατασκευές, βαψιμο
νυχιών, αυτοκόλλητα, διαβάζω, τηλεόραση, παίζω στο τάμπλετ, μελέτη γλώσσας και
μαθηματικών

 Δουλειές σπιτιού για την Ηρώ (άλλες μόνη μου και άλλες με βοήθεια): προετοιμασία
μεσημεριανού, μάζεμα δωματίου, μάζεμα τραπεζιού μετά το φαγητό, ξεσκόνισμα,
πλύσιμο πιάτων, άπλωμα ρούχων, σφουγγάρισμα, μαγείρεμα

 Τι αρέσει στην Ηρώ να κάνει μαζί με τη μαμά ή το μπαμπά της: κρυφτό, “γυμναστικές
επιδείξεις - παράσταση” , τραμπολίνο, κηπουρική, ζωγραφική με πινέλα, μαγείρεμα,
κατασκευές, παιχνίδι ρόλων, επιτραπέζιο, διάβασμα βιβλίου, κυνήγι θησαυρού
ΘΑΝΟΣ

 Πράγματα που μπορεί να κάνει ο Θάνος μόνος του: ήσυχο παιχνίδι στο δωμάτιο μου
για 30 λεπτά, ξεφύλλισμα βιβλίων, ακούω μουσική και χορεύω, παίζω Lego, φτιάχνω
το τρενάκι μου, κάνω παζλ, ζωγραφίζω, παίζω με πλαστελίνη, κάνω χαρτοκολλητική,
παίζω με τα αυτοκινητάκια μου, κάνω παιχνίδι ρόλων, παίζω στη γεμάτη μπανιέρα

 Δραστηριότητες για το Θάνο μαζί με τη μαμά ή το μπαμπά: παίζουμε κρυφτό,
κάνουμε τραμπολίνο στο μεγάλο κρεβάτι, απλό επιτραπέζιο, φτιάχνουμε “φωλιά” με
τα μαξιλάρια του καναπέ, χορεύουμε, παίζουμε παιχνίδια ρόλων, φτιαχνουμε κέικ,
καθαρίζουμε το μπαλκόνι
ΟΛΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΖΙ

 Παιχνίδια για όλη την οικογένεια : εύκολα επιτραπέζια (φιδάκι, UNO, Memory),
κρυφτό, κυνήγι θησαυρού, γυμναστική με οδηγίες από το βιντεάκι στο ίντερνετ,
χορός, στήσιμο πίστας “παρκούρ” μέσα στο σπίτι, φτιάχνουμε μπισκότα, παίζουμε με
ελαφριά μπάλα

Βένια Ασλανίδου
Ψυχολόγος - Ειδική Παιδαγωγός

Ας πούμε ότι έχουμε αυτή την οικογένεια. Να πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε
το πρόγραμμα όλης της οικογένειας.
Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι στο πρόγραμμα των παιδιών πρέπει :
α) Η βασική δομή του προγράμματος να παραμένει σταθερή. Όσο πιο μικρό είναι
το παιδί τόσο πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ρουτίνα.
β) Να υπάρχει συχνή εναλλαγή ανάμεσα σε κινητικό και μη κινητικό παιχνίδι.
γ) Να υπάρχει εναλλαγή ανάμεσα στις δραστηριότητες που το παιδί απασχολείται
μόνο του και σε αυτές που περιλαμβάνουν και ενήλικες.
Ώρες

μαμά

μπαμπάς

Ηρώ (6 ετών)

Θάνος (3 ετών)

