Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;
Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ
Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να
ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια είναι πολφ φυςικό να ανθςυχείτε
περιςςότερο για τθν κινθτικι του ανάπτυξθ – αν κάκεται, απλϊνει τα χζρια του,
ςτζκεται όρκιο κ.λπ. Όταν κα γίνει περίπου δφο ετϊν, κα παρατθριςετε ότι λζει
λιγότερα από άλλα παιδιά τθσ θλικίασ του και κακϊσ μεγαλϊνει ίςωσ δείτε ότι θ
ομιλία του αναπτφςςεται όλο και πιο ςιγά ςε ςχζςθ με άλλεσ του ικανότθτεσ. Στθν
πραγματικότθτα, πολλά παιδιά 5 ετϊν με ςφνδρομο Down μιλοφν λίγο. Το γεγονόσ
αυτό αποτελεί φυςικά μια μεγάλθ δυςχζρεια και ςτενοχωρεί το ίδιο το παιδί και
όςουσ το γνωρίηουν.
Τι μποροφμε να κάνουμε, λοιπόν, γι’αυτό; Μποροφμε να βοθκιςουμε τθ γλωςςικι
του ανάπτυξθ με τον ίδιο τρόπο, όπωσ και τθν κινθτικι; Εμείσ πιςτεφουμε ότι θ
απάντθςθ είναι «ναι» και πιςτεφουμε επίςθσ ότι το καλφτερο είναι να αρχίςετε να
βοθκάτε το παιδί ςασ αρκετό διάςτθμα προτοφ είναι ζτοιμο να μιλιςει.
Πρϊτα απ’όλα είναι ςθμαντικό να καταλάβουμε γιατί το παιδί με ςφνδρομο Down
αντιμετωπίηει τζτοια ιδιαίτερθ δυςκολία ςτθν ομιλία. Το παιδί ζχει προβλιματα
από τα πρϊτα του χρόνια, κακϊσ παρουςιάηονται αρχικά μολφνςεισ ςτ’αυτιά που
προκαλοφν μικρι απϊλεια ακοισ. Η παρενζργεια αυτι, αν και δεν φαίνεται πολφ
ςοβαρι και ςυνικωσ εξαφανίηεται κακϊσ το παιδί μεγαλϊνει, εμφανίηεται ςε ζνα
βαςικό ςτάδιο τθσ ανάπτυξισ του. Είναι, λοιπόν, πολφ ςθμαντικό να εξεταςτεί το
παιδί ςασ από ζναν Ωτορινολαρυγγολόγο για προβλιματα ακοισ. Ακόμα και αν το
παιδί ςασ δεν ζχει προβλιματα ακοισ, ίςωσ δεν ακοφει πολλοφσ ιχουσ με ακρίβεια
(πχ. το «τα», «τρ», «ντρ» του φαίνονται ίδια). Αυτό είναι πολφ βαςικό πρόβλθμα,
που ζχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο εγκζφαλοσ επεξεργάηεται ιχουσ που
ειςζρχονται ςτα αυτιά.
Ζτςι, ζνα μικρό παιδί με ςφνδρομο Down ίςωσ να μθν ακοφει με ακρίβεια πολλζσ
λζξεισ και είναι φυςικό να δυςκολεφεται να τισ χρθςιμοποιιςει, αφοφ δεν τισ ζχει
ακοφςει ςωςτά.
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Τζλοσ, θ χαλαρότθτα που παρατθρείτε ςτα χζρια, τα πόδια και ςτο ςϊμα του
παιδιοφ ςασ επθρεάηει επίςθσ και τουσ μυσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ομιλία και
κα καταλάβετε ότι όχι μόνο είναι πικανό ζνα παιδί να ςφνδρομο Down να μθν
ακοφει πολφ κακαρά, αλλά και να δυςκολεφεται ςτο ςυντονιςμό των μυϊν, που
χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςωςτι άρκρωςθ των λζξεων.
Όλα αυτά ίςωσ να ςασ φοβίηουν, όμωσ τουλάχιςτον τϊρα ξζρουμε γιατί τα παιδιά
με ςφνδρομο Down ζχουν προβλιματα ςτθν ομιλία και ςτθ γλϊςςα και μποροφμε
να κάνουμε κάτι γι’αυτό.
Μία μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται είναι τα ςφμβολα Makaton. Από πολφ νωρίσ
διδάςκουμε νοιματα-χειρονομίεσ για να δείξουμε μερικζσ από τισ βαςικζσ λζξεισ,
που χρθςιμοποιεί το παιδί. Κάκε φορά που λζμε αυτι τθ λζξθ ςτο παιδί, κάνουμε
ταυτόχρονα και το ανάλογο νόθμα για να «δει» το παιδί τθ λζξθ και να τθν ακοφςει.
Με τον τρόπο αυτό, όταν το παιδί με ςφνδρομο Down γίνει δφο ετϊν, παρόλο που
δεν κα μιλάει, πικανϊσ να μπορεί να δείξει με νοιματα περίπου όςεσ λζξεισ μπορεί
να πει ζνα παιδί ςτθν θλικία του. Αυτό είναι πολφ ςθμαντικό για όλθ τθν οικογζνεια,
επειδι θ δυςφορία που νιϊκει το παιδί όταν δεν μπορεί να επικοινωνιςει, ίςωσ το
επθρεάςει για μεγάλο διάςτθμα. Με τθ χριςθ νοθμάτων δεν κα χρειαςτεί να
φωνάξει, να τςιρίξει ι να δείξει κάτι με τα χζρια ςε μια προςπάκεια να μασ κάνει να
καταλάβουμε – κα μπορεί να ςασ πει όταν κζλει να πιει, όταν κζλει ζνα μπιςκότο ι
να κοιμθκεί. Θα μπορεί επίςθσ να τραβιξει τθν προςοχι ςασ ςτο αυτοκίνθτο που
είναι ςτο δρόμο ι ςτο ςκυλί που γαβγίηει. Θα μπορείτε να ςυηθτιςετε μαηί του
χρθςιμοποιϊντασ εςείσ ομιλία και νοιματα και το παιδί χρθςιμοποιϊντασ νοιματα
και ιχουσ.
Η χριςθ νοθμάτων αποδείχτθκε επίςθσ ςθμαντικι για μερικά παιδιά, κακϊσ ζδειξε
ποια μζρθ τθσ γλϊςςασ δεν ακοφν κακαρά. Για παράδειγμα, θ μθτζρα ενόσ
κοριτςιοφ 2 ετϊν μιλοφςε ςτθν κόρθ τθσ – χωρίσ νοιματα – για τθν τςίχλα και το
κοριτςάκι ζκανε το νόθμα για τθ λζξθ τρίχα. Αυτό είναι ςθμαντικό για 2 λόγουσ.
Πρϊτον, θ μθτζρα κατάλαβε ότι θ κόρθ τθσ δεν καταλάβαινε τι ικελε να τθσ πει και
θ μθτζρα τθσ εξιγθςε τι εννοοφςε. Δεφτερον, θ μθτζρα κατάλαβε ότι θ κόρθ τθσ
δυςκολευόταν να ξεχωρίςει ο ‘τς’ από το ‘τρ’ και άρχιςε να τθ βοθκάει να το
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ξεπεράςει. Χωρίσ τθ βοικεια των νοθμάτων θ δυςκολία αυτι κα είχε παρατθρθκεί
όταν το κορίτςι γινόταν 4 ετϊν και μζχρι τότε κα είχαν γίνει διάφορεσ παρανοιςεισ.
Το κάκε παιδί μπορεί να μπερδεφει διαφορετικοφσ ιχουσ. Για παράδειγμα, τθ λζξθ
ζνα με τθ λζξθ Λζνα, τθ λζξθ χζρι με τθ λζξθ μζρθ, τθ λζξθ ςιμα με τθ λζξθ ςϊμα.
Οι γονείσ πολλζσ φορζσ ανθςυχοφν για το αν κα πρζπει να μάκουν ςτο παιδί τουσ
να ςυνεννοείται με νοιματα. Μερικζσ από τισ απορίεσ τουσ είναι:


Ποιο είναι το λεξιλόγιο τθσ Makaton;

Περιζχει 360 λζξεισ που δίνονται με νοιματα και τα περιςςότερα βαςίηονται ςε
φυςικζσ χειρονομίεσ. Δεν χρειαηόμαςτε μια πολφπλοκθ γλϊςςα νοθμάτων για
παιδιά με ςφνδρομο Down, επειδι ίςωσ να μθ χρειαςτεί να τθ χρθςιμοποιιςουν για
πολφ. Ακόμα δεν χρειάηεται να δείχνουμε όλεσ τισ λζξεισ ςε μια πρόταςθ. Αρχίηουμε
χρθςιμοποιϊντασ νοιματα για τα πράγματα, που ςυνικωσ μακαίνει πρϊτα το
παιδί. Το λεξιλόγιο είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για να μάκει το παιδί πρϊτα αυτζσ τισ
λζξεισ και ςιγά-ςιγά προςτίκενται άλλεσ, όταν το παιδί είναι ςε κζςθ να τισ
κατανοιςει.


Γιατί να αρχίςουμε νωρίσ;

Τα παιδιά μακαίνουν να μιλάνε, διότι ακοφν τθ γλϊςςα από τθ ςτιγμι που
γεννιοφνται. Αρχίηουν και πειραματίηονται με τουσ ιχουσ από πολφ νωρίσ και
‘αντιμιλοφν’ ςτισ μθτζρεσ τουσ με ιχουσ, όταν εκείνθ τουσ απευκφνει το λόγο. Ζτςι,
όταν το παιδί πει τθν πρϊτθ του λζξθ, το κάνει επειδι ζχει αρχίςει να μακαίνει να
μιλάει ςχεδόν από τθ ςτιγμι που γεννικθκε. Τα παιδιά με ςφνδρομο Down
μακαίνουν να μιλοφν με τον ίδιο τρόπο, όμωσ χρειάηεται περιςςότεροσ χρόνοσ. Αν
κζλουμε να καλφψουμε το κενό αυτό, μακαίνοντάσ τουσ να μιλοφν με νοιματα
αρχικά, πριν μιλιςουν κανονικά, τότε είναι λογικό να τουσ δείξουμε μερικά
νοιματα από πολφ μικρι θλικία με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο ακοφν τισ λζξεισ.
Αυτόσ πρζπει να είναι και ο καλφτεροσ τρόποσ να τα μάκουν. Παρόλα αυτά, αν δεν
μπορζςετε να δείξετε ςτο παιδί ςασ νοιματα από πολφ μικρι θλικία, μπορείτε
ακόμα να το βοθκιςετε. Να κυμάςτε ότι το παιδί μπορεί πιο εφκολα να καταλάβει
τι του δείχνετε αντί για τι του λζτε.
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Η χριςθ νοθμάτων μιπωσ αποτρζψει το παιδί από το να μιλιςει;

Πολφ λίγα παιδιά με ςφνδρομο δεν μποροφν ποτζ να μιλιςουν όςο και αν τα
βοθκιςουμε και γι’αυτά θ χριςθ νοθμάτων είναι ίςωσ ο μόνοσ τρόποσ να
‘μιλιςουν’.

Τα περιςςότερα παιδιά όμωσ μακαίνουν να μιλοφν και θ χριςθ

νοθμάτων δεν επιβραδφνει τθ γλωςςικι τουσ ανάπτυξθ, αρκεί να τουσ λζτε τθ λζξθ
πάντα όταν τθ δείχνετε με νοιματα και να τα ενκαρρφνετε να μιλιςουν μόλισ είναι
ζτοιμα – όπωσ κα κάνατε με κάκε παιδί. Τα παιδιά με ςφνδρομο Down
καταλαβαίνουν γριγορα ότι θ ομιλία τα βοθκάει πολφ περιςςότερο ςτθν
επικοινωνία από τα νοιματα και μόλισ μπορζςουν να μιλιςουν, εγκαταλείπουν τθ
χριςθ τουσ. Μάλιςτα θ χριςθ νοθμάτων βοθκάει ςτθ βελτίωςθ τθσ ομιλίασ, κακϊσ
οι πρϊτεσ προςπάκειεσ του παιδιοφ να μιλιςει πικανϊσ να είναι λίγο δυςνόθτεσ –
κυμθκείτε ότι δυςκολεφεται περιςςότερο ςτθν άρκρωςθ λζξεων από ζνα άλλο
παιδί – αν παρόλα αυτά χρθςιμοποιεί νοιματα όταν μιλάει, κα ξζρετε τι κζλει να
πει και κα μπορζςετε να το βοθκιςετε αν αρκρϊςει τισ λζξεισ πιο κακαρά.


