Μουσικοθεραπεία
Μουσικοθεραπεία είναι η κλινική και βασισμένη σε
επιστημονικές έρευνες χρήση της μουσικής παρέμβασης,
για την επίτευξη ατομικών στόχων μέσα σε μια
θεραπευτική σχέση από ένα κατάλληλα καταρτισμένο
μουσικοθεραπευτή. Η μουσικοθεραπεία είναι ένα καλά
καταρτισμένο επάγγελμα παρόμοιο με τη λογοθεραπεία
και την φυσικοθεραπεία. Μέσα από τη θεραπευτική
χρήση της μουσικής μπορούν να επιτευχθούν στόχοι
σε σωματικούς, ψυχολογικούς, νοητικούς, κοινωνικούς
και συμπεριφεριακούς τομείς. Η μουσική αποτελεί
ένα μη απειλητικό μέσο και γι’ αυτό το λόγο μοναδικά
αποτελέσματα είναι εφικτά.
Σε μικρά παιδιά και εφήβους η μουσικοθεραπεία
προσφέρει μοναδικές μουσικές εμπειρίες με ένα
σκόπιμο και αναπτυξιακά ανάλογο τρόπο ούτως ώστε
να επιφέρει αλλαγές στην συμπεριφορά του παιδιού
και να προωθήσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας,
κοινωνικότητας, συναισθηματικότητας, αισθητικής
κίνησης και νοητικών ικανοτήτων.
Η μουσικοθεραπεία διεγείρει τις αισθήσεις και επιτρέπει
στο παιδί να αναμειχθεί σε πολλά επίπεδα. Ποιοτική
μάθηση επιτυγχάνεται όταν στο παιδί επιτρέπετε να
νιώσει τη χαρά του παιχνιδιού. Η μουσική έχει τη
δυνατότητα να κινήσει πολύ το παιδί αλλά συνάμα έχει
την ιδιότητα να επιφέρει χαλάρωση. Επειδή η μουσική
τυγχάνει επεξεργασίας και από τα δύο ημισφαίρια του
εγκεφάλου, μπορεί να διεγείρει νοητικές ικανότητες
και να χρησιμοποιηθεί στην επαναφορά γλωσσικών
ικανοτήτων.

Οι πρωτεργάτες
του Π.Κ.Α.Φ.

Αίθουσα “Snoezelen”
ή Multi Sensory Room (MSR)
Ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον σχεδιάζεται
για να ερεθίσει τις αρχικές αισθήσεις της αφής,
γεύσης, όρασης, ακοής, όσφρησης χωρίς την
ανάγκη για διανοητική δραστηριότητα. Η εμπιστοσύνη
και η χαλάρωση ενθαρρύνονται μέσω της μη
καθοδηγούμενης θεραπείας.
Η ουσία ενός αισθητηριακού περιβάλλοντος είναι να
δώσει ατομικό χρόνο, χώρο και περιθώριο στο άτομο
να απολαύσει το περιβάλλον στα πλαίσια του ρυθμού
του, απαλλαγμένο από τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες
των άλλων.
Άνθρωποι με αισθητηριακά και φυσικά προβλήματα
κερδίζουν από την κατάλληλη διέγερση. Η ανάγκη
του φροντιστή να παράγει κάτι ή να δίνει συνεχώς
μειώνεται και επομένως του παρέχεται χρόνος για
χαλάρωση με τον ασθενή και μοίρασμα της εμπειρίας.

Το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Ανδρέας
Σοφοκλέους “Κεπάκυ”, στα πλαίσια της κοινωνικής του
προσφοράς, ανέλαβε τη δημιουργία και τον εξοπλισμό του
“Πρότυπου Κέντρου Απασχόλησης και Φροντίδας” (Π.Κ.Α.Φ).
Από τον Οκτώβριο του 2010 έχει παραχωρήσει τη λειτουργία
του Κέντρου στο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου,
αλλά η προσφορά προς το Κέντρο και τις οικογένειες με
παιδιά με Αυτισμό συνεχίζεται.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό ιδρύθηκε
το 1990 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που
έχει ως απώτερο σκοπό την διαφύλαξη των δικαιωμάτων
των ατόμων με Αυτισμό και των οικογενειών τους και να
τους εξασφαλίσει μία πλήρη και αξιοπρεπή ζωή σε συνθήκες
οι οποίες εγγυώνται την αξιοπρέπεια τους, ευνοούν την
αυτονομία τους και την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή του
συνόλου, διά βίου.

Ειρήνη Ελευθερίου, Γυμνάσιο Λινόπετρας, Β’5

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

Όσοι έχουμε συμμετέχει στην πραγματοποίηση αυτού του
έργου, ο Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου και το
“ΚΕΠΑΚΥ” μας ενώνει η αγάπη, η ελπίδα και η θέληση για μία
καλύτερη ζωή των ατόμων με Αυτισμό και άλλες παθήσεις.
Ώρες Λειτουργίας:
8:00 - 13:00 | 15:00 - 19:00
Διεύθυνση:
Ελλησπόντου 1
Άγιος Νικόλαος, 3100 Λεμεσός
Τ.Κ.: 56149, 3304 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Πρότυπου Κέντρου Απασχόλησης και Φροντίδας: 25 107951
Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου:
25 343461
Φαξ: 25 343446
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
autisticassociation@cytanet.com.cy

Πρότυπο Κέντρο
Απασχόλησης
Φροντίδας
και θεραπείας

Πρότυπο Κέντρο
Απασχόλησης και Φροντίδας
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Στο “Πρότυπο Κέντρο Απασχόλησης

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία

και Φροντίδας” συνδυάζεται η

Η θεραπεία μέσω της μεθόδου της Αισθητηριακής
Ολοκλήρωσης (Α.Ο.) περιλαμβάνει δραστηριότητες που
εφοδιάζουν το παιδί με αιθουσιαία, ιδιοδεκτικά και απτικά
ερεθίσματα. Οι δραστηριότητες αυτές προκαλούν την
ικανότητα του παιδιού να απαντήσει κατάλληλα στο αισθητηριακό ερέθισμα, δίνοντας έτσι μια επιτυχώς οργανωμένη
απάντηση. Είναι δε σχεδιασμένες ώστε να συναντούν
συγκεκριμένες ανάγκες του παιδιού για ανάπτυξη.

