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Δπραξηζηίεο 
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε 

λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Β’ βαζκνινγεηή θαη επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ,  Τξχθσλ 

Μαπξνπαιηά, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηνπ, πνπ ρσξίο απηή δελ ζα 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ε εξεπλά κνπ, θαζψο θαη γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία, 

ζηνηρεία ηα νπνία ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Δλ ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Γφμα Κσηζαιίδνπ γηα ηελ 

βνήζεηά ηεο θαζψο θαη ηελ Αλαζηαζία Αιεπξηάδνπ πνπ δέρηεθαλ λα κε 

βαζκνινγήζνπλ. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηνπο ζηπινβάηεο θαη θχιαθεο άγγεινχο κνπ, 

ηνπο γνλείο κνπ, πνπ ρσξίο ηελ ζηήξημή ηνπο θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ζε απηά ηα 

ηέζζεξα ρξφληα δηαξθήο πξνζπάζεηαο θαη θφπνπ δελ ζα κπνξνχζα λα θηάζσ κέρξη 

ηελ πινπνίεζε ηνπ νλείξνπ κνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κνπ. 
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Πεξίιεςε 
Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία είρε ζηφρν ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ 

Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή ηνπ απηηζηηζκνχ θαη πην  ζπγθεθξηκέλα κε ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο εθαπδεπηηθήο κεζφδνπ θαη πεξακβάζεσο δειαδή ηηο Κνηλσληθέο 

Ηζηνξίεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ.   .  

  Μηα Κνηλσληθή Ηζηνξία είλαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα 

λα δηδάμεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε παηδηά κε αλαπεξίεο. Δίλαη κηα κε 

θαηαλαγθαζηηθή πξνζέγγηζε πνπ παξνπζηάδεη θνηλσληθά ζρήκαηα θαη θαλφλεο ζηα 

παηδηά κε ηε κνξθή ζχληνκεο ηζηνξίαο. Απηή ε ζηξαηεγηθή ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηδάμεη κηα ζεηξά θνηλσληθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ελλνηψλ, 

φπσο ε πξαγκαηνπνίεζε κεηαβάζεσλ, ε αλαπαξαγσγή ελφο παηρληδηνχ θαη ε 

κεηάβαζε ζε έλα ηαμίδη(Bellini,2009). Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ηα άηνκα κε 

απηηζηηθή δηαηαξαρή παξνπζηάδνπλ ζνβαξά ειιείκκαηα  δπν εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε 

θαηαλφεζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θαζψο θαη ε αδπλακία ζηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο.  

 Βάζεη απηήο ηεο αλαζθφπεζεο ε πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο έγηλε κε 

ηελ κέζνδν ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, μέλεο θαη ειιεληθήο. Σθνπφο ηεο παξνχζαο 

εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε κειέηε ηεο ρξήζεο θαη ηεο κεζφδνπ ησλ 

Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε απηηζηηθή δηαηαξαρή. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, έγηλε ε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο θαη ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο ιεπηνκεξήο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζε ησλ ζχληνκσλ απηψλ ηζηνξηψλ. Αθφκε, δηεξεπλήζεθε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ ηζηνξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε απηζηηηθή 

δηαηαξαρή θαη θαηα πφζν ε πξνζέγγηζε απηή ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ή φρη ζηε 

βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαηαλφεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ 

κε απηηζκφ.  

Αθνινχζσο, ε πηπρηαθή εξγαζία παξνπζηάδεη ζην πξψην κέξνο ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ηνπ Απηηζκνχ θαη επαθνινχζσο, ζην δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο ζηνηρεία 

θαη απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε απηψλ ησλ ηζηνξηψλ  ζηελ 

εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ δσή ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ.  



8 
 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο(ΓΑΦ), Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο, 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, θνηλσληθή θαηαλφεζε  

Abstract 
 

This dissertation was aimed at the development of research on the Diffuse 

Developmental Disorder of autism, and more specifically the approach of the method 

of development and the passing of the Social Stories in the education of children with 

ASD. A Social Story is a non-coercive approach that presents social concepts and 

rules to children in the form of a brief story. This strategy could be used to teach a 

number of social and behavioral concepts, such as making transitions, playing a game, 

and going on a field trip.(Bellini,2009) 

Based on this review the careful approach of the subject was done by the 

method of bibliographical research, foreign and Greek. The purpose of this research 

approach is to study the use and method of Social Story in the education of children 

with autistic disorder. In order to achieve this, an attempt was made to record and 

collect information through detailed bibliographic research to present the educational 

approach of these short stories. We have also explored the effectiveness of these 

stories in educating people with autistic disorder and whether this approach 

contributes effectively or not to improving the social understanding and social skills 

of people with autism. 

Subsequently, the dissertation presents the theoretical background of Autism 

in the first part and subsequently, in the second part of the research, the results and 

results that have been obtained concerning the use of these stories in education and in 

the life of children with autism in order to improve the social interaction and social 

skills. 

 

Key Words: Autistic Spectrum Disorders (ASD), Social Stories, Social skills, 

Social understanding  
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Δηζαγσγή 
«Ο απηηζκφο είλαη ε ζνβαξφηεξε κνξθή δηαηαξαρψλ επηθνηλσλίαο. Δίλαη ην 

απνηέιεζκα κηαο λεπξνινγηθήο δηαηαξαρήο πνπ επεξξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ θαη θαηα ζπλέπεηα ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο αλάπηπμεο, θαηά έλα αζηαζή 

θαη αθαλφληζην ηξφπν»(Φίηνγινπ -Αλησληάδνπ , 2003). Θέηεη ην άηνκν ζε κηα ηζφβηα 

επηζηεκνληθά δπζαλεμήγεηε λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζην άηνκν, επεξξεάδνληάο ην ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Δπηπιένλ 

άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

είλαη ην Σχλδξνκν Rett, ε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή θαη ε παηδηθή 

απνζπλδεηηθή δηαηαξαρή.Τα ηειεπηαία ρξφληα, γίλεηαη επξέσο απνδεθηφ φηη νη 

δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηηζκφ εκπεξηέρνπλ έλα κεγάιν θάζκα 

θαηαζηάζεσλ.  

 Σην πξψην κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο δηεξεπλήζεθε ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ηεο δηαηαξαρήο ηνπ απηηζκνχ. Ο απηηζκφο είλαη κία απφ ηηο κείδνλεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Σχκθσλα κε παιαηφηεξεο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο, 

πεξίπνπ 4 έσο 5 άηνκα ζε θάζε 10.000 έρνπλ θιαζηθφ (ή ηππηθφ) απηηζκφ, θαη 

πεξίπνπ 20 άηνκα ζε θάζε 10.000 παξνπζηάδνπλ απηηζηηθέο ηάζεηο. Σχκθσλα κε ηηο 

πξφζθαηεο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο, ζηελ Δπξψπε, ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ πνπ 

εκθαλίδνπλ αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ αλέξρνληαη ζε 58 

αλά 10.000 άηνκα (Απηηζκφο: Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο , 2014)  

 Τα άηνκα κε απηηζκφ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά ειιείκκαηα ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο 

ηεο επηθνηλσλίαο, ηνπ ιφγνπ αιιά θαη ζηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, ηδηαίηεξα ζηνλ 

ηειεπηαίν ηνκέα, ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα θαη 

δπζθνιίεο. Ψζηφζν ν απηηζκφο πξνθαιεί αλαπάληεηα εξσηήκαηα ζηνπο επηζηήκνλεο 

πνπ επί ζεηξά εηψλ θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε φια απηά ηα εξσηήκαηα κέζα απφ 

ζσξεία εξεπλψλ θαη κειεηψλ, δίρσο αηζηφδνμα απνηειέζκαηα φζνλ αλαθνξά ηελ 

αηηηνινγία θαζψο θαη ηελ θχζε ηεο δηαηαξαρήο. Ζ πνηθηιηνκνξθία ηεο θιηληθήο 

εηθφλαο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ, ε αληηκεηψπηζε ηεο, ε αηηηνινγία ηεο αιιά θαη ε 

ηδηαηηεξφηεηεο απφ άηνκν ζε άηνκν, απνηεινχλ αλαπάληεηα εξσηήκαηα γηα ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ έξεπζε ιχζεσλ αιιά θαη γηα ηνπο 

γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά δπζθνιίεο. Απηά ινηπφλ, 

πξνζπάζεζα κέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή κνπ πξνζέγγηζε λα αλαδείμσ.  
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Αθνινχζσο, ην δεχηεξν ππν κειέηε ζέκα θαη ζην νπoίν επηθεληξψλεηαη ε εξγαζία, 

ππήξμε ε ρξήζε ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. 

Γηα ηελ  κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, ρξεηάζηεθε λα  εξεπλεζεί δηεμνδηθά θαη 

ιεπηνκεξψο κέζα απφ μέλεο θαη ειιεληθέο βηβιηνγξαθίεο θαζψο θαη ε αλαδήηεζή 

επηζηεκνληθψλ άξζξσλ. Δπίζεο, γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηελ εμέιημε ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ αιιά θαη ηελ λνκνζεηηθή ππφζηαζε γηα ηα 

εηδηθά ζρνιεία θαη θέληξα απαζρφιεζεο ηνπο.  

Πνιινί γνλείο ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (ASD) 

απερνχλ απηφ ην ζπλαίζζεκα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

Γλσξίδνπλ φηη ην παηδί ηνπο έρεη πνιιέο ππέξνρεο ηδηφηεηεο γηα λα πξνζθέξεη ζε 

άιινπο, αιιά ε θχζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο, ή κάιηζηα νη θαθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηέο 

ηνπο, ζπρλά ηνπο εκπνδίδεη λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Απηή 

ε απνγνήηεπζε εληζρχεηαη φηαλ νη γνλείο γλσξίδνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο ζέινπλ 

απεγλσζκέλα λα έρνπλ θίινπο, αιιά απνηπγράλνπλ φηαλ πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ 

θίινπο. Σπρλά, ε απνηπρία ηνπο είλαη άκεζν απνηέιεζκα αλεπαξθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη αθαηάιιεισλ πφξσλ πνπ ζπλήζσο δηαηίζεληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Μηα κέζνδνο πνπ επηθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα είλαη ε 

κέζνδνο ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ.  

Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ινηπφλ  πξσηνεκθαλίζηεθαλ ην 1993 θαη απνηέιεζε 

δεκηνχξγεκα ηεο Carol Gray πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα κε απηηζκφ λα βειηηψζνπλ ηηο 

θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαζψο θαη λα απνθηήζνπλ θνηλσληθή θαηαλφεζε . Δίλαη ε 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ βνεζά ηα ηα άηνκα κε απηηζκφ λα δψζνπλ απαληήζεηο 

ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. Οη "θνηλσληθέο ηζηνξίεο", σο γεληθφο φξνο, 

αλαθέξνληαη ζήκεξα ζε εηθνλνγξαθεκέλν πιηθφ πνπ ππνζηεξίδεη θείκελν ή θείκελν 

πνπ παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο. Παξνπζηάδνπλ ηηο ρξήζηκεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο 

γηα θάζε θαηάζηαζε ζε κνξθή ηζηνξηψλ, κε απιφ θαη θαηαλνεηφ ιεμηιφγην. 

Αλεμάξηεηα απφ ην ζθνπφ ηεο, ε αλάπηπμε θαη ε ρξήζε θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ είλαη 

ζπρλά έλα έξγν πνπ ππνηηκάηαη απφ ηελ άπνςε ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπ ή πνπ 

κπνξεί απιά λα παξαλνεζεί(Vicker,1998). Οη  ζχληνκεο απηέο  ηζηνξίεο πεξηγξάθνπλ 

ηηο ζρεηηθέο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπληζηψζεο, ηελ πξννπηηθή ησλ άιισλ, 

ηελ ιχζε ζε κηα θαηάζηαζε  ή θαηάιιειε απάληεζε ή ηελ αληηκεηψπηζε κηαο 

θαηάζηαζεο ή ελφο γεγνλφηνο. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ έρνπλ ζνβαξά 

ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θνηλσληθή θαηαλφεζε. (Janzen, 
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1998). Γεληθά ηα παηδηά κε απηηζκφ αλακέλεηαη λα ζεκεηψζνπλ πξφνδν ζηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ εηψλ, αιιά ζα ην θάλνπλ πην 

αξγά απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο αλαπεξία. 

Δπαθνινχζσο, ηα εξσηήκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα είλαη α) κπνξεί ε 

ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ λα είλαη ιεηηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηα 

παηδηά κε απηηζκφ; β) κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχκε λα παξέκβνπκε γηα ηελ βειηίσζε 

ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ζπλδξφκνπ ζε άηνκα κε ζνβαξφηεξα ζπκπηψκαηα; Όια απηά 

ηα εξσηήκαηα απαληήζεθαλ ελ κέξεη ελψ άιια ρξεηάδεηαη κειινληηθή ελαζρφιεζε.  

 

 

Κεθάιαην 1
ν
 : Γηαηαξαρή Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο  

 

1.1 Οξηζκόο  

Ο απηηζκφο είλαη κηα Γηάρπηε  Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή θαη θαζηζηά κέινο κίαο 

νκάδαο δηαηαξαρψλ, πνπ είλαη γλσζηή σο απηηζηηθφ θάζκα (ASD) θαη απνηειεί κηα 

πεξίπινθε λεπξνβηνινγηθή δηαηαξαρή πνπ ηππηθά δηαξθεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ αηφκνπ. Ο απηηζκφο είλαη πνιππαξαγνληηθή, πνιχπινθε δηαηαξαρή 

ηεο  ςπρνθηλεηηθήο – λεπξνινγηθήο αλάπηπμεο ελφο αηφκνπ. Πξφθεηηαη γηα δηαηαξαρή 

πνπ επεξξεάδεη ην απηηζηηθφ άηνκν λα αληηιεθζεί ηνλ θφζκν αιιά θαη ηνλ ίδην ηνπ 

ηνλ εαπηφ. «Ο ραξαθηεξηζκφο «δηάρπηεο», δειψλεη φηη ε δηαηαξαρή επεξεάδεη φιε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, θαζψο πξνθαιείηαη έθπησζε ζε ηξεηο πεξηνρέο: ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θαληαζία. Απφ ηελ άιιε , ν 

ραξαθηεξηζκφο «αλαπηπμηαθέο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνλίζεη φηη ην πξφβιεκα 

εκθαλίδεηαη θαηα ηελ πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο. (Εαραξφγεσξγα & Πνιπρξνλνπνχινπ , 

2013).  

Ο απηηζκφο είλαη έλα ζχλνιν ζπκπησκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε 

παηδί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη φρη κε ηελ ίδηα ζπρλφεηα. Ζ δηαηαξαρή απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθφξσλ επηπέδσλ αληθαλφηεηα ζηηο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη απφ επαλαιακβαλφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο. Τα ζπκπηψκαηα πνηθίινπλ απφ ήπηα έσο βαξηά. Μία επηφηεξε κνξθή 
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ηεο δηαηαξαρήο είλαη γλσζηή σο ζχλδξνκν Asperger. Άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο 

πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο είλαη ην Σχλδξνκν Rett, ε 

δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή θαη ε παηδηθή απνζπλδεηηθή δηαηαξαρή. (Ξηνχθε-

Σππξνκήηξνπ , 2016)  

 Ο πξψηνο πνπ εηζήγαγε ηνλ φξν ήηαλ ν Διβεηφο ςπρίαηξνο Bleuler ην 1911. 

Σχκθσλα κε ην DSM-V (2013), ν πξνεγνχκελνο φξνο αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ φξν 

«Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο»(Autism Spectrum Disorder)  αληί ηνπ νξηζκνχ 

«Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γαηαξαρέο» (Pervasive Developmental Disorders).Υπήξμε 

κηα ηεξάζηηα αιιαγή πνπ ήξζε λα αιιάμεη ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα. Μηα 

απνζαθήληζε θαη δηεπθφιπλζε γηα ηνπο επηζηήκνλεο αιιά θαη γηα ηα ίδηα ηα 

εκπιεθφκελα πξφζσπα ,θαζψο ν λένο νξηζκφο «απαιιάζεηε» απφ ηελ ηακπέια θαη 

πνηα γίλεηαη μεθάζαξε ε δηαηαξαρή.  

Ο απηηζκφο είλαη κία θαζκαηηθή δηαηαξαρή, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη 

εκθαλίδεηαη κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Έηζη, ε δηάγλσζε κπνξεί λα θπκαλζεί 

απφ ηνλ ήπην έσο ηνλ βαξχ απηηζκφ, θαη ελψ ηα παηδηά πνπ ηνλ έρνπλ (αλήθνπλ ζην 

θάζκα) είλαη πηζαλφλ λα παξνπζηάζνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, είλαη επίζεο 

μερσξηζηά, φπσο ηα ρξψκαηα ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ θαη ην θαζέλα δηαρεηξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά (grab bag) ζπκπηψκαηα. Δλψ έλα παηδί ίζσο λα κηιάεη ζπάληα θαη λα 

δπζθνιεχεηαη ζην λα κάζεη πψο λα γξάθεη θαη πψο λα δηαβάδεη, θάπνην άιιν κπνξεί 

λα είλαη ηφζν πςειά ιεηηνπξγηθφ, πνπ λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί καζήκαηα ζε 

ηππηθφ ζρνιείν. Δπηπιένλ, θάπνην παηδί κπνξεί λα είλαη ηφζν επαίζζεην ζηελ 

αίζζεζε ηνπ πθάζκαηνο, πνπ φιεο νη εηηθέηεο ζα πξέπεη λα θφβνληαη πξηλ βάιεη 

θάπνην ξνχρν, ελψ ν θίινο ηνπ, πνπ είλαη επίζεο απηηζηηθφο, κπνξεί λα κελ έρεη 

θαζφινπ αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα.( Ξηνχθε-Σππξνκήηξνπ, 2016) 

  

1.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή 
Σηηο αξρέο ηνπ 1900, πεξηγξάθηεθε γηα πξψηε θνξά ν απηηζκφο ,απφ ηνλ Διβεηφ 

ςπρίαηξν, Eugen Blueler. Ο φξνο πξνέξρεηαη απφ ηελ Διιεληθή ιέμε «εαπηφο» θαη 

νπζηαζηηθά ζεκαίλεη «έλαο απνκνλσκέλνο εαπηφο», έλαο εζσζηξεθήο άλζξσπνο. Τν 

1911 ν Eugen Blueler, μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν γηα λα αλαγλσξίζεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ κε ζπκπηψκαηα ζρηδνθξέλεηαο δειαδή κηα αλσκαιία 

javascript:;
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πνπ είρε σο απφξξνηα ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο αλζξψπνπο θαη 

ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, έλαλ πξνζδηνξηζκφ ηφζν αθξαίν, πνπ έκνηαδε λα αθήλεη 

απέμσ ηα πάληα εθηφο απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ(Frith,1994). Δπηπξνζζέησο, ην 

1940,ν φξνο «απηηζκφο» είρε εμαπισζεί ζηηο επηζηεκνληθέο κειέηεο ζηηο Ζλσκέλεο 

πνιηηείεο θαη αλαθεξφηαλ ζε κηα νκάδα παηδηψλ πνπ παξνπζίαδαλ δπζθνιίεο ζηνλ 

θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα. Σπλεπψο, νη φξνη «απηηζκφο» θαη 

«ζρηδνθξέλεηα» παξέκεηλαλ ηαπηφζεκεο έλλνηεο κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, φηαλ νη 

επηζηήκνλεο φξηζαλ εθ λένπ ηνλ νξηζκφ ηνπ απηηζκνχ θαζψο θαη ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

ηνπ πιαηζίνπ.  