Πότε κα ςταματιςει να χρθςιμοποιεί νοιματα;

Όταν κα μπορεί να κάνει τον εαυτό του κατανοθτό μιλϊντασ. Όλα τα παιδιά
διαφζρουν πολφ ςτθν θλικία μζχρι να φτάςουν ςτο ςθμείο αυτό – από 18 μθνϊν
μζχρι 4 ετϊν. Τα παιδιά με ςφνδρομο Down διαφζρουν ακόμα περιςςότερο το ζνα
από το άλλο και τα κάνουν όλα αργότερα ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα παιδιά. Ζχουμε
παρατθριςει ότι μερικά παιδιά ςταματοφν τα νοιματα όταν γίνονται 5 ετϊν, όμωσ
τα περιςςότερα κα χρειαςτεί να τα ξαναχρθςιμοποιοφν πότε-πότε για πολλά ακόμα
χρόνια.


Η κίνθςθ των χεριϊν κατά τθν ομιλία με νοιματα δεν κα τραβιξει τθν
προςοχι των άλλων ςε μζνα και ςτο παιδί μου;

Δεν κα κινείτε περίεργα τα χζρια ςασ. Τα νοιματα φαίνονται φυςιολογικά και τα
χζρια κινοφνται ςυνικωσ κοντά ςτο ςϊμα. Είναι αλικεια ότι οι άλλοι μπορεί να ςασ
κοιτοφν, όταν χρθςιμοποιείτε νοιματα για να εξθγιςετε κάτι ςτο παιδί ςασ, όμωσ
πολλζσ μθτζρεσ μασ λζνε ότι ο περιςςότεροσ κόςμοσ το κάνει από ενδιαφζρον και
όχι από κριτικι και πολλοί ενδιαφζρονται γι’αυτό που βλζπουν. Μερικοί μάλιςτα
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προςπακοφν να χρθςιμοποιιςουν οι ίδιοι τα νοιματα για να μιλιςουν ςτο παιδί
και εντυπωςιάηονται πολφ όταν το παιδί του απαντάει.


Δεν κα μπορζςω ποτζ να μάκω όλα αυτά-δεν χρειάηεται να είςαι ειδικόσ;

Όχι, ςτθν αρχι κα χρειάηεται μόνο να ξζρετε τα νοιματα για πράγματα που είναι
ςθμαντικά για το παιδί ςασ. Θα πρζπει να μάκει ζννοιεσ, όπωσ το να το παίρνετε
αγκαλιά, να το αφινετε, τθν ϊρα του φπνου, τθν ϊρα του φαγθτοφ και του ποτοφ
και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του. Αυτζσ οι ζννοιεσ είναι ςθμαντικζσ για το παιδί και
τα νοιματα είναι εφκολα και φυςικά. Μαηί κα φτιάξετε ζνα μικρό κατάλογο από
νοιματα που κα καταλαβαίνετε και οι δφο και ςταδιακά κα προςκζτετε καινοφρια
που του προκαλοφν ενδιαφζρον – γάτεσ, δζντρα, τρζνα κλπ. Θα χρειαςτείτε και
λζξεισ επιδοκιμαςίασ – το ίδιο νόθμα για όλεσ αυτζσ – για να δείχνετε το «καλό» ό,τι
λζξθ και αν λζτε προφορικά και ζνα νόθμα για αποδοκιμαςία («όχι»). Αργότερα το
παιδί κα χρειαςτεί λζξεισ που να το βοθκιςουν να φτιάξει τισ δικζσ του προτάςεισ
(φεφγω, ζρχομαι, μζςα, κάτω κ.λπ).


Άλλα παιδιά με ςφνδρομο Down ζχουν μάκει να μιλάνε χωρίσ να αρχίςουν
με νοιματα, γιατί να μθν γίνει το ίδιο και με το δικό μου παιδί;

Ναι, ίςωσ είςτε τυχεροί και το παιδί ςασ ζχει μόνο λίγθ δυςκολία ςτθν εκμάκθςθ
τθσ γλϊςςασ. Υπάρχουν ςίγουρα μερικά παιδιά με ςφνδρομο Down το ζχουν
καταφζρει αυτό, όμωσ υπάρχουν πολλά περιςςότερα που ζχουν δυςκολευτεί πολφ
και ζχουν καταφζρει να μιλοφν καλά ςε μια θλικία, ςτθν οποία κα ζπρεπε να
αςχολοφνται με άλλα πράγματα. Το κζμα δεν είναι μόνο θ ομιλία, αλλά και θ
ζλλειψθ επικοινωνίασ θ οποία μερικζσ φορζσ ςτενοχωρεί και το παιδί και τθν
οικογζνειά του για πολλά χρόνια.


