Στρατηγικζσ για τα παιδιά με ςφνδρομο Down που τείνουν να φεφγουν κρυφά από το
ςπίτι
Άρκρο που αναδθμοςιεφτθκε το 2008 ςτο περιοδικό Journal (117), που εκδίδεται από το
Down’sSyndromeAssociation, ςελ: 14-16 με τθν ευγενικι χορθγία του
DownSyndromeAssociationQueensland.
Μετάφραςθ: Παπαχριςτου Άννα

Όλα τα παιδιά ζχουν μια φυςικι επικυμία να βρίςκονται ςυνεχϊσ ζξω , να εξερευνοφν το
περιβάλλον τουσ και να ικανοποιοφν ζτςι ςτθν περιζργειά τουσ. Αυτό ςυχνά ςυμβαίνει κατά
τθ νθπιακι θλικία, αλλά για τα παιδιά με ςφνδρομο Downαυτό μπορεί να ςυνεχιςτεί και
κατά τθν πρϊτθ παιδικι θλικία. Τπάρχουν πολλοί λόγοι για τουσ οποίουσ μπορεί να ςυμβεί
αυτό (βλ. παρακάτω), ενϊ οριςμζνα παιδιά γίνονται ιδιαίτερα επιδζξια και εφευρίςκουν
τρόπουσ για να δραπετεφςουν.
Όπωσ και με κάκε άλλθ ςυμπεριφορά, ζτςι και εδϊ είναι εφκολο να γίνει ςυνικεια το να το
ςκάει κάποιοσ κρυφά. Η πρϊιμθ και ζγκαιρθ εκπαίδευςθ ςχετικά με τουσ κανόνεσ και τθν
αςφάλεια, χωρίσ να καταπιζηεται θ επικυμία του παιδιοφ να εξερευνιςει, είναι εξαιρετικά
ςθμαντικι. Για τα παιδιά με ςφνδρομο Down θ ςυνζπεια και θ επανάλθψθ είναι το κλειδί.
Παρακάτω δίδονται κάποια βιματα που πρζπει να ακολουκθκοφν και μπορεί να
βοθκιςουν ςτθν τροποποίθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του παιδιοφ ςασ.
Βήμα 1ο
Όταν το παιδί ςασ περιπλανάται ι τρζχει με μεγάλθ ταχφτθτα, αυτό που προζχει είναι θ
αςφάλειά του. Εάν δεν μπορείτε να το εμποδίςετε από τθν πράξθ αυτι, τουλάχιςτο κόψτε
του τθν ταχφτθτα και δυςκολζψτε το ϊςτε να μθν μπορεί να βγει ζξω. Ποικίλεσ ιδζεσ και
προϊόντα διατίκενται (ςτο εμπόριο) για να κάνουν το περιβάλλον πιο αςφαλζσ για ζνα
παιδί. Παρατίκενται οριςμζνα από αυτά:


Επενδφςτε ςτα αςφαλιςμζνα παράκυρα και τισ κλειδωμζνεσ πόρτεσ – φυςικά τα
κλειδιά πρζπει πάντα να τα κρατάτε εςείσ



Μπορείτε να ανεγείρετε ψθλοφσ φράκτεσ και να τουσ κρατάτε κλειδωμζνουσ.



Σοποκετιςτε ςυναγερμό ςτισ πόρτεσ



Προμθκευτείτε ζνα βραχιόλι που να γράφει τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ του και/ι
μια ταυτότθτα



υςτθκείτε όλοι ςαν οικογζνεια ςτουσ γείτονζσ ςασ



Ενθμερϊςτε το τοπικό αςτυνομικό τμιμα για τα πικανά προβλιματα που ενδζχεται
να παρουςιαςτοφν.



