
Ο όρος εγκεφαλική παράλυση είναι ένας όρος «ο-
μπρέλα» που χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
την κλινική εικόνα ενός ατόμου, που λόγω κάποιου 
εγκεφαλικού τραύματος αντιμετωπίζει προβλήμα-
τα στην κινητικότητα, των άνω ή και κάτω άκρων 
και του κορμού του σώματος.

συνέχεια στη σελίδα 5
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Δεν θα μπορούσε κα-
νείς να αρνηθεί την 
άποψη ότι η κοινωνική 
θέση του ατόμου που 
αποκτάται από την εκ-
παίδευση, μεταφέρε-
ται μέσα στην κοινω-

νία έχοντας τη σφραγίδα της νομιμοποίησης, γιατί 
η συγκεκριμένη θέση έχει αποδοθεί από ένα θεσμό 
προορισμένο να δώσει στον πολίτη τα δικαιώματα 
που του ανήκουν (Marshall, 2001).

συνέχεια στη σελίδα 4

Τα σημερινά σχολεία έχουν ανομοιογενή μαθητικό 
πληθυσμό με διαφορετικές ικανότητες και κίνητρα 
για μάθηση, όπως και διαφορετική ψυχοκοινωνική 
προσαρμογή. Η επάρκεια, η σχολική προσαρμογή 
και η θετική ανάπτυξη των παιδιών καθορίζονται από 
ποικίλες παραμέτρους και διαστάσεις.

συνέχεια στη σελίδα 3

Είναι αρκετή η κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών σε 
ζητήματα ατόμων με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες; 

Διαφορετικότητα στο σχολείο

Μουσικοθε-
ραπεία σύμ-
φωνα με την 
A m e r i c a n 
M u s i c 
T h e r a p y 
Association 
(AMTA), ονο-
μάζεται η 
προκαθορι-

σμένη χρήση της μουσικής από ειδικευμένο θερα-
πευτή για θετικές αλλαγές στις ψυχολογικές, σω-
ματικές, γνωστικές, ή κοινωνικές δεξιότητες των 
ατόμων με αναπτυξιακά ελλείμματα και αναπηρίες.

 συνέχεια στη σελίδα 2

Μουσικοθεραπεία και 
Σύνδρομο Down 

Κέντρο Φροντίδας
σελίδα 6
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Μουσικοθεραπεία σύμφωνα με την American Music 
Therapy Association (AMTA), ονομάζεται η προκα-
θορισμένη χρήση της μουσικής από ειδικευμένο θε-

ραπευτή για θετικές αλλαγές στις ψυχολογικές, σωματικές, 
γνωστικές, ή κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με αναπτυ-
ξιακά ελλείμματα και αναπηρίες. Πολλές από τις πτυχές της, 
που σχετίζονται με τη μουσικοθεραπευτική παρέμβαση είναι 
οι πτυχές της προσωπικής οργάνωσης και η αλληλεπίδραση 
με το περιβάλλον.

Η μουσική ως θεραπευτικό εργαλείο:
– έχει άμεσες επιπτώσεις σε ψυχο-βιολογική βάση σε αντί-

θεση με άλλες παρεμβάσεις οι οποίες αφήνουν τις συγκε-
κριμένες περιοχές απρόσιτες,

– χρησιμεύει στη δημιουργία, τη διατήρηση και την ενίσχυση 
της σχέσης πελάτη-θεραπευτή με μοναδικούς τρόπους που 
οφείλονται στη δύναμη αυτού του εργαλείου,

– διευκολύνει την έκφραση σε άτομα που είτε έχουν μειωμέ-
νες γλωσσικές δεξιότητες η έχουν ελλείμματα σε δεξιότη-
τες επικοινωνίας,

– παρέχει την ευκαιρία για εμπειρίες που ανοίγουν τον δρόμο 
και παρακινούν τη μάθηση σε όλους τους τομείς των λει-
τουργιών και δεξιοτήτων,

– δημιουργεί την ευκαιρία για μια θετική, επιτυχημένη και ευ-
χάριστη κοινωνική εμπειρία την οποία διαφορετικά δεν έ-
χουν στη διάθεση τους,

– αναπτύσσει την επίγνωση του εαυτού, των άλλων και του 
περιβάλλοντος που βελτιώνει τη λειτουργία σε όλα τα επί-
πεδα,

– ενισχύει την ευημερία και προωθεί την ανεξάρτητη διαβίω-
ση.
Ένας τρόπος για να επαναδιατυπώσουμε τα παραπάνω 

θα ήταν να πούμε ότι η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
τρεις κατηγορίες: ως μέσο κοινωνικοποίησης, ως μέσο προ-
σωπικής οργάνωσης και ως μέσο ενίσχυσης για την ποιότητα 
της ζωής του ατόμου.