Τι ςυμβαίνει με τθν υπόλοιπθ οικογζνεια και τον άλλο κόςμο, δεν κα είναι
πρόβλθμα αν δεν μποροφν να ςυνεννοθκοφν με νοιματα;

Συνικωσ θ μθτζρα του παιδιοφ χρθςιμοποιεί νοιματα περιςςότερο από τουσ
άλλουσ, επειδι περνάει εκείνθ περιςςότερο χρόνο με το παιδί και μαηί φτιάχνουν

Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδας

Σελίδα 5

τθ γλϊςςα με νοιματα που χρθςιμοποιοφν. Είναι όμωσ πολφ καλό όταν ςυμμετζχει
και θ υπόλοιπθ οικογζνεια.
Είναι αλικεια ότι το παιδί ςασ κα κερδίςει περιςςότερα απ’όςουσ ξζρουν να
χρθςιμοποιοφν νοιματα παρά απ’οςουσ δεν ξζρουν, όμωσ κα μάκει γριγορα ότι
οριςμζνοι μποροφν, ενϊ άλλοι όχι. Αν υπάρχει κάποιοσ που ξζρει να χρθςιμοποιεί
νοιματα κοντά τουσ, τότε καταφεφγουν ςε αυτόν για βοικεια, αν όχι, τότε τα
καταφζρνουν όπωσ κα τα κατάφερναν αν δεν είχαν μάκει ποτζ τθ χριςθ νοθμάτων.
Πολλά ειδικά ςχολεία ςτθ Μ. Βρετανία χρθςιμοποιοφν νοιματα για να βοθκιςουν
όςουσ μακθτζσ δυςκολεφονται ςτθν ομιλία.


Αν το παιδί πάει ςε παιδικό ςτακμό, τα άλλα παιδιά δεν κα βρουν περίεργθ
τθν επικοινωνία με τα νοιματα;

Όχι. Όςον αφορά τα άλλα παιδιά, τα νοιματα που κάνει το παιδί ςασ δεν κα
φαίνονται πολφ διαφορετικά από τισ φυςικζσ χειρονομίεσ που κάνουν τα άλλα
παιδιά, κακϊσ προςπακοφν να κατανοιςουν τθ γλϊςςα. Το δικό ςασ παιδί κα
καταλάβει γριγορα ότι τα άλλα παιδιά δεν ξζρουν να χρθςιμοποιοφν νοιματα και
κα το δεχτεί.


Βρίςκουν όλοι εφκολθ τθ χριςθ νοθμάτων με το παιδί τουσ;

Όχι. Πολλζσ μθτζρεσ ςτθν Αγγλία νιϊκουν άβολα με τθ χριςθ νοθμάτων από πολφ
νωρίσ κυρίωσ επειδι οι Άγγλοι δεν κάνουν πολλζσ χειρονομίεσ όταν μιλοφν
(αντίκετα με τουσ Ζλλθνεσ). Αν είςαςτε τυχεροί και χρθςιμοποιιςατε ιδθ νοιματα
για κάποιον άλλο λόγο ι γνωρίηετε κάποιο μεγαλφτερο παιδί με ςφνδρομο Down
χρθςιμοποιεί νοιματα, τότε όλα κα ςασ ζρκουν πιο φυςικά. Υπάρχουν οριςμζνοι
γονείσ που ποτζ δεν νιϊκουν άβολα όταν χρθςιμοποιοφν νοιματα. Είναι πολφ
ςθμαντικό να νιϊκετε ιρεμα και άνετα με το παιδί ςασ και να τα νοιματα ςασ
κάνουν να νιϊκετε άςχθμα, είναι καλφτερο να ςταματιςετε να τα χρθςιμοποιείτε.
Αν όμωσ αρχίςετε, μθν τα εγκαταλείψετε πολφ γριγορα. Πολλοί γονείσ αιςκάνονται
περίεργα μζχρι το παιδί τουσ να αρχίςει να τουσ απαντάει και μετά όλα τουσ
φαίνονται φυςιολογικά.

Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδας

Σελίδα 6

Υπθρεςία Αξιολόγθςθσ Down τθσ Οξφόρδθσ
Ιανουάριοσ 1988
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