To portage πήρε το όνομά τον από μια μικρή πόλη στο Winsconisin των ΗΠΑ.

Παναγιώτα Γεροντάκη

Εργοθεραπεύτρια
ΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΝΑ

Ε

βοηθήσει τους γονείς, πολύ μικρών
παιδιών (συνήθως κάτω των πέντε ετών) που βρίσκονται κάτω από την ειδική ανάγκη να διδάξουν μόνοι τους τα παιδιά τους στο
σπίτι.
Ένας επισκέπτης-θεραπευτής, επισκέπτεται
τους γονείς συνήθως σε εβδομαδιαία βάση και
μαζί επιλέγουν τις δραστηριότητες που το παιδί τους θα μάθει κατά την διάρκεια της εβδομάδας.
Δουλεύουν με βάση το μαθησιακό πλάνο
χρησιμοποιώντας εργαλεία, όπως η ανάλυση

προβλημάτων και το modeling.
Οι γονείς κατά την διάρκεια της εβδομάδας
διατηρούν ένα χάρτη δραστηριότητας, στον
οποίο σημειώνεται και εμφανίζεται η επιτυχία
ή όχι του προγράμματος, όπως ο γονέας διδάσκει το παιδί.
Στην επίσκεψη του θεραπευτή που ακολουθεί ελέγχεται η πρόοδος του παιδιού, η επιτυχία γιορτάζεται και στη συνέχεια προσθέτεται
ένας σκοπός.
To portage σχεδιάστηκε για επιτυχία.
0 κάθε σκοπός επιλέγεται με βάση ότι το
παιδί αρέσκεται να τον επιτυγχάνει κατά την

διάρκεια της εβδομάδας και η διδασκαλία είναι
προσεκτική. To portage ξεκίνησε στην Βρεταννία το 1976 και τώρα υπάρχουν πάνω από
150 σχήματα σε όλη τη χώρα.
To portage συστήθηκε επιτυχώς σε πολλές
χώρες της Ευρώπης στην Κεντρική και Νότια
Αμερική και την μακρινή ανατολή — κυρίως
στην Ιαπωνία.
Η δύναμη του συστήματος είναι η απλότητά
του και το γεγονός ότι δίνει την δυνατότητα
στους γονείς να διδάξουν μόνοι τους τα παιδιά τους.
Μόνο τρία βοηθήματα απαιτούνται για την
εφαρμογή του portage.
Μια κλίμακα νοητικής ανάπτυξης που χρησιμοποιείται για να εξετάζει τις υπάρχουσες
δεξιότητες του παιδιού και να προδιαγράφει
τους μελλοντικούς στόχους για διδασκαλία
στις ακόλουθες περιοχές: αυτοϋπηρέτηση, κινητικότητα, κοινωνικοποίηση, γλώσσα και
γνωσιακή.
Προσθετικά υπάρχει ένα τμήμα που ονομάζεται «βρεφικά ερεθίσματα», τα οποία μπορούν
να χρησιμοποιηθούν, τόσο σε πολύ νέα παιδιά
όσο και σε παιδιά με πολύ λίγες αναπτυγμένες
δεξιότητες.
Υπάρχει μια σειρά από ειδικές κάρτες που
αρμόζουν σε κάθε μια από τις 580 συμπεριφορές της κλίμακας.
Κάθε κάρτα προτείνει υλικά και ιδέες προς
μάθηση.
Ένας χάρτης δραστηριοτήτων που γράφεται
από τον θεραπευτή-επισκέπτη και περιέχει κατανοητές οδηγίες για να μπορέσουν οι γονείς
να διδάξουν οι ίδιοι
τα παιδιά τους και
να καταγράψουν την
πρόοδο.
To portage απευθύνεται
τόσο
σε
παιδιά που υστερούν
νοητικά, όσο και σε
παιδιά με φυσικές
και συναισθηματικές
δυσκολίες.
Το κύριο σημείο
του είναι η σωστή