Τι προσφέρει η μουσικοθεραπεία σε παιδιά με 
σύνδρομο Down;

H μουσική μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική διάδραση 
στην οποία συνήθως υπάρχουν ελλείμματα και μπορεί να βοη-
θήσει τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα συναισθημα-
τικής έκφρασης και συμπεριφοράς, προβλήματα συνηθισμένα 
στο σύνδρομο Down.

Επίσης η μουσικοθεραπεία προσφέρει ένα μέσο επικοινω-
νίας, ασφάλειας, ικανοποίησης, αισθητικών και αισθητηριακών 
εμπειριών για άτομα με νοητική υστέρηση.

Σε περιπτώσεις σοβαρής νοητικής υστέρησης η ανταπόκρι-
ση στον ρυθμό συμβαίνει με μεγάλη επιτυχία. 

Αυτό ενισχύει τη θέση, ότι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα 
να αναπτύσσουν και να εξελίσσουν τη ρυθμικότητα, ανεξάρ-
τητα από τυχόν αναπτυξιακές αναπηρίες.

Επειδή ο ρυθμός λειτούργει στον οργανισμό σε πρωταρχι-
κό επίπεδο, «απορροφάται» σωματικά και η θεραπευτική χρή-
ση του είναι θεμελιώδης στα άτομα με σύνδρομο Down.

Η χρήση της μουσικοθεραπείας σε παιδιά με σύνδρομο 
Down έχει θετικά αποτελέσματα καθώς:
– Ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις και απασχολεί το παιδί σε 

πολλά επίπεδα.
– Η μουσική εμφανίζεται συχνά και φυσικά στο παιδί. Δίνει 

κίνητρα και ανταμοιβή.
– Μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση αγχογόνων καταστά-

σεων.
– Ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλες τις πτυχές 

της ζωής.
– Αποτελεί μορφή αναπτυξιακής θεραπείας.
– Αναπτύσσε ι 

τις κοινωνικές 
δεξιότητες.

– Ευνοεί την κα-
λή φυσική κα-
τάσταση.

– Προσφέρει υ-
ποστήριξη τό-
σο στον συμ-
μετέχοντα ό-
σο και στην οι-
κογένεια του.

– Αποτελεί δημι-
ουργική απα-
σχόληση για 
τον ελεύθερο 
χρόνο.

– Αποτελεί μο-
ναδική μορφή 
έκφρασης και 
συμμετοχής.

Διονύσης Βασιλόπουλος

Πρόεδρος της Φροντίδας

d.vasilopoulos@frodida.gr

Μουσικοθεραπεία και Σύνδρομο Down
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Τα σημερινά σχολεία έχουν ανομοιογενή μαθητικό πληθυσμό 
με διαφορετικές ικανότητες και κίνητρα για μάθηση, όπως και 
διαφορετική ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Η επάρκεια, η σχο-