 Μνινλφηη ν φξνο «απηηζκφο»  πξνππήξρε απφ ην 1911 θαη ζπζρεηίζηεθε κε 

ηνλ φξν ηεο «ζρηδνθξέλεηαο»  νη πξσηνπφξνη  σζηφζν ζηνλ απηηζκφ ππήξμαλ ν Leo  

Kanner θαη ν  Aspenger νη νπνίνη εξγάζηεθαλ πάλσ ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή 

αλεμάξηεηα  έλαο απφ ηνλ άιινλ θαη  δεκνζίεπζαλ γηα πξψηε θνξά έξεπλεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο. Οη δπν απηνί εξεπλεηέο είραλ αζρνιεζεί κε πεξηπηψζεηο 

«πεξίεξγσλ» παηδηψλ, παξνπζηάδνληαο  νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

δελ είραλ ζπλαληήζεη ζε «θπζηνινγηθά» παηδηά θαη ηνπο θίλεζε ην ελδηαθέξνλ λα 

αλαθαιχςνπλ ηελ αηηία ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά κε ηελ αξρηθή 

ηνπνζέηεζε ηνπ Blueler, ήηαλ ην γεγνλφο φηη ε δηαηαξαρή απηή πθίζηαληαη εθ 

γελεηήο. Ο Aspenger ζεσξήζεθε ιαλζαζκέλα φηη πεξηέγξαςε κηα δηαθνξεηηθή 

δηαηαξαρή απφ απηή ηνπ Kanner  σζηφζν, φπσο απνδείρηεθε ,απηφ δελ ίζρπε. Ο 

Kanner πεξηέγξαςε ηνλ ιεγφκελν ζήκεξα «θιαζζηθφ απηηζκφ», ελψ ν Aspenger κηα 

επξχηεξε έλλνηα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «απηηζηηθή ςπρνπάζεηα». Σήκεξα ν φξνο 

πνπ δηαηχπσζε ν Kanner, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη ην παηδί κε ηνλ 

αζηεξηζκφ ησλ θιαζηθψλ, «ππξηληθψλ», ραξαθηεξηζηηθψλ.(Frith,1994). 

 Ζ Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο ζχκθσλα κε ην λφκν πεξί εθπαίδεπζεο 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο (IDEA), ηαμηλνκείηαη σο αλαπηπμηαθή αλαπεξία πνπ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ θαη 

επεξεάδεη  δπζκελψο ηελ απφδνζε ηνπ παηδηνχ ηφζν ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

φζν θαη ζηε θαζεκεξηλφηεηά ηνπ.(Fenell, 2013, p. 1 φ.α  Coleman- Hardin, 2015) 

2015). Τα ραξαθηεξηζηηθά ή ηα ζπκπηψκαηα  ηα νπνία έρνπλ ζπλδεζεί κε ηνλ 

απηηζκφ είλαη νη επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο, νη αζπλήζηζηεο αληηδξάζεηο ζε 
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αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο θαη νη αληηδξάζεηο ζε αιιαγέο ρψξνπ, ρξφλνπ θαη 

γεληθφηεξσλ  θαζεκεξηλψλ αιιαγψλ . 

 Σην DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ζηελ 

αλαζεσξεκέλε  πέκπηε  ηνπ έθδνζε (2013) νξίδεη ηνλ απηηζκφ κε ηνλ θαηλνχξγην φξν 

«Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο»(Autism Spectrum Disorder) αληί ηνπ 

πξνεγνχκελνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ «Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο» 

(Pervasive Developmental Disorders). Ζ Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο 

απνδεηθλχεηαη σο κηα επξεία έλλνηα πνπ πεξηγξάθεη κηα πιεζψξα πνιχπινθσλ 

αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ ηνπ εγθεθάινπ.  

 

1.2. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ κε ΓΑΦ 
Τα απηηζηηθά παηδηά θαηα ηελ γέλλεζή ηνπο δελ δηαζέηνπλ θαλέλα ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ λα πξνδηαζέηεη ηελ χπαξμε ηεο δηαηαξαρήο. Ζ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ γίλεηαη θαηά ην 3
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη παξνπζηάδεη 

ζπκπεξηθνξέο αζπλήζηζηεο θαη αλεζπρεηηθέο γηα ηνπο γνλείο. Ψζηφζν παξαηεξείηαη  

πνηθηιία ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα κελ θαηέρνπλ 

ζηνλ ίδην βαζκφ απηψλ. Σηελ πξψηε αλαθνξά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Kanner 

θαη αθνξνχζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά, ν ίδηνο είρε εθθξάζεη δπν ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο, ηελ απζηηζηηθή κνλαρηθφηεηα 

θαη ηελ ςπραλαγθαζηηθή εκκνλή ζηελ νκνηνκνξθία.  

 Ο απηηζκφο ζήκεξα δηαγλψζθεηαη ζπγθξίλνληαο ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ 

κε ηα ζπκπηψκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζε θαηαιφγνπο επίζεκσλ δηαγλσζηηθψλ 

θξηηεξίσλ, φπσο είλαη ην DSM-V θαη ην ICD-10. Καη ηα δχν δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα 

νξίδνπλ ηελ ίδηα ηξηάδα ζπκπησκάησλ γηα ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην Φάζκα ηνπ 

Απηηζκνχ 

 Γπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

Τα λήπηα κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ αλσκαιίεο ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ θνηλσληθέο 

ηνπο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Έλα «θπζηνινγηθφ» λήπην ζρεδφλ κεηά ηελ 

γελλεζή ηνπ παξνπζηάδεη έλαλ ελεξγεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ 

πεξηβάιινπλ. Ζ δπζιεηηνπξγία απηή επηζεκάλζεθε απφ ηνλ Kanner θαη ηνλ Aspenger  
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ζηηο πξψηεο ηνπο θαηαγξαθέο ησλ «πεξίεξγσλ παηδηψλ», ηα νπνία έδεηρλαλ αλίθαλα 

λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ θπζηνινγηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο κε 

άιινπο αλζξψπνπο (Frith,1994). Σηελ εξγαζία πνπ παξαζέηεη ν Kanner ζηηο 

παξαζηαηηθέο πεξηγξαθέο  ησλ 11 παηδηψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε, δηαπίζησζε ηελ 

«απηηζηηθή κνλαρηθφηεηα» ηελ αδπλακία ησλ παηδηψλ λα ζπλαλαζηαθνχλ θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο απφ ηελ γελλεζή ηνπο.  

 

 Γπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία 

Παξαηεξείηαη κεγάιε δπζθνιία θαη ηδηνξξπζκία ζηελ νκηιία ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

δπζθνιέπνληαο ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηθνηλσλία. Ζ 

εμέιημε ηεο γιψζζαο εκθαλίδεηαη θαζπζηεξεκέλε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε 

ΓΑΦ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ θνηλσληθή ηνπο εμέιημε. Ζ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο ζηα 

παηδηά κε απηηζκφ αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία κε ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, πνπ 

αλαπηχζζνληαη ρσξίο πξνβιήκαηα, αιιά εκπνδίδεηαη ζηα δηάθνξα αλαπηπμηαθά 

ζηάδηα απφ ηνλ βαζκφ ηεο δηαηαξαρήο ηνπ απηηζκνχ θαη απφ ηελ λνεηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπο.(Νφηαο, 2016).Μνιαηάπηα, ην κεγαιχηεξν κέγεζνο ησn εξεπλψλ επηθεληξψλεηαη 

ζηνλ ιφγν ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαζψο εθηφο απφ ηελ ηδηνξξπζκία πνπ 

παξαηεξείηαη, αληηκεησπίδνπλ θαη δπζθνιίεο θαηαλφεζεο. Υπάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

παηδηψλ πνπ δελ κηινχλ πνηέ αιιά ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο ηα έρνπλ αθνχζεη φια λα 

πξνθέξνπλ νιφθιεξεο θξάζεηο, ελψ ππάξρνπλ θαη ηα παηδηά πνπ παπαγαιίδνπλ αιιά 

ζπαλίσο ιελε θάηη απφ κφλα ηνπο.(Frith,1994). Απηέο νη πεξηπηψζεηο απνηεινχλ 

βαξηέο επηθνηλσληαθέο κεηνλεμίεο. 

 

 ηεξενηππηθέο επαλαιακβαλόκελεο ζπκπεξηθνξέο  

Ο Kanner  αλαθέξεηαη ζηελ επηζπκία ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ γηα νκνηνκνξθία, θαζψο 

δηαθαηέρνληαη απφ πξάμεηο πνπ επαλαιακβάλνληαη ,νκνίσο θαη ηα ιεγφκελα ηνπο. «Ζ 

πνηθηιία ησλ απζφξκεησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ δηαθαηέρεηαη απφ κηα αγσληψδε θαηαλαγθαζηηθή επηζπκία 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νκνηνκνξθίαο»(Frith, 1994). Δλψ νη επαλαιακβαλφκελεο 

θηλήζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζε παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε , απηέο εμαθαλίδνληαη 

κεηα ην πξψην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο , ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά κε απηηζκφ φπνπ νη 

ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο είλαη ζηαζεξέο θαη επαλαιακβάλνληαη.  
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Αλαιπηηθφηεξα, ζην ηα λέα δεδνκέλα κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ 

εγρεηξηδίνπ, DSM-V(2013), αλαθέξεη 7 θξηηήξηα , ρσξηζκέλα ζε δχν  νκάδεο αληί ησλ 

ηξηψλ  νκάδσλ  ρσξηζκέλα ζε 12 θξηηήξηα  : 

 (Ι) «Επίμονα ελλείμμαηα ζηην κοινωνική επικοινωνία και ηην κοινωνική 

αλληλεπίδραζη ζε πληθώρα πλαιζίων» 

o  «κοινυνική- ζςναιζθημαηική αμοιβαιόηηηα (π.σ αποθςγή ηηρ θςζιολογικήρ 

βλεμμαηικήρ επαθήρ για ηην αποκαηάζηαη αμοιβαίυν ζςναλλαγών», 

(Volkmar & Mayes, 1990 ό.α Wilmshurst, 2011) 

o «ζςμπεπιθοπέρ μη λεκηικήρ επικοινυνίαρ ζηην πποζπάθεια για κοινυνική 

αλληλεπίδπαζη», 

o  «πποζπάθεια για ανάπηςξη, διαηήπηζη και καηανόηζη ηυν ζσέζευν» 

«Ο βαζκφο ηεο βιάβεο ζηελ επηθνηλσλία κπνξεί λα πνηθίιιεη ζηα άηνκα κε απηηζηηθή 

δηαηαξαρή. Αλ ππάξρεη νκηιία ζπρλά εκθαλίδεηαη κε θαζπζηέξεζε θαη ππάξρεη 

κεγάιε δπζθνιία ζην μεθίλεκα ή ηε δηαηήξεζε κηαο ζπδήηεζεο.» (Wilmshurst , 

2011). Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηα ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηα 

παηδηά κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ είλαη «θπζηνινγηθέο» .Τέηνηα 

είλαη ε δηαηήξεζε ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο, ε ρξήζε εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ θαη 

νη ρεηξνλνκίεο ,ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο θιπ. 

 (ΙΙ) «Περιοριζμένες, επαναλαμβανόμενες ζσμπεριθορές, ενδιαθέρονηα 

ή δραζηηριόηηηες», ηοποθεηώνηας ηις δσζκολίες ζε όροσς όπως 

o «ζηεπεόηςπη ή επαναλαμβανόμενη κίνηζη, σπήζη ανηικειμένυν ή 

ομιλίαρ», 

o «επιμονή ζηη νηποπαλόηηηα» 

o «ανέλικηη ηήπηζη ποςηινών», «ηελεηοςπγικέρ ζςνήθειερ» 

o «αναζηάηυζη ζηιρ αλλαγέρ και ηιρ μεηαβάζειρ» 

o «ακαμτία ζκέτηρ ,( π.σ. επίμονη άπνηζη να πποζαπμοζηούν ζε αλλαγέρ 

ηος ππογπάμμαηορ», (Wilmshurst,2011) 

o «πεπιοπιζμένα και απόλςηα δομημένα ενηονόηαηα ενδιαθέπονηα» 

o «δςζκολίερ ζηην αιζθηηηπιακή επεξεπγαζία» 

o «ςπέπ ή ςπό-διέγεπζηρ από αιζθηηηπιακά ειζεπσόμενα», 

o «αζςνήθιζηο ενδιαθέπον ζε αιζθηηηπιακέρ διαζηάζειρ ηος 

πεπιβάλλονηορ» (Αιεμάλδξνπ , 2013) 

https://www.paidiatros.com/paidi/ygeia/askisi-somatiki-drastiriotita
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1.3.2. Πξώηκα ραξαθηεξηζηηθά  

Ο εληνπηζκφο ηεο ΓΑΦ είλαη δχζθνινο πξηλ ηελ ειηθία ησλ 12 κελψλ αιιά ε 

δηάγλσζε είλαη ζπλήζσο εθηθηή θαηά ηελ ειηθία ησλ 2 – 2,6 ρξφλσλ. Οη πξψηκεο 

ελδείμεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ είλαη νη εμήο:  

 Απνπζία ή θησρή βιεκκαηηθή επαθή 

Σε απηή ηελ ειηθία αλακέλεηαη ην βξέθνο λα αληαπνθξίλεηαη ζε εξεζίζκαηα θαη λα 

αθνινπζεί κε ην βιέκκα ηνπ ην άηνκν πνπ ηνπ κηιάεη, λα αληηδξάεη κε ρακφγειν 

σζηφζν απηφ δελ επηηπγράλεηαη κε ηα παηδηά κε ηελ δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ. «Τν 

βιέκκα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ είλαη απνθιίλνλ. Σε αθξαίεο πεξηπηψζεηο θνηηνχλ 

κέζα ή πέξα απφ ηνλ ελήιηθα, εκπνδίδνληαο έηζη ηελ αλάπηπμε αιιειεπηδξαζηηθψλ 

πξνηχπσλ κεζνιαβεκέλσλ απφ ην βιέκκα» (Wenar & Kerig , 2008) 

 

 Πξνζθόιιεζε  

Έρεη δηαπηζησζεί κέζα απφ έξεπλεο φηη κε ηελ απνπζία ηεο κεηέξαο ην παηδί ληψζεη 

αλήζπρν, ελψ κε ηελ επηζηξνθή ηεο γίλεηαη αληηιεπηή ε ηθαλνπνίεζή ηνπ πξνο ην 

πξφζσπν απηφ. Ψζηφζν είλαη ακθίβνιν αλ ην παηδί αληηιακβάλεηαη ηελ κεηέξα σο 

ελφο πξνζψπνπ απηφλνκνπ. 

 Απνπζία  Υακόγεινπ  

Τν θνηλσληθφ ρακφγειν αλαδχεηαη πεξίπνπ  ζηελ ειηθία ησλ 6 εβδνκάδσλ. Τα παηδηά 

κε απηηζκφ δελ αληαπνθξίλνληαη  κε ρακφγειν ζε θηλήζεηο θαη εθθξάζεηο ή ζε 

παηρληδηάζκαηα. 

 Κνηλή Δζηία πξνζνρήο  

«Ζ θνηλή εζηία πξνζνρήο κπνξεί λα εθδεισζεί είηε θνηηάδνληαο ηνλ άιινλ άλζξσπν 

ηελ θαηάιιειε ζηηγκή είηε θέξλνληαο θαη δείρλνληαο ηνπ θάηη».(Frith, 1994) .Μέζα 

απφ απηέο ηηο ελδείμεηο δηαπηζηψζεθε φηη έιεηπαλ απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηα  

παηδηά κε απηηζκφ.  

 Κνηλσληθή  Μίκεζε 

Μηα αθφκε δεμηφηεηα πξν-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε θνηλσληθή κίκεζε ε νπνία 

δηαθξίλεηαη έληνλα ζηα θπζηνινγηθά βξέθε θαζψο κπνξνχλ λα κηκνχληαη νξηζκέλεο 

θηλήζεηο ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ γέλλεζή ηνπο. (Κάθνπξνο & 
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Μαληαδάθε, 2006) Δίλαη επδηάθξηηε ε απνπζία κίκεζεο θηλήζεσλ ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ. 

 

1.3.2. πλνδά Υαξαθηεξηζηηθά  

Πέξα απφ ηα πξσηεχνληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, ππάξρνπλ θαη 

άιια ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα εθ ησλ νπνίσλ κπνξεί έλα απφ απηά είλαη  ε 

απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά φπσο ην ρηχπεκα ηνπ θεθαιηνχ, ην ραζηνχθηζκα, ην 

γδάξζηκν ή ην δάγθσκα ηνπ εαπηνχ ηνπ απφ ην ίδην ην άηνκα (Wenar & K.King, 

2009). Σχκθσλα κε ηνλ Donnellan θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1984), απηνχ ηνπ είδνπο 

ε ζπκπεξηθνξά είλαη απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο ιεθηηθψλ κέζσλ ζηα απηηζηηθά παηδηά 

γηα ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. «Ψζηφζν νη Bartak θαη Rutter (1976) 

αλαθέξνπλ φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηα παηδηά κε απηηζκφ θαη 

λνεηηθή πζηέξεζε θαη ελδέρεηαη λα ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ θαζπζηέξεζε 

παξά κε ηνλ απηηζκφ». («Απηηζκφο,ζπκπηψκαηα θαη ζπλνδά πξνβιήκαηα»,2015), 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνιιψλ παηδηψλ ν νπνίν εληνπίζηεθε χζηεξα απφ εθηελείο 

έξεπλεο, απνηειεί ε εθδήισζε έληνλσλ θνβηθψλ αληηδξάζεσλ απέλαληη ηφζν ζε 

αληηθείκελα φζν θαη ζε αλζξψπνπο.  

 

1.3. Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο 
Ζ έξεπλα γηα ηνλ Απηηζκφ έρεη πξνρσξήζεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε εμαηξεηηθά 

απνηειέζκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ είραλ 

πξνθχςεη, πξνζπαζψληαο έηζη  κέζα απφ εθηελείο κειέηεο λα αλαθαιπθζεί ε θχζε 

ησλ αηηηνινγηθψλ  παξαγφλησλ ηνπ απηηζκνχ. Σηηο κέξεο καο είλαη γεληθά παξαδεθηφ 

φηη ν απηηζκφο είλαη κηα δηαηαξαρή νξγαληθήο αηηηνινγίαο θαη κάιηζηα 

πνιππαξαγνληηθήο, ζεσξείηαη φηη ζπκβάιινπλ πνιινί παξάγνληεο γεγνλφο πνπ 

δπζρεξαίλεη ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ. Μνιαηαχηα, ππάξρνπλ 

ηξεηο κεγάιεο θαηεπζχλζεηο ζηελ αηηηνινγία ηνπ πξνβιήκαηνο: ςπρνδπλακηθέο, 

βηνινγηθέο, θαη ζπκπεξηθνξηθέο. (Πνιπρξνλνπνχινπ & Εαραξφγεσξγα,2013). 

Ψζηφζν νη επηζηήκνλεο δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε αθξηβή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θχζε 

ηνπ απηηζκνχ θαη θαη ‘επέθηαζε γηα ηελ αηηηνινγία ηνπ.  
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Ο Kanner  ην 1943, φηαλ θαη πξσηναζρνιήζεθε κε ηνλ απηηζκφ, εθδήισλε 

ηελ έληνλε ακθηζπκία ζηελ απφδνζε επζπλψλ γηα ηνλ απηηζκφ, θαζψο νχηε θαη ν 

ίδηνο κπνξνχζε λα θαηαιήμεη ζε έλα αζθαιέο ζπκπέξαζκα. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα νη 

έξεπλεο  έρνπλ  αιιάμεη  θαη ηειηθψο έρνπλ θαηαιήμεη ζε έλα ζπκπέξαζκα ζην νπνίν 

ζπκθσλνχλ νη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο κεηά απφ πνιιέο δηαθσλίεο, ζην γεγνλφο φηη 

ν απηηζκφο είλαη ην απνηέιεζκα νξγαληθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη έρεη βηνινγηθή 

πξνέιεπζε, νπνία επεξεάδεη ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε θαη κνξθνινγία ηνπ 

εγθεθάινπ, θπξίσο θαηά ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ. Τα ηειεπηαία 

ρξφληα νη ελδείμεηο πνπ ππνδειψλνπλ φηη δελ ζα πξέπεη λα αλαδεηνχκε ην αίηην ηνπ 

Απηηζκνχ αιιά κηα καθξά αηηηνινγηθή αιπζίδα. 