διδασκαλία των παιδιών, χωρίς να παίζει τον
ρόλο του διαγνωστικού μέσου.
Αρχικά αναπτύχθηκε για παιδιά από απομονωμένες κοινότητες της ΗΠΑ που δεν είχαν
την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα
πρόγραμμα ανάπτυξης στο κέντρο.
Παρόλα αυτά ακόμη χρησιμοποιείται σαν
μια υπηρεσία που δίνεται κατ' οίκον και μπορεί
επίσης να προσαρμοστεί και να εκτελεστεί από
ένα σχολείο, νοσοκομείο ή άλλη ομαδική θεραπευτική.
Οι επισκέπτες-θεραπευτές συνήθως έρχονται με ποικιλία ιστορικών για τον σχεδιασμό
των καλυτέρων δυνατών σχεδιαζόμενων υπηρεσιών σε μια σειρά από επαγγελματίες και
εθελοντές — συχνά τους ίδιους τους γονείς με
τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Έτσι οι εργοθεραπευτές δουλεύουν σε στενή συνεργασία με τους φυσιοθεραπευτές, τους
λογοθεραπευτές, τους δασκάλους, τους ειδικούς παιδαγωγούς και τους γονείς με μόνο
τριήμερη βασική εκπαίδευση στο portage.
Οι επισκέπτες-θεραπευτές πρέπει να αναλαμβάνουν αυτή την βασική τριήμερη εκπαίδευση. Αυτό καλύπτει τις ακόλουθες περιοχέςκλειδιά:
*
*
*
*
*
*

Ιστορικό του portage
Η επίσκεψη στο σπίτι
Γράφοντας υποθέσεις
Ανάλυση του Χάρτη Δραστηριότητας
Μακράς διαρκείας επιτεύγματα
Προβλήματα συμπεριφοράς
Οι συμμετέχοντες φέρνουν την
προσωπική
επαγγελματική τους εμπειρία στην εκπαίδευση αλλά το μοντέλο του portage
παρέχει ένα πετυχημένο σκελετό
δουλειάς που επιτρέπει στην εμπειρία να μεταφραστεί

μέσα σε δραστηριότητες σχεδιασμένες για τις
ανάγκες των γονιών στην διδασκαλία των με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών τους.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣ

Καταρτζή, ήρθε σε επαφή με δύο θεραπευτές
ειδικευμένους στο portage, τους κ. κ. Mark Fox
και Allan Sigston.
Σκοπός μας είναι η διοργάνωση τετραήμερου σεμιναρίου πάνω στο Portage.
Στο σεμινάριο αυτό θα καλυφθούν τα βασικά στοιχεία του portage και θα εκπαιδευτούν
οι συμμετέχοντες για επισκέπτες-θεραπευτές.
Επίσης θα πληρεί όλα τα κριτήρια και τα
στάνταρς της National Portage Association.
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Το βασικό σεμινάριο θα περιλαμβάνει 3
ημέρες (με 7 ώρες την ημέρα).
Τη 4η και τελευταία ημέρα θα συζητηθεί το
πώς θα στηθεί και θα λειτουργήσει μια υπηρεσία portage.
Αυτό θα περιλαμβάνει τις όψεις
* την εποπτεία την συναλλαγή με τους
εθελοντές,
·:· την διοίκηση διεπιστημονικών υπηρεσιών,
·:· το κράτημα αρχείων καθώς και τη δομή
της διοίκησης.
Ο ιδανικός αριθμός συμμετεχόντων είναι 24
άτομα και μπορούν να λάβουν μέρος εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, παιδίατροι λογοθεραπευτές, φυσίατροι, ειδικοί παιδαγωγοί,
νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ καθώς και για
εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να απευθυνθείται στον Σύλλογο μας κάθε Πέμπτη
7:30- 9:30 ή αφήνοντας μήνυμα με τα στοιχεία
σας και το τηλεφωνά σας στον τηλεφωνητή μας
(32.28.979) και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

To Portage σχεδιάστηκε
για επιτυχία

