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Στο πάρτυ γενεθλίων της Σοφίας μαζεύτηκαν
όλοι, μικροί και μεγάλοι κι έσβησαν τα κεράκια
της τούρτας! Τι τέλεια ημέρα!
Διασκέδασαν όλοι, εκτός από τη Σοφία!
Η Σοφία ήταν λυπημένη, καθώς δεν μπορούσε να
καταλάβει το τραγουδάκι των γενεθλίων της

«να ζήσεις Σοφία και Χρόνια πολλά, μεγάλη να
γίνεις..»

Στο σχολείο πήγαινε καθημερινά
αλλά δεν καταλάβαινε το μάθημα,
επειδή δεν άκουγε τι έλεγε η δασκάλα.

Στο διάλειμμα η Σοφία προσπαθούσε
να παίξει με τα άλλα παιδιά, αλλά
δεν μπορούσε να ακούσει τι της έλεγαν
και πολλές φορές φώναζε πολύ δυνατά,
προσπαθώντας να επικοινωνήσει.
Ένιωθε απογοητευμένη κι έτσι έμενε μόνη της.

Το σχολείο έστειλε ένα σημείωμα
στην μητέρα της, ενώ η Σοφία έτρεξε
γρήγορα να δει τηλεόραση.

Άνοιξε την τηλεόραση για να δει τα αγαπημένα
της κινούμενα σχέδια, αλλά γελούσε
χωρίς να καταλαβαίνει τι λένε.
Η ένταση του ήχου της τηλεόρασης
ήταν στο τέρμα!
Τα αδέρφια της έκλειναν τα αυτιά τους
καθώς δεν άντεχαν τόσο θόρυβο.

Η μητέρα της Σοφίας κάλεσε τον παιδίατρο
και ρώτησε:
«Τι πρέπει να κάνω για να βοηθήσω
την κόρη μου;»
«Θα πρέπει να πάτε σε έναν γιατρό ειδικό
για τα αυτιά», απάντησε ο παιδίατρος.

Την άλλη εβδομάδα η Σοφία πάει
με τους γονείς της να δει τον ειδικό
γιατρό για τα αυτιά, σε ένα νοσοκομείο Παίδων.
Στην αίθουσα αναμονής συναντά άλλα παιδιά
που δεν ακούν, όπως κι εκείνη.
Τα κοιτούσε ντροπαλά κι ένιωθε ανακούφιση.

Μετά από λίγη ώρα, ένας γιατρός χαιρέτησε
τη μαμά της Σοφίας και είπε:
«Καλημέρα Σοφία! Είναι η σειρά σου
να σε εξετάσει ο γιατρός. Είσαι έτοιμη;»
Η Σοφία έκανε νόημα πως ήταν έτοιμη
και μπήκε μέσα στην αίθουσα.

«Για να δούμε τι έχουμε εδώ!» είπε ο γιατρός
καθώς κοίταζε τα αυτάκια της Σοφίας.
Η Σοφία ήταν πολύ γενναία και δεν φοβήθηκε
καθόλου, γιατί η μητέρα της είχε εξηγήσει
πού θα πάνε και τι θα γίνει.
«Σοφία μου, πρέπει να κάνεις μια εξέταση για
τα αυτιά που λέγεται ακουόγραμμα. Είναι πολύ
εύκολο! Με αυτόν τον τρόπο θα μάθουμε
πόσο ακούς», της είπε ο γιατρός.

«Γειά σου Σοφία, μαζί θα εξετάσουμε
την ακοή σου», είπε ο ακουολόγος και η Σοφία
μπήκε μέσα στον θάλαμο.
«Είσαι έτοιμη να παίξουμε το παιχνίδι με τους
ήχους; Όταν ακούς τον ήχο,θα ρίχνεις
ένα μπαλάκι μέσα στο παιχνίδι, να δες... όπως
εγώ. Είναι εύκολο!», της είπε εξήγησε ο γιατρός
και της έδωσε να φορέσει τα ακουστικά.