λική προσαρμογή και η θετική ανάπτυξη των παιδιών καθορίζονται 
από ποικίλες παραμέτρους και διαστάσεις. Αυτές οι παράμετροι α-
φορούν κυρίως σε δύο άξονες, εκείνον της ομοιότητας που σχετίζε-
ται με τα βασικά αναπτυξιακά επιτεύγματα, τα οποία αναμένεται να 
κατακτήσουν όλα τα παιδιά στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους 
και εκείνον της διαφορετικότητας στα πολλαπλά επίπεδα του ατόμου, 
της οικογένειας, του σχολείου και της παροχής υπηρεσιών για τη δι-
ευκόλυνση της μάθησης και προαγωγής της ψυχικής υγείας (Χατζη-
χρήστου, 2011). Στο σχολικό πλαίσιο οι μαθητές διαφέρουν σε πολ-
λές διαστάσεις που αφορούν σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης. 
Το φύλο, η ηλικία, τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, οι κλίσεις, 
οι ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, η 
σχολική επίδοση, οι γνωστικές ικα-
νότητες, η κοινωνικότητα και αυτο-
πεποίθηση αποτελούν σημαντικά 
επίπεδα διαφορετικότητας. Παρό-
λο που υπάρχουν πολλά επίπεδα 
διαφοροποίησης των ατόμων στο 
σχολείο, η έννοια της διαφορετικό-
τητας στο σχολικό περιβάλλον συ-
νήθως παραπέμπει σε πολιτισμικές 
διαφορές ή σε μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Άτομα από διαφορετικές πολιτι-
σμικές ομάδες αντιμετωπίζονται ως 
«άλλοι» και αξιολογούνται συνεχώς με βάση τις προσωπικές αξίες και 
το προσωπικό πλαίσιο αναφοράς των γηγενών. Οι αξιολογήσεις αυ-
τές οδηγούν στη δημιουργία αρνητικών αντιλήψεων, στερεοτύπων 
και προκαταλήψεων (Frisby & Reynolds, 2005). Οι αξίες, οι πεποιθή-
σεις, οι αντιλήψεις, οι κατηγοριοποιήσεις που έχουν αναπτυχθεί στα 
άτομα σχετικά με τη διαφορετικότητα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό 
τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς τους και λειτουργούν ως μέσο 
σύγκρισης, αφήνοντας στο περιθώριο ό,τι φαίνεται «διαφορετικό». 
Αποτέλεσμα της επίδρασης στερεοτύπων είναι ότι πολλοί εκπαιδευ-
τικοί και μαθητές δεν κατανοούν το πολιτισμικό υπόβαθρο κάποιων 
μαθητών. Τα παιδιά από μειονοτικές ομάδες βρίσκονται σε συνεχή 
διαδικασία διαπραγμάτευσης και προσπάθεια επιβίωσης μέσα σε έ-
να εκπαιδευτικό σύστημα που συχνά χαρακτηρίζεται από στερεότυπα 
και χαμηλές προσδοκίες από αυτά, με αποτέλεσμα την υπονόμευση 
της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους προσαρμογής. Η συνειδητοποί-
ηση των προσωπικών αντιλήψεων και των προσωπικών στερεοτύπων, 
προκαταλήψεων και άδικων στάσεων και πεποιθήσεων διευκολύνει 
την καλύτερη κατανόηση, επικοινωνία και προσέγγιση των ατόμων 
που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Σημαντικός είναι επίσης 
ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι λειτουργώντας ως θετικά πρότυπα που 
αποδέχονται τη διαφορετικότητα, προωθούν την επαφή των παιδιών 
με διαφορετικές κουλτούρες και είναι ανοιχτοί στη συζήτηση των 
προβληματισμών των παιδιών τους. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώ-
νεται ένα πλαίσιο, στο οποίο οι άνθρωποι, ξεκινώντας από τις μετα-
ξύ τους ομοιότητες (κοινές ανάγκες, αξίες, συναισθήματα), έχουν τη 
δυνατότητα να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλο, να γνωρίσουν διαφο-

ρετικούς τρόπους ζωής και σκέψης και να επιτύχουν την προσωπική 
τους ανάπτυξη μέσα από την οικειοποίηση νέων στοιχείων.

Τις τελευταίες δεκαετίες ένα από τα θέματα που έχει απασχολή-
σει τους ειδικούς σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες είναι το ζήτημα της ένταξης τους στα κανονι-
κά σχολεία. Ο όρος ένταξη αναφέρεται στο βαθμό που ένα σχολείο 
ή ευρύτερα η σχολική κοινότητα αποδέχεται τους μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ως πλήρη μέλη της ομάδας και αναγνωρίζει 
και σέβεται τη συμβολή τους στη λειτουργία του σχολείου (Χατζηχρή-
στου, 2011). Η διαφορετικότητα τους σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να 
γίνεται αντιληπτή ως ευκαιρία εμπλουτισμού της ζωής του σχολείου 
και να είναι ευρύτερα αποδεκτή. Η ένταξη θα πρέπει να είναι η εκτί-
μηση της διαφορετικότητας και όχι η αφομοίωσή της (Ballard, 1999), 
ενώ «τα πιο αποτελεσματικά σχολεία είναι τα σχολεία που προάγουν 
την ένταξη», όπου η εστίαση δεν είναι στα αποτελέσματα της επί-
δοσης των μαθητών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των σχολείων, αλλά στην υποστήριξη που παρέχεται στους μαθητές 
ώστε να είναι δυνατή η μάθηση για όλους (Χατζηχρήστου, 2011). Η 
ένταξη αφορά στην παρουσία των μαθητών στις τάξεις μαθημάτων 
στα κανονικά σχολεία, την αποδοχή από το υπόλοιπο προσωπικό και 
τους μαθητές ως πλήρη και ενεργά μέλη της κοινότητας, τη συμμε-
τοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες και στη δύναμη 
του σχολείου γενικότερα και την επίτευξη που αναφέρεται στο βαθ-

μό που οι μαθητές μαθαίνουν να α-
ναπτύσσουν θετική αυτοαντίληψη. 
Οι συνθήκες αυτές ισχύουν για ό-
λα τα παιδιά, ανεξαρτήτως των ι-
κανοτήτων τους, της εθνικότητας 
τους, του φύλου τους, της κοινω-
νικοοικονομικής τους κατάστασης 
και γενικότερα ανεξαρτήτως των 
διαφορών τους σε όλα τα επίπεδα 
(Farrell, 2004).