Να ζχετε μια πρόςφατθ φωτογραφία του παιδιοφ ςασ



Όταν βγαίνετε ζξω να είςτε ντυμζνοι με ροφχα που να είναι εμφανι από μακριά
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Διδάξτε ςτο παιδί ςασ το όνομα και τθ διεφκυνςι ςασ.
Συμβουλή:Σουσ φορθτοφσ ςυναγερμοφσ πόρτασ μπορείτε εφκολα να τουσ πάρετε
μαηί ςασ όταν πθγαίνετε διακοπζσ.
Βήμα 2ο

Σο να χακεί ζνα παιδί είναι ότι πιο τρομακτικό μπορεί να ςυμβεί ςε ζναν γονζα. Η
διαδικαςία τθσ ςυνεχοφσ επιτιρθςθσ και ο διαρκισ φόβοσ ότι μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να
το ςκάςει, μπορεί να είναι εξαιρετικά αγχωτικι και ςυναιςκθματικά εξαντλθτικι. Όταν
αποφαςίηετε να εφαρμόςετε μια νζα ςτρατθγικι, πρζπει να είςτε ξεκοφραςτοι, ιρεμοι και
ξεκάκαροι ςχετικά με τουσ ςτόχουσ που ζχετε κζςει. Μελετιςτε τα παρακάτω:


Πριν ξεκινιςετε τθν εφαρμογι των όποιων ςτρατθγικϊν, κανονίςτε να
βρείτε χρόνο για διάλειμμα, κάντε χριςθ (επαγγελματικϊν) κζντρων
χαλάρωςθσ ι απευκυνκείτε ςτθν ευρφτερθ οικογζνεια. Πάνω από όλα
βεβαιωκείτε πωσ το παιδί ςασ βρίςκεται όντωσ ςε ζνα περιβάλλον που
ευνοεί τθν πικανότθτα να το ςκάςει, για να μθν χρειαςτεί να ανθςυχείτε
άδικα (κάτι ιδιαίτερα ςθμαντικό εάν ζχετε αντιμετωπίςει το πρόβλθμα αυτό
για μεγάλεσ χρονικζσ περιόδουσ).



Επαναξιολογιςτε τον τρόπο που προςεγγίηεται το κζμα αυτό, κάτι
προτιμότερο από το να ανθςυχείτε διαρκϊσ- δείτε το ςαν μια ευκαιρία που
ςασ δίνεται ςτθν προςπάκεια προςταςίασ και εκπαίδευςθσ του παιδιοφ
ςασ.



Αναμζνετε πωσ το αποτζλεςμα κα είναι κετικό. Σα περιςςότερα παιδιά κα
ξεπεράςουν το ςτάδιο αυτό τελικά, αλλά με τθν επανάλθψθ και τθ
ςυνζπεια, τα παιδιά μποροφν να διδαχτοφν τα όρια και να μάκουν να
εμμζνουν ςε αυτά ςχετικά γριγορα.



Να κζςετε ςτόχουσ, γράφοντασ επακριβϊσ τι κζλετε να επιτφχετε, τι
περιμζνετε από το παιδί ςασ να κάνει και ςε ποιεσ περιπτϊςεισ.
Παραδείγματα ςτόχων:


Ο Σηο κατανοεί τουσ κανόνεσ και ςυμμορφϊνεται με αυτοφσ.



Ο Σηο δεν κα φφγει από τθν αυλι χωρίσ να με ενθμερϊςει.



Όταν βγαίνουμε ζξω, ο Σηο ξζρει πωσ πρζπει να παραμείνει κοντά
μου.



Ο Σηο κα ςταματιςει όταν του το ηθτιςω.



Ο Σηο κα παραμείνει ςτο ςχολείο (χωρίσ να προςπακιςει να φφγει).



Ο Σηο μπορεί να είναι αςφαλισ.
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Βήμα 3ο
Κάκε φορά που ςχεδιάηετε μια ςτρατθγικι, είναι χριςιμο να ςκεφτείτε τον λόγο για τον
οποίο ςυμβαίνει θ ςυμπεριφορά που κζλετε να τροποποιιςετε και εάν υπάρχουν
ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν.