«Αυτό είναι το ακουόγραμμα, μια εξέταση που
δείχνει τα αποτελέσματα της ακοής
μας και στα δυο αυτιά. Γι’ αυτό, λοιπόν,
Σοφία δυσκολεύεσαι να ακούσεις. Θα πρέπει
να φορέσεις ακουστικά για να σε βοηθήσουν να
ακούς καλύτερα».

«Για να φτιάξουμε ακουστικά, πρέπει πρώτα να
φτιάξουμε εκμαγείο. Θα βάλουμε μέσα στο αυτί
κάτι σαν πλαστελίνη, για να φτιάξουμε ακριβώς
το σωστό σχήμα του ακουστικού».
Η Σοφία συνεργάστηκε τέλεια και ήταν πολύ
ήρεμη.

Μετά από λίγες εβδομάδες η Σοφία πήγε στον
ακουολόγο να δοκιμάσει τα ακουστικά της.
Τι σημαντική ημέρα!
«Τώρα πια δε χρειάζεται να φωνάζεις δυνατά»,
της είπε ο γιατρός. «Θα πρέπει να ρυθμίσουμε
τα ακουστικά σου και πρέπει να εκπαιδευτείς
στην αναγνώριση ήχων».

Μόλις βγήκε έξω από το ιατρείο η Σοφία
ξαφνιάστηκε! Τόσοι ήχοι έφταναν στα
αυτιά της για πρώτη φορά!
Ένιωθε κάπως περίεργα και χρειαζόταν
χρόνο και υπομονή να συνηθίσει τα ακουστικά.
Κοίταζε τριγύρω...
Όλα όσα άκουγε ήταν τόσο έντονα!

Δεν πέρασε πολύς καιρός και η Σοφία
είχε συνηθίσει πια τα ακουστικά της.
Παρακολουθούσε τηλεόραση και το απολάμβανε,
χωρίς να ανεβάζει δυνατά την ένταση.
Μπορούσε να ακούσει καλύτερα τώρα.

Στο σχολείο κάθισε στο πρώτο θρανίο
για να μπορεί να διαβάζει τα χείλη,
παράλληλα με αυτά που άκουγε για πρώτη φορά.
Κι έτσι παρακολουθούσε το μάθημα
πιο εύκολα τώρα.
Οι συμμαθητές της ήξεραν ότι δεν πρέπει να μιλούν
ταυτόχρονα όλοι μαζί, αλλά ένας - ένας και χωρίς
φασαρία για να βοηθήσουν τη Σοφία να καταλάβει
καλύτερα το μάθημα.
Ένιωθε τόσο χαρούμενη! Ένιωθε ίση!

Στο διάλειμμα η Σοφία πλησίαζε τα άλλα παιδιά
και έπαιζαν όλοι μαζί το αγαπημένο της παιχνίδι,
τα «Μήλα». Πόσο πιο εύκολο ήταν τώρα να
κατανοήσει τους κανόνες του παιχνιδιού.
Κι έτσι ήρθε η ώρα που το διασκέδαζε
πραγματικά!

Η Σοφία ήταν πολύ προσεκτική με τα ακουστικά της.
Το βράδυ πριν πάει για ύπνο τα έβγαζε και τα
έβαζε στη θήκη της, για να μη χαλάσουν.
Έμαθε, ακόμη, και πώς να αλλάζει τις μπαταρίες
μόνης της!

Πόσο χαρούμενη ήταν που μπορούσε να ακούσει!
Στα επόμενα γενέθλιά της ένιωθε πολύ καλύτερα.
Οι συμμαθητές της, της είχαν ετοιμάσει και
μία έκπληξη! Όλοι μαζί της τραγούδησαν το «Χρόνια
Πολλά» και μετά το παρουσίασαν στην
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα!

Παράρτημα για γονείς

Στάδια Ανάπτυξης της Ακοής και του λόγου στο παιδί Λίστα Ελέγχου

Τι είναι το ακουόγραμμα, το ακουστικό παιχνίδι και
πώς προετοιμάζουμε για αυτό.