Μια σημαντική διάσταση της ε-
πιτυχούς ένταξης των μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες α-
φορά στην κατάλληλη προετοιμα-

σία της σχολικής κοινότητας για αποδοχή των μαθητών ως ισότιμων 
μελών του σχολείου. Το «διαφορετικό» πολλές φορές προκαλεί το 
φόβο ή την αμηχανία ή ακόμα και τον οίκτο που εμποδίζει την ανά-
πτυξη υγιών κοινωνικών σχέσεων, θετική αλληλεπίδραση και οδηγεί 
στην απομάκρυνση, απομόνωση και την περιθωριοποίηση. Παράλ-
ληλα αναδεικνύεται ο βαθμός ευθύνης όσων είναι στη δικαιοδοσία 
τους η αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των παιδιών με ιδιαιτερό-
τητες, αλλά και όσων άλλων μπλέκονται με την περαιτέρω στήριξη 
του παιδιού σε οποιοδήποτε οργανωμένο πλαίσιο. Καθοριστική θε-
ωρείται η συμβολή του εκπαιδευτικού, ο οποίος μπορεί να συμβάλει 
θετικά στην προσαρμογή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές α-
νάγκες στο σχολικό πλαίσιο και στην εξέλιξη τους τόσο στηρίζοντας 
τα ίδια τα παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους, όσο και προετοιμά-
ζοντας κατάλληλα τη σχολική κοινότητα. Είναι σημαντικό σε ατομικό 
επίπεδο να έχουν εξατομικευμένες γνώσεις για τους μαθητές και τις 
ανάγκες τους, ώστε να κατανοούν τις αντιδράσεις και να αναγνωρί-
ζουν τα συναισθήματα των παιδιών, να αποδέχονται τα συναισθήματα 
των παιδιών, να δείχνουν στα παιδιά ότι νοιάζονται και να είναι κοντά 
τους. Σε επίπεδο τάξης είναι σημαντικό να συζητούν για τη διαφορε-
τικότητα στις ποικίλες της μορφές και να τονίζουν τη φυσιολογικότη-
τα της, μέσα από τις εκφάνσεις της στη σχολική αλλά και ευρύτερη 
ζωή. Χρειάζεται να προσαρμόζουν ορισμένες δραστηριότητες και α-
παιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών 
και να δημιουργούν στην τάξη ένα κλίμα ουσιαστικής και ποιοτικής 
επικοινωνίας με τους μαθητές, που θα λειτουργεί ως ένα σημαντικό 
υποστηρικτικό δίκτυο για όλα τα παιδιά. 

Διαφορετικότητα στο σχολείο

Μαρία- Ελένη Γιαννιού 

Ψυχολόγος-Ειδική Παιδαγωγός της Φροντίδας

m.gianniou@gmail.com 
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Δ εν θα μπορούσε κανείς να αρνηθεί την άποψη ότι η κοινωνική θέση του ατό-
μου που αποκτάται από την εκπαίδευση, μεταφέρεται μέσα στην κοινωνία 
έχοντας τη σφραγίδα της νομιμοποίησης, γιατί η συγκεκριμένη θέση έχει α-

ποδοθεί από ένα θεσμό προορισμένο να δώσει στον πολίτη τα δικαιώματα που του 

ανήκουν (Marshall, 2001).

Το άτομο δίχως αναπηρία, όπως και το άτομο με αναπηρία, για να αναγνωρίσει ότι 

διαθέτει ίση αξία με τον άλλον και ότι απαιτείται η συμπληρωματικότητα της ταυτό-

τητάς του με τη διαφορετική ταυτότητα του διπλανού -προκειμένου να επιτύχει την 

προσωπική ανέλιξη στο πλαίσιο ενός κοινωνικού συνόλου- απαιτείται να δεχτεί την 

κατάλληλη εκπαίδευση.