9.00

πρωινό

πρωινό

πρωινό

πρωινό

10.00

δουλεύει

μαγείρεμα με Θάνο

μελέτη μόνη της

μαγείρεμα με μπαμπά

δουλεύει

κινητικό παιχνίδι με
παιδιά

κινητικό παιχνίδι με
μπαμπά

κινητικό παιχνίδι με
μπαμπά

12.00

δουλεύει

κάνει δουλειές

παιχνίδι μόνη της

παιχνίδι μόνος του

1.00

δουλεύει

ήσυχο παιχνίδι με τα
παιδιά

ήσυχο παιχνίδι με
μπαμπά

ήσυχο παιχνίδι με
μπαμπά

11.00

2.00

προετοιμασία φαγητού / φαγητό / μάζεμα τραπεζιού

3.00

μελέτη με κορίτσι

ελεύθερος χρόνος

μελέτη με μαμά

παιχνίδι μόνος του

4.00

παιχνίδι με το
Θάνο

ελεύθερος χρόνος

παιχνίδι μόνη της

παιχνίδι με τη μαμά

5.00

Χορός /γυμναστική όλοι μαζί

6.00

ελεύθερος χρόνος

μπάνιο τα παιδιά

μπάνιο

μπάνιο

7.00

eλεύθερος χρόνος

τηλεόραση

τηλεόραση

τηλεόραση

8.00

9.00

Προετοιμασία φαγητού / βραδινό / μαζεμα τραπεζιού

βιβλίο στα παιδιά

ελεύθερος

βιβλίο / ύπνος

βιβλίο / ύπνος

Τα κουτάκια που είναι με κόκκινο μπορούν, στο οπτικοποιημένο πρόγραμμα των
παιδιών, να γίνουν πιο συγκεκριμένα (ειδικά αν φτιάχνουμε διαφορετικό πρόγραμμα
κάθε μέρα ) ή να παραμείνουν αφηρημένα. Δηλαδή αντί για “παιχνίδι με τη μαμά” να
λέει “φτιάχνω ένα χάρτινο κάστρο με τη μαμά”
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Στο Θάνο (3 ετών ) το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να οπτικοποιηθεί ως εξής και να
παρουσιαστεί σταδιακά σε τρεις φάσεις.
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Το ίδιο πρόγραμμα μπορεί να φτιαχτεί και με
ζωγραφική στο χέρι για πιο μεγάλη ευκολία,
αμεσότητα και ταχύτητα.
Σε
ένα
πρόγραμμα
μπορούμε
να
οπτικοποιήσουμε κάτι γενικό (π.χ. παίζω στο
δωμάτιο μου) ή κάτι πιο συγκεκριμένο (π.χ.
φτιάχνω ζωάκια με πλαστελίνη). Σε παιδιά πιο
λειτουργικά μπορούμε να έχουμε ένα γενικό
πρόγραμμα που μένει το ίδιο κάθε μέρα (όπως
αυτό της εικόνας δίπλα). Σε παιδιά που
δυσκολεύονται αρκετά να οργανωνθούν θα
πρέπει τα “κουτάκια” μας να είναι πιο
συγκεριμένα, όπως “βλέπω 2 επεισόδια
πυτζαμοήρωες”, “κάνω ντους όχι αφρόλουτρο”,
“παίζω με τη μαμά κρυφτό”, “παίζω μπάλα με το
μπαμπά”, “ζωγραφίζω μόνος μου για 15 λεπτά”,
“ποτίζω τα λουλούδια μαζί με τη μαμά”, “κάνω
τραμπολίνο στο μεγάλο κρεβάτι”, “χορεύω 3
τραγούδια από το You Tube”, “κάνω πατίνι στο
μπαλκόνι”. Το πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα,
κρατάει τα βασικά σταθερά (ύπνο, φαγητό,
μπάνιο, πότε παίζω μόνος μου και πότε μαζί με
κάποιον άλλο), αλλά στα κουτάκια που έχουν
πολλές επιλογές (όπως π.χ. το παιχνίδι με τη
μαμά)
καταγράφεται
η
συγκεκριμένη
δραστηριότητα εκείνης της μέρας (φτιάχνω Lego
με τη μαμά).

Tο πρόγραμμα της Ηρώς, αφού ξέρει να διαβάζει μπορεί να είναι γραπτό και να το
φτιάξει κάποιος μεγάλος ή να το γράψει και μόνη της. Μόλις τελειώσει μία
δραστηριότητα την τσεκάρει ή τη διαγράφει και πάει παρακάτω.
Ισχύει και εδώ το ίδιο, ότι ανάλογα με το παιδί, μπορεί η καταγραφή του
προγράμματος είναι να λιγότερο ή περισσότερο συγκεκριμένη.
Το αριστερό πρόγραμμα (α) παρακάτω είναι πιο γενικό και θα μπoρούσε να
χρησιμοποιείται κάθε μέρα το ίδιο, ενώ το δεξί (β) είναι αρκετά πιο συγκεκριμένο
και αναγκαστικά πρέπει κάθε μέρα κάποια στοιχεία του να αλλάζουν.
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(α)

(β)

5. Πώς διαφοροποιούμε το πρόγραμμα και την παρουσίαση
του ανάλογα με την ηλικία και τις ιδιαιτερότητες του παιδιού
Ηλικίες 0-3
Πολύ μικρά παιδιά, τυπικής ανάπτυξης κάτω των τριών ετών, το στήσιμο ενός πολύ
συγκεκριμένου προγράμματος είναι αρκετά δύσκολο. Ουσιαστικά η ζωή τους
αποτελείται από ύπνο – φαγητό – παιχνίδι - φροντίδα απο τους
γονείς. Επίσης κατά κάποιο τρόπο έχουν ένα εσωτερικό
πρόγραμμα που ορίζεται απο τις ανάγκες φαγητού και ύπνου. Ο
υπόλοιπος ελεύθερος χρόνος είναι πολύ δύσκολο να δομηθεί
αυστηρά. Στη συγκεκριμένη συνθήκη του “μένουμε σπίτι” το
μόνο που μπορούν να κάνουν οι γονείς που έχουν πολύ μικρά
παιδιά, είναι να έχουν οι ίδιοι κάποιες βασικές αρχές στο
πρόγραμμα που ακολουθούν. Τέτοιες βασικές αρχές μπορεί να
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είναι ότι το πρωί που το παιδί είναι ξεκούραστο , το
προωθούν να παίζει πιο ανεξάρτητο, όσο πλησιάζει το
μεσημέρι κάνουν κάτι έντονο και κινητικό μαζί του και μετά
από το μεσημεριανό ύπνο παίζουν μαζί αλλά πιο ήσυχα. Αν
υπάρχει απασχόληση σε οθόνη αυτή καλό είναι να γίνεται
σταθερή ώρα της ημέρας, καλύτερα το απόγευμα αλλά όχι πριν τον βραδινό ύπνο. Οι
γονείς παρακολουθούν το παιδί, κάνουν διάφορες “δοκιμές”, βλέπουν ποιες είναι οι
“καλές του ώρες” και διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα που ταιριάζει
περισσότερο στο δικό τους παιδί. Όσο πιο σταθερό και
επαναλαμβανόμενο είναι αυτό το πρόγραμμα τόσο πιο ήρεμο και
χαρούμενο είναι το παιδί. Ουσιαστικά οι μεταβλητές μας είναι ο
ύπνος του, το φαγητό του, η ώρα που μπορεί να παίξει μόνο του και
το πόσο ήρεμο ή έντονο θα είναι το παιχνίδι που θα του προτείνουμε
εμείς. Επίσης μπορούμε να κρατάμε σταθερά το σε ποιο δωμάτιο
βρισκόμαστε και παίζουμε (ας πούμε το πρωί παίζουμε πιο έντονα
στο σαλόνι και το απόγευμα πιο ήσυχα στο δωμάτιο του) και το ποιος
ασχολείται με το παιδί .
Παράδειγμα: τα πρωινά παίζω μόνος μου στο
δωμάτιο μου, μετά με τη μαμά στο σαλόνι, μετά
έχω φαγητό και ύπνο και το απόγευμα πρώτα παίζω με το
μπαμπά στο δωμάτιο μου , μετά παίζουμε τα πιο έντονα
παιχνίδια μας (κυνηγητό, γαργαλητό, τραμπολίνο) και όταν αρχίζω
να κουράζομαι ηρεμώ διαβάζοντας βιβλία και ακούγοντας
ιστορίες απο CD. Μετά
μπαίνω για αρκετή ώρα
στο μπάνιο που μου
αρέσει και με χαλαρώνει
και βγαίνοντας αρχίζω τη
διαδικασία προετοιμασίας
ύπνου. Ακολουθώ την ίδια ρουτίνα κάθε
βράδυ που τόσο πολύ μου άρεσει. Ουσιαστικά
χωρίς πίεση, μπορούμε να προσπαθούμε να
κατευθύνουμε το παιδί όσο γίνεται προς αυτή
την κατευθυνση. Σίγουρα όμως η παρεκκλίσεις
μας από το πρόγραμμα αυτό θα είναι πολλές.
Ηλικίες 3-5
Σε ένα παιδί προσχολικής ηλικίας που έχει πρόγραμμά με ζωγραφιές, καλό είναι να
μην του παρουσιάζουμε το πρόγραμμα ολόκληρης της ημέρας από το πρωί μέχρι το
βράδυ. Αρχικά μπορούμε να παρουσιάσουμε τις πρώτες 4 δραστηριότητες (ας πούμε
μέχρι το μεσημεριανό φαγητό) και μετά ανά τέσσερις τις υπόλοιπες δραστηριότητες
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μέχρι το βράδυ. Θέλουμε δηλαδή να δίνουμε στο παιδί όση πληροφορία μπορεί να
επεξεργαστεί και όχι παραπάνω. Σε κάποια παιδιά, αν το κρίνουμε απαραίτητο, θα
μπορούσαμε να παρουσιάζουμε τις δραστηριότητες ακόμη και ανά δύο, δηλαδή αυτό
που του συμβαίνει τώρα και αυτό που θα ακολουθήσει.
Παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος - υπερκινητικότητα - σοβαρές δυσκολίες
συμπεριφοράς
Σε παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, που το οπτικοποιημένο πρόγραμμα
είναι τρόπος ζωής, συνήθως φτιάχνουμε πλαστικοποιημένα καρτελάκια που
απεικονίζουν όλες τις διαφορετικές καταστάσεις και δραστηριότητες του
συγκεκριμένου παιδιού. Στη συνέχεια, επιλέγοντας απο αυτά τα καρτελάκια,
φτιάχνουμε κάθε πρωί το πρόγραμμα ημέρας του παιδιού. Αυτός είναι ένας πολύ
εύχρηστος και γρήγορος τρόπος να στηθεί καθημερινά το πρόγραμμα του παιδιού.
Αυτά τα καρτελάκια τα κολλάμε με Velcro (σκριτς σκρατς) πάνω σε ένα μαρκόστενο
πίνακα με κουτάκια. Όταν το παιδί τελειώνει μία δραστηριότητα, ξεκολλάμε το
καρτελάκι και το βάζουμε μέσα στην ειδική θήκη στο κάτω μέρος του πίνακα. Έτσι το
καρτελάκι που βρίσκεται κάθε φορά πάνω πάνω είναι αυτό που θα συμβεί αμέσως
μετά.
Επίσης το σύνολο των οπτικοποιημένων καρτελών - δραστηριοτήτων που μπορεί να
απλώσει το παιδί μπροστά του, λειτουργεί ως υπενθύμιση για το ποιες είναι οι
επιλογές του και ο γονέας με αυτό τον τρόπο μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο
παιδί να διαλέξει μόνο του κάποιες από τις δραστηριότητες της ημέρας. Χωρίς το
οπτικό βοήθημα των καρτελών, το παιδί δεν “θυμάται” , δεν έχει εικόνα του συνόλου
των δραστηριοτήτων από τις οποίες μπορεί να επιλέξει.
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6. Πώς εφαρμόζουμε το πρόγραμμα που φτιάξαμε
Το στήσιμο του προγράμματος και η οπτικοποίηση του είναι ένα σημαντικό κομμάτι
της διαδικασίας. Μετά από αυτό έρχεται η εφαρμογή του. Όσο πιο λειτουργικό είναι
ένα παιδί τόσο λιγότερο απαραίτητο είναι να τηρείται το πρόγραμμα αυστηρά. Ένα
παιδί που έχει κάποια εσωτερική οργάνωση μπορεί να προσαρμοστεί σε αλλαγές του
προγράμματος χωρίς να αποδιοργανωθεί. Σε τέτοια παιδιά η διαδικασία και μόνο του
στησίματος του προγράμματος είναι αρκετή για να τους οργανώσει, ακόμη και αν η
εφαρμογή του απέχει αρκετά από τον αρχικό σχεδιασμό. Τα περισσότερα παιδιά
τυπικής ανάπτυξης βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία.
Σε παιδιά με μεγαλύτερες δυσκολίες αυτοοργάνωσης,, παιδιά με υπερκινητικότητα ή
διαταραχή αυτιστικού φάσματος, το πόσο πιστά θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα είναι
πιο σημαντικό. Σε τέτοια παιδιά, οι γονείς θα πρέπει να βοηθούν τα παιδιά τους να
ακολουθούν το πρόγραμμα χωρίς παρεκκλίσεις. Αν τα παιδιά δουν ότι φτιάχνουμε
ένα πρόγραμμα αλλά τελικά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει όποτε θέλει, τότε το
πρόγραμμα πολύ σύντομα δεν θα έχει καμία ισχύ. Αν για παράδειγμα βρούμε το
παιδί να διαβάζει ένα βιβλίο, την ώρα που το πρόγραμμα λέει ζωγραφική με
νερομπογιές, πρέπει να σταματήσουμε το παιδί από το να διαβάζει το βιβλίο και να
το βάλουμε να ζωγραφίσει (και όχι να σκεφτούμε “αφού κάθεται εκεί ήσυχος γιατί να
του το χαλάσω;). Ο τρόπος να γίνεται αυτό σωστά είναι, ανα πάσα στιγμή, ένας από
τους δύο γονείς να ελέγχει ότι το παιδί ακολουθεί το πρόγραμμα του. Η μεγαλύτερη
δυσκολία είναι στις δραστηριότητες που το παιδί καλείται να απασχοληθεί μόνο του.
Αν για παράδειγμα το πρόγραμμα λέει "αυτοκινητόδρομο μόνος σου" τότε ο γονέας
μπορεί να απομακρυνθεί από το παιδί, μόνο όταν το δει να έχει ξεκινήσει τη
διαδικασία να στήνει τον αυτοκινητόδρομο. Ανάλογα με το παιδί, ο γονέας λιγότερο ή
περισσότερο θα πρέπει να τσεκάρει ανά διαστήματα αν το παιδί βρίσκεται στη
δραστηριότητα που λέει το πρόγραμμα του. Αν το παιδί καθώς στήνει τον
αυτοκινητόδρομο φύγει από εκεί και αρχίσει να κάνει πατίνι, ο γονέας πρέπει να το
σταματήσει,
να
το
ξαναπάει
στον
αυτοκινητόδρομο και να παραμείνει μαζί του
μέχρι να το δει να ξανασυγκεντρώνεται σε αυτόν.
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Πώς μαθαίνω να συγκεντρώνομαι σε μία δραστηριότητα χωρίς την επίβλεψη ενήλικα
Κάθε παιδί διαφέρει στο πόσο έχει μάθει να μένει σε μία δραστηριότητα χωρίς τη
συνεχή επίβλεψη από ενήλικα. Το να εκπαιδευτεί ένα παιδί σε αυτό είναι πολύ
σημαντικό, αλλά και εφικτό ακόμη και σε παιδιά με πολλές δυσκολίες. Είναι μία
δεξιότητα που πρέπει να διδαχθεί σταδιακά. Τα βήματα για να γίνει αυτό είανι τα
εξής:

•

Βήμα πρώτο: ο γονέας βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο παιδί
μέχρι αυτό να ολοκληρώσει αυτό που του έχει ζητηθεί. Αν το
παιδί "χάνεται", ο γονέας χωρίς να μιλάει, βοηθάει το παιδί
σωματικά να ολοκληρώσει το παιχνίδι του. Σε αυτό το πρώτο
βήμα ανεξάρτητου παιχνιδιού, καλό είναι η δραστηριότητα να
είναι σύντομη, εύκολη για το παιδί και να έχει αρχή, μέση και
τέλος (π.χ. φτιάχνω ένα πύργο με 10 τουβλάκια).

Βήμα δεύτερο: ο γονέας απλά
βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με το
παιδί αλλά έχει την προσοχή του σε κάτι άλλο και όχι
σε αυτό που πρέπει να ολοκληρώσει το παιδί. Σιγά
σιγά η δραστηριότητα μπορεί να γίνεται
δυσκολότερη και να αυξάνεται ο χρόνος που
χρειάζεται για να ολοκληρωθεί.
•

•

Βήμα τρίτο : ο γονέας βοηθάει το παιδί να μπει στη
δραστηριότητα και μετά φεύγει από το δωμάτιο,
ελέγχοντας όμως συχνά ότι το παιδί παραμένει στη δραστηριότητα του.

•

Βήμα τέταρτο : ο γονέας απλά βοηθάει το παιδί να δει τι έχει στο πρόγραμμα
του και το παιδί χωρίς καμία περαιτέρω βοήθεια την οργανώνει μόνο του,
κάθεται σε αυτή αρκετή ώρα και την ολοκληρώνει (π.χ. το παιδί βλέπει ότι
είναι ώρα για παζλ, διαλέγει μόνο του ποιο παζλ θα κάνει, κάθεται στο
τραπεζάκι του και μένει εκεί μέχρι να ολοκληρώσει το παζλ. Στο τέλος το
μαζεύει και πηγαίνει στο πρόγραμμα του να δει τι έχει να κάνει μετά.
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Όταν το παιδί μάθει να οργανώνει και να εμπλέκεται σε κάποιες δραστηριότητες
μόνο του, τότε δημιουργείται “ελευθερος” χρόνος για τον γονέα , δηλαδή χρόνος που
δεν χρειάζεται να έχει την προσοχή του πάνω στο παιδί.
Όταν για κάποιο λόγο πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα, ο γονέας
πληροφορεί το παιδί και οπτικοποιεί την αλλαγή. Οι αλλαγές γίνονται μόνο από τους
γονείς. Αν το παιδί θέλει να γίνει αλλαγή στο πρόγραμμά του, τότε ο γονέας κρίνει αν
το "αίτημα" θα γίνει δεκτό ή όχι. Αν γίνει δεκτό, τότε ο γονέας κάνει την αλλαγή στο
πρόγραμμα και όχι το παιδί. Όταν ένα παιδί είναι στη φάση που εκπαιδεύεται να
ακολουθεί ένα πρόγραμμα, καλό είναι να μην γίνονται πολλές αλλαγές σε αυτό. Αν
είναι ένα παιδί που γενικά έχει μάθει να το ακολουθεί τότε μπορούμε να είμαστε πιο
ελαστικοί και ευέλικτοι, αν βλέπουμε ότι το παιδί δεν χάνει την αυτοοργάνωση του.

✔ Το πρόγραμμα πρέπει να απεικονίζει μια αληθινή ημέρα
της οικογένειας (όχι την ιδανική μέρα)
✔ Το πρόγραμμα δείχνει αυτά που πραγματικά κάνει το
παιδί σε μία μέρα, απλά πιο οργανωμένα και σε
συγκεκριμένη σειρά
✔ Το πιο σημαντικό στη δημιουργία ενός προγράμματος
είναι ότι οργανώνει πρώτα τους γονείς, οι οποίοι στη
συνέχεια καταφέρνουν πιο εύκολα να οργανώσουν τα παιδιά
✔ Όταν σε μια οικογένεια, τα παιδιά έχουν πρόγραμμα το
οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες που σε αυτές
απασχολούνται μόνα τους, τότε οι γονείς αποκτούν κάποιο
προκαθορισμένο ελεύθερο χρόνο μέσα στη μέρα τους

Βένια Ασλανίδου
Ψυχολόγος - Ειδική Παιδαγωγός