Στάδια Ανάπτυξης της Ακοής και του λόγου στο παιδί - Λίστα Ελέγχου

Η λίστα έλεγχου ομιλίας περιγράφει συμπεριφορές τις οποίες αναμένουμε από το παιδί
στα διάφορα ηλικιακά στάδια που διανύει. Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του με
το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά μεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθμό. Τα
στάδια ανάπτυξης που περιγράφονται, βασίζονται στο μέσο όρο. Εάν το παιδί σας επανειλημμένως
αποτυγχάνει να ανταποκριθεί σε ότι προτείνει η λίστα ελέγχου, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα,
που απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον
δικό σας παιδίατρο, ο οποίος ανάλογα θα σας κατευθύνει στην ανάλογη ειδικότητα, όπως παιδοωτορινολαρυγγολόγο, λογοθεραπευτή, ή σε άλλους επαγγελματίες.
Η λίστα έλεγχου ομιλίας περιγράφει συμπεριφορές τις οποίες αναμένουμε από το παιδί
στα διάφορα ηλικιακά στάδια που διανύει. Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του με
το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά μεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθμό. Τα
στάδια ανάπτυξης που περιγράφονται, βασίζονται στο μέσο όρο. Εάν το παιδί σας επανειλημμένως
αποτυγχάνει να ανταποκριθεί σε ότι προτείνει η λίστα ελέγχου, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα,
που απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον
δικό σας παιδίατρο, ο οποίος ανάλογα θα σας κατευθύνει στην ανάλογη ειδικότητα, όπως παιδοωτορινολαρυγγολόγο, λογοθεραπευτή, ή σε άλλους επαγγελματίες.

Στάδια Ανάπτυξης της Ακοής και του λόγου στο παιδί - Λίστα Ελέγχου
0 - 4 μηνών:
Το βρέφος αντιδρά αντανακλαστικά, όπως κίνηση βλεφάρων, τρομάζει με ήχους, κίνηση σώματος, κλπ. Όταν
ακούει χαμηλή ένταση ήχου μπορεί να ανοίξει τα βλέφαρα, να ξυπνήσει, αλλά όχι πάντα. Ενώ σε δυνατό θόρυβο
παρατηρούμε ξάφνιασμα το ανοιγόκλεισμα των βλεφάρων. Το βρέφος ξεκινά να γυρνά το κεφάλι του προς την
πηγή του ήχου στον 3ο-4ο μήνα.

4 - 7 μηνών:
* Σταθεροποιείται η στροφή κεφαλιού προς το ερέθισμα στην ηλικία των 4 μηνών, όπου το βρέφος απαντά με
βεβαιότητα στην ηχητική πηγή. Στη συνέχεια μετά τον 6ο -7ο μήνα γυρίζει το κεφάλι του άμεσα προς το ηχητικό
ερέθισμα, δηλαδή στρέφει το κεφάλι όταν ακούσει τον ήχο.
* παράγει ήχους ευχαρίστησης
* αντιδρά στους ήχους και γυρίζει το κεφάλι τουανάλογα με τις ανάγκες του χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα
* αναγνωρίζει φωνές και γελάει όταν του μιλάνε
* μιμείται ήχους
* η φωνή του παρουσιάζει ποικιλία στην ηχηρότητα και τον τόνο χρησιμοποιεί χειρονομίες για να
υποδείξει αυτό που θέλει

Στάδια Ανάπτυξης της Ακοής και του λόγου στο παιδί - Λίστα Ελέγχου
7 - 9 μηνών:
* Σε αυτό το στάδιο μπορεί να εντοπίσει την ηχητική πηγή, ακόμη και με χαμηλή ένταση.
* ακούει όταν του μιλάνε
* σιγά – σιγά αρχίζει να αλλάζει το βάβισμα και χρησιμοποιεί σκόπιμα την ομιλία
* έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεις
* χρησιμοποιεί κυρίως ουσιαστικά
* καταλαβαίνει τις απλές εντολές

