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Chapter 17

Kako vaše dijete odrasta
Kada vaše dijete shvati da je slijepo
Malo slijepo dijete misli da svatko o svijetu uči na isti način kao i ono.
Ono nije svjesno da se druga djeca služe drugačijim načinima spoznaje
svijeta i učenja o svijetu. No, kako odrasta, slijepo dijete počinje shvaćati
da je različito.
Malo slijepo dijete misli
da i drugi ljudi rukama
promatraju stvari.

Pogledajte
voće na
ovom drvetu.

Mama,
vidi što
sam
napravio.

Kako Kado može
vidjeti voće, a
da se nije popeo
na drvo?

Kada je slijepo dijete staro
oko 5 godina, ono počinje
razumijevati da druga
djeca ne moraju nešto dodirnuti da bi to
"pogledala".

Kada počne primjećivati da
je različito, možda će ga ta
novootkrivena različitost pogoditi.
Neka slijepa ili slabovidna djeca su
tužna zbog svoje različitosti. Druga
djeca su ljuta ili razočarana.

Mama, kako
to da Kado
vidi voće, a
ja ne?
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Kako pomoći djetetu da se nosi
sa svojim osjećajima?
Mnoga slijepa djeca su uznemirena, razočarana ili tužna kada primijete
da su slijepa i ne mogu raditi sve ono što druga djeca mogu. Ako ste dio
roditeljske grupe, drugi roditelji bi vam mogli reći kako oni odgovaraju
na pitanja svoje djece. Bilo bi dobro da o tome razgovarate unaprijed,
tako da budete spremni na djetetova pitanja

Ne znam što reći
– Caleb je tako
uzrujan sada kad
zna da druga
djeca vide.

Sjećam se kada je Moses bio
tako ljut. Druga djeca su ga
zadirkivala jer nije mogao
voziti bicikl. Rekla sam mu
da ima puno stvari koje on
može raditi – i da ne obraća
pažnju na ostalu djecu.

Jednom sam
podsjetila Noaha
na to kako je jak
i zdrav. I druga
djeca imaju
problema – njegov
prijatelj Akom je
često bolestan.

Mislim da ćeš ga
utješiti štogod mu
odlučila reći, ako
to govoriš iz dubine
srca.
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Carlos, kada si bio mala
beba, jako si se razbolio i
od tada slabo vidiš.

Slijepo dijete može izraziti svoje osjećaje
ustrajavanjem na tome da želi vidjeti ili
da će vidjeti kada odraste. Možda će vas
pitati zašto je slijepo.

Essien, ja sam jako
ponosan na sve što
ti možeš učiniti.
I puno te volim,
takvog kakav jesi.

Dijete se može stvarno naljutiti i
pokazati svoj bijes kroz ponašanje i
odnos prema članovima svoje obitelji.
Dok odgovarate na djetetova pitanja,
ohrabrujte ga i hvalite sve stvari koje ono
može napraviti. Ako zna da se za njega
brinete i razumijete njegove osjećaje, lakše
će mu biti prihvatiti sljepoću.

Kada vaše dijete
priča o ovakvim
osjećajima, recite mu
da razumijete da je
uznemireno. Dajte
mu do znanja da
vam je stalo do toga
kako se ono osjeća.

Znam da si
tužan jer bi volio
vidjeti voće koje
Kado vidi..
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Ravnoteža između zavisnosti i nezavisnosti
Djeca vole raditi stvari zbog kojih se osjećaju sposobnima. Dijete koje je
dovoljno staro da primijeti da je slijepo može primijetiti i da druga djeca
njegove dobi rade stvari koje bi i ono željelo raditi, ali ne može. Možda
će biti razočarano time što mu nije dopušteno biti nezavisnim onoliko
koliko bi ono to željelo biti.

Kada nema opasnosti, dajte svom
djetetu nezavisnosti koliko god
možete, tako da nauči samostalno
raditi što više stvari. Kao i druga
djeca, i vaše slijepo dijete ima
potrebu moći se brinuti samo o sebi.