Παρακολουκιςτε και καταγράψτε τα περιςτατικά κατά τα οποία το παιδί
προςπακεί να το ςκάςει για να μπορζςετε να κατανοιςετε εάν υπάρχει ζνα
πρότυπο που επαναλαμβάνεται.



Προςπακιςτε να ςκεφτείτε όπωσ το παιδί ςασ, ςθμειϊςτε τουσ λόγουσ για τουσ
οποίουσ πιςτεφετε ότι κζλει να το ςκάςει, για να μπορείτε ζτςι να κατευκφνετε το
ςχζδιό ςασ ςε ζνα ςτόχο όςο το δυνατό πιο ςυγκεκριμζνο.
Πιθανοί λόγοι για τουσ οποίουσ επιθυμεί να το ςκάςει:


Σο να κζλει να βρίςκεται εκτόσ ςπιτιοφ



Σο να πάει κάπου ςυγκεκριμζνα



Η φυςικι τάςθ για εξερεφνθςθ



Η περιζργεια



Σο να ακολουκεί ςυγκεκριμζνεσ ςκζψεισ που ζχει ςτο μυαλό του, μθν
αναφζροντασ ςε κανζναν τουσ ςκοποφσ του



Η μθ φπαρξθ του φόβου του αποχωριςμοφ



Η προςπάκεια αποφυγισ κάποιου ςυγκεκριμζνου πράγματοσ/γεγονότοσ
που ςυμβαίνει ςτο ςπίτι ι το ςχολείο



Η πολφ εφκολθ διάςπαςθ από ιχουσ ι ςιματα



Η μθ κατανόθςθ των κανόνων



Σο να ξεχνάει τουσ κανόνεσ



Η ανάγκθ του να τραβάει τθν προςοχι/ του αρζςει το κυνθγθτό



Η τυχαία ενίςχυςθ



Ζνασ ςυνδυαςμόσ όλων των παραπάνω.
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Βήμα 4ο
Φτιάξτε ζνα πλάνο. Όταν ζχετε καταλιξει ςτθν αιτία που οδθγεί το παιδί ςασ ςτο να φεφγει
κρυφά, γράψτε τισ κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ που κα χρθςιμοποιιςετε και να προςτρζχετε
ςυχνά ςε αυτζσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι ακολουκείτε αυτό που ζχετε ςχεδιάςει.
Διαςφαλίςτε πωσ οτιδιποτε κάνετε είναι προκλθτικό και διαςκεδαςτικό με ξεκάκαρεσ και
ςφντομεσ οδθγίεσ που κα δίνονται ςε ιρεμο, μθ ςυναιςκθματικό τόνο. Εάν ζχετε και άλλα
παιδιά ςτο ςπίτι ςυμπεριλάβετζ τα ςτθν εκπαίδευςθ αυτι. Αναρωτθκείτε για τουσ λόγουσ
που ζχετε βρει όταν επιλζγετε κάποιεσ από τισ ςτρατθγικζσ που δίδονται παρακάτω:


Διδάξτε το παιδί ςασ να ςταματάει κάκε φορά που του λζτε ΣΟΠ.

Συμβουλή:Πϊσ να διδάξετε το παιδί ςασ να ςταματάει: ζνασ τρόποσ να μάκει το παιδί
ςασ πότε να ςταματάει είναι να βρείτε τρόπουσ που είναι διαςκεδαςτικοί και
ςυναρπαςτικοί.
Παίξτε το παιχνίδι τησ χελώνασ: θ μαμά/ ο μπαμπάσ είναι θ μεγάλθ χελϊνα. Η μικρι
χελϊνα τρζχει ςυνεχϊσ και όταν θ μεγάλθ χελϊνα λζει «τοπ» θ μικρι χελϊνα πρζπει
να παγϊςει και να επιςτρζψει ςτθν μεγάλθ χελϊνα για μια αγκαλιά. Επιτρζψτε ςτα
παιδιά να γίνουν εναλλάξ και μεγάλεσ χελϊνεσ.