9- 13 μηνών:
* Στο τέλος της περιόδου αυτής το βρέφος μπορεί να εντοπίσει αμέσως γενικά ήχους, καθώς το ακουστικό
σύστημα έχει ωριμάσει.
* καταλαβαίνει το όχι και το ναι
* ανταποκρίνεται στο όνομα του
* μιμείται περισσότερους ήχους
* εμφάνιση πρώτων λέξεων , βάβισμα
* έντονα στοιχεία προσωδίας και επιτονισμού
* ακούει όταν του μιλάνε
* σιγά – σιγά αρχίζει να αλλάζει το βάβισμα και χρησιμοποιεί σκόπιμα την ομιλία
* έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεις
* χρησιμοποιεί κυρίως ουσιαστικά
* καταλαβαίνει τις απλές εντολές

Στάδια Ανάπτυξης της Ακοής και του λόγου στο παιδί - Λίστα Ελέγχου
13 - 18 μηνών:
* Χρησιμοποιεί πρότυπα επιτονισμού ενηλίκων
* Χρησιμοποιεί ηχολαλία και μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμοί)
* Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα
* Ακολουθεί απλές εντολές
* Αναγνωρίζει 1 με 3 μέρη του σώματος
* Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 έως 20 ή περισσότερες λέξεις (κυρίως ουσιαστικά)
* Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο
* Κάνει έκκληση για τα περισσότερα από τα αντικείμενα που επιθυμεί

19 - 24 μηνών:
* Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά από ασυνάρτητη ομιλία (νεολογισμούς)
* Είναι 25 – 50% κατανοητό στους ξένους
* Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες
* Χρησιμοποιεί κατάλληλο χρωματισμό στη φωνή για τις ερωτήσεις
* Απαντά στην ερώτηση «τι είναι αυτό;»
* Διασκεδάζει ακούγοντας ιστορίες
* Γνωρίζει 5 μέρη του σώματος
* Ονομάζει επακριβώς μερικά οικεία αντικείμενα
* Εκφραστικό λεξιλόγιο 50-100 λέξεις ή και περισσότερες
* Αντιληπτικό λεξιλόγιο πάνω από 300 λέξεις
* Αρχίζει να χρησιμοποιεί προτάσεις με ουσιαστικά και ρήματα
* Χρησιμοποιεί προσωπικές αντωνυμίες (εγώ, εσύ, αυτός)
* Καταλαβαίνει και ακολουθεί εντολές με δύο μέρη

Στάδια Ανάπτυξης της Ακοής και του λόγου στο παιδί - Λίστα Ελέγχου
2 - 3 ετών:
* Ο λόγος είναι καταληπτός 50 – 75%
* Συνεχίζει να ηχολαλεί όταν συναντά δυσκολίες στο λόγο
* Καταλαβαίνει το «ένα» και τα «πολλά»
* Εκφράζει την ανάγκη για τουαλέτα (πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά)
* Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους
* Δείχνει τις εικόνες σε βιβλίο ονομάζοντάς τις
* Αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος
* Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά σε απλές ερωτήσεις
* Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ρυθμούς
* Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις
* Χρησιμοποιεί φράσεις 3 – 4 λέξεων, με Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο
* Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις, άρθρα, ρήματα στον ενεστώτα, ομαλό πληθυντικό και ανώμαλους τύπους στον
αόριστο
* Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 ή 900 ή περισσότερων λέξεων
* Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 έως 250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου)
* Παρουσιάζει πολλαπλά γραμματικά λάθη
* Καταλαβαίνει τα περισσότερα πράγματα από αυτά που λέγονται
* Μιλάει με δυνατή φωνή
* Χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά
* Χρησιμοποιεί σωστά σύμφωνα σε αρχική θέση
* Χρησιμοποιεί περίπου 27 φωνήματα
* Χρησιμοποιεί το βοηθητικό «είναι»
* Χρησιμοποιεί μερικά ομαλά ρήματα στον αόριστο, κτητικά μορφήματα, αντωνυμίες και προστακτική