Čak i kada odraste, vaše će
dijete ponekad morati tražiti
pomoć od osobe koja vidi.
Naučite svoje dijete da svatko
ponekad traži pomoć.

Ne, hvala ti,
bako. Ja sam
velika djevojčica.
Znam sama
obući košulju.

Mogu brati grah
baš kao i moj
stariji brat.

Chen,
košara je
teška, a tlo
je neravno.
Možeš li
mi, molim
te, ponijeti
košaru?

Ponekad ljudi nude
neželjenu pomoć.
Naučite dijete da o
njemu ovisi hoće li
prihvatiti pomoć. Može
jednostavno reći «ne,
hvala» kada osjeća da
nešto može samo učiniti.
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Daljnje rješavanje poteškoća
Kako vaše dijete odrasta, naići će na nove izazove koje treba savladati.
Važno je zapamtiti da ste:
Vi i vaše dijete stručnjaci za procjenu onoga što je dobro za njega. Vi
razumijete njegove sposobnosti i njegovu osobnost. Vi i dijete osmislili
ste kako ćete raditi razne stvari.

Mislim da mogu
raspoznati koja zrna
nisu dobra. Mekša su.
Daj da probam, a ti mi
reci jesam li u pravu.

Sada kad je vaše dijete starije,
ono može i samo riješiti neke
probleme. Može samo smisliti
načine obavljanja raznih
zadataka.

Drugi ljudi koji imaju
oštećenje vida su smislili
puno posebnih načina
obavljanja raznih stvari.
Vaše dijete može naučiti
mnogo korisnih stvari od
drugih ljudi oštećena vida.

OK. Stavi otpadna
zrna na krpu, a
dobra zrna u košaru.
Ja ću provjeravati
kako ti ide.

Ako perem posude
jednu po jednu i čiste
posude stavljam sebi
s lijeva, neću morati
brinuti hoće li mi koja
otplutati. Osim toga,
znat ću koje sam
posude oprao.

Ja presavijam
novčanice na različite
načine, ovisno o tome
koje su vrijednosti.
Tako mogu dodirom
odrediti kolika je
vrijednost svake od
njih.
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Razmišljanje o budućnosti
Iako je vaše dijete sada staro samo
5 godina, uskoro će biti veliki
dječak ili djevojčica, a jednog dana
i odrastao čovjek. Vi mu možete
pomoći da si visoko postavi ciljeve.
Ono može odrasti kao nezavisna
odrasla osoba. Pomozite mu da
spozna svoje sposobnosti i stekne
realistični stav o svojoj sljepoći.
Slijepi odrasli mogu naučiti mnoge
vještine. Oni rade, stupaju u brak,
imaju djecu i dobri su roditelji.

Mama, sjećaš li
se kada sam bio
Tamine dobi? Toliko
si brinula o meni.
Pogledaj me sad.

Koristite svoje iskustvo da pomognete drugima
Sjećam se kada
je Juan bio malen
kao Peyo. Evo
kako sam mu
pomogla naučiti
hodati.

Kako vaše dijete odrasta,
zajedno ćete naučiti mnogo o
tome kako slijepa djeca mogu
naučiti raditi razne stvari.
Dijeljenje toga iskustva s
roditeljima koji imaju slijepu ili
slabovidnu djecu bit će im od
velike pomoći.

Da, Patia, i ja sam
se tako osjećao
kad sam bio tvoje
dobi.

Vaše odraslo dijete također može
svojim iskustvom pomoći slijepoj ili
slabovidnoj djeci. Za slijepu djecu
je jako korisno provoditi vrijeme sa
slijepim ili slabovidnim odraslim
osobama.

KAKO VAŠE DIJETE ODRASTA

Možda ćete moći surađivati s drugim ljudima na organiziranju bolje
podrške i boljih usluga za roditelje slijepe djece. Ono što je najvažnije,
možete raditi na iskorjenjivanju siromaštva, tako da u budućnosti bude
manje sljepoće.

Vaša odrasla djeca mogu odabrati rad s
drugim ljudima na poboljšanju školskih
programa i prilika za zapošljavanje za slijepu
djecu i odrasle.
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