 Σχκθσλα κε παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί, ε αηηία ηνπ 

απηηζκνχ απνδίδνληαλ ζηελ κεηέξα ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ. Σηελ κεηέξα γηα πνιιά 

ρξφληα απνδίδνληαλ νη ραξαθηεξηζκνί φπσο ςπρξή, θαηαλαγθαζηηθή, δηαλνννχκελε, 

δηαηαξαγκέλε, ςπρσηηθή ή αλψξηκε. Σπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηηο πξψηεο 

ςπρνδπλακηθέο ζεσξίεο, ε αηηία ηνπ απηηζκνχ απνδίδνληαλ ζηελ κεηέξα θαη ζηελ 

αδπλακία ηεο λα αλαπηχμεη έλα θπζηνινγηθφ  δεζκφ κε ην παηδί. Ψζηφζν απηέο νη 

ζεσξίεο  χζηεξα απφ ρξφληα, απνδείρζεθαλ αβάζηκεο θαη ιαλζαζκέλεο. Αληίζεηα 

έρνπλ απνδεηρζεί φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ δε δηαθέξνπλ απφ ηνπο γνλείο 

άιισλ παηδηψλ. Σχκθσλα κε λέεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ε ειηθία ηνπ 

παηέξα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο. Σπγθεθξηκέλα, 

«επηθίλδπλε» θξίζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο ε ειηθία 25 θαη θάησ θαη 51 θαη άλσ. 

Σηνηρεία απφ γελεηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ν θίλδπλνο γηα ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ είλαη πεξίπνπ 3%-6%, δειαδή 50 έσο 100 θνξέο κεγαιχηεξνο 

απφ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο δηαηαξαρήο ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Οη ζπγγξαθείο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ν απηηζκφο είλαη «ε πεξηζζφηεξν θιεξνλνκίζηκε ςερηαηξηθή 

δηαηαξαρή»(Wilmshurst,2011). Ψζηφζν ζχγρξνλεο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ σο 

«έλνρν» ηελ ζεξνηνλίλε ,ε νπνία αληρλέπηεθε ζε πςειά επίπεδα ζην αίκα ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ θαηά 25% πεξίπνπ.(Klinger & Dawson,1996  φ.α Wilmshurst, 

2011). Σχγρξνλεο γελεηηθέο έξεπλεο εκπιέθνπλ ηα δίδπκα αδέξθηα. Έρεη βξεζεί φηη 

ζηνπο κνλνδπγσηέο(ηαπηφζεκνπο δηδχκνπο), ηα πνζνζηά ηνπ απηηζκνχ εκθαλίδνληαη 

πνιχ πςειά.(Folstein and Rutter 1987.Rutter, 2005 φ.α Πνιπρξνλνπνχινπ & 

Εαραξφγεσξγα, 2013) 
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Σχγρξνλεο ελδείμεηο θαηαδεηθλχνπλ σο πηζαλφ αίηην γηα νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο απηηζκνχ, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη πξνζβάιινπλ 

θαη έρνπλ αληίθηππν ζην έκβξπν, πξνθαιιψληαο εγθεθαιηθέο αλσκαιίεο, 

λεπξνινγηθέο αλσκαιίεο θαη αλνζνπνηεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο. Τξέρνπζεο ππνζέζεηο 

γηα ηελ αηηηνινγία ηνπ θάζκαηνο ζπζρεηίδνπλ ηελ θιεξνλνκηθφηεηα σο κηα 

ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο. Τα αδέξθηα ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ έρνπλ 3% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ θαη ηα ίδηα ηελ 

δηαηαξαρή, 50 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απφ ηα παηδηά πνπ δελ αδέξθηα κε 

απηηζκφ.( Καιχβα,2005). 

 

1.4. Γηάγλσζε 
Τν πιέγκα ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ειιεηκκάησλ, πνπ έρεη θαηαζηεί γλσζηφ σο ηξηάδα 

Wing, απνηειεί ζήκεξα ηελ βάζε δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνχ.(Rutter & Schopler,1987 

φ.α Happe, 2003). Σηελ δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δχν βαζηθά 

δηαγλσζηηθά εξγαιεία ηα πιένλ δηαδεδνκέλα απφ θιηληθνχο , α) Γιαγνυζηικό και 

Σηαηιζηικό Δγσειπίδιο Ψςσικών Γιαηαπασών, Τξίηε αλαζεσξεκέλε έθδνζε (DSM-III-

R), Ακεξηθαληθή Χπρηαηξηθή Δηαηξεία 1987, θαη β) Γιεθνήρ Ταξινόμηζη Νόζυν , 10
ε
 

αλαζεψξεζε ( ICD-10), Παγθφζκηα Οξγάλσζε Υγείαο 1990, έρνπλ ζρεδηαζηεί κε 

βάζε ηα ηξία ζεκειηψδε ειιέηκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηξηάδα ηεο Wing. Ζ 

ηξηάδα πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ αθνξά ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηελ επηθνηλσλία θαη 

ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία (ζπκβνιηθφ παηρλίδη), θαη ην νπνίν δηακνξθψλεη έλα 

πιαίζην έξεπλαο ηνπ απηηζκνχ , γηαηί κε ιίγα ιφγηα νξίδεη ην πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα 

ιπζεί θαη ηελ εηθφλα πνπ πξέπεη λα εκελεπηεί.  

Ο απηηζκφο δηαγηγλψζθεηαη ζπγθξίλνληαο ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ κε ηα 

ζπκπηψκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζε θαηαιφγνπο επίζεκσλ δηαγλσζζηηθψλ 

θξηηεξίσλ.(ICD & DSM). Ζ δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ ζχκθσλα κε ην DSM-IV-TR 

(2000) γίλεηαη κεηά ην δεχηεξν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ θαη είλαη δχζθνιν λα 

γίλεη πξηλ ηελ ειηθία απηή. Παξά ην γεγνλφο φηη ν απηηζκφο είλαη δχζθνιν λα 

δηαγλσζηεί πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ, ηα ζπκπηψκαηα ζπρλά εκθαλίδνληαη φηαλ 

ην παηδί είλαη 12-18 κελψλ.(Θεξκφπνπινο,2018)  
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Δάλ απηά ηα ζπκπηψκαηα εληνπηζηνχλ κέρξη ηφηε, ε εληαηηθή ζεξαπεία κπνξεί 

λα βνεζήζεη ζηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο θαη λα ηα 

αληηζηξέςεη. Ζ δηάγλσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ είλαη δχζθνιε θαη 

ζηεξίδεηαη ζε κηα ιεπηνκεξήο αλαδήηεζε ηνπ ηζηνξηθνχ, ηελ παξαηήξεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο κεηξήζεηο ησλ δηαγλσζηηθψλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ.              

«Θευπηηικέρ ζκέτειρ ενθαππύνοςν ηην ππώιμη αναγνώπιζη ηος αςηιζμού πποκειμένος 

να εξεπεςνηθεί η θύζη ηος ππυηαπσικού ελλείμμαηορ και οι αιηιώδειρ καηεςθύνζειρ 

ζηην ανάπηςξη.» (Happe, 2003) 

Γηα ηελ ζσζηή δηάγλσζε απφ κηα θαιά ζπληνληζκέλε δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο, νη εμήο ηνκείο δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπνληαη, α) πιεξνθνξίεο απφ ην 

ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ, 3 ηνπιάρηζηνλ γελεψλ, θνηλσληθφ ηζηνξηθφ θαη ελδερφκελεο 

επηπινθέο θαηα ηνλ ηνθεηφ, β)θπζηθή εμέηαζε(κέηξεζε χςνπο, βάξνπο θαη 

πεξίκεηξνπ θεθαιήο θιπ), γ) εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. Τν κνλαδηθφ κέζν πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εηδηθφο, είλαη ε παξαηήξεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ θαη νη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ 

παηδηνχ πνπ ζα ζπγθεληξψζεη απφ ηνπο γνλείο. Βάζεη φζσλ έρεη θαηαγξάςεη θαη 

ζπιιέμεη , ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ.Οη Woolley et al 

(1989)  δηαπίζησζαλ φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ε δηάγλσζε ζηνπο 

γνλείο, αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ απνδνρή ηεο θαηάζηαζεο, ζηηο 

καθξνπξφζεζκεο ζηάζεηο ηνπο θαη ζην γεληθφηεξν ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ην 

πξφβιεκα. Όια εμαξηψληαη απφ ην πσο νη γνλείο ζα απνδερηνχλ ην «πξφβιεκα» θαη 

έπεηηα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ην δηαρεηξηζηνχλ. 

Τν πξψην κέξνο ηεο δηάγλσζεο ζπλήζσο απνηειείηαη απφ ηνλ πξνιεπηηθφ 

έιεγρν. Σε απηφλ ηνλ έιεγρν ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ν γνλείο ησλ παηδηψλ .Γηα λα 

βνεζεζεί ε δηάγλσζε ππάξρεη κηα ζεηξά απφ εξγαιεία πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ 

(screening) πνπ έρνπλ εμειηρζεί γηα λα ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θνηλσληθή θαη επηθνηλσληαθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ζε έλα ηαηξηθφ πιαίζην. Απηά 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Τνλ θαηάινγν ελδείμεσλ γηα Απηηζκφ γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

(CHAT) 

 Τνλ ηξνπνπνηεκέλν θαηάινγν ελδείμεσλ γηα Απηηζκφ γηα παηδηά πνπ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο (M-CHAT) 
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 Τν εξγαιείν πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ Απηηζκνχ γηα παηδηά δχν εηψλ (STAT) 

 Τν εξσηεκαηνιφγην θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο (SCQ) γηα παηδηά ηεζζάξσλ 

εηψλ θαη άλσ. (Γηάγλσζε ηνπ Απηηζκνχ, 2009)  

Οξηζκέλεο δνθηκαζίεο δηαινγήο ζηεξίδνληαη ζηηο απαληήζεηο ησλ γνληψλ ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην, ελψ άιια ζηεξίδνληαη ζε έλα ζπλδπαζκφ ησλ αλαθνξψλ ησλ 

γνληψλ θαη ηεο αληηθεηκεληθήο παξαηήξεζεο. Τν δείμηκν θαη ην παηρλίδη ππνθξηηηθήο 

ξφισλ είλαη βαζηθά εξγαιεία πνπ βνεζνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπκε έλα παηδί κε 

Απηηζκφ απφ άιιεο νκάδεο πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

έρνπκε ζην κπαιφ καο φηη ηα εξγαιεία πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ κφλα ηνπο δελ 

πξνζθέξνπλ κηα δηάγλσζε. Όκσο είλαη έλαο δείθηεο φηη ην παηδί κπνξεί λα έρεη 

Φάζκαηνο Απηηζηηθήο Γηαηαξαρήο θαη φηη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.Οη 

παξαπάλσ κέζνδνη πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα κελ ηαπηνπνηήζνπλ ηα παηδηά κε 

ήπηα Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο, φπσο απηά κε Απηηζκφ πςειφηεξεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ή κε ζχλδξνκν Asperger. Γη’ απηφ θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί κηα ζεηξά 

απφ εξγαιεία πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ γηα ην ζχλδξνκν Asperger θαη ηνλ Απηηζκφ 

πςειφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ή πην ήπηεο κνξθέο Απηηζκνχ.  

Τν δεχηεξν ζηάδην ηεο δηάγλσζεο πεξηιακβάλεη κηα νκάδα πνπ απνηειείηαη 

απφ εηδηθνχο πνιιψλ θιάδσλ. Απηή ε νκάδα πεξηιακβάλεη έλαλ ςπρνιφγν, έλαλ 

λεπξνιφγν έλαλ ςπρίαηξν, έλαλ ινγνζεξαπεπηή ή θαη άιινπο εηδηθνχ.Δπεηδή νη 

δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο (ΓΑΦ) είλαη ζχλζεηεο δηαηαξαρέο πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ θαη άιια λεπξνινγηθά ή γελεηηθά πξνβιήκαηα, κηα πεξηεθηηθή 

εθηίκεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη λεπξνινγηθά θαη γελεηηθά ηεζη, φπσο επίζεο θαη 

αλαιπηηθά θαη ζε βάζνο ηεζη σο πξνο ηηο γλσζηαθέο θαη γισζζηθέο ηθαλφηεηεο. 

1.5.1 Η ζεκαζία ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο 

 

Οη επηζηήκνλεο ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη ε έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ ζε 

κηθξή ειηθία είλαη ζεκαληηθή θαζψο απνθεχγεηε ζε κεγάιν βαζκφ ηα παηδηά απηά λα 

θαηαδηθαζηνχλ ζε κηα δσή ππνηηκεκέλε, κε ιηγνζηά εθφδηα, κε αλεπαξθή πξφλνηα 

θαη ρσξίο αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ ην γεγνλφο 

φηη φζν πην γξήγνξα γίλεη ε δηάγλσζε ηνπ παηδηνχ ηφζν πην απνηειεζκαηηθέο ζα 

θαηαζηνχλ  νη ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο. Οη γνλείο πξέπεη λα αληηιεθζνχλ απφ λσξίο 
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ηηο «πξνβιεκαηηθέο» ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ηνπο νη νπνίεο δελ ζπλάδνπλ κε ηα 

ηππηθέο πξνβιεπφκελεο ζπκπεξηθνξέο. Υπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ε 

εληαηηθή πξφσξε παξέκβαζε ζηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ζηα πεξηζζφηεξα κηθξά απηηζηηθά παηδηά. Έρεη παξαηεξεζεί 

βειηίσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 75% ζην ιφγν, αιιά θαη άιιεο ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ 

αλαπηπμηαθή πξφνδν θαη ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα (Dawson and Osterling, 

1997; Rogers, 1996,1998  φ.α Νφηαο ρ.ε).  

 

 

1.5. Δπηδεκηνινγία 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί, φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη κειέηεο πνy έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πάλσ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ είλαη πνιιέο. Ψζηφζν δελ κπνξνχκε  

λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ, γηα ηνλ ιφγν φηη δελ γλσξίδνπκε αθφκε 

ηελ θχζε ηνπ Απηηζκνχ. (Frith, Δμεγψληαο ην Αίληγκα, 2004). Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αιιάμεη αξθεηά ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηνπ 

απηηζκνχ θαη ησλ ζπλαθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ. Τν 1966 ν Victor Lotter νινθιήξσζε 

ηελ πξψηε επηδεκηνινγηθή έξεπλα ηνπ Απηηζκνχ, θαιχπηνληαο κηα γεσγξαθηθά 

πξνθαζνξηζκέλε πεξηνρή( Lotter 1966 φ.α. Frith,2004). Ο Απηηζκφο είλαη πην ζπρλφο 

απφ φηη ζεσξνχληαλ παιηφηεξα. Μφλν ζηελ Μ.Βξεηαλία ζχκθσλα κε ηειεπηαίεο 

έξεπλεο, κηζφ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έρνπλ δηαγλσζζεί απφ ην θάζκα ηνπ Απηηζκνχ. 

Ο Απηηζκφο ζπλαληάηαη ζε αλζξψπνπο φισλ ησλ εζληθνηήησλ , θπιψλ θαη δελ θάλεη 

δηάθξηζε. Σχκθσλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο, θαίλεηαη λα είλαη γχξσ ζηα 4-10 

άηνκα κε απηηζκφ ζε θάζε 10.000 γελλήζεηο. Απφ ηα 4-5 ζηα 10.000 παηδηά πνπ 

έδηλαλ νη παιαηφηεξεο κειέηεο, ε ζπρλφηεηα ηψξα απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο 

ππνινγίδεηαη ζε 16,8/10.000, ελψ ην πνζνζηφ ησλ ππφινηπσλ δηάρπησλ 

αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ αληηζηνηρεί ζε 45,8/10.000.( Δ.Δ.Π.Α.Α,σ.η ).  

Πξφζθαηεο έξεπλεο έξρνληαη γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ ζπρλφηεηα ηεο 

απηηζηηθήο δηαηαξαρήο ζε πεξηζζφηεξα αγφξηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα ζε αλαινγία 

3.7- 4.3:1. Τηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, δηαπηζηψζεθε κε ζπλερείο θαη δηαξθέο 

κειέηεο, ε ηξηπιάζηα αχμεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο.  
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1.6. Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο /DSM-V 
Με ηελ έθδνζε ηνπ DSM-V(5) ηη 2013, νη αιιαγέο ήηαλ ζεκαληηθέο θαη κεγάιεο 

θαζψο έζεζαλ λέα δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηελ Γηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ. Μηα ηεξάζηηα 

αιιαγή ππήξμε ν λένο νξηζκφο ηνπ δφζεθε θαη κηιάεη πη γηα «Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ 

Φάζκαηνο»αληί ηνπ νξηζκνχ «Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο». 

 Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη κηα άιιε ζεκαληηθή αιιαγή θαζψο γίλεηαη μεθάζαξνο 

ν δηαρσξηζκφο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζε 3 θαηεγνξίεο βαξχηεηαο κε βάζε ην 

επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο. Σπγθεθξηκέλα νη δηαγλψζεηο «Σχλδξνκν Aspenger», 

«Απηηζηηθή Γηαηαξαρή», «Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο» θαη «Γηάρπηε 

Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή κε αιιηψο πξνζδηνξηδφκελε» κεηαβηβάδνληαη ζηελ 

δηάγλσζε «Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο». Οη παξαπάλσ δηαγλψζεηο έγηλαλ κηα 

εληαία θαηάζηαζε θαη ε δηαηαξαρή απηή  ρσξίδεηαη πηα  ζε ηξία επίπεδα βαξχηεηαο 

ησλ ζπκπησκάησλ. Ξεθηλψληαο απφ ην επίπεδν 3, ηνπνζεηείηαη ε «Αλάγθε ηδηαηηέξσο 

εληζρπκέλεο ππνζηήξημεο» πν δπλδέεεηαη κε δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη 

ηελ επειημία , ζην επίπεδν 2, ηνπνζεηείηαη  ε «Αλάγθε εληζρπκέλεο ππνζηήξημεο» 

(αμηνζεκείσηεο δπζθνιίεο)θαη ηέινο ζην επίπεδν 1 ε «Αλάγθε 

ππνζηήξημεο»,δπζθνιίεο ζηα παξαπάλσ(Αιεμάλδξνπ, 2013). Απηφ ζα βνεζήζεη λα 

δηαγλσζηεί πφζε θαη πνηα ππνζηήξημε ρξεηάδεηαη θάζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ηα νλφκαηα δίλνπλ  ζηελ νπζία ηελ ζέζε ηνπο ζηα επίπεδα, 

ηνπνζεηνχκελα φια κέζα ζηελ «νκπξέια» ηνπ απηηζκνχ θαη ειέγρεηαη ζηελ νπζία ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα αληί γηα ηα νλφκαηα.  