Στάδια Ανάπτυξης της Ακοής και του λόγου στο παιδί - Λίστα Ελέγχου
3- 4 ετών:
* Καταλαβαίνει τη λειτουργία των αντικειμένων
* Καταλαβαίνει διαφορές στις έννοιες (σταματώ – ξεκινώ, μέσα – έξω, μικρό – μεγάλο)
* Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 2 και 3 μέρη
* Ρωτάει και απαντάει σε απλές ερωτήσεις (ποιος, τι, που, γιατί)
* Συχνά κάνει ερωτήσεις και ζητά λεπτομέρειες στις απαντήσεις
* Χρησιμοποιεί την ομιλία για να εκφράσει συναισθήματα
* Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις
* Αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομά τους
* Χειρίζεται επιδέξια τους ενήλικες και παρατηρεί
* Χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πιο συχνά
* Έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος
* Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200 – 2000 λέξεων
* Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800 – 1500 λέξεων
* Ο λόγος είναι 80% καταληπτός
* Η γραμματική βελτιώνεται αν και κάποια λάθη επιμένουν
* Κατάλληλη χρήση του «είμαι» και «είναι» στις προτάσεις
* Βάζει δύο γεγονότα σε χρονολογική σειρά
* Συμμετέχει σε συζητήσεις
* Συνεπής χρήση ομαλού πληθυντικού, κτητικών αντωνυμιών και ρημάτων αορίστου

Στάδια Ανάπτυξης της Ακοής και του λόγου στο παιδί - Λίστα Ελέγχου
4 - 5 ετών:
* Κατανοεί τις έννοιες των αριθμών έως το 3
* Αναγνωρίζει 1 έως 3 χρώματα
* Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων
* Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900 έως 2000 ή περισσότερων λέξεων
* Μετράει ως το 10 μηχανικά
* Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις
* Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 έως 8 λέξεων
* Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις που αποτελούνται από 2 μέρη
* Ρωτά για ορισμούς λέξεων
* Μιλά με μια συχνότητα 186 λέξεων ανά λεπτό περίπου
* Μειώνεται ο συνολικός αριθμός των επαναλήψεων
* Παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια
* Μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των συνεχών ηχητικών παραλείψεων και των υποκατάστατων
* Ο λόγος του είναι συνήθως καταληπτός από τους ξένους
* Μιλά σχετικά με εμπειρίες στο σχολείο, σε σπίτια φίλων κτλ.
* Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια μεγάλη ιστορία
* Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή
* Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες, μέλλοντα χρόνο και συγκριτικά μορφήματα στις προτάσεις

Στάδια Ανάπτυξης της Ακοής και του λόγου στο παιδί - Λίστα Ελέγχου
4 - 5 ετών:

* Γνωρίζει και ονομάζει 6 χρώματα
* Ονομάζει 3 σχήματα
* Καταλαβαίνει περίπου 12000λέξεις
* Αυξάνει συνεχώς το λεξιλόγιο του
* Συμμετέχει σε διαλόγους
* Μετράει αυτοματοποιημένα μέχρι το 30.
* Συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια και ακολουθεί τις οδηγίες
* Εκτελεί σύνθετες εντολές με 3 μέρη
* Ονομάζει τις μέρες της εβδομάδας
* Χρησιμοποιεί κλίσεις και χρόνους ρημάτων (αόριστος, μέλλοντας)
* Αντικαθιστά ελάχιστα φωνήματα
* Γραμματικά πλήρης πρόταση
* Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες

Τι είναι το ακουόγραμμα, το ακουστικό παιχνίδι και πως προετοιμάζουμε για αυτό.

Τα κωφά και βαρήκοα παιδιά θα πρέπει να υποβληθούν αρκετές φορές στη ζωή τους στην
διαδικασία ενός ακουογράμματος, έτσι ώστε να διευκρινιστεί το πλήθος των ήχων που ακούνε σε
διάφορες συχνότητες και εντάσεις και να γινούν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στα ακουστικά τους
βοηθήματα (ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα).

Το ακουόγραμμα μας δίνει πολλές πληροφορίες για το ακούει το κάθε παιδί και πως μπορεί επίσης
να εκπαιδευτεί. Για το λόγο πολλές ειδικότητες (ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, ακουοπροσθετικοί
) χρειάζονται μια καλή απεικόνιση του τι ακούει το παιδί για να διαμορφώσουν ανάλογα εξατομικευμένα
προγράμματα εκπαίδευσης και παρέμβασης.