Η εκπαιδευτική αντιμετώπιση 

των ατόμων με αναπηρία αποτελεί 

σήμερα ένα από τα σημαντικότε-

ρα και περισσότερο αμφιλεγόμενα 

θέματα της παιδαγωγικής επιστή-

μης (Lupart, 2002). Πέρα ωστόσο 

από τις όποιες αντιφάσεις, αποτε-

λεί κοινό τόπο η άποψη ότι η εκ-

παίδευση των ατόμων με αναπηρία 

πρέπει να έχει τις βάσεις της στην 

αναγνώριση του δικαιώματος των 

μαθητών αυτών να εκπαιδεύονται σε ένα «όσο το δυνατό λιγότερο περιοριστικό πε-

ριβάλλον» (Fisher, 2007).

Συνακόλουθα, το σχολικό περιβάλλον πρέπει να είναι δομημένο έτσι ώστε να εκ-

μηδενίζονται όλα τα εμπόδια που παρακωλύουν τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής 

και πλήρους αξιοποίησης όλων των ικανοτήτων που διαθέτουν οι μαθητές σύμφωνα 

με τον ατομικό ρυθμό ανάπτυξής τους.

Φαίνεται ότι οι θεωρίες που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί σχετικά με την ανα-

πηρία δεν έχουν αποτελέσει τη βάση ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και τα 

άτομα με αναπηρία να ζουν με ποιότητα όπως κάθε συμπολίτης τους. Επιβάλλεται 

επομένως ο επαναπροσδιορισμός της αναπηρίας. Ο στόχος αυτός, μπορεί να επι-

τευχθεί μέσω της εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί ένα ισχυρότατο εργαλείο κοινωνι-

κοποίησης που μπορεί να συμβάλει στην ανατροπή των κοινωνικών δεδομένων, κα-

θώς και τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας για την αναπηρία.

Για το λόγο αυτό, προτείνεται η δημιουργία ενός νέου, εκπαιδευτικού μοντέλου 

το οποίο θα αντιλαμβάνεται την αναπηρία τόσο ως συνέπεια της μειωμένης συμμε-

τοχής του ατόμου στην εκπαιδευτική και πολιτισμική δράση του κοινωνικού συνόλου, 

όσο και στην απόρριψη της προσωπικής του κουλτούρας, επειδή αυτή θεωρείται ότι 

διαφοροποιείται από την κυρίαρχη πλειοψηφική κουλτούρα του συνόλου.

Είναι αρκετή η κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών σε ζητήματα ατόμων 
με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;

Κι αν όχι, τι μπορούμε να κάνουμε;

Γιώργος Καραδάκης,  

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής της Φροντίδας

g.karadakis@frodida.gr

Εγκεφαλική       Παράλυση
Ο όρος εγκεφαλική παράλυση 

(Cerebral Palsy ή CP, όπως συνηθί-
ζεται να αναγράφεται) είναι ένας ό-
ρος «ομπρέλα» που χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει την κλινική εικόνα 
ενός ατόμου, που λόγω κάποιου ε-
γκεφαλικού τραύματος αντιμετωπί-
ζει προβλήματα στην κινητικότητα, 
των άνω ή και κάτω άκρων και του 
κορμού του σώματος.

Χαρακτηριστικά 
εγκεφαλικής παράλυσης

Ενώ δυνητικά μπορεί να υπάρχει 
επίπτωση στη νοημοσύνη ενός παι-
διού ανάλογα με το που εντοπίζεται 
η εγκεφαλική βλάβη, συνήθως τα 
άτομα με εγκεφαλική παράλυση έ-
χουν φυσιολογική νοημοσύνη.

Σε κάποιες περιπτώσεις όμως η 
εγκεφαλική παράλυση μπορεί να 
συνοδεύεται κι από άλλες παθή-
σεις, όπως: 
❖ Νοητική υστέρηση,
❖ Επιληψία ή επιληπτικούς σπα-

σμούς,
❖ Διαταραχές της ανάπτυξης της 

όρασης ή της ακοής,
❖ Ασυνήθιστα επίπεδα κάποιων αι-

σθήσεων ή ερεθισμάτων (π.χ  με-
γάλη αντοχή στον πόνο).

Ταξινόμηση εγκεφαλικής 
παράλυσης με βάση την 
κλινική εικόνα
❖ Η σπαστική μορφή επηρεάζει 70-

80% των ατόμων με εγκεφαλική 
παράλυση και χαρακτηρίζεται α-
πό υπερτονικότητα ή μόνιμα συ-
σπασμένους μύες.

❖ Η Αθετωσική μορφή επηρεάζει 
10-20% των ατόμων με εγκεφαλι-
κή παράλυση και χαρακτηρίζεται 
από μη ελεγχόμενες αργές κινή-
σεις.