 Σχκθσλα κε ην DSM-IV-TR νη παξαπάλσ δηαηαξαρέο ζηελ θαηεγνξία ησλ 

Γηάρπησλ Αλαπηπμηαθψλ Γηαηαξαρψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη αλαγξάθνληαη αθφκε 

ελψ ζην DSM-V νη φξνη απηνί έρνπλ απαιεηθζεί, ηνπνζεηνχκελεο σζηφζν θάησ απφ 

ηελ ίδηα νκπξέια ηνπ απηηζκνχ. Ζ ηεξάζηηα απηή αιιαγή επηθέξεη  κηα ζχγρπζε ηφζν 

ζηνπο επηζηήκνλεο φζν θαη ζηνπο γνλείο θαη γη’απηφ ην ιφγν ζεσξήζεθε αλαγθαία ε 

αλαθνξά ηνπο παξαθάησ. Οη εηδηθνί έθξηλαλ φηη έπξεπε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ «κε 

άιισο θαζνξηζκέλσλ δηαγλψζεσλ» θαη φηη έπξεπε λα πξνζηεζνχλ δείθηεο βαξχηεηαο 

ησλ ζπκπησκάησλ γηα ηελ θαιχηεξε πεξηγξαθή κηαο θαηάζηαζεο. Οη δηαηαξαρέο 

απηέο έρνπλ έλα θνηλφ ζεκείν φηη πξνθαινχλ πνηνηηθέο βιάβεο ζηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ηε ιεθηηθή θαη/ή κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη επηηξέπνπλ έλα 

πεξηνξηζκέλν κφλνλ εχξνο δξαζηεξηνηήησλ.(Wilmshurst,2011). Άιισζηε νη νη 

παζήζεηο ελψ έρνπλ απαιεηθζεί απφ ην DSM –V , νη εηδηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ην 
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αμηνινγηθφ εξγαιείν ICD-10 ζην νπνίν ζπλερίδνπλ λα αλαγξάθνληαη νη παζήζεηο πνπ 

δελ αλαθέξνληαη πηα ζην DSM-V. Τν DSM-IV-TR (APA,2000)  ζλαγλσξίδεη σζηφζν 

πέληε δηαηαξαρέο ζηελ θαηεγνξία ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ θαη είλαη 

εχινγν λα αλαθεξζνχλ.  

1. Γηαηαξαρή Rett  

2. Απνδηνξγαλσηηθή Γηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο  

3. Απηηζηηθή Γηαηαξαρή  

4. Γηαηαξαρή Aspenger ( ή ζχλδξνκν Aspenger) 

5. Γηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη δηαθνξεηηθά  

 

1.7.1.ύλδξνκν Aspenger 

Τν ζχλδξνκν πεξηγξάθηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1944.Ζ δηαθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζην DSM IV θαη  ICD 10 κεηαμχ ηνπ απηηζκνχ θαη ηνπ ζπλδξφκνπ Aspenger είλαη ε 

απνπζία θαζπζηεξεκέλεο πξψηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ζηα παηδηά κε Aspenger. 

Πξφθεηηαη γηα κηα λεπξνινγηθήο θχζεσο δηαηαξαρή , ε νπνία πξνβάιιεη ηελ ηθαλφηηα 

ηνπ αηφκνπ λα θαηαλνεί θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ (Attwood, 2005) . Τα παηδηά κε ην ζχλδξνκν  απηφ έρνπλ ειαθξφηεξεο 

δπζθνιίεο ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά κε απηηζκφ. Σχκθσλα κε ην DSM V ηνπ 2013, 

ηα άηνκα απηά ραξαθηεξίδνληαη κε πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο απηηζκφ. Τα αθξηβή 

αίηηα ηνπ απηηζκνχ δελ είλαη αθφκε αθξηβή. Ο δείθηεο λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ κε 

Aspenger είλαη θπζηνινγηθφο αιιά ζπρλά θαη πνιχ πςειφο.  

 

1.7.2. ύλδξνκν Rett: (Rett’s Disorder) 

 Τν Σχλδξνκν Rett είλαη ζρεηηθά κηα θαηλνχξγηα δηαηαξαρή ε νπνία πεξηγξάθηεθε γηα 

πξψηε θνξά απφ ηνλ Andreas Rett (1979). Σπκπεξηιήθζεθε ζηηο Γηαηαξαρέο 

Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο ιφγσ ηνπ φηη κνηξάδεηαη πνιιά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ 

απηηζκφ. Τα άηνκα κε ακθφηεξεο ηηο δηαηαξαρέο εκθαλίδνπλ ζηεξενηππηθέο θηλεηηθέο 

δηαηαξαρέο ,γισζζηθέο αλσκαιίεο θαη θνηλσληθά ειιέηκκαηα  Σηελ αξρηθή ηνπ 

πεξηγξαθή ηεο δηαηαξαρήο, ην ζχλδξνκν Rett πεξηγξάθεη κηα απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο 
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λα αληαπνθξίλεηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα.(Rett, 1979). To ζχλδξνκν Rett 

είλαη κηα ζπάληα αλαπηπμηαθή θαηάζηαζε πνπ πηζηεχεηαη φηη επεξξεάδεη πξσηαξρηθφο 

ηα θνξίηζηα (Van Acker, 1991) .  

Φαξαθηεξίδεηαη απφ κηα θαλνληθή πξνγελλεηηθή θαη πεξηγελλεηηθή αλάπηπμε. 

Οη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ ην ζχλδξνκν Rett  έρνπλ αλαθέξεη 

θπζηνινγηθή θπζηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο. Τα παηδηά κε 

ην ζχλδξνκν απηφ ηππηθά απνθηνχλ έγθαηξα θπζηθά, ςπρνθηλεηηθά θαη ιεθηηθά 

νξφζεκα, ζε αληίζεζε κε ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηελ γιψζζα πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ 

απηηζκφ. Μεηά απφ ηελ πεξίνδν θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο παξαηεξείηαη επηδείλσζε ή 

δηαθνπή ηεο απφθηεζεο αλαπηπμηαθψλ νξνζήκσλ.Τα ζπκπηψκαηα δελ γίλνληαη 

εκθαλή, αιιά γίλεηαη επδηάθξηην ζηελ δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ έηνπο δσήο.  

Δπεξξεάδεη ζηαδηαθά ηηο δεμηφηεηεο πνπ ην παηδί κέρξη ηφηε είρε απνθηήζεη, κε 

απνηέιεζκα λα πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηηο θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο. Ζ αηηηνινγία ηνπ ζπλδξφκνπ είλαη αθφκε άγλσζηε γηα ηνλ επηζηεκνληθφ 

θφζκν.  

 

1.7.3. Απνδηνξγαλσηηθή Παηδηθή Γηαηαξαρή (Childhood 

Disintegrative Disorder) 

 Μηα άιιε δηαηαξαρή ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ είλαη ε Απνδηνξγαλσηηθή Παηδηθή 

Γηαηαξαρή(CDD).To 1908, o Theodore Heller πεξηέγξαςε έμη παηδηά πνπ είραλ 

ππνζηεί ζνβαξή ππνρψξεζε ζε κηα ζεηξά ζπκπεξηθνξψλ κεηά απφ πξνθαλψο 

θπζηνινγηθή αλάπηπμε έσο ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ.( Volkmar & Rutter, 1995). Μέρξη 

ηνπο 24 κήλεο αθνινπζεί κηα θπζηνινγηθή αλάπηπμε έσο φηνπ ηελ ζηηγκή πνπ ζα 

αθνινπζήζεη κηα ξαγδαία λεπξναλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηα ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ).Ζ ειηθία εθδήισζεο ησλ πξψησλ ελδείμεσλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο εκθαλίδεηαη ζπλήζσο κεηά ηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ. Δλψ κέρξη ηελ ειηθία 

ησλ 2 εηψλ έρνπλ κηα θπζηνινγηθή αλάπηπμε έπεηηα παξνπζηάδνπλ απψιεηα 

πξνεγνχκελεσλ απνθηεηζέλησλ δεμηνηήησλ. Ζ απψιεηα απηή ζπκβαίλεη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά θαη βαζκηαία. Σπγθεθξηκέλα 

παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ζηελ νκηιία, δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

αιιά θαη ζηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ηνπο.  
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1.7.4. Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή κε Πξνζδηνξηδόκελε 

Αιιηώο( Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified) 

Ο δηαγλσζηηθφο φξνο γηα θαηαζηάζεηο πνπ κνηξάδνληαη ην θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ελφο ζνβαξνχ ειιείκκαηνο ζηελ θνηλσληθή κάζεζε θαη ηελ ακνηβαηφηεηα είλαη ε 

Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή κε Πξνζδηνξηζκέλε Αιιηψο. Απηή ε θαηεγνξία ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη κηα βαξηά θαη δηάρπηε έθπησζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ακνηβαίαο θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο ή ησλ δεμηνηήησλ ιεθηηθήο θαη εμσιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο ή ζε παξνπζία ζηεξεφηππσλ ζπκπεξηθνξψλ αιά δελ πιεξνχλαηη ηα 

θξηηήξηα κηαο εηδηθήο Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθήο Γηαηαξαρήο, Σρηδνθξέλεηαο, 

Σρηδφηππεο Γηαηαξαρήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο(Αληψληνο –Οδεζζέαο Βηάδεο, 2012 φ.α. 

Μαιεγηαλλάθε, Μεζζήλεο & Παπαζαλαζφπνπινο, 2012) Τα άηνκα κε PDD-NOS 

έρνπλ θνηλσληθά ειιείκκαηα παξφκνηα κε ηνλ απηηζκφ θαη κπνξεί επίζεο λα έρνπλ 

βαζηθέο δηαηαξαρέο ζηελ επηθνηλσλία, ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε ξχζκηζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Τα ζπκπηψκαηα απηψλ ησλ ειιεηκκάησλ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ πξψησλ εηψλ δσήο. 

 

1.8. Αληηκεηώπηζε 
Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ απηηζκνχ ηαιαλίδεη ηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν επί ζεηξά εηψλ κε 

ζπλερείο έξεπλεο θαη αδηάθνπεο κειέηεο.Όπσο θαη ε αηηηνινγηθνί παξάγνληεο δελ 

έρνπλ βξεζεί, νκνίσο, θαη νη ζεξαπεία ηνπ απηηζκνχ δελ είλαη γλσζηή.Υπάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ν απηηζκφο νθείιεηαη ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο ηνπ εγθεθάινπ αιιά 

θαη  γελεηηθνχο. Ζ Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) είλαη ρξφληα θαη ε 

δπζθνιία ηεο εχξεζεο κηα ζεξαπεπηηθήο αγσγήο απφ ηνπο εηδηθνχο δελ έρεη 

απνδεηρζεί. Γελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ζεξαπεία θαζψο ν απηηζκφο δελ 

ζαξαπεχεηαη αιιά βειηηψλεηαη κέζα απφ ζπλερείο θαη αδηάθνπεο πξνζπάζεηεο ηφζν 

ησλ γνλέσλ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ. Πνιιά απφ ηα πξνγξάκκαηα 

ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο, έρνπλ απνδείμεη ηελ βειηίσζε ηεο απηηζηηθήο 

θαηάζηαζεο αιιά φρη  θαη ηελ ζεξαπεία.  

 Ζ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αιιαγή νξηζκέλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπ αηφκνπ κε απηηζκφ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. 

Βαζηθή αξρή ησλ πξνγξακκάησλ αληηκεηψπηζεο  πνπ εθαξκφδνληαη ζηα παηδηά κε 

απηηζκφ, έγθεηηαη ζηε πξνυπφζεζε φηη θάζε παηδί έρεη εμαηνκηθεπκέλν ζρεδηαζκφ, 
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θαζψο θαλέλα άηνκν δελ εκθαλίδεη ηα ίδηα ζπκκηψκαηα θαη ζηνλ ίδην βαζκφ κε 

θαλέλαλ άιινλ. «Κάζε πξφγξακκα βαζίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία γηα ηελ 

θχζε  θαη ηελ αηηηνινγία ηνπ απηηζκνχ θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ελφο ηξφπνπ 

αληηζηάζκηζεο θαη ειιείςεσλ ηνπ παηδηνχ ή ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ.»      

(Πνιπρξνλνπνχινπ & Εαραξφγεσξγα 2013).Δπηπιένλ, ηα ζπκπηψκαηα πνπ 

εθδειψλεη θάζε άηνκν ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ έρνπλ δηαθνξά ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε 

λα είλαη δχζθνιν λα εληνπίζνπκε πνηα είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. 

(Καιχβα,2005) 

 Οη εηδηθέο ινγνζεξαπείεο θαη εξγνζεξαπείεο απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε 

θάπνηαο ιεηηνπξγηθφηεηαο, αθ’ ελφο κε ηελ εθκάζεζε ιεθηηθψλ δνκψλ, γηα ηελ 

επίηεπμε κηαο πξψηεο επηθνηλσλίαο, θαη αθ’ εηέξνπ ζηελ θαηάθηεζε πην ζχλζεησλ, 

ζπληνληζκέλσλ θηλήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. (Γεσξγηάδεο, 2014)  

Σηνλ αληίπνδα, φηαλ ην πξφβιεκα είλαη πην πεξίπινθν θαη ρξήδεη 

ελαιιαθηηθήο παξέκβαζεο, ηα θάξκαθα δξνπλ σο θαηαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηα 

άηνκα κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Σε πεξηπηψζεηο επηζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα θεξδίδεη έδαθνο ε ρξήζε λεφηεξσλ άηππσλ 

αληηςπρσηηθψλ, ιφγσ αζθαιέζηεξνπ πξνθίι παξελεξγεηψλ κε θαιχηεξα κειεηεκέλε 

ηελ ξηζπεξηδφλε.(Βηάδεο, 2012 φ.α. Μαιεγηαλλάθε, Μεζζήλεο & 

Παπαζαλαζφπνπινο, 2012). Δίλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλε ε άπνςε φηη ε  βνπζπηξφλε 

θαη ε ξηζπεξηδφλε έρνπλ  παξαηεξεζεί ζχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο, πσο κεηψλνπλ  

ην άγρνο θαη ε έληαζε ησλ εμάξζεσλ θαζψο επίζεο πεξηνξίδεη ηε βίαηε θαη 

απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά. Τέηνηνπ είδνπο θαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο 

εμνκαιχλνπλ ηηο ζπλλνζεξέο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Ψζηφζν ηα θάξκαθα 

απνηεινχλ ηελ έζραηε επηινγή ησλ εηδηθψλ γηα ηε αληηκεηψπηζε ησλ επηζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ. Ζ επηινγή ησλ θαξκάθσλ πξέπεη λα απνηειεί 

ηελ ηειεπηαία ιχζε πξνο αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ ζπκπησκάησλ ηνπ απηηζκνχ, 

ηδηαηηέξσο φηαλ αληηιεθζνχκε φηη ην παηδί εθδειψλεη ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα 

είλαη θαηαζηξνθηθέο. 

Ο απηηζκφο είλαη κηα ηζφβηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, πνπ εκπνδίδεη ηα άηνκα 

λα θαηαλννχλ ζσζηά φζα βιέπνπλ,αθνχλ,θαη γεληθά αηζζάλνληαη. Απην έρεη σο 

απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηελ 
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επηθνηλσλία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ο απηηζκφο είλαη κηα απν ηηο πην δπζλφεηεο 

θαη αηληγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

1.9. Δθπαηδεπηηθή Αληηκεηώπηζε-Μέζνδνη 
Έρνπλ επέιζεη ζην πξνζθήλην αξθεηά πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε  

αληηκεηψπηζε ηεο απηηζηηθήο θαηάζηαζεο. Τέηνηα πξνγξάκκαηα απνηεινχλ  νη 

TEACCH, νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο, PECS(Picture Exchange Communication System), 

ABA(Applied Behavioral Analysis). Απηέο νη κέζνδνη απνηεινχλ απφ ηηο πην 

δηαδεδνκέλεο θαη δίλνπλ ηελ ειπίδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

ζπκπησκάησλ θαη έρνπλ ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθέο γηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά.  

Σχκθσλα κε ηνλ Simpson(2001)  επεηδή ν απηηζκφο είλαη ε κνλαδηθή δηαηαξαρή πνπ 

εθδειψλεηαη κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, έρνπλ αλαπηπρζεί πνιπάξηζκνη 

ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπ (Olley & Gutentag,1999 φ.α. Καιχβα,2005). Κάζε 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηελ 

δηαπαηδαγψγεζε κηαο νκάδαο παηδηψλ κε δηαθνξεηηθέο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, 

καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο θαη πξνζσπηθφηεηα. Ζ ελαζρφιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ 

έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα θαη κφλν νκάδα παηδηψλ αιιά έρεη λα ρεηξηζηεί δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο θαη πνιχπινθεο .Αλάκεζα ζε απηέο ελδέρεηαη λα ζπλππάξρνπλ κε άιιεο 

δηαηαξαρέο θαη παηδηά κε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή, πνπ λα ρξήδεη 

ελζσκάησζεο ζην δπλακηθφ ηεο ηάμεο αιιά ζσζηήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηψπηζεο. 

 Αλαγλσξίδνπκε ην γεγνλφο πσο ηα παηδηά ζην Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ 

δηαθέξνπλ θαη δελ αλαπηχζζνπλ ηα ίδηα ζπκπηψκαηα αιιά θαη ηελ ίδηα δπζθνιία 

πξνζαξκνγήο. Ζ εθπαηδεπηηθή αληηκεηψπηζε ζεσξείην απνηειεζκαηηθή φηαλ έρεη 

θαηαλνεζεί πιήξσο γαη ην θάζε παηδί μερσξηζηά νη αλάγθεο ηνπ. Μειέηεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζρέδην είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν εθφζνλ 

ζηεξίδεηαη θαη εθαξκφδεηαη εμαηνκηθεπκέλα γηα ην θάζε παηδί, ιακβάλνληαο ππφςηλ 

φηη φια ηα παηδηά εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά γλσζηά σο Τξηάδα ησλ Γηαηαξαρψλ, 

φκσο ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη ίδηα θαζψο παξνπζηάδνπλ αλνκνηνγέλεηα θαη 

ςπρνινγηθά, αλαπηπμηαθά θαη γλσζηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  

 Ζ εθπαίδεπζε μεθηλάεη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην παηδί δηαγλψζθεηαη. 

Σπγθεθξηκέλα ην παηδί ζα ιακβάλεη εθπαηδεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ζπζηεκαηηθά ζε 
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εθπαηδεπηηθφ πιαίζην απφ ην 4
ν
 έηνο. Οη ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη ελφο 

εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ  πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα α) αληαπνθξίλνληαη 

μερσξηζηά ζηηο αλάγθεο θάζε καζεηή, β) αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ, γ) ιακβάλεη ππφςε ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπ παηδηνχ, δ) ζηεξίδεηαη 

ζε θαηαθηεκέλεο δεμηφηεηεο.(Γξεγνξίνπ,2009)  

 

1.9.1. ABA- (Applied Behavioral Analysis, ABA) Δθαξκνζκέλε 

Αλάιπζε πκπεξηθνξάο  

Μηα άιιε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί ε Δθαπμοζμένη Ανάλςζη 

Σςμπεπιθοπάρ (Applied Behavioral Analysis, ABA). Υινπνηήζεθε απφ ηνλ Dr.Lovaas 

ζην Παλεπηζηήκην UCLA ησλ ΖΠΑ. Ζ ειηθία έλαξμεο απνηειεί ε πξψηκε θαζψο ε 

παξέκβαζε ζπληειείηαη πξηλ ηελ ζρνιηθή ειηθία ,ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο θζάλεη θαη ηηο 

40 ψξεο εβδνκαδηαίσο. Πξφθεηηαη απφ ηα πην δηαδεδνκέλα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο 

ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη απεπζχλεηαη ζε παηδηά κε βαξχ απηηζκφ. Δπηπιένλ, 

θαηαηάζζεηαη ζηηο κεζφδνπο κε κεγάιν βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

1.9.2. TEACCH 

Έλα άιιν πξφγξακκα απνηειεζκαηηθφ θαη απφ ηα πην δηαδεδνκέλα είλαη ε κέζνδνο 

TEACCH, ρξεζηκνπνηείηαη κε κεγάιε επηηπρία γηα πνιιά ρξφληα ζε πνιιέο ρψξεο. 