Μόλις ένα παιδί μεγαλώσει αρκετά ώστε να ανταποκρίνεται αξιόπιστα στους ήχους, μπορεί
να γίνει η ακοομετρία καθαρού τόνου. Χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα που ονομάζεται ακουόμετρο,
ήχοι διαφορετικών συχνοτήτων και έντασης αναπαράγονται από τα ηχεία. Ζητείται από το παιδί να
απαντήσει με κάποιο τρόπο όταν ακούει τον ήχο (δηλαδή να βάλει μια μπαλίτσα σε ένα σωλήνα, έναν κύβο
σε ένα κουβαδάκι, να σηκώσει το χέρι του, να πει «ναι», πατώντας ένα κουμπί που τους δίνεται ). Εάν ο
ακουολόγος σας πιστεύει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνετε πληροφορίες για κάθε αυτί ξεχωριστά, αυτή η
εξέταση μπορεί να γίνει με μικρά ακουστικά τοποθετημένα στα αυτιά του παιδιού σας.
παιδιού ή μερικές φορές μέσω ηχείου (όταν η δοκιμή είναι γνωστή ως ακοομετρία ηχητικού πεδίου).

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν οι γονείς πριν από ένα
ακουόγραμμα για να το προετοιμάσουν:

- Εξασκηθείτε στο να παίζετε το «ακουστικό παιχνίδι» με το παιδί σας. Ένα άτομο κάθεται μαζί
με το παιδί σε ένα τραπέζι, έχοντας ένα παιχνίδι μπροστά του (ενσφηνώματα, αυτοκινητάκια και
αυτοκινητόδρομους, μπάλες και σωλήνες, κύβους και κουβαδάκια). Ένα τρίτο άτομο παράγει ένα ήχο με
ένα τύμπανο ή και άλλα μουσικά όργανα με διαφορετική συχνότητα (κουδουνίστρα, φλογέρα, κα.)
Βοηθάμε το παιδί να καταλάβει ότι όταν ακούει τον ήχο πρέπει «απαντήσει», βάζοντας πχ την μπαλίτσα
στο σωλήνα, τον κύβο στου κουτί, κα. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία, με χαμηλότερα ένταση των
μουσικών οργάνων. Όταν το παιδί καταλάβει τη διαδικασία το αφήνουμε μόνο του να δίνει απαντήσεις.

- Βοηθήστε το παιδί σας να συνηθίσει να έχει κάτι στα αυτιά του βάζοντάς του ακουστικά ενώ κάνει κάτι
που του αρέσει. Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική μέσω των ακουστικών αρκεί να μην είναι δυνατή.
παιδιού ή μερικές φορές μέσω ηχείου (όταν η δοκιμή είναι γνωστή ως ακοομετρία ηχητικού πεδίου).

Πως να βοηθήσετε το παιδί σας να φοράει τακτικά τα ακουστικά του βοηθήματα.
Όταν ένα παιδί αρχίζει να φοράει ακουστικά βαρηκοΐας ή κοχλιακό εμφύτευμα), είναι σημαντικό
να τα φοράει τακτικά και όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι σημαντικό να συνηθίζει στους ήχους και να
μπορεί να κάνει σωστή χρήση της υπολειμματικής του ακοής. Ενίοτε όμως για τα μικρά παιδιά η έκθεση
στους ήχους δεν είναι πολύ ευχάριστη και αρνούνται να φορέσουν τα ακουστικά βοηθήματα τους. Για
το λόγο αυτό δίνονται στους γονείς μερικές συμβουλές από γονείς σχετικά με το πώς να βοηθήσουν τα
παιδιά τους να φορούν συστηματικά τα ακουστικά βοηθήματα τους.

- Αυξήστε σιγά σιγά το χρόνο που το παιδί σας φοράει τα ακουστικά βαρηκοΐας/τους επεξεργαστές.
Εάν είναι απαραίτητο, ξεκινήστε βάζοντας το παιδί σας να φοράει τα ακουστικά του για μερικά λεπτά
αρκετές φορές την ημέρα, αυξάνοντας τον χρόνο σταδιακά. Εάν το παιδί σας συνεχίζει να τα βγάζει,
δοκιμάστε ξανά αργότερα όταν είστε και οι δύο πιο χαλαροί. Θυμηθείτε να προσπαθήσετε να το κάνετε
μια θετική εμπειρία. Θα μπορούσατε επίσης να ενθαρρύνετε το παιδί σας να φοράει ένα ακουστικό
στην αρχή και να παρατείνει αργά το χρόνο που το φοράει. Όταν το φοράνε όλη μέρα εισάγετε το άλλο
ακουστικό.

- Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα διάγραμμα με αυτοκόλλητα για να καταγράψετε κάθε φορά
που το παιδί σας φοράει τα ακουστικά του ή τους επεξεργαστές και να του δώσετε μια ιδιαίτερη
επιβράβευση εάν τα φοράει ικανοποιητικά.

- Κάντε τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας/επεξεργαστές μέρος μιας ρουτίνας όπως το ντύσιμο, το
μπάνιο.

- Φροντίστε ότι τα ακουστικά εφαρμόζονται σωστά και δεν «σφυρίζουν», προκαλώντας δυσφορία στο
παιδί. Εάν το «σφύριγμα» επιμένει, ίσως χρειάζονται καινούρια εκμαγεία.

- Κρατήστε τα ακουστικά στο χέρι σας για μερικά λεπτά πριν προσπαθήσετε να τα βάλετε μέσα. Αυτό τα
κάνει πιο ζεστά, πιο μαλακά, ευκολότερα στην τοποθέτηση και πιο άνετα.

- Χρησιμοποιήστε τεχνικές απόσπασης της προσοχής όταν τοποθετείτε τα ακουστικά βαρηκοΐας και
τους επεξεργαστές. Προσπαθήστε να αποσπάσετε την προσοχή του παιδιού σας με το αγαπημένο
του παιχνίδι όταν βάζετε τα βοηθήματα ή βάλτε τα ενώ το παιδί σας συγκεντρώνεται σε κάτι, όπως η
τηλεόραση.

- Αν βλέπετε συστηματική ενόχληση του παιδιού σας σε δυνατούς ήχους, ελέγξτε με τη βοήθεια του
ακουολόγου σας τις ρυθμίσεις των ακουστικών βοηθημάτων.

- Αφήστε το παιδί σας να δει άλλους χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας/κοχλιακών εμφυτευμάτων.
- Προσπαθήστε να συναντήσετε άλλες οικογένειες με ένα κωφό παιδί, ώστε το παιδί σας να δει ότι δεν
είναι το μόνο. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να συναντήσετε ενήλικες με ακουστικά βαρηκοΐας, ώστε
το παιδί σας να μπορεί να δει ότι τα φορούν άτομα όλων των ηλικιών. Μπορείτε να εφαρμόσετε και
ακουστικά βοηθήματα σε μια κούκλα ή ένα λούτρινο ζωάκι.

- Διαβάστε του βιβλία όπου οι ήρωες φοράνε και εκείνοι ακουστικά (υπάρχουν πολλά τέτοια βιβλία
κυρίως ξενόγλωσσα)

- Κάντε τα ακουστικά βαρηκοΐας/επεξεργαστές CI ελκυστικά στο παιδί σας. Τα ακουστικά βαρηκοΐας
και τα κοχλιακά εμφυτεύματα είναι διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα και μπορείτε επίσης να τα
διακοσμήσετε.

Η μικρή Σοφία θα φορέσει ακουστικά.
Δεν είναι όμως όλα εύκολα από τη στιγμή της διάγνωσης
έως και την εφαρμογή τους.
Στο βιβλίο αυτό, μας διηγείται την ιστορία της
για να μπορέσει ,μέσα από αυτήν, να βοηθήσει
κι άλλα παιδιά που βιώνουν την ίδια κατάσταση.
Ένα βιβλίο χρήσιμο για τους/τις εκπαιδευτικούς, τους
γονείς και τους/τις ειδικούς σε θέματα κώφωσης.
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