❖ Η Αταξική μορφή είναι μια σπάνια 
μορφή που επηρεάζει 5-10% των 
ατόμων με εγκεφαλική παράλυ-
ση. Αυτή η μορφή επηρεάζει την 
αίσθηση του βάθους και την αντί-
ληψη, με αποτέλεσμα τον κακό 
συντονισμό των κινήσεων και δυ-
σκολία εκτέλεσης κινήσεων που 
απαιτούν ταχύτητα, συντονισμό 
και ακρίβεια.

❖ Η μικτή μορφή επέρχεται όταν έ-
νας ασθενής έχει συμπτώματα α-
πό δύο ή περισσότερες μορφές. 
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Η εγκεφαλική παράλυση αποτελεί μια πάθηση με μεγάλο εύρος επίδρασης τό-
σο στην έκταση όσο και στην ένταση, στο σώμα ενός ανθρώπου. Για παράδειγμα, 
ένα άτομο με εγκεφαλική παράλυση μπορεί να μη έχει την ικανότητα να κινήσει το 
χέρι του αλλά να περπατά με άνεση.

Ταξινόμηση εγκεφαλικής παράλυσης με βάση τις κινητικές 
δεξιότητες

Ανάλογα, με τα άκρα που προσβάλλονται, η εγκεφαλική παράλυση ταξινομεί-
ται ως εξής:
❖ Τετραπληγία: Όταν πάσχουν 2 άνω άκρα και 2 κάτω άκρα.
❖ Ημιπληγία: Όταν πάσχουν 1 άνω άκρο και 1 κάτω άκρο.
❖ Παραπληγία: Όταν πάσχουν τα 2 κάτω άκρα.
❖ Μονοπληγία: Όταν πάσχει μόνο 1 άκρο, είτε άνω είτε κάτω.
❖ Διπληγία: Όταν πάσχουν και τα τέσσερα άκρα, αλλά τα δυο κάτω περισσότερο 

από τα άνω.

Αιτιολογία εγκεφαλικής παράλυσης
Το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών με εγκεφαλική παράλυση αποκτά την πάθηση 

είτε κατά την εμβρυική περίοδο ή κατά τη διάρκεια του τοκετού. Σε μερικές περι-
πτώσεις, η εγκεφαλική παράλυση προκαλείται κατά τη διάρκεια παραμονής του 
εμβρύου στη μήτρα. Μερικές κοινές αιτίες είναι μολύνσεις κατά την διάρκεια της 
κύησης, ίκτερος, ανοξία, τραύμα στο κεφάλι κατά τον τοκετό και εγκεφαλικό. Τα 
ελλιποβαρή μωρά είναι 100 φορές πιο πιθανό να πάθουν εγκεφαλική παράλυση 
από τα βρέφη με κανονικό βάρος τη στιγμή της γέννησης. Ακόμη, σε μερικές πε-
ριπτώσεις η εγκεφαλική παράλυση οφείλεται σε ιατρικά λάθη τη στιγμή της γέν-
νησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εγκεφαλική παράλυση ξεκινά από την αρχή 
της ζωής του παιδιού.

Για ένα μικρό ποσοστό 10-20%, η εγκεφαλική παράλυση είναι επίκτητη (δηλα-
δή επέρχεται μετά τη γέννηση). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εγκεφαλική παράλυ-
ση μπορεί να προκύψει από διάφορες καταστάσεις στη ζωή του παιδιού, που θε-
ωρούνται αποτρέψιμες έως κάποιο βαθμό. Εγκεφαλική βλάβη τους πρώτες μήνες 
της ζωής μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλική παράλυση. Για παράδειγμα, μόλυν-
ση πχ. μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα και τραυματισμός στο κεφάλι από χτύπημα ή 
από πτώση.

Αντιμετώπιση εγκεφαλικής παράλυσης
Δεν υπάρχει θεραπεία για την εγκεφαλική παράλυση. Ωστόσο, η κλινική εικόνα 

και οι ικανότητες ενός παιδιού με εγκεφαλική παράλυση μπορούν να βελτιωθούν 
σε μεγάλο βαθμό, με ειδικές παρεμβάσεις όπως:
❖ Φυσικοθεραπεία και Εργοθεραπεία,
❖ Φαρμακευτική αγωγή,
❖ Εγχειρήσεις και ιατρικά βοηθήματα (πχ. ορθοστάτες, σειριακούς γύψους)

Πηγή:  https://www.noesi.gr/book/syndrome/cp 

O ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ο Σύλλογος Φροντίδα βασίζεται 
στην αγάπη και στην προσφορά του 
κόσμου για να πετύχει το μεγάλο του 
στόχο, δημιουργώντας ένα κέντρο φύ-
λαξης και αποκατάστασης παιδιών με 
ειδικές ικανότητες. Σε αυτή την προ-
σπάθειά μας πολύτιμοι αρωγοί είναι και 
οι εθελοντές μας, που με τη δική τους 
προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στο 
έργο μας.