«Σπγθεθξηκέλα, είλαη έλα πξφγξακκα δνκεκέλεο εθπαίδεπζεο πνπ επηρεηξεί λα 

θαηαζηήζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ φζν ν δπλαηφ πην θαηαλνεηφ. Τν βνεζά λα 

νξγαλψλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη λα βξίζθεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη θαη 

λα ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα» (Πνιπρξνλνπνχινπ 

&Εαραξνγεσξγα, 2013). Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα πνπ μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ην 1972 ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Βφξεηαο Καξνιίλαο θαη 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Eric Schopler, θαη απφ ηφηε  εθαξκφζηεθε ζε πνιιέο ρψξεο 

κε κεγάιε επηηπρία.Τν πξφγξακκα  TEACCH ζηεξίδεηαη ζην λα θαηαζηήζεη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ πξνβιέςηκν, λα ηνλ βνεζήζεη λα θαηαλνήζεη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, λα ληψζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη κε πεξηζζφηεξε αζθάιεηα,λα 

αμηνπνηήζεη θαη λα εμαζθήζεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ. Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

πξφγξακκα είλαη ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, ζηα νπνία θάζε ηάμε θαη θάζε παηδί 

ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθά επίπεδα δνκήο. Αλαιπηηθφηεξα ην πξφγξακκα ζηνρεχεη: α) 

ζηελ ζσζηή δφκεζε ηνπ ρψξνπ, β) δφκεζε ηνπ ρξφλνπ, γ) ζηηο δπλαηφηεηεο 
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ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο, δ) ζηελ νπηηθνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο, κε ην ζχζηεκα 

αηνκηθήο εξγαζίαο βαζηζκέλν ζηελ νπηηθή δφκεο, ζη) ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ, 

δ) ηα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα, ε) ζηελ  εηδηθή εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, ζ) ζηελ  

εθπαίδεπζε θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην πξφγξακκα. 

 

1.9.3 Κνηλσληθέο Ιζηνξίεο (Social Stories) 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

απνηεινχλ νη Κνηλσληθέο ηζηνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζνχκε θαη ζα επεθηαζνχκε 

ζην επφκελν θεθάιαην. Τα παηδηά ππνιείπνληαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

γη’απηφ ηνλ ιφγν εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα, κε ην πην γλσζηφ ηηο Κνηλσληθέο 

Ηζηνξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, κε ηελ ζπζηεκαηηθή 

δηδαζθαιία ζε ζέκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη επίιπζεο ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ είλαη πνιιά γηα ηα απηηζηηθά άηνκα. Απηφ 

επηηπγράλεηαη ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ κέζνδν ησλ ηζηνξηψλ κε άιιεο ζεξαπεπηηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο δεκηνπξγήζεθαλ ην 1994 απφ ηελ Carol Gray θαη 

πξφθεηηαη απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο  κεζφδνπο. Απνηεινχλ πξαθηηθφ νδεγφ γηα ηα 

απηηζηηθά παηδηά, πεξηγξάθνληαο απηά πνπ παξαιείπνληαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

σο απηνλφεηα. . Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα επξχ 

θάζκα θαηαζηάζεσλ, φπσο: αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο θαη 

απηνβνήζεηαο, βνεζψληαο έλα άηνκν κε απηηζκφ λα θαηαιάβεη πψο λα 

ζπκπεξηθέξεηαη ζε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο, βνεζψληαο λα αληηκεησπίζεηε ηηο 

αιιαγέο ζηηο θαζεκεξηλέο θαη αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο, παξέρνληαο ζεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε (The National Autistic Society, 2013). 

 

1.9.4 PECS(Picture Exchange Communication System-

Δπηθνηλσληαθό ύζηεκα Αληαιιαγήο Δηθόλσλ) 

 

Τν 1994 αλαπηχρζεθε ε εθαπηδεπηηθή πξνζέγγηζε PECS απφ ηνπο Bondy θαη  Frost  

« σο κηα κέζνδνο ζρεδηαζκέλε γηα λα επηηξέπεη ζε κηθξά παηδηά κε απηηζκφ πνπ δελ 

δηαζέηνπλ ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία γηα λα μεθηλήζνπλ αηηήκαηα θαη λα πεξηγξάςνπλ 
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ηη έρνπλ παξαηεξήζεη, ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο αληαιιαγήο εηθφλσλ (PECS) 

απνηέιεζε αληηθείκελν ζπλερψο δηεπξπλφκελεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο». (Sulzer-

Azaroff, Hoffman, Horton, Bondy, & Frost, 2009). Ζ κέζνδνο PECS κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα είηε ζην ζρνιείν απφ εθπαηδεπηηθνχο είηε 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο. Όζν αλαθνξά ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο , ζπλήζσο απηφο 

ζπλδηάδεηαη θαη κε άιια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φπσο ην TEACCH. Τα 

επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ην PECS παξέρεη ζηνπο αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ θφζκν 

πνπ δελ έρνπλ ή έρνπλ κεησκέλε νκηιία κε έλα ιεηηνπξγηθφ κέζν επηθνηλσλίαο. 

 

1.10. Θεζκηθό πιαίζην –Δθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κε ΓΑΦ 
Ο απηηζκφο ζεσξείηαη κηα ηζφβηα αλαπεξία ε νπνία φκσο κπνξεί λα αληηζηξέςεη ηελ 

θαηάζηαζε ζε κεγάιν βαζκφ κέζα απφ ηελ θαηάιιειε γηα ην παηδί εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε.Οη ππεξεζίεο πνπ ελδείθλνληαη είλαη ηα εηδηθά ζρνιεία , ηα ηκήκαηα 

έληαμεο, ηππηθέο ηάμεηο, «θέληξα»  εκεξήζηαο θξνληίδαο θαη μελψλεο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ αλαθνξάο ην γεγνλφο φηη ζηελ ρψξα καο θαηνρπξψζεθε γηα πξψηε θνξά 

ην 1975 ην δηθαίσκα ησλ  παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο γηα εθπαίδεπζε. Πξνεγνπκέλσο 

δελ ππήξρε ζρεδφλ θακία λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηεο πιεηνλφηεηαο 

ησλ  παηδηψλ απηψλ σζηφζν  κέζα ζε ιίγα ρξφληα ςεθίζηεθαλ απφ ηελ Βνπιή δχν 

λφκνη, πνπ απνηεινχλ ζηαζκνχο γηα ηελ εηδηθή αγσγή. (Σηακάηεο, 1987). 

 Δπηπξνζζέησο, απψηεξνο ζηφρνο εο έληαμεο ηησλ παηδψλ κε δηάρπηεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο είλαη νπζηαζηηθή ζε θάπνην επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. 

Σπγθεθξηκέλα, απηφ κπνξεί λα είλαη ην γεληθφ ζρνιείν ηεο πεξηνρήο φπνπ θαηνηθεί ε 

νηθνγέλεηα ή ην εηδηθφ ζρνιε’ίν ή θαη ε ηάμε πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

γεληθνχ ζρνιείνπ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφο ν ζεκαληηθφο ζηφρνο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ απηφ θαζίζηαληαη δπλαηφ κε ηελ κε ηελ καθξφρξνλε θαη 

εηδηθή παξέκβαζε ε νπνία απεπζχλεηαη ζην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί. Δπηπιένλ, ε παξέκβαζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ-ζεξαπεπηηθφ πιαίζην θαη φρη αηνκηθά θαη απνζπαζκαηηθά κε αηνκηθέο 

παξεκβάζεηο θαη κε έληαμε ηνπ παηδηνχ απφ ηελ αξρή ζην γεληθφ ζρνιείν. 

(Παλνπνχινπ- Μαξάηνπ, 2009). Όηαλ νδεγνχκαζηε ζηελ δηαδηθαζία ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαησλ απφ ηα 
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«θπζηνινγηθά» παηδηά, ηείλνπκε λα θάλνπκε πην έληνλε ηελ απνκφλσζε θαη ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ, παξεκπνδίδνληαο ηα ζηελ κάζεζε. 

 Σχκθσλα κε ηνλ ππάγνληα λφκν 3699 άπθπο 7 ηηρ  Διδικήρ Αγυγήρ και 

Δκπαίδεςζηρ αηόμυν με αναπηπία ή με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ. 2 Οκηυβπίος 

2008 

Ζ θνίηεζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο 

φπσο νη ζρνιηθέο ηάμεηο ηνπ Γεληθνχ ζρνιείνπ, Τκήκαηα Έληαμεο, Παξάιιειε 

Σηήξημε. Σχκθσλα κε ην εδάθην β’ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ,  

φηαλ ε δπζθνιία θνίηεζεο ζε έλα απφ ηα παξαπάλσ θαηαζηεί δχζθνιε ηφηε 

εθπαηδεχεηαη είηε ζην ζπίηη είηε ζε απηνηειείο ΣΜΔΑΔ. 

   

Αλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο  κε απηηζκφ ,κπνξνχλ λα θνηηνχλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο 

ηνπ Γεληθνχ Σρνιείνπ ππνζηεξηδφκελνη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη θαηά 

πεξίπησζε, κε βάζε ηε γλσκάηεπζε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΥ, κε παξάιιειε ζηήξημε απφ 

εθπαηδεπηηθφ Δηδηθήο Αγσγήο, ν νπνίνο δηαζέηεη θαηά πξνηίκεζε εμεηδίθεπζε ζηνλ 

απηηζκφ. Δπίζεο κπνξνχλ λα θνηηνχλ ζηα Τκήκαηα Έληαμεο ησλ Γεληθψλ Σρνιείσλ 

θαη λα παξαθνινπζνχλ θνηλφ θαη εμεηδηθεπκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε παξάιιειε 

ζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθφ Δηδηθήο Αγσγήο, ελψ ζηηο ζνβαξφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ 

κπνξνχλ λα θνηηνχλ ζε Δηδηθά Σρνιεία 
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 Δηζαγσγή 
 

H επηηπρία ζηηο θνηλσληθέο καο ζπλαλαζηξνθέο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο απφ καο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο. Ζ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο είλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ελήιηθεο, επηπιένλ γηα πνιιά άηνκα κε δηαηαξαρή 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο (ΓΑΦ), ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε παξακέλεη έλα αίληγκα θαη  

είλαη ζπρλά απνθιεηζκέλα απφ θάζε κηα πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ ζηoλ θνηλσληθφ 

θφζκν (Howley & Arnold, 2005). Aπηφο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε απμεκέλα επίπεδα ζηξεο θαη άγρνπο, ζε ρακειά επίπεδα απηνζεβαζκνχ 

θαη ζε αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο (Bernhill 2001; Volkmar and Klin 2000 φ.α  

Howley and Arnold, 2005). Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα παηδηά κε απηηζηηθή δηαηαξαρή 

ελψ δείρλνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζπρλά 

ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα πηπρέο ηνπ άςπρνπ πεξηβάινληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα 

παηδί κπνξεί λα θαίλεηαη λα κελ αλαγλσξίδεη ή λα γλσξίδεη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 

ηνπο γνλείο ηνπ αιιά κπνξεί λα παληθνβιεζνχλ αλ ηπρφλ ηα έπηπια είραλ 

αλαδηαηαρζεί. (Carter, Ornstein Davis , Klin , & Volkmar , 2005) 

         Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν φξνο «απηηζκφο»  αληηθαηνπηξίδεη ηελ θεληξηθή ζέζε 

απηήο ηεο έλλνηαο θαη ηελ εμέρνπζα ζέζε ηεο ζηα κάηηα ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ λα   

νλνκάζεη ην ζχλδξνκν (Kanner, 1943 φ.α  Schopler & Mesibov). Μηα απφ ηηο πην 

έληνλεο ειιείςεηο ησλ παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ απηηζκφ είλαη ε αληαπφθξηζε ζηε 

ζπδήηεζε, ε αιιαγή κηαο ξνπηίλαο, ε θαηαλφεζε ηνπ πψο κπνξνχλ λα αηζζάλνληαη ή 

λα ζθέπηνληαη άιινη άλζξσπνη θαη λα αληαπνθξίλνληαη θαηάιιεια ζε κηα θνηλσληθή 

θαηάζηαζε, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη εθείλνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπο. (Chamberlain, 

Kasari, & Rotheram-Fuller, 2007; Cotugno, 2009; Reichow & Volkmar, 2010; 

Schneider & Goldstein,   2010   φ.α   Bozkurt & Vuran, 2014) 

           Μηα πξνζέγγηζε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο θνηλσληθήο θαηαλφεζεο ζηα άηνκα κε 

απηηζηηθή δηαηαξαρή είλαη ε κέζνδνο ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο, δεκηνχξγεκα ηεο 

Carol Gray θαη απνηειεί έλα «φπιν» ζηελ βειηίσζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

αηφκσλ κε ΓΑΦ. «Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη απνδεηρηεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε 

πνιιά παηδηά, βνεζψληαο ηα λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ππνιείπνληαη 
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ζηα παηδηά κε απηηζκφ θαη ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ζηελ  θαζεκεξηλφηεηα πιεζψξα 

πξνθιήζεσλ φζν αλαθνξά ηηο θνηλσληθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο.»(Howley & Arnold,  

2005). 

Κεθάιαην 2
ν  

: Κνηλσληθέο Ιζηνξίεο 

 

 

2.1. Κνηλσληθέο θαη πξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ κε 

ΓΑΦ 

«Ζ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο θνηλσληθήο θαηαλφεζεο ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ λεαξψλ αηφκσλ κε δπζθνιίεο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο είλαη κηα 

πξφθιεζε, ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο ,νη θεδεκφλεο, νη ινγνζεξαπεπηέο, νη 

θιηληθνί ςπρνιφγνη,νη παηδαγσγνί θιπ.»(Smith,2003). Τα παηδηά κε Γηαηαξαρέο 

Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο φηαλ πξφθεηηαη λα δηαρεηξηζηνχλ 

ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ή 

άιινπο αλζξψπνπο κε απνηέιεζκα λα βηψλνπλ κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε 

επεξξεάδνληαο ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη πξνθαιψληαο ηελ απνκφλσζή ηνπο ε νπνία 

κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα δεκηνπξγήζεη ζηα ίδηα ηα άηνκα αηζζήκαηα 

ζιίςεο. Τα ειιείκκαηα  ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θνηλσληθή θαηαλφεζε 

απνηεινχλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ.  

Τα παηδηά κε απηηζκφ δελ ελεξγνχλ θαηαιιήισο ζηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο 

θαη απηφ γηαηί αδπλαηνχλ λα θαηαιάβνπλ πσο νη άιινη κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή 

ζθέςε απφ απηά, ζεσξνχλ πσο νη ελέξγεηεο ησλ άιισλ ζπκβαίλνπλ δίρσο λφεκα, 

ζθνπφ θαη ινγηθή. Αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ πσο νη άιινη άλζξσπνη κπνξεί λα 

έρνπλ ηελ δηθή ηνπο ζθέςε, ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο. 

Σπλεπψο νη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο γίλνληαη κε πξνβιέςηκεο γηα ηα παηδηά κε 

απηηζκφ, κπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε θαη λα ηα νδεγήζνπλ ζε θνηλσληθή 

απνκφλσζε θαη ζηελ έιιεηςε επθαηξηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

θνηλσληθνχ θφζκνπ.  

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ πεξηγξάθηεθε γηα πξψηε θνξά ν απηηζκφο απφ ηνλ 

Kanner(1943), ηα ειιείκκαηα απηά αλαγλσξίζηεθαλ σο έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ζπλδξφκνπ.  Ζ ζπκπεξηθνξά  ηνπο γίλεηαη επδηάθξηηε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία φηαλ ε 
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αλάγθε ζχλαςεο ζρέζεσλ κε ζπλνκηιίθνπο αληηκεησπίδεη ζνβαξά ζέκαηα θαζψο 

παξαηεξείηαη έληνλα ε απνπζία βιεκκαηηθήο επαθήο θαη ε απνκφλσζε ηνπο κε 

απφξξνηα ηελ πξνβιεκαηηθή έθβαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. 

 Σχκθσλα κε  νξηζκέλεο απφςεηο, ηα θνηλσληθά ειιείκκαηα ζηαδηαθά 

κπνξνχλ λα κεησζνχλ θαηα ηελ δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ ρξφλσλ, φηαλ ην παηδί αξρίδεη 

λα επσθειείηαη απφ ηελ παξέκβαζε θαη απφ ηελ εθκάζεζε γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο 

θαηαζηάζεηο κε αλζξψπνπο πνπ είλαη γλσζηνί. (Gillberg, 1984; Gillberg  & Coleman, 

1992 φ.α Volkmar, Paul, Klin &Cohen ,2005  ). «Τα άηομα με αςηιζμό είναι ικανά να 

ανηαποκπίνονηαι με διαθοπεηικό ηπόπο ζε διαθοπεηικούρ ανθπώποςρ και με 

διαθοπεηικούρ ηύποςρ πποζέγγιζηρ».(Clarke & Rutter, 1981 φ.α Happe, 2003) 

 Δληνχηνηο, γεληθά ηα θνηλσληθά ειιείκκαηα πνπ εκθαλίδνπλ γίλνληαη 

αληηιεπηά ζην παηδί κε απηηζκφ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηείλνπλ λα επηκείλνπλ κέζα 

ζηελ ζρνιηθή ρξνληά θαη ζην πέξαο απηήο, αιιάδνληαο ηε κνξθή ζηελ νπνία έρνπλ 

εθδεισζεί θαη επηδείμεη ηα απνηειέζκαηα σξίκαλζεο θαη αλάπηπμεο απφ ην άηνκν. 

Αθφκε θαη ηα παηδηά ηα νπνία ερνπλ θαηαδείμεη κηα εμαηξεηηθή πξφνδν ζε πνιινχο 

ηνκείο σο απνηέιεζκα ηεο έγθαηξεο παξέκβαζεο ελδέρεηαη λα δηαηεξήζνπλ νξηζκέλεο 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο δηαθνξέο. (Bailey, 2001) 

  Γεληθά, ηα παηδηά κε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή δελ θαίλεηαη λα θαηαλννχλ ή 

δελ ζέινπλ λα απνδερζνχλ ηνπο θαλφλεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηά 

ζχκβαζε «θαλνληθήο» θνηλσλίαο καο, δείρλνπλ λα κελ ληξέπνληαη, λα κελ 

λνηάδνληαη, θαη λα κελ αζρνινχληαη κε ηα ζπκβαηηθά ιεγφκελα πξφηππα.Οη ειιηπείο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη θαη’ επέθηαζε νη δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο, απνηεινχλ ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ 

(Ruble, Willis , & McLaughlin Crabtree, 2008). 

Σχκθσλα κε ηελ Wing(1988) νη δπζθνιίεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

αηφκσλ κε απηηζκφ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο νκάδεο: (α) θνηλσληθή 

αλαγλψξηζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα άιινπο 

αλζξψπνπο, (β) θνηλσληθή επηθνηλσλία, πνπ πεξηιακβάλεη πξνβιήκαηα ζην λα 

εθθξάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη έρεη πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο 

παξεξκελεχνληαο θαη (γ) θνηλσληθή απνκίκεζε θαη θαηαλφεζε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ αδπλακία θαηαλφεζεο ησλ ζθέςεσλ ή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

άιισλ, ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ.  
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 Πνιινί δίλνπλ βάζε ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

παξαγθσλίδνληαο ηνλ θνηλσληθφ θαη ζεσξψληαο ηνλ ππνδεέζηεξν, θαζψο πηζηεχεηε 

φηη δελ πξνάγεη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε θαη θαη’επέθηαζε ηελ έληαμε ζην ζρνιείν. 

(Καιχβα, 2005). 

