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Στόχοι Συνεδρίας 
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• Να προσδιορίσει τις αισθήσεις και τις λειτουργίες τους . 
• Να αυξήσει την κατανόηση των αισθητηριακών ευαισθησιών 
   και το αντίκτυπο τους στα αυτιστικά άτομα . 
• Να καταλάβουμε πως η αισθητηριακή ευαισθησία 
   μπορεί να επηρεάσει συμπεριφορές. 
• Να μάθουμε στρατηγικές για την αντιμετώπιση  
  του αντίκτυπου των αισθητηριακών ευαισθησιών. 
 



Υπο και Υπερ 

Οι αισθητηριακές διαφορές είναι μοναδικές για κάθε 
άτομο 
Οι άνθρωποι μπορεί να είναι Υπερ ή / και Υπο ευαίσθητοι 

Υπερ – Περισσότερο 
Υπο – Πιο λίγο 
Αυτό μπορεί να απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν λιγότερο ή 
περισσότερο ανοχή σε - π.χ. -Πόνο - (Να σπάσουν ένα κόκαλο και 
δεν δείχνουν τον πόνο - υπο ) 

-Κρύο και ζέστη - ( ενδύματα ανάρμοστα για τη θερμοκρασία - υπο 
ή υπερ) 
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Ακοή: 

• Δυσκολίες στο « φιλτράρισμα » ήχων. 
• Σύγχυση καναλιού. 
• Δυσκολία επεξεργασίας της λεκτικής επικοινωνίας . 
•  Μπορεί να μην μπορεί να ακούσει συγκεκριμένους « τόνους 

» ή να ακούει κάποιους πιο έντονα . 
 

“Μερικές φορές ακούω και καταλαβαίνω και άλλες φορές οι ήχοι και η 
ομιλία φτάνουν στο μυαλό μου σαν αφόρητος θόρυβος, σαν 
βιαστικό εμπορικό τρένο.”   Temple Grandin 
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-Το παιδί δεν ανταποκρίνεται στο όνομα του 
-Το παιδί βάζει τα δάκτυλα του στα αφτιά του 
-Κτυπά το κεφάλι του 
-Παίζει δυνατά μουσική ή κάνει δυνατούς θορύβους 
-Δεν αναγνωρίζει συγκεκριμένους ήχους 
-Απολαμβάνει πολυσύχναστους, θορυβώδεις χώρους     
 , κουζίνες ,  κτυπά τις πόρτες και τα αντικείμενα 
-Δυσκολία συγκέντρωσης στην τάξη κατά τη διάρκεια   
 της ομαδικής εργασίας 
-Κρατά σφιχτά τους άλλους 

 
 

Τι πρέπει να προσέξετε 
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Στρατηγικές: 

Βεβαιωθείτε ότι το παιδί είναι συγκεντρωμένο σε σας πριν να του μλήσετε. 
-Μειώστε  τη λεκτική επικοινωνία και δώστε στο παιδί  
  'Χρόνο επεξεργασίας' 
-Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά για να μειωθεί η επίδραση του ήχου σε    
  θορυβώδη μέρη . 
-Ελέγξετε το περιβάλλον  για τα επίπεδα θορύβου , π.χ. θορυβώδης τηλεόραση , 
  μουσική , άνθρωποι να μιλούν , το στέγνωμα των χεριών σε δημόσιες   
 τουαλέτες , τα σκυλιά να γαβγίζουν. 
-Εισάγουμε το παιδί σε νέα μέρη σε ήσυχες ώρες , αυξάνοντας σταδιακά 
το χρονικό διάστημα που περνά εκεί το παιδί στις επόμενες επισκέψεις . 

 
 
 
 



ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Μπορεί να είναι χρήσιμο  , 
αλλά το παιδί μπορεί να έχει 
δυσκολία να εστίασει σε μία 
μόνο δραστηριότητα. 
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Θεραπεία 
Ακουστικής 

Ολοκλήρωσης 

Χρήσιμο για τον αποκλεισμό 
από τον ήχο , ή την παροχή 
μουσικής για την εκ νέου 
εστίαση . 



Αποποίηση ευθυνών 
 

Αυτή η δημοσίευση έχει παραχθεί με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των ESIPP και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

ληφθούν ώστε να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της NA και της Επιτροπής. 
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