Προϋποθέσεις και προφίλ 
εθελοντή

Εθελοντής μπορεί να γίνει οποιοσ-
δήποτε έχει την «ανάγκη» και τη διά-
θεση να προσφέρει στον συνάνθρωπό 
του. Εθελοντές μπορούν να γίνουν 
εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας 
(ιατροί, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουρ-
γοί, Λογοθεραπευτές, κ.ά.), καθημερι-
νοί άνθρωποι που έχουν την ανάγκη να 
προσφέρουν και να δώσουν αγάπη και 
φροντίδα. 

Πως μπορώ να βοηθήσω
Οι εθελοντές μας είναι εξίσου ση-

μαντικοί με το μόνιμο προσωπικό μας, 
καθώς απασχολούνται σε όλες τις δρά-
σεις μας και καλύπτουν βασικές ανά-
γκες, που θα μπορούσαν να καλυφθούν 
από επαγγελματίες. Ανάλογα με τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν σε κάθε 
περίπτωση ενεργοποιούνται οι εθελο-
ντές μας, φυσικά πάντα με τη διαθεσι-
μότητα και την επιθυμία τους.

Εκτός από τις έκτακτες ανάγκες, 
που θα ζητήσουμε τη βοήθεια των εθε-
λοντών μας, υπάρχουν και δράσεις που 
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει 
μια σταθερή παρουσία ανάλογα με το 
χρόνο που μπορεί να διαθέσει.

Εγκεφαλική       Παράλυση
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Η «Φροντίδα», στα πλαίσια των δράσεων της διορ-
γανώνει βιωματικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης 
για τη διαφορετικότητα και τα άτομα με αναπηρίες. 
Το πρόγραμμα σχεδιάζεται από εξειδικευμένους ε-
πιστήμονες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς 
και ειδικούς παιδαγωγούς) και περιλαμβάνει:

• ανάγνωση παραμυθιού,
• παντομίμα,
• ζωγραφική
• παιχνίδι
με σκοπό τα παιδιά να αντιληφθούν την έννοια της 
διαφορετικότητας και των δυσκολιών που αντιμετω-
πίζουν τα άτομα με αναπηρίες.

Τα εργαστήρια αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικί-
ας, έχουν διάρκεια 90 λεπτών ανά τμήμα και είναι 
δωρεάν. Το πρόγραμμα αφορά νηπιαγωγεία και παι-

δικούς σταθμούς της Αττικής και έχει ξεκινήσει ήδη 
η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα σχο-
λεία ή εκπαιδευτήρια που θέλουν να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισ-
σότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής.

Ο γενικός στόχος του σεμιναρίου είναι να ενισχυθεί η κατανόηση 
από τους δασκάλους της διαδικασίας διαφοροποίησης στην τάξη 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια τάξη χωρίς αποκλεισμούς, με ει-
δική αναφορά στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες.
 
Αυτό το σεμινάριο θα:
•  εξηγήσει τη διαφοροποίηση όσον αφορά το πε-

ριεχόμενο, τη διαδικασία και το προϊόν μάθησης.
•  περιγράψει τις δυνατότητες διαφοροποίησης για 

την τόνωση της δημιουργικότητας των εκπαιδευ-
τικών και για την ενίσχυση των ευκαιριών μάθησης για τους μαθη-
τές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

•  εντοπίσει τις καλές πρακτικές όσον αφορά την τροφοδότηση της 
ποικιλομορφίας.

•  περιγράψει το σκεπτικό της παράλληλης στήριξης.
•  παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα της παράλληλης 

στήριξης.

•  εντοπίσει τα θετικά και τις προκλήσεις που σχετίζονται με κάθε 
μοντέλο.

•  παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στους καταρτιζόμενους, τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, προκειμέ-
νου να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την ψυ-
χοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών τους, στο 
πλαίσιο του σχολείου και της οικογένειας.