Η ειδική αγωγή είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστούν
σωστά τα προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες των
παιδιών με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες. Με
την ειδική αγωγή επιζητείτε το παιδί στα πλαίσια των
δυνατοτήτων του να γίνει ανεξάρτητο και παραγωγικό
μέλος της κοινωνίας.

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία μέσα από τη
χρήση θεραπευτικά κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων
στοχεύει στο να καταστήσει το άτομο λειτουργικό και
ικανό να εκτελέσει όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα
όλες τις δραστηριότητες που χρειάζεται στη ζωή του.
Το πρόγραμμα της εργοθεραπείας περιλαμβάνει
αξιολόγηση, ανάπτυξη, βελτίωση, διατήρηση ή αποκατάσταση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στο κάθε
άτομο προκειμένου να μπορεί να δρα αποτελεσματικά, λειτουργικά και αυτοδύναμα στο σχολείο, στο
σπίτι και στην κοινότητα. Οι τομείς παρέμβασης της
εργοθεραπείας είναι:

προσφορά των κλασικών υπηρεσιών,
με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένου
εξοπλισμού μεθόδων Αισθητηριακής
Ολοκλήρωσης.
Οι τεχνικές που προσφέρονται,
μπορούν να ωφελήσουν Άτομα
με Αυτισμό, άτομα με εγκεφαλική
παράλυση, πρόωρα νεογνά και
άλλους ασθενείς, από 6 μηνών μέχρι
και ενήλικες.

Αντίθετα από την παραδοσιακή εκπαίδευση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, η Α.Ο. δίνει έμφαση στην αυτόματη
ανάπτυξη των ικανοτήτων που επιτρέπουν σε ένα παιδί να
μάθει αυτές τις δραστηριότητες αποτελεσματικά.
Σημαντικό σημείο της θεραπείας είναι ότι το κίνητρο του
παιδιού παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην επιλογή των δραστηριοτήτων. Αρκετά παιδιά ανάλογα με τα επίπεδα ανάπτυξης
στα οποία βρίσκονται, αναζητούν δραστηριότητες που τα
εφοδιάζουν με αισθητηριακές εμπειρίες πιο ευεργετικές
για τη δεδομένη στιγμή ανάπτυξης που βρίσκονται.
Αυτό αποτελεί σπουδαίο ενδεικτικό σημείο για το θεραπευτή ο οποίος εστιάζει το ενδιαφέρον και το κίνητρο
του παιδιού, για να το οδηγήσει στην τελική επιλογή των
δραστηριοτήτων.
Σε κάποια παιδιά μπορεί να επιτραπεί ένας μεγάλος
αριθμός επιλογών σε δραστηριότητες, ενώ σε κάποια άλλα
παιδιά που παρουσιάζουν αδυναμίες επιλογής θα εφοδιαστούν με υψηλό βαθμό κατευθυντικότητας. Ακόμη όμως
και στις περιπτώσεις που ο θεραπευτής κατευθύνει πολύ το
παιδί, το ενθαρρύνει να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες, γεγονός που το καθιστά πιο ώριμο και πιο αποτελεσματικό στην οργάνωση των αισθητηριακών πληροφοριών.

Στην ειδική εκπαίδευση δίνεται η αναγκαία βοήθεια
σε παιδιά με ειδικές ανάγκες για τη συνολική
ανάπτυξή τους σε όλους τους τομείς όπως: κινητικό,
αισθητηριακό, γνωσιοαντιληπτικό, (προαναγνωστικές
/ αναγνωστικές δεξιότητες, μαθηματικά, προφορικός
λόγος, επικοινωνία, γραφή / γραπτή έκφραση)
συναισθηματικό, κοινωνικό τομέα (συμπεριφορά,
κοινωνικές σχέσεις, ατομική φροντίδα.

Λογοθεραπεία
Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που στοχεύει
στην πρόληψη, διάγνωση και αποκατάσταση των
διαταραχών του λόγου, της ομιλίας, της φωνής και της
επικοινωνίας (λεκτική ή μη). Τα αίτια των διαταραχών
αυτών μπορεί να είναι νευρολογικά, εξελικτικά ή
λειτουργικά.
Ο Λογοθεραπευτής ασχολείται με τις διαταραχές του
λόγου και της επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες. Η
ανθρώπινη επικοινωνία περικλείει όλες τις λειτουργίες
που έχουν σχέση με την κατανόηση και την έκφραση
του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς επίσης
και με όλες τις κατάλληλες μορφές μη λεκτικής
επικοινωνίας.

Α∆ΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ισορροπία, κινητικός έλεγχος,
πλευρίωση κ.α.
ΛΕΠΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Σύλληψη-λαβή-χειρισμός
αντικειμένων, δεξιότητες προγραφής-γραφής κ.α.
ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ-ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Διάρκεια
προσοχής, συγκέντρωση, κατανόηση εννοιών, εκτέλεση εντολών κ.α.
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ανάπτυξη σχέσεων με συνομήλικους, κατανόηση-εφαρμογή κοινωνικών κανόνων, δεξιότητες
παιχνιδιού.
ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ: Τουαλέτα, ένδυσηαπόδυση, σίτιση, προσωπική υγιεινή κ.α.