Βάλτε κανόνεσ- πρζπει να είναι απλοί και ςφντομοι. Καταγράψτε τουσ.
Χρθςιμοποιιςτε αν είναι δυνατό οπτικά βοθκιματα και κετικι γλϊςςα –πείτε ςτο
παιδί ςασ τι θζλετε να κάνει και όχι τι δεν κζλετε, πχ. Ο Σηο δεν βγαίνει από τθν
αυλι. Ο Σηο μζνει με τθ μαμά όταν είμαςτε ζξω από το ςπίτι. Ο Σηο κρατιζται από
το καροτςάκι, όταν πθγαίνουμε για ψϊνια.

Ο τρόποσ που δίνονται οι οδθγίεσ επθρεάηει το αν τα παιδιά κα ςυμμορφωκοφν ςε ό,τι
τουσ ηθτθκεί. Κάποια ςυνθκιςμζνα προβλιματα είναι το να τουσ ηθτιςουμε πάρα
πολλά πράγματα, το να αναμζνουμε πολφ λίγα πράγματα από αυτά, το να είναι
δφςκολα αυτά που κα ηθτιςουμε, το να μθν υπάρχει χρόνοσ για να πραγματοποιθκεί
κάτι, το να είναι αςαφι αυτά που ηθτάμε.


Βάλτε ςφνορα μζςα ςτα οποία μπορεί να κινείται- περπατιςτε κατά μικοσ των
ορίων αυτϊν μαηί με το παιδί ςασ (αυτό ςυνικωσ ςθμαίνει το να περπατιςετε ςτο
εςωτερικό τθσ αυλισ ςασ)



Σοποκετιςτε τθν ζνδειξθ «ΣΟΠ» ςε όλεσ τισ εξόδουσ



Λειτουργιςτε ςαν πρότυπο δείχνοντασ τι ακριβϊσ απαιτείται από το παιδί ςασ. Αν
ζχετε και άλλα παιδιά ενκαρρφνετζ τα να κάνουν το ίδιο



Παίξτε ζνα παιχνίδι ρόλου – δϊςτε ςτο παιδί ςασ τθν ευκαιρία να καταλάβει τι είναι
αυτό που του ηθτάτε. Φτιάξτε ζνα ςενάριο και προςποιθκείτε πωσ είςτε το παιδί
ςασ. Πχ. Σρζξε προσ τθν πόρτα, δεσ το ςιμα και πεσ «Α, ςωςτά, πρζπει να μθν βγω
ζξω από τθν αυλι»
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Δθμιουργιςτε ιςτορίεσ με κοινωνικό περιεχόμενο- αφθγθκείτε ιςτορίεσ για
ανκρϊπουσ και ηϊα που γνωρίηουν πωσ πρζπει να μθν ξεπερνοφν τα ςφνορα.
Χρθςιμοποιιςτε πράγματα που κινθτοποιοφν το παιδί ςασ. Εάν του αρζςουν τα
αυτοκίνθτα, πείτε του μια ιςτορία για ζνα αμάξι.
Συμβουλή:Δαχτυλοκουκλάκια και κοφκλεσ ι αγαπθμζνα παιχνίδια είναι ζνασ
ωραίοσ τρόποσ για να δθμιουργιςετε ζνα παιχνίδι ρόλων ι μια ιςτορία κοινωνικοφ
περιεχομζνου.



Δθμιουργιςτε ζνα φυλλάδιο, ςτο οποίο κα αφθγείςτε μια ιςτορία ςχετικά με το τι
πρζπει να γίνει, με φωτογραφίεσ του παιδιοφ ςασ και των ςυνόρων. Πχ. Εδϊ είναι ο
Σηο, αυτό είναι το ςπίτι του Σηο, ο Σηο μζνει μζςα ςτα ςφνορα



Χρθςιμοποιιςτε κάρτεσ με εικόνεσ- φτιάξτε μια κάρτα για κάκε πικανό ςενάριο.
Αυτό είναι πιο αποτελεςματικό με οπτικά βοθκιματα, όπωσ για παράδειγμα οι
φωτογραφίεσ. Μποροφν να τοποκετθκοφν ςε πόρτεσ και τοίχουσ, όπωσ παρακάτω:

Φωτογραφία

Θζλεισ να βγεισ ζξω;

Φωτογραφία

Ρϊτθςε τθ μαμά



Δθμιουργιςτε ευκαιρίεσ για να επαινζςετε τθ ςυμμόρφωςθ. Να πάτε μζχρι τθν
άκρθ τθσ αυλισ με το παιδί ςασ και αν δεν επιχειριςει να το ςκάςει, χωρίσ
κακυςτζρθςθ και χωρίσ φόβο επαινζςτε το γιατί δεν επιχείρθςε να φφγει και
ακολοφκθςε τουσ κανόνεσ. Χρθςιμοποιιςτε κετικι γλϊςςα.



Παρζχετε τθν αμοιβι με ςτακερότθτα κάκε φορά που επιδεικνφει τθ ςωςτι
ςυμπεριφορά. Χρθςιμοποιιςτε ζνα αυτοκόλλθτο: κάκε φορά που ςυγκεντρϊνει 5
αυτοκόλλθτα, κα πάρει κάποια ανταμοιβι. Παρζχετε κίνθτρο- δϊςτε ζνα λόγο ςτο
παιδί για να ςυμμορφωκεί, ςκεφτείτε τι είναι αυτό που μπορεί να το
κινθτοποιιςει. Σι κα μποροφςε να το κάνει να κζλει να ςυμμορφωκεί;



Να είςτε ςίγουροι πωσ το παιδί ςασ ζχει πολλά ενδιαφζροντα και εποικοδομθτικά
πράγματα να κάνει ςτο ςπίτι.



Παρζχετε ευκαιρίεσ για αςφαλζσ παιχνίδι εκτόσ ςπιτιοφ.
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Παρζχετε ευκαιρίεσ για εξερεφνθςθ νζων τόπων (αλλά μθν ξεχνάτε πωσ κα πρζπει
να παραμείνει κοντά ςασ- αυτόσ είναι ο κανόνασ).



Αυξιςτε το επίπεδο των ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ το παιδί ςασ
ςυμμετζχει, βάλτε το να τρζξει, να πθδιξει και να κολυμπιςει (με λίγα λόγια κάντε
τα να νιϊςουν ςωματικι κοφραςθ).

Από τθ ςτιγμι που κα ζχετε κάνει το πλάνο ςασ, βεβαιωκείτε πωσ όλοι ςτθν οικογζνεια το
ακολουκοφν. Επίςθσ, βεβαιωκείτε πωσ το πλάνο ςασ το γνωρίηει το ςχολείο και οι
υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ, με τισ οποίεσ το παιδί ςασ ςχετίηεται.
Η απάντθςθ ςτθ μθ ςυμμόρφωςθ του παιδιοφ με τουσ κανόνεσ πρζπει να είναι άμεςθ, και
να γίνεται με ιρεμο, μθ κριτικό τρόπο, αποφαςιςτικά και με ςυνζπεια. Κερδίςτε τθν
προςοχι του παιδιοφ ςασ- ςκφψτε ςτο φψοσ του και αποκαλζςτε το με το όνομά του, ενϊ
με ιρεμθ φωνι υπενκυμίςτε του τουσ κανόνεσ. Μθν δίνεται περιςςότερθ προςοχι.
Εάν ζνα παιδί τραβάει τθν προςοχι του γονιοφ πολφ κάκε φορά που το ςκάει, αυτό είναι
κάτι που μπορεί τυχαία να ενιςχφςει τθ ςυμπεριφορά αυτι. Αυτό επίςθσ περικλείει και
αρνθτικι προςοχι, όπωσ είναι το να φωνάηετε. Θυμθκείτε να επαινζςετε το παιδί ςασ, όταν
παραμζνει εντόσ των ορίων που ζχετε κζςει.
Σα παιδιά πρζπει να είναι αναπτυξιακά ζτοιμα να μάκουν νζεσ δεξιότθτεσ και να
εξαςκθκοφν ςε αυτζσ. Διατθριςτε τα μζτρα αςφαλείασ, κακϊσ μακαίνουν ςχετικά με τθν
κατάλλθλθ ςυμπεριφορά αςφάλειασ, κάτι που κα κρατιςει χαμθλά τα επίπεδα ςτρεσ που
νιϊκουν.
Μθν είςτε ςκλθροί με τον εαυτό ςασ. Και εςείσ επίςθσ μακαίνετε. Φροντίςτε τον εαυτό ςασ,
είναι ευκολότερο να ανταποκρικείτε ςτισ ανάγκεσ του παιδιοφ ςασ, αν λάβετε υπόψθ και
τισ δικζσ ςασ.
Συμβουλζσ για το ςχολείο: όταν γράφετε το παιδί ςασ ςτο ςχολείο, μελετιςτε το ζδαφοσ,
αναηθτιςτε μζρθ που πικανά μπορεί να αποτελζςουν πθγι προβλθμάτων - είναι
περιφραγμζνο για παράδειγμα το ςχολείο; Τπάρχουν περιοχζσ χωρίσ πόρτεσ; Ψάξτε τα
περίχωρα – υπάρχουν αποχετεφςεισ γφρω, είναι το ςχολείο δίπλα ςε κάποιο εμπορικό
κζντρο ι κάποιο μζροσ που μπορεί να δελεάςει το παιδί ςασ και να το απομακρφνει από το
ςχολείο (μαγαηιά ενοικίαςθσ ταινιϊν φαίνεται πωσ είναι ζνασ δθμοφιλισ τόποσ για να πάει
ζνα παιδί). θμειϊςτε τουσ παράγοντεσ αυτοφσ κατά τθ διαδικαςία κατάςτρωςθσ του
πλάνου ςασ.
υνεργαςτείτε με το ςχολείο - μοιραςτείτε με το προςωπικό τισ ςτρατθγικζσ που
χρθςιμοποιείται ςτο ςπίτι για να μπορεί το ςχολείο να τισ επαναλάβει- πχ. να περπατιςουν
με το παιδί κατά μικοσ των ορίων, να βάηουν τισ ενδείξεισ «ΣΟΠ», αλλά και οπτικά
βοθκιματα. Ενθμερωκείτε από τον Διευκυντι για το ςχζδιο που πικανά ζχουν ςτθν
περίπτωςθ που κάποιο παιδί το ςκάςει.
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Άλλεσ ςυμβουλζσ:


Δθμιουργιςτε ζνα ςφςτθμα φίλων



υςτιςτε το παιδί ςασ ςε όλο το προςωπικό και τα παιδιά για να είναι ενιμεροι για
τθν ςυμπεριφορά αυτι και να το προςζχουν



Βεβαιωκείτε πωσ τα υπόλοιπα παιδιά ξζρουν ότι πρζπει να αναφζρουν ςε κάποιον
μεγαλφτερο ότι ζνα παιδί απουςιάηει



Δθμιουργιςτε ζνα ςχζδιο επείγουςασ κατάςταςθσ - πχ. ςυγκεκριμζνοι δάςκαλοι να
είναι υπεφκυνοι να αναηθτιςουν το παιδί ςε ςυγκεκριμζνα μζρθ.

Σο άρκρο αυτό δθμιουργικθκε μζςω πλθροφοριϊν από:


Understanding Down syndrome: a guide for parents and caregivers, Down syndrome
Society of South Australia Inc 1999.



Which way did she go? Disability Solutions Newsletter Vol 4, Issue 3



Positive Parenting, Triple P



Information from Queensland Parents
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