Διάρκεια: 1,5 - 2 ωρών.
Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν: 
Δάσκαλοι σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κόστος: Δωρεάν
Στρατηγικός Συνεργάτης: Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κων-
σταντακοπούλου
Παρέχεται: Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Ώρα έναρξης: Κατόπιν συνεννόησης με το εκάστοτε σχολείο.
Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ. Ράνια Χιουρέα, Σχολική Σύμβουλος 
ΕΑΕ Αθήνας

Κέντρο Φροντίδας

Οπανελλήνιος σύλλογος «Φροντίδα» τονίζει τη σημασία της φροντίδας σε μεγάλους και παιδιά, φροντίζο-
ντας για την πρόληψη, ενημέρωση και συμπαράσταση σε θέματα ψυχικής υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος Φροντίδα δημιούργησε απογευματινά τμήματα, δωρεάν για τα μέλη μας, 

τα οποία περιλαμβάνουν:
• Ειδική Αγωγή • Φυσιοθεραπεία
• Λογοθεραπεία • Μουσικοθεραπεία
• Εργοθεραπεία • Συμβουλευτική Γονέων
• Ψυχοεκπαίδευση • Εξατομικευμένες Παρεμβάσεις

 
Το πρόγραμμα μας απαρτίζουν ο ψυχολόγος κος Γιώργος Καραδά-
κης, με τη μουσικοθεραπευτική του ιδιότητα ο πρόεδρος του συλ-
λόγου «Φροντίδα» κος Βασιλόπουλος Διονύσης, καθώς και η επι-
στημονική ομάδα του Συλλόγου Φροντίδα.
Στόχοι μας μέσα από το πρόγραμμα είναι η ενημέρωση και η συμβουλευτική γονέων και η 
καλλιέργεια και εκπαίδευση των γνωστικών και ψυχικών λειτουργιών των παιδιών.
Σε μια εποχή που η έννοια της φροντίδας, λοιπόν, θεωρείται πολυτέλεια ο σύλλογος «Φρο-
ντίδα» βάζει ένα λιθαράκι ακόμα στο να αποδείξει το αντίθετο, πως πέρα του ζην υπάρχει το 
ευ ζην και είναι δικαίωμα όλων μας.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία μας στο τηλέφωνο 
2104908631 είτε στο email info@frodida.gr.

Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για τη Διαφορετικότητα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
σε θέματα μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”

Τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων, επισκεφτήκαμε το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» για να μοιράσουμε δώρα στα παι-
διά.  Η χαρά στα μάτια τους είναι για μας η καλύτερη ανταμοιβή!

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Συλλόγου Φροντίδα

Λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου, στις 30 Δεκεμβρίου 2019, γιορτάσαμε το τέλος μιας ακόμη δημιουργικής χρονιάς ! 
Ευχαριστούμε πολύ τον κο Μιχάλη Ταβλάτο για την εξαιρετική παράσταση Καραγκιόζη που οργάνωσε για τα παιδιά !



8ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: Ί. Δραγούμη 5, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, τ.κ. 182 33, τηλ.: 210 4908631, fax: 211 7205287, e-mail: info@frodida.gr, site: www.frodida.gr

ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Εάν θέλετε να μας ενισχύσετε για να μπορέσουμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Ελάτε λοιπόν, σας περιμένουμε. Και αν ενωθούμε όλοι 
μαζί, θα τα καταφέρουμε. Τρόποι οικονομικής ενίσχυσης: α) Ταχυδρομική επιταγή προς όφελος του Συλλόγου. Διεύθυνση αποστολής: Τ.Κ. 18233 - 
Άγιος Ιωάννης Ρέντης  β) Χρηματική δωρεά με απευθείας επίσκεψη του δωρητή στα γραφεία του Συλλόγου. Σύλλογος Φροντίδα - Ί, Δραγούμη 5,  Τ.Κ. 
18233 - Άγιος Ιωάννης Ρέντης  γ) Κατάθεση στους λογαριασμούς του Συλλόγου Eθνική Τράπεζα IBAN: GR2001101930000019329602064 
                                                                                                                                        EUROBANK IBAN: GR9102600130000830200949346
Για τις δωρεές σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε στο τηλέφωνο: 210-4908631, προκειμένου να αποστέλεται απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή.

1ο Πανηγυρικό FORUM Εθελοντικής Προσφοράς

Με την ευκαιρία του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού», ο Περι-
φερειάρχης Αττικής Γεώργιος Πατούλης είχε τη χαρά να μας καλέσει στο 1ο Πανη-
γυρικό FORUM Εθελοντικής Προσφοράς την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στο Στά-
διο Ειρήνης & Φιλίας.

Στην εκδήλωση ήταν καλεσμένοι όλοι οι Εθελοντικοί Σύλλογοι της Αττικής με στόχο 
τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό των εθελοντικών δράσεων υπό 
την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.