2.2. Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο ζηα παηδηά κε απηηζκό 

Τα παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο φηαλ πξφθεηηαη 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Οη  Elksnin θαη Elksnin (1998), 

δηαθξίλνπλ έμη θαηεγνξίεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ: δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

ζπλεξγαζίαο, ζρνιηθήο επηηπρίαο, ελδνπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ, ππνρσξεηηθφηεηαο 

θαη ηέινο επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. Τν έιιεηκα απηφ εκθαλίδεηαη θαη είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πνιιψλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαζψο θαη δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηηο επηθνηλσληαθέο ζπλαλαζηξνθέο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ πεξηγξάθηεθε γηα 

πξψηε θνξά ν απηηζκφ απφ ηνλ Kanner (1943),απηά ηα ειιείκαηα έρνπλ 

αλαγλσξηζζεί σο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ην ζχλδξνκν ηνπ απηηζκνχ.  

Πξψηα γίλνληαη πξνθαλείο ζηα πξνζρνιηθά ρξφληα, φηαλ ε απνηπρία λα 

δεκηνπξγήζνπλ νκφηηκεο ζρέζεηο, ε έιιεηςε ζπλεζηζκέλεο ζπλχπαξμεο κε ηα 

ζπγγεληθά πξφζσπα, ε πξνηίκεζε ζηελ κνλαρηθφηεηα, ε αλππαξμία ηεο βιεκκαηηθήο 

επαθή θαη ε ρεηξνλνκίεο, ε έιιεηςε πξσηνβνπιίαο, γίλνληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα 

ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο. (Rutter,1978; 

Wing & Gould,1979 φ.α  Volkmar, Paul, Klin &Cohen ,2005 ). Απφ νξηζκέλεο 

απφςεηο ηα θνηλσληθά ειιείκαηα ελδέρεηαη ζηαδηαθά λα κεησζνχλ ζνβαξά, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ ρξφλσλ, θαζψο ην παηδί αξρίδεη λα επσθειείηαη απφ ηελ 

ζπλαλαζηξνθή θαη ηελ εθκάζεζε λα αληηκεησπίδεη νηθείεο θαηαζηάζεηο θαη κε 

νηθείνπο αλζξψπνπο.(Gillberg, 1984; Gillberg &Coleman, 1992 φ.α Volkmar, Paul, 

Klin & Cohen ,2005).Ψζηφζν, γεληθά, ηα θνηλσληθά ειιείκαηα θαίλνληαη ηδηαίηεξα 

ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε απηηζκφ, θαζψο ηείλνπλ λα επηκέλνπλ θαη κέζα 

ζηελ δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ ρξφλσλ θαη πέξα απφ απηά, αιιάδνληαο ηελ κνξθή ζηελ 

νπνία έρνπλ εθδεισζεί θαη επηδείμεη ηα απνηειέζκαηα ηεο σξίκαλζεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο απφ ην άηνκν. Μνινλφηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ επηδείμεη εμαηξεηηθή 

βειηίσζε ζε πνιιαπινχο ηνκείο σο απνηέιεζκα ησλ πξψνξσλ παξεκβάζεσλ είλαη 

ηπρεξά ζην λα δηαηεξήζνπλ κεξηθέο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο.   



38 
 

Πέξα απφ ηηο ηεξαξρηθά αλψηεξεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ειιεηκκαηηθέο ζηα παηδηά κε απηηζκφ, ηαπηφρξνλα θάπνηεο απιέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ απνηεινχλ πξναπαηηνχκελα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, είλαη 

ειιηπείο ζηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ιφγνο γίλεηαη γηα ηελ 

ακνηβαία βιεκκαηηθή επαθή, ην κνίξαζκα αληηθεηκέλσλ θαη ηε κίκεζε. Δίλαη εχθνιν 

λα αληηιεθζεί θαλείο φηη αθφκε θαη ζε ηφζν πξσηαξρηθφ επίπεδν, ηα παηδηά κε 

απηηζκφ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο παξνπζηάδνληαο αζπλήζηζηε βιεκκαηηθή επαθή 

θαη ζηεξενηππηθή ρξήζε αληηθεηκέλσλ. Οη αλεπαξθείο απηέο πξνθνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θησρέο δεμηφηεηεο κίκεζεο θαη ηε κεησκέλε 

αλεθηηθφηεηα ζηε ζσκαηηθή εγγχηεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα παηδηά κε απηηζκφ, 

δηθαηνινγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αδπλακία ηνπο λα αλαπηχμνπλ πην ζχλζεηεο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη θαη’ επέθηαζε λα εκπιαθνχλ ζε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα 

(Schopler & Mesibov, 1986). 

2.2.1. Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνζρνιηθψλ εηψλ, ηα παηδηά πνπ αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα. ε ζπρλφηεηα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ απφ ζπλνκήιηθεο απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ 

θαη ε ζεηηθή θνηλσληθή ζπζρέηηζε ζπκβαίλεη κε πνιχ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ ηηο 

αξλεηηθέο. Oη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ κε ηνπο  ζπκκαζεηέο ηνπο, απνθάιπςαλ φηη, ηδίσο, ε 

ζπρλφηεηα ηνπ ρακφγεινπ θαη ηνπ γέιηνπ, ηνπ παηρληδηνχ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη 

ησλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απμάλνληαη φιν θαη  πεξηζζφηεξν θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξνζρνιηθψλ εηψλ.(Hartup, 1983; Radke-Yarrow, Zahn-Waxler, & 

Chapman, 1983 φ.α Schopler & Mesibov, 1986). 

2.2.2. Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο ζην Γεκνηηθό   

Δίλαη γεγνλφο φηη πνιιά παηδηά δελ δηαγλψζθνληαη κε απηηζκφ πξηλ απφ ηελ θνίηεζή 

ηνπο ζην δεκνηηθφ. Δμαθνινπζνχλ λα παξαηεξνχληαη αθφκα πνηνηηθέο αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ δεκνηηθήο- ζρνιηθήο- ειηθίαο θαζψο ηα παηδηά εηζέξρνληαη 

ζην ζρνιείν, νη επαθέο κεηαμχ ηνπο απμάλνληαη ζεκαληηθά. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα 

παηδηά ζην δεκνηηθφ γίλνληαη πεξηζζφηεξν εηδήκνλεο ζην λα πξνζαξκφζνπλ ηελ 

ζπκπεξηθξά ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ  θνηλσληθψλ  ηνπο ζπλεξγαηψλ, ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. (Hartup, 1983)  
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2.3  Κνηλσληθή Αλάπηπμε ζηνλ Απηηζκό 
Ζ επηθνηλσλία θαη ε θνηλσληθή αλάπηπμε μεθηλνχλ κεηά ηε γέλλεζε θαη εμειίζζνληαη 

κε έληνλν ξπζκφ κέρξη ην βξέθνο λα πεη ηηο πξψηεο ηνπ ιέμεηο. Ζ θνηλσληθή 

επηθνηλσλία είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο ηα ειιείκκαηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνςία απηηζκνχ ζε βξέθε ή κε δηαηαξαρέο ζηελ επηθνηλσλία. Ο 

Kanner ζεσξνχζε ηελ θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία θαη ηηο αζπλήζηζηεο αληηδξάζεηο ζην 

πεξηβάιινλ σο ηα δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ. ηα θνηλσληθά 

ειιείκκαηα έρνπλ πεξηγξαθεί επαλεηιεκκέλα ζε άηνκα κε απηηζκφ(e.g., Rimland, 

1964; Rutter, 1978;  Wing, 1976 φ.α Carter et al, 2005). Αθφκε νξηζκέλεο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο εκθαλίδνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αθφκε θαη αλ νη ελήιηθεο κε 

απηηζκφ, νη νπνίνη είλαη «πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο»,έρνπλ θπξηφηεξα πξνβιήκαηα 

ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο.(Volkmar & Cohen, 1985).  

Oη κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ηξνπνπνίεζαλ ηελ αξρηθή πεξηγξαθή ηνπ Kanner κε 

ζεκαληηθνχο ηξφπνπο, αιιά ε θνηλσληθή απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ζπλέρηζε λα 

αλαγλσξίδεηαη σο ζεκαληηθή θαηλνκελνινγηθή πηπρή ηνπ ζπλδξφκνπ. Πην πξφζθαηα 

νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ αλαζθφπεζε παηδηαηξηθψλ αξρείσλ(e.g., Fombonne et 

al., 2004 φ.α Carter et al., 2005) θαη κειέηεζαλ αδέιθηα ησλ παηδηψλ πνπ είραλ 

δηαγλσζηεί κε απηηζκφ γηα λα εμεηάζνπλ ηελ πξφσξε θνηλσληθή ιεηηνπξγία(Carter et 

al,2005). Σχκθσλα κε ηελ εληχπσζε ηνπ Kanner φηη ε θνηλσληθή εθηξνπή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ απηηζκφ είλαη παξνχζα απφ ηε γέλλεζή ηνπ, ε έξεπλα δείρλεη φηη 

ηνπιάρηζηνλ αλαδξνκηθά, νη εθζέζεηο γνλέσλ ζπρλά αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ θαηά ην πξψην έηνο δσήο( Rogers, 2004 φ.α Carter et al., 2005).   Γηα ηα 

πεξηζζφηεξα παηδηά, απνθηνχληαη γξήγνξα θαη εχθνια βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

(π.ρ., αλάιεςε, έλαξμε ζπδήηεζεο). Γηα ηα παηδηά κε ΓΑΦ, ε δηαδηθαζία είλαη πνιχ 

πην δχζθνιε. Δλψ πνιιά παηδηά καζαίλνπλ απηέο ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο απιψο θαη 

κφλν ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, ηα παηδηά κε  πξέπεη ΓΑΦ 

ζπρλά λα δηδάζθνληαη δεμηφηεηεο ξεηά θαη φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα 

          

https://www.mothersblog.gr/paidi/anaptyxi/story/56106/anisyxia-gia-aytismo-se-vrefos-i-nipio-ti-prepei-na-prosexoyme
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2.4 Ννεηηθέο θαηαζηάζεηο 
Μηα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο γηα ηελ αηηηνινγία ηνπ απηηζκνχ, είλαη φηη ηα 

γλσζηηθά ειιείκκαηα ζηε «Θεσξία ηνπ Ννπ» επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θφζκνπ.(Gamliel & Yirmiya, 2009). Μεηαμχ άιισλ ηα παηδηά κε απηηζκφ 

δπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ χπαξμε ζθέςεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ή ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ςεκκάησλ. Ζ Κνηλσληθή Ηζηνξία βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ λνπ θαη 

ζηελ αδχλακε ζεσξία θεληξηθήο ζπλνρήο. Θεσξία ηνπ λνπ νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα 

θαηαλφεζεο φηη νη άιινη έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζθέςεηο, πεπνηζήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα 

απφ ηνλ ίδην (Colle, Baron-Cohen & Hill, 2007 φ.α Beh-Pajooh , Ahmadi, Shokoohi-

Yekta, & Asgary, 2011). 

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηελ Frith (1989), ππάξρεη ε αιήζεηα φηη ηα άηνκα 

κε απηηζκφ είλαη «θνηλσληθά άθακπηα». Ζ ίδηα πηζηεχεη φηη είλαη είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο λα θνηηάμνπκε πέξα απφ ηε ζθαίξα ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

κφλν, θαζψο νη απηνλφεηεο ζπκπεξηθνξέο είλαη κφλν ζπκπηψκαηα ππνθείκελνπ 

ειιείκκαηνο, γηα παξάδεηγκα ε έιιεηςε ηεο «ζεσξίαο ηνπ λνπ». Μία απφ ηεο βαζηθέο 

δπζθνιίεο είλαη απηή πνπ παξνπζηάδνπλ ζηε «ζεσξία ηνπ λνπ» (Theory of Mind). Ζ 

ζεσξία ηνπ λνπ είλαη ε θαηαλφεζε ησλ επηζπκηψλ θαη πεπνηζήζεσλ ηνπ εαπηνχ θαη 

ηνπ άιινπ θαη ε ηθαλφηεηα λα πξνβιέςεη ηε κειινληηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά (Mitchell, 

1996 φ.α Κνθκνηφο & Εαθεηξνπνχινπ,2011). Ζ επίγλσζε θαη θαηαλφεζε γηα ην ηη 

ζθέθηνληαη, ηη αηζζάλνληαη θαη ηη θάλνπλ νη άιινη είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Hala, 1997 φ.α  

Κνθκνηφο & Εαθεηξνπνχινπ , 2011)  

Οη θνηλσληθνί θαλφλεο θαη νη επηθνηλσλίεο πξφζσπν κε πξφζσπν είλαη 

δχζθνιν γηα απηά ηα παηδηά.  Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο δνπιεχνπλ γηα λα κεηψζνπλ 

απηφ, θνηλσληθή ζχγρπζε εμεγψληαο ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ πξννπηηθή 

ηνπ ηη κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο άιινο λα ζθέθηεζηε θαη γηαηί απηφο ν άιινο 

άλζξσπνο ζπκπεξηθέξεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (Cosgrove, 2015 φ.α Coleman 

–Hardin,2015). 
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Έξεπλεο έρνπλ απνθαλζεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο φζν αλαθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, 

πξνζέζεσλ θαη πηζηεχσ, πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη ππφινηπνη άλζξσπνη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ εθείλνπο. Δθηφο ηνπ φηη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζθέςεο ησλ άιισλ, αληηκεησπίδνπλ θαη ζέκαηα  κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζπλανζζεκάησλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ. 

 

2.5. Κνηλσληθέο Ιζηνξίεο 
Οη Γηαηαξαρέο ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο είλαη κηα νκάδα δηαηαξαρψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά κε απηηζκφ 

επηθνηλσλνχλ κε ηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη 

ηνπο γχξσ ηνπο θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε 

θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ αλεζπρία απηψλ. 

 Τα παηδηά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο 

θαη ζηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε ζπλνκηιίθνπο, θαζηζηψληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπο θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε δπζθνιφηεξε ζε ζρέζε κε ηα «θπζηνινγηθά» 

παηδηά. Γη’απηφ ηνλ ιφγν ε Carol Gray δεκηνχξγεζε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο κε 

ζθνπφ λα «αλαβαζκηζηεί» ζην κπαιφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζεξαπεπηψλ αιιά 

θαη πνιιψλ γνληψλ, ε ρξεζηκφηεηα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο ζηα απηηζηηθά παηδηά  θαζψο γηα πνιιά ρξφληα ζεσξήζεθε ππνδεέζηεξε 

θαη δφζεθε πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα. Έηζη «γελλήζεθε» ε αλάγθε 

ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ. 

  Ζ Carol Gray μεθίλεζε θαη αλέπηπμε ηε ρξήζε ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ ην 

1991. Πξνηνχ λα εμειίμεη ηελ κέζνδν ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ αζρνιήεθε 

ιεπηνκεξψο κε ηελ δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ θαη δεκνζίεπζε πνιιά άξζξα θαη βηβιία 

κε ζέκα ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο θαη παξαδείγκαηα απηψλ.  Πξνζπάζεζε λα βξεη κηα 

κέζνδν κε ηελ νπνία ηα παηδηά κε απηηζκφ θαη δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν, ζα κπνξνχζαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζιεηηνπξγίεο απηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο 

είλαη ζχληνκεο ηζηνξηνχιεο δειαδή δηεγήκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά κε 

απηηζκφ γηα λα θαηαλνήζνπλ θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά δειψλεη 
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ε Gray (2007). Μηα Κνηλσληθή Ηζηνξία πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε, δεμηφηεηα ή 

έλλνηα απφ ηελ άπνςε ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ησλ πξννπηηθψλ θαη 

ησλ θνηλψλ απαληήζεσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλα πξνζδηνξηζκέλν ζηπι θαη κνξθή.Ο 

ζηφρνο ηνπο είλαη λα παξέρνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη θαηαλνεηή απφ ην αθξναηήξηφ ηνπ. 

 Ψο εθ ηνχηνπ,νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο, δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνπο  Future 

Horizons.Φαλεξψλεηαη φηη έρνπλ γίλεη πην ζπλεζηζκέλε ε ρξήζε ηνπο ζηελ γεληθή 

εθπαίδεπζε θαη ζπλεδξίεο θνηλσληθήο θαη γισζζηθήο ζεξαπείαο (The National 

Autistic Society, 2015). Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο είλαη κηα απφ ηηο πην εχθνιεο 

κεζφδνπο παξέκβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ζηα ζρνιεία. Όια απηά πνπ πξέπεη λα θάλεη  

ν εηδηθφο, δάζθαινο ή γνλέαο είλαη λα δηαβάδεη ηελ θνηλσληθή ηζηνξία θαη λα 

αζρνιείηαη κε ην παηδί κέζα απφ ηελ απιφηεηα ηεο ηζηνξίαο. Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο 

είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηα παηδηά κε ASD, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ή ηελ 

παξαθνινχζεζε θνηλσληθψλ θαλφλσλ(Coleman-Hardin,2015) 

  Απηέο νη ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά κε απηηζκφ 

λα πξνβιέπνπλ θαη λα πξνζδνθνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη λα 

δηδαρζνχλ ηελ αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά κέζα ζηελ  θάζε πεξίζηαζε. Απηέο νη 

ζχληνκεο, εμαηνκηθεπκέλεο ηζηνξίεο παξέρνπλ ππνζηήξημε ζε κηα θαηλνχξγηα θαη 

κεξηθέο θνξέο ζε ζχγρπζε θνηλσληθέο  εκπεηξίεο.(Gray,1995). Μηα Κνηλσληθή 

Ηζηνξία ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο αθξηβνχο θαηαλφεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ πιεξνθνξηψλ ελφο παηδηνχ γηα έλα δεδνκέλν πεξηβάιινλ (Gray, 1998) 

θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο κε εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πνηνο, ηη, πφηε, πνχ θαη  

ην γηαηί ζε  κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε, ζε έλα γεγνλφο. (Atwoord, 1998; Lorimer, 

Simpson, Myles, & Ganz, 2002 φ.α Ozdemir, 2012). Καηάιιειεο θνηλσληθέο 

αληηδξάζεηο ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο εμεγνχληαη κε ηελ κνξθή ηζηνξίαο. 

Πεξηιακβάλνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηα άηνκα κε απηηζκφ 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο άιινπο. 

Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο απνηεινχλ κηα κέζνδν πνπ βνεζά ην παηδί ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ λα θαηαλνήζεη ην λφεκα ησλ πξαγκάησλ θαζψο θαη ηη πξέπεη λα θάλεη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπλίζηαηαη ζηε 

δεκηνπξγία ζχληνκσλ ηζηνξηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ηξέρνπζα θνηλσληθή 
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θαηάζηαζε θαη πεξηιακβάλνπλ θαηάιιειεο πξάμεηο θαη εθθξάζεηο(Attwood, 1998 φ.α  

Ozdemir,2010). Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ηα παηδηά απνηππψλνπλ ζην κπαιφ ηνπο ην 

κιελπκα πνπ ζέιεη λα πεξάζεη ε ηζηνξία, κηκείηαη ηηο επηινγέο θαη ηηο πξάμεηο ησλ 

πξσηαγσληζηψλ ζηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο, παξαδεηγκαηίδεηαη θαη πξάηηεη αλάινγα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ελψ καζαίλεη απνηειεζκαηηθά λα δηαρσξίδεη ηη είλαη  

ζσζηφ θαη ηη ιάζνο, πνην ην επηθίλδπλν θαη ηειηθψο ηη πξέπεη λα απνθεχγεη θαη ηη φρη.  

 Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηελ Αιεπξά (2017) κηα Κνηλσληθή Ηζηνξία 

πεξηγξάθεη κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε, φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

άηνκν κε απηηζκφ θαη φρη έλα θπζηνινγηθφ άηνκν, γη’ απηφ ε ρξήζε ηεο κπνξεί λα 

απνβεί σθέιηκε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, αθνχ βνεζά ηφζν ην ίδην ην άηνκν κε 

απηηζκφ φζν θαη ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα άηνκα λα θαηαλνήζνπλ ηελ νπηηθή θαη 

ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν πνπ έλα άηνκν κε απηηζκφ αληηιακβάλνληαη ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

           Σε γεληθέο γξακκέο, νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο σο 

ζηξαηεγηθή πξνεηνηκαζίαο πνπ εληνπίδεη δπλεηηθά δχζθνιεο θαηαζηάζεηο γηα έλα 

παηδί κε απηηζκφ, πξηλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα λα θαηαιάβεη ή λα δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε. Οη 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο απνηεινχλ κηα πξνζέγγηζε πνπ παξέρνπλ  έλα νπηηθφ 

θαηαζθεχαζκα θαη δηδάζθνπλ ζηα παηδηά κε απηηζκφ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

πεξηνξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.   

 Ζ Gray (2003) δειψλεη φηη κηα θνηλσληθή ηζηνξία πξέπεη λα εμαηνκηθεπζεί 

θαη λα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο βαζηθνχο ηχπνπο πξνηάζεσλ. α)πεξηγξαθηθέο 

πξνηάζεηο, β)θαζνδεγεηηθέο πξνηάζεηο, γ)πξνηάζεηο πξννπηηθήο, θαη δ)πξνηάζεηο 

επηβεβαίσζεο. Οη πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο θαζνξίδνπλ πνηνο εκπιέθεηαη, πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ην ζπκβάλ, ηη ζπκβαίλεη, ηη αλακέλεηαη θαη γηαηί. Οη θαζνδεγεηηθέο 

πξνηάζεηο εμεγνχλ ζην παηδί ηη αλακέλεηαη θαη πψο λα αληαπνθξηζεί ζηελ θαηάζηαζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δειψζεηο "Θα πξνζπαζήζσ ...". Οη πξνηάζεηο  πξννπηηθήο 

πεξηγξάθνπλ ηη κπνξνχλ λα αηζζάλνληαη ή λα ζθέθηνληαη νη άιινη. Τέινο, νη 

πξνηάζεηο  επηβεβαίσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βνεζήζνπλ ην παηδί λα θαζνξίζεη 

ή λα ζπκεζεί θαιχηεξα ηελ ηζηνξία. Απηνί νη ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη πξνηάζεσλ θαη 

έλαο ιφγνο πνπ θαζνξίδεη ηε ζπρλφηεηα ηνπο είλαη ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο 

Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο.(Ozdemir, 2010). 
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2.6. ηόρνη Κνηλσληθώλ Ιζηνξηώλ 
Οη Κνησληθέο Ηζηνξίεο απνηεινχλ κηα κέζνδν πνπ ππνζηεξίδεη θαη βνεζά ηα άηνκα κε 

απηηζκφ λα θαηαλνήζνπλ δπζλφεηεο γη’απηά θαηαζηάζεηο θαη ε ρξήζε ηνπο 

απνζθνπεί ζην λα  εμππεξεηνχλ ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο:   

1. Αξρηθά, λα πεξηγξάςνπλ κηα θαηάζηαζε ή γεγνλφο πνπ είλαη δχζθνιν γηα ην 

παηδί, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ζαθείο ελδείμεηο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

αληίδξαζε πνπ πξέπεη λα εθδειψζεη  

2. Να πξνζσπνπνηήζνπλ θαη λα εμαηνκηθεχζνπλ ηελ δηζθαιία θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ.  

3. Να δηδάμνπλ ζην παηδί πξνζαξκνζηηθέο ξνπηίλεο θαη λα ηνλ ππνζηεξίμνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηνξζψζεη λα κεηαβάιιεη νξηζκέλεο «κε απνδεθηέο 

θνηλσληθά» ζπκπεξηθνξέο..  

4. Να δηδάμνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο ζε έλα ξεαιηζηηθφ θνηλσληθφ  

παιίζην γηα λα κπνξέζνπλ λα ηηο γεληθεχζνπλ επθνιφηεξα. 

5. Να αληηκεησπίζνπλ έλα έπξνο «πξνβιεκαηηθψλ» ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ε 

επηζεηηθφηεηα, ε εκκνλή ζε θάπνηεο ξνπηίλεο, ην άγρνο θαη ν θφβνο. (Καιχβα, 

2005) 

 

2.7. πγγξαθή Κνηλσληθήο Ιζηνξίαο 
Ψο πξνο ηελ ζπγγξαθή θαη ηελ δνκή ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ, ν ζπγγξαθέαο 

αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γξαθήο ή θαη απεηθφληζεο κηαο ηζηνξίαο πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζεη έλα άηνκν λα θαηαλνήζεη κηα πεξίπινθε ή δχζθνιε θαηάζηαζε κέζσ 

ηεο παξνπζίαο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ηξφπν θπξηνιεθηηθφ, μεθάζαξν θαη 

ζπλήζσο κε ηε ρξήζε νπηηθνχ πιηθνχ.(Καιχβα,2013). Σπγθεθξηκέλα, ε Carol Gray 

δεκηνχξγεζε έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν γηα ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο θαη νη νπνίεο είλαη 

ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχληαη θαηά γξάκκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ δπζθνιίσλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά κε απηηζκφ ζηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε. Οη ζπληάθηεο Kνηλσληθψλ Iζηνξηψλ ζπλήζσο γξάθνπλ ηελ ηζηνξία 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ παηδηνχ. Οη ζπγγξαθείο πάληα γξάθνπλ ηηο 

ηζηνξίεο πνπ αθνξνχλ ην παηδί πνπ πξνζπαζνχλ λα δηδάμνπλ κηα θνηλσληθή ζχκβαζε-

κάζεκα.(Coleman-Hardin,2015). 
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 Υπάξρνπλ ινηπφλ ζχκθσλα κε ηελ Gray ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη πξνηάζεσλ: 

νη πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο(descriptive sentences), νη πξνηάζεηο 

πξννπηηθήο(perspective sentences), νη θαζνδεγεηηθέο πξνηάζεηο(directive sentences) 

θαη νη πξνηάζεηο επηβεβαίσζεο(affirmative sentences). Κάζε κία απφ ηηο πξνηάζεηο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε θαη ε θάζε κηα εμππεξεηεί  έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν. 

 

   

1. Πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο (descriptive sentences) 

Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πεξηγξάθνπλ κηα θαηάζηαζε ή έλα γεγνλφο, εηζάγσληαο 

ραξαθηήξεο θαη ξφινπο. Αλαγλσξίδνπλ ηνπο πην ζπλαθήο παξάγνληεο ζε κηα 

θαηάζηαζε ή ηελ πην ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο. Σχκθσλα κε ηελ 

Gray(1998a) νη πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο  θαζνξίδνπλ ην πος πξνθχπηεη κηα 

θαηάζηαζε, ποιορ εκπιέθεηαη ζε απηή, ηι θάλνπλ θαη γιαηί ην θάλνπλ. H Gray ηνλίδεη 

φηη νη πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα μεθηλνχλ κε θξάζεηο φπσο «ζα 

πξνζπαζήζσ λα ζπκεζψ» ή «ζα πξνζπαζήζσ λα ην δνπιέςσ».(Howley & Arnold, 

2005). 

 

 

2. Πξνηάζεηο πξννπηηθήο (perspective sentences) 

Πεξηγξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ αλζξψπσλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Σχκθσλα κε ηελ Καιχβα (2005) ν ζηφρνο ησλ βαζηθψλ 

απηψλ  πξνηάζεσλ είλαη λα αλαπηχμνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, 

ψζηε λα θαηαλνήζνπλ φηη νη πξάμεηο θαη ηα ιφγηα ηνπο έρνπλ αληίθηππν ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ ππνινίπσλ. Απηέο πη πξνηάζεηο πεξηγξάθνπλ ηε θπζηθή ή ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή πξννπηηθή ησλ ραξαθηήξσλ, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα ζέισ, ηηο ζθέςεηο, 

ηα πηζηεχσ θαη ηα θίλεηξα ησλ ραξαθηήξσλ πνπ εκπιέθνληαη.Οη πξνηάζεηο 

πξννπηηθήο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ βνεζεηηθέο ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 

θαηαλφεζεο.(Howley & Arnold,2005 ). 
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3. Καζνδεγεηηθέο πξνηάζεηο (directive sentences) 

Πεξηγξάθνπλ κία αληίδξαζε ή έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ αληηδξάζεσλ. Οη 

Καζνδεγεηηθέο πξνηάζεηο  ζπρλά αξρίδνπλ κε ηηο ιέμεηο: «Μπνξψ λα .......», "Θα ην 

θάλσ .......» Έλα παξάδεηγκα είλαη ην εμήο: «Θα βνπξηζίδσ ηα δφληηα κνπ κεηά απφ 

θάζε γεχκα». Δίλαη ζεκαληηθφ νη θαζνδεγεηηθέο πξνηάζεηο λα γξάθνληαη πξνζεθηηθά 

πξνο απνθπγείλ ελφο θαηαιφγνπ απαηηήζεσλ.  

4. Πξνηάζεηο επηβεβαίσζεο (affirmative sentences). 

Eληζρχνπλ ηελ έλλνηα ησλ πεξηβάιινλησλ δειψζεσλ, εθθξάδνληαο ζπρλά κηα θνηλά 

απνδεθηή αμία ή γλψκε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνπιηνχξα.(Gray,1994). Σπγθεθξηκέλα 

ν ξφινο ησλ πξνηάζεσλ επηβεβαίσζεο είλαη λα ηνλίζνπλ ελα ζεκαληηθφ ζεκείν, λα 

αλαθέξνπλ έλαλ θαλφλα ή  λα θαζπζεραζηεί έλα άηνκν κε απηηζηηθή δηαηαξαρή. 

Σπλήζσο νη πξνηάζεηο απηέο αθνινπζνχλ ακέζσο κηα θαζνδεγεηηθή, πξννπηηθήο 

,πεξηγξαθηθή πξφηαζε.  

 

5. Σκεκαηηθέο πξνηάζεηο (Partial sentences)  

Σηηο ηκεκαηηθέο πξνηάζεηο ππάξρνπλ θελά πνπ θαινχληαη ηα ίδηα λα παηδηά λα 

ζπκπιεξψζνπλ .Δλζαξξχλεη έλα άηνκν κε απηηζκφ λα θάλεη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην 

επφκελν βήκα ζε κηα θαηάζηαζε, ηελ αληίδξαζε ελφο άιινπ αλζξψπνπ ζε απηή ή ηελ 

δηθή ηνπ αληηζηνίρσο. Αθφκε, ε Gray (1998) πξφηεηλε φηη γηα θάπνηα άηνκα νη 

παξαπάλσ πξνηάζεηο κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ απφ ηα ίδηα κε δηθά ηνπο ιφγηα. 

Όηαλ ην ίδην ην άηνκν νινθιεξψζεη ηελ πξφηαζε κπνξεί λα απνθαιπθζνχλ 

ιεππηνκέξεηεο ή ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζηαζεο, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά θαη 

ζεκαληηθά απφ ηνλ ζπγγξαθέα θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ έρνπλ πξνζζεζεί απφ 

ην ίδην ην άηνκν. (Gray,1994) 

Οη πξνηάζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζε αλαινγία. Ζ βαζηθή 

αλαινγία ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο απνηειείηαη απφ δχν έσο πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο, 

πξνηάζεηο πξννπηηθήο θαη επηβεβαίσζεο γηα θάζε θαζνδεγεηηθή πξφηαζε. (Gray, 

2002; Gray & Garand, 1993 φ.α Bozkurt & Vuran,2014). 
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2.8. Οη  παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπκε ππόςε καο όηαλ 

γξάθνπκε κηα Κνηλσληθή Ιζηνξία 
Πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ. Σε άιια παηδηά ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη ζε άιια 

φρη ηφζν. Γηα θάπνηα άηνκα, κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειε πξαθηηθή, γηα άιινπο 

κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα αλεπαξθήο, αλ ρξεζηκνπνηεζεί σο κηα κνλαδηθή παξέκβαζε 

θαη φρη ζε ζπλδηαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπκπησκάησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ελδείθλπηαη  ε αθνινπζία 

νξηζκέλσλ παξαγφλησλ θαηά ηελ ζπγγξαθή ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ:  

 Πξσηίζησο, είλαη εχινγν λα ζπιιιέμνπκε πξσηίζησο, ηηο θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο πξoηνχ επηρεηξήζνπκε 

ηελ ζπγγξαθή κηαο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο  

 Δπφκελν, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ 

έρεη επηζηήζεη ε Carol Gray θαη ηα θείκελα ζρεηηθά κε ηελ ζπγγξαθή κηαο 

θαιήο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο αθφκε θαη αλ επηιέμνπκε ηειηθψο λα κε 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πξνζέγγηζή ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ. 

 Πξνζδηνξίδνπκε εμαξρήο ηηο ζηξαηεγηθέο  πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ή ηε δηαρείξηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο. Ζ 

πξνηεξαηφηεηα ηεο αλάππμεο κηαο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο  κπνξεί λα είλαη 

πςειήο ή ρακειήο αλαγθαηφηεηαο αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θάζε 

παηδηνχ μερσξηζηά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Μία ή πεξηζζφηεξεο ηζηνξίεο κπνξεί 

λα ρξεηαζηνχλ φηαλ ε ζηξαηεγηθή είλαη θαηάιιειε. 

 Μηα ηζηνξία ζα πξέπεη λα γξάθεηαη κφλν εάλ θάπνηνο έρεη θάπνηα ηδέα γηα ην 

«γηαηί», δειαδή γηα πνην ζθνπφ ην άηνκν αζθεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά. Μηα ηζηνξία κπνξεί λα έρεη κηα εληειψο αθαηάιιειε εζηίαζε ή 

λα παξνπζηάζεη κηα άζρεηε δέζκε πιεξνθνξηψλ εάλ ην άηνκν ζπκκεηέρεη ζε 

κηα ζπκπεξηθνξά γηα δηαθνξεηηθφ ιφγν απφ απηφ πνπ θαιχπηεηαη ζηελ 

Κνηλσληθή Ηζηνξία 

 Ζ ζπκπεξηθνξηθή αλάιπζε ζα  κπνξεί επίζεο λα πξνζδηνξίζεη ηελ ζπρλφηεηα 

ηεο ζπκπεξηθνξάο. Μεξηθέο θνξέο αγλνψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά 
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θαηαγξάθεηαη σο κηα θαιχηεξε ζεηηθή ζηξαηεγηθή πξνγξακκαηηζκνχ απ'φ,ηη ε 

πξνζπάζεηα λα επηθεληξσζείο ζε απηή . 

 Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζηα βηβιία  απφ ηνπο Future Horizons 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν σο παξαδείγκαηα γηα ην πψο ζα πξέπεη λα 

γξαθηεί κηα ηζηνξία.  

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη θάζε Κνηλσληθή Ηζηνξία πξέπεη λα 

γξάθεηαη γηα θάζε παηδί μερσξηζηά θαη ζε έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα. Ζ 

ζπκπεξηθνξά  ηνπ παηδηνχ ή ηνπ καζεηή ελδέρεηαη λα πξνέξρεηαη  ή 

πξνθαιείηαη  απφ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ή λα 

αληηκεησπηζηνχλ απφ φ,ηη θαίλεηαη ζην ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ πνπ ήδε έρνπκε 

ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο. Τα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο θαη νη ελήιηθεο, νη νπνίνη 

έρνπλ επξχηεξε εκπεηξία θαη πεξηζζφηεξεο πξνζσπηθέο γλψζεηο απφ ην άηνκν 

γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη νη ηζηνξίεο κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ θάπνηεο 

ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο ζηηο αθεγήζεηο ηνπο. 

 Όπσο θαη νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο κπνξεί λα είλαη έλα θνκκάηη ζπκπεξηθνξάο ή 

έλα ζεηηθφ πξφγξακκα πξνγξακκαηηζκνχ, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα 

ζπκφκαζηε φηη νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζηξαηεγηθή     

φηαλ επηρεηξνχκε λα δηδάμνπλε  θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.  

Πνιιέο ζηξαηεγηθέο ρξεηάδνληαη ζπλήζσο θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Πνιπάξηζκα βηβιία, άξζξα θαη πιηθά είλαη δηαζέζηκα σο πφξνη γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. 

 

2.9. Η ππεξνρή ησλ νπηηθώλ εξεζηζκάησλ έλαληη ησλ 

αθνπζηηθώλ ζηα παηδηά κε απηηζκό 
 Ζ νηθνδφκεζε κηαο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλν θαη 

θαηαλνεηφ θείκελν πνπ εληζρχεηαη απφ νπηηθέο ππνζηεξίμεηο. Γεδνκέλνπ φηη ηα 

παηδηά κε απηηζκφ έρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα κε ηελ αθνπζηηθή επεμεξγαζία (Gillberg 

& Coleman, 2000 φ.α Ozdemir,2010), κπνξεί λα είλαη επθνιφηεξν λα απνζπάζνπλ 

πιεξνθνξίεο απφ  ηελ ηνπνζέηεζε νπηηθήο κνξθήο ζηηο ηζηνξίεο, ζε αληίζεζε κε ηελ 
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αθνπζηηθή. Πξάγκαηη, ε έξεπλα ππνδειψλεη φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ ηείλνπλ λα είλαη 

νπηηθνί καζεηέο θαη αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα φηαλ ηα πξάγκαηα είλαη πξνβιέςηκα 

ζηε θχζε. Με ηε κείσζε ηεο αζάθεηαο ησλ θνηλσληθψλ ξπζκίζεσλ, ην παηδί είλαη πην 

ηθαλφ λα θαηαιάβεη ηη αλακέλεηαη απφ απηφλ. Έηζη, δεδνκέλσλ ησλ κνλαδηθψλ 

καζεζηαθψλ αλαγθψλ αηφκσλ κε απηηζκφ, νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο 

ηθαλφηεηαο. Τα πεξηζζφηεξα παηδηά κε ΓΑΦ πξνβάιινπλ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα 

εληππσζηαθνί νπηηθήο απεηθφληζεο.(The National Autistic Society,2015). Απηφ 

θαζηζηά ηε κέζνδν ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο πην επεξγεηηθή επεηδή νη ηζηνξίεο είλαη 

επίζεκα γξακκέλεο θαη εηθνλνγξαθεκέλεο κπξνζηά ζην παηδί. (The National Autistic 

Society, 2015). 

 Δπηπξφζζεηα ε ρξήζε ησλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ πξνζζέηεη λφεκα θαη κπνξεί 

λα απνηειέζεη ην ζεκείν θιεηδί ηεο πξνζέγγηζεο θαη κπνξεί λα επεξξεάζεη ηελ 

έθβαζε.(Howley & Arnold,2005). Τα νπηηθά εξεζίζκαηα κπνξνχλ λα παξέρνληαη 

κέζσ απεηθνλίζεσλ ή / θαη ζρεδηαζκνχ θεηκέλνπ. Ζ Howley (2001), πξνηείλεη φηη ε 

ρξήζε ησλ νπηηθψλ κέζσλ κπνξνχλ λα επεξξεάζνπλ ηελ έθβαζε κηαο Κνηλσληθήο 

Ηζηνξίαο θαη αλαθέξεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ηζηνξίαο εθείλσλ πνπ 

ηηο ρξεζηκνπνηνχλ απ’φηη εθείλσλ πνπ δελ θάλνπλ ρξήζε νπηηθψλ κέζσλ. 

 Δπηπιένλ, νη ππνινγηζηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζηηο παξεκβάζεηο 

ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο. Ζ Gray (1995) πξνηείλεη λα επηηξέπεηαη ζηα άηνκα κε 

απηηζκφ λα δηαβάδνπλ ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή γηα λα 

απμήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο αλεμάξηεηα. Ψζηφζν ε 

απεηθφληζε πνπ ζπλνδεχεη ηηο πξνηάζεηο δελ είλαη απαξαίηεηε γηα παηδηά πνπ 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ επαξθψο ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη δελ ηνπο είλαη αλαγθαία ε 

νπηηθή βνήζεηα πνπ παξέρεηαη κέζα απφ ηηο εηθφλεο(Καιχβα, 2005). Σχκθσλα κε 

ηνπο Hagiwara θαη Myles(1999) δηαπηζηψζεθε φηη ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ ζε καζεηέο κε απηηζκφ, «παξαγθψληδε» ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ κε ηνλ ελήιηθα, κε απνηέιεζκα λα «ράλεηαη» 

θαη λα αθαηξείηαη ην θνηλσληθφ ζηνηρείν απφ ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο. 

2.9.1 Αλαινγία πξνηάζεσλ 

Ζ Carol Gray πξφηεηλε δπν αλαινγίεο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηζνξξνπεκέλεο 

ηζηνξίαο. Σπγθεθξηκέλα, κηα Κνηλσληθή Ηζηνξία απνηειείηαη απφ κηα αλαινγία δχν 
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έσο πέληε πεξηγξαθηθψλ πξνηάζεσλ, πξνηάζεσλ πξννπηηθήο θαη/ή πξνηάζεηο 

επηβεβαίσζεο γηα θάζε θαζνδεγεηηθή πξφηαζε. Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη 

θαζνδεγεηηθέο πξνηάζεηο δελ είλαη απαξαίηεηεο. Ζ αλαινγία εθαξκφδεηαη φηαλ ε 

ηζηνξία ζεσξείηαη σο ζχλνιν(Gray,1994)  

 Μνιαηαχηα, ε Carol Gray(1994) ππνζηήξημε φηη ε  πιήξεο αλαινγία ηεο 

Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο είλαη παξφκνηα κε ηελ βαζηθή αλαινγία πνπ παξαζέζακε 

πξνεγνπκέλσο. Σπκπεξηιακβάλεη ζηελ βαζηθή Κνηλσληθή Ηζηνξία ηηο  πξνηάζεηο 

πξννπηηθήο, πεξηγξαθηθέο, θαζνδεγεηηθέο θαη επηβεβαίσζεο θαη ηηο επηπξφζζεηεο  

πξνηάζεηο ειέγρνπ θαη ζπλεξγαζίαο.  

 

2.9.2 Πξόζζεηνη ηύπνη πξνηάζεσλ  

Υπάξρνπλ δχν πξφζζεηνη  ηχπνη πξνηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα 

Κνηλσληθή Ηζηνξία:  νη πξνηάζεηο ειέγρνπ θαη νη πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο 

 

1. Πξνηάζεηο ειέγρνπ (Control sentences)  

Απηέο απνηεινχλ πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ αηφκνπ κε απηηζκφ πνπ κπνξεί λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηε κλήκε ηνπ, 

θαζψο θαη γηα ηε πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο. Σπλήζσο πξνζηίζεληαη απφ ην 

ίδην ην άηνκν, αθνχ έρεη δηαβάζεη θαιά ηελ θνηλσληθή ηζηνξία π.ρ «Όηαλ ν 

ζπλαγεξκφο γηα ηελ πξνεηδνπνίεζε θσηηάο ρηππήζεη, ζα ζθεθηψ κεξηθνχο 

δεηλφζαπξνπο λα αθνινπζνχλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη λα θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ έμνδν, 

ψζηε λα μεθχγνπλ απφ ηνπο θιεγφκελνπο κεηεσξίηεο. (Με ''Δηδηθή'' Μαηηά, 2013) 

Δίλαη βνεζεηηθέο  γηα ηνπο ηδίνπο, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζνπλ ζηξαηεγηθέο ζχκθσλα 

κε ην δηθφ ηνπο ζηπι ζθέςεο θαη ελδηαθεξφλησλ, πνπ ζα δηεπθξηλίζνπλ ηελ ελίζρπζε 

θαη αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ ηζηνξία. Ζ Cray (1998) ππνζηεξίδεη φηη 

«βνεζψληαο έλαλ καζεηή λα γξάςεη κηα θξάζε ειέγρνπ ελζαξξχλεη ηνλ καζεηή λα 

ζθεθηεί ζπγθεθξηκέλεο, νπηηθέο εηθφλεο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε κηαο θξάζεο 

πνπ ζα αλαθηήζεη ζεκαληηθέο θνηλσληθέο πιεξνθνξίεο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή» 
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2. Πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο (Cooperative sentences) 

Οη πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Dr.Demetrious Harocopos, 

Denmark. Aπηέο νη πξνηάζεηο κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο ελέξγεηεο άιισλ πνπ  

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο γηα ην άηνκν. H ελζσκάησζε απηψλ ζηελ ηζηνξία θαη ε 

ηαπηνπνίεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζα ρξεζηκεχζνπλ γηα λα αλαδείμνπλ ζην άηνκν 

κε απηηζκφ θαη φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπο θαη λα 

ελζαξξχλνπλ κηα ζπλεπή απάληεζε.(Howley & Arnold,2005) 

2.9.3 Ο ηίηινο ηεο Κνηλσληθήο Ιζηνξίαο 

Ο ηίηινο κηαο θνηλσληθήο ηζηνξίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε γεληθή ηδέα ηεο 

ηζηνξίαο θαη πξέπεη λα ππάξρεη έλα εηζαγσγηθφ ζεκείσκα  θαη έλα ζπκπέξαζκα. Ζ 

ηζηνξία είλαη γξακκέλε ζην πξψην πξφζσπν, ζαλ λα ιέεη ην παηδί ηελ ηζηνξία. 

(Ozdemir,2010). Ο ηίηινο κηαο ηζηνξίαο είλαη ζεκαληηθφο θαζψο δίλεη ην παηδί ηελ 

δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη εμαξρήο αλ ε ηζηνξία απηή ζρεηίδεηαη ή φρη 

κ’απηφλ/κ’απηήλ. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα δίλεη ζαθήο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη 

πξφθεηηαη λα δηαβάζεη ην παηδί θαη αλ ην αθνξά.  

 

2.10. Καηεπζπληήξηεο Αξρέο ησλ Κνηλσληθώλ Ιζηνξηώλ 
Σχκθσλα κε ηελ Carol Gray (1994) νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο είλαη βαζηζκέλεο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ. Οη Ηζηνξίεο νξγαλψλνληαη ζε ηέζζεξα 

βαζηθά βήκαηα θαη επηδηψθνπλ φηη θάζε Κνηλσληθή Ηζηνξία πξνζδίδεη κηα πνηφηεηα 

κε ηνλ ηξφπν γξαθήο ηεο θαη απνηχπσζήο ηεο. Οη θαηεζπληήξηεο γξακκέο ησλ 

Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ, νξίδνπλ έλα πξφηππν γξαθήο κηαο ηζηνξίαο ρσξίο λα 

πεξηνξίδεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. Υπάξρεη αθζνλία ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

κηα εθεπξεηηθή πξνζαξκνγή κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ελφο 

επηδησθφκελνπ αλαγλψζηε ή ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηδεψλ. Σχκθσλα κε ηελ Δζληθή 

Απηηζηηθή Δηαηξεία (2015), ε Gray έρεη αλαπηχμεη απζηεξέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο θνηλσληθήο ηζηνξίαο. Τα γεληθά βήκαηα ηεο ζπγγξαθήο κηαο 

θνηλσληθήο ηζηνξίαο απεηθνλίδνπλ ην ζηφρν, ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηε δηδαζθαιία κε ηνλ ηίηιν. Μηα θνηλσληθή ηζηνξία 

κπνξεί λα είλαηπνπ γξάθεηαη απφ ζρεδφλ φινπο: γνλείο, δάζθαινη, ζχκβνπινη ή 

ζεξαπεπηέο. Όηαλ ν ζπγγξαθέαο είλαη ν πξψηνο δεκηνπξγφο κηαο Κνηλσληθήο 

Ηζηνξίαο, απηφο ή απηή πξέπεη λα εμεηάζεη ην ζθνπφ ηεο ζπλνιηθήο Κνηλσληθήο 
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Ηζηνξίαο θαη ηη ην παηδί κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα θαηαιάβεη γηα λα επηηχρεη ηνλ 

θαζνξηζκέλν ζηφρν. 

 

Βήκα 1.  Απνηύπσζε ηόρσλ: Ο γεληθφο ζηφρνο κηαο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο είλαη λα 

κνηξαζηεί αθξηβήο θνηλσληθέο πιεξνθνξίεο γηα λα πεξηγξάςεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ 

άκεζν. Ζ απεηθφληζε ηνπ ζηφρνπ απαηηεί απφ έλα ζπγγξαθέα λα κεηαθξάζεη 

θνηλσληθέο πιεξνθνξίεο κέζα απφ έλα θείκελν θαη ηηο εηθνλνγξαθήζεηο. Σε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, απηφ ζεκαίλεη ηελ πεξηγξαθή αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θαη ηδεψλ κε νπηηθέο 

θαη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο θαη εηθφλεο. Ψο εθ ηνχηνπ, ελψ ην απνηέιεζκα ηεο 

Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο κπνξεί λα είλαη ε αιιαγή ζηελ αληαηαπφθξηζε ηνπ αηφκνπ κε 

απηηζκφ, ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα-ν ζηφρνο είλαη πάληα λα κνηξάδνληαη ηηο ζρεηηθέο 

θνηλσληθέο πιεξνθνξίεο κε νπζηαζηηθφ ηξφπν.( Gray,1994). 

Βήκα 2. πιινγή Πιεξνθνξηώλ: Μφιηο γίλεη ζαθήο ν ζηφρνο θαη θαζηεξσζεί, ν 

ζπγγξαθέαο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ην θπξίσο ζέκα. Τα πεξηερφκελα απνηεινχληαη 

απφ ην πος θαη ην πόηε ιακβάλεη ρψξα ε θαηάζηαζε, ην γεγνλφο,  ποιορ είλαη ν 

εκπιεθφκελνο, πυρ αθνινπζνχλ ηα γεγνλφηα, ηι  ζπκβαίλεη θαη γιαηί. Δπηπξνζζέησο, 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζηπι κάζεζεο, ηελ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο, 

ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα παξακείλεη ζπγθεληξσκέλνο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ αηφκνπ κε απηηζκφ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζπιιέγνληαη παίξλνληαο 

ζπληεχμε ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηα άηνκα κε απηηζκφ, γνλείο, 

επαγγεικαηίεο θαη αλ απηφ θαηαζηεί δπλαηφ, ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ.  

Ζ παξαηήξεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο   παξέρεη  ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

ηηο νπνίεο πξέπεη λα γλσξίδνπκε θαη ζα απνδεηρζνχλ ρξήζηκεο ζηελ ζπλέρεηα. Αλ 

απηφ είλαη δπλαηφλ, απηφ κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ ηνλ ζπγγξαθέα απφ πξψην ρέξη. 

Παξάιιεια, εμεηάδνληαη πηζαλφλ κεηαβνιέο ζηελ ξνπηίλα ηνπ αηφκνπ ή  εμσγελείο 

κεηαβιεηέο.  Πην ζπγθεθξηκέλα ε Carol Gray(1994) παξαζέηεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα πξνο δηεπθξίλεζε. Γηα παξάδεηγκα, ε ψξα ηεο γπκλαζηηθήο έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί  ηελ Τξίηε ηηο 10:30. Μεξηθέο θνξέο, ε γπκλαζηηθή κπνξεί λα 

αθπξσζεί ή λα πξνγξακκαηηζηεί εθ λένπ κηα εηδηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Aλαγλσξίδνληαο ινηπφλ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ κηα θαηάζηαζε ε 

νπνία είρε ήδε πξνγξακκαηηζηεί αιιά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο αθπξψζεθε, απηέο νη 

παξαιιαγέο γξάθνληαη ζε κηα Κνηλσληθή Ηζηνξία, κε απνηέιεζκα θάζε ηζηνξία λα   



53 
 

πξνεηνηκάδεη έλα άηνκν κε απηηζκφ γηα ηε δπλαηφηεηα απξφβιεπησλ αιιαγψλ φπσο  

ζην παξάδεηγκα. Δπηπξφζζεηα, ε πξφηαζε, ηο γςμναζηήπιο είναι ζηιρ 10 ηην Τπίηη , 

είλαη  πνιχ αθξηβέζηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε.  

 Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ  άηνκν κε απηηζκφ 

λα θαηαγξαθεί ε θαηάζηαζε-ζηφρνο δίλνληαο κία ζπγθεθξηκέλε εηθφλα γηα ην ηη 

κπνξεί λα παξαθηλήζεη ηελ αληίδξαζε ηνπ. O  ζπγγξαθέαο παξαηεξεί ηελ θαηάζηαζε 

απφ ηηο πξνηάζεηο πξννηηθήο ηνπ αηφκνπ κε απηηζκφ θαη απνθξηλφκελνο ζηνλ εαπηφ 

ηνπ ξσηάεη: «Τη ζα κε έθαλε λα αληαπνθξηζψ κε απηφλ ηνλ ηξφπν;» 

Βήκα 3. Γηακόξθσζε θεηκέλνπ: Ο ζπγγξαθέαο δηακνξθψλεη ην θείκελν αλάινγα κε 

ηνλ ηξφπν κάζεζεο, ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε 

απηηζηηθή δηαηαξαρή. Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ είλαη ηα εμήο:  

1. Μηα Κνηλσληθή Ηζηνξία έρεη κηα ζεκαηηθή, θπξίσο κέξνο θαη θαηαθιείδα.  

2. Μηα Κνηλσληθή Ηζηνξία απαληάεη ζε εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ, πνηνο εκπιέθεηαη, 

πνπ θαη πφηε ζε κηα θαηάζηαζε, ηη ζπκβαίλεη θαη γηαηί  

3. Ζ Κνηλσληθή Ηζηνξία γξάθεηαη απφ ηελ πξννπηηθή ελφο πξψηνπ πξνζψπνπ 

δειαδή ζαλ ην άηνκν κε απηηζκφ λα πεξηγξάθεη ην γεγνλφο ή ηελ ηδέα θαη 

πεξηζηαζηαθά απφ κηα ηξίηε πξννπηηθή φπσο έλα άξζξν εθεκεξίδαο.  

4. Μηα Κνηλσληθή Ηζηνξία είλαη γξακκέλε κε ζεηθφ ηξφπν θαη κε ζεηηθέο ιέμεηο 

κε αηζηφδνμεο αλαθεξφκελεο πεξηγξαθέο απαληήζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Αλ 

γίλεηαη αλαθνξά ζε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά γίλεηαη κε πξνζνρή απφ έλα ηξίην 

πξφζσπν παξά απφ ην πξψην ή ην δεχηεξν άηνκν – πξννπηηθή. Γηα 

παξάδεηγκα κεξηθέο θνξέο νη άλζξσπνη κπνξεί λα ιέλε θάηη γηα λα βιάςνπλ 

ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο άιινπ αηφκνπ.  

5. Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο απνηεινχληαη απφ ηέζζεξηο θαη πάλσ βαζηθέο 

πξνηάζεηο(πξννπηηθήο, πεξηγξαθηθέο, θαζνδεγεηηθέο, επηβεβαίσζεο, 

ηκεκαηηθέο).  

6. Μηα Κνηλσληθή Ηζηνξία κπνξεί λα εξκελεπηεί θπξηνιεθηηθά ρσξίο λα αιιάδεη 

ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο εηθνλνγξάθεζεο. 

7. Σε κηα Κνηλσληθή Ηζηνξία κπνξνχλ λα ρεζηκνπνηεζεί ελαιιαθηηθφ ιεμηιφγην 

γηα λα δηαηεξεζεί  ε ραιαξή θαη ζεηηθή ηεο «δηάζεζε» 
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8. Μηα Κνηλσληθή Ηζηνξία ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλν θαη θαηαλνεηφ 

θείκελν,απιφ ιεμηιφγην, κε ηφπν πνπ λα εληζρχεηαη  εληζρχεηαη απφ νπηηθέο 

ππνζηεξίμεηο αλ ρξεηαζηεί.  

9. Μηα Κνηλσληθή Ηζηνξία κπνξεί λα εκπεξηέρεη εηθνλνγξαθήζεηο γηα λα 

δηεπθξηληζηνχλ θαη λα εληζρχζεη ηελ έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ. Οη εηθφλεο είλαη 

ζπρλά ρξήζηκεο θαη βνεζεηηθέο γηα ηα κηθξά παηδηά ή γηα εθείλνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη εηθφλεο 

αληηθαηξνπηίδνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κάζεζεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ.  

10. ‘Υθνο θαη κνξθή πνπ ππνθηλεί θη αληαλαθιά ηα ζπκθέξνληα ηνπ αηφκνπ κε 

απηηζκφ. 

 

Βήκα 4. Γηδάμηε κε ηνλ ηίηιν: Ο ηίηινο ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο δειψλεη ην γεληθφ 

λφεκα ή νπζία ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο αθνινπζψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζην βήκα 3. Οη αλαθνξέο ζε νπνηεδήπνηε ζπκπεξηθνξέο ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο, ζπάληα απνηεινχλ κέξνο ηίηινπ ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο. Μεξηθέο θνξέο 

έλαο ηίηινο κπνξεί λα αλαθεξζεί σο εξψηεκα θαη ελ ζπλερεία κε ηελ ηζηνξία λα 

απαληά ζηελ εξψηεζε. Δίηε σο δήισζε είηε σο εξψηεζε, ν ηίηινο αλαγλσξίδεη θαη 

εληζρχεη ηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο( Gray,1994). 

 

2.11. Απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ  Κνηλσληθώλ Ιζηνξηώλ ζηα 

άηνκα κε ΓΑΦ 

2.11.1 Πξώηεο κειέηεο  

Σηελ πξψηε δεκνζηεπκέλε κειέηε αμηνιφγεζεο ησλ Kνηλσληθψλ Iζηνξηψλ, νη 

Swaggart et al. (1995) ρξεζηκνπνίεζαλ ζρεδηαζκφ ΑΒ γηα λα κεηξήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηξηψλ παηδηψλ δεκνηηθνχ. 

Καη νη ηξεηο απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ παξέκβαζε. Τα δχν παηδηά πνπ έιαβαλ κηα 

θνηλσληθή ηζηνξία πνπ πεξηγξάθεη ηε ζπκπεξηθνξά κνηξάζκαηνο θαη παξάιιειεο 

ζπλεξγαζίαο, κνηξάδνληαλ νηθεηνζειψο πεξηζζφηεξν ηα παηρλίδηα θαη ήηαλ ιηγφηεξν 

επηζεηηθά ζηηο πεξηφδνπο παηρληδηνχ, ελψ ε θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά επραξίζηεζεο 

ηνπ άιινπ παηδηνχ απμήζεθε θαη νη αθαηάιιειεο επαθέο κεηψζεθαλ ζε ζχγθξηζε κε 
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ηα βαζηθά επίπεδα (Swaggart et al., 1995). Τν ζρέδην ΑΒ ηνπ Swaggart et al. δελ είρε 

εζσηεξηθή ηζρχ θαη ζεσξήζεθε πξν-πεηξακαηηθφ (Kazdin, 1982) απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο αλαζεσξεηέο, νη νπνίνη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

αλαθεξφκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα δελ κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ αμηφπηζηα ζηελ 

παξέκβαζε (Ali & Frederickson, 2006, Sansosti et al., 2004). Άιιεο πξψηκεο κειέηεο 

πνπ έηξεμαλ ζρέδηα ΑΒ θαη ζεσξήζεθαλ επίζεο πξν-πεηξακαηηθέο ήηαλ νη Norris θαη 

Dattilo (1999) θαη νη Rogers and Myles (2001). (Styles, 2011) 

Ο C. Smith(2001) ζεκείσζε πηζαλά πιενλεθηήκαηα ζηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο 

θαη πσο απηέο επηδξνχλ ζεηηθά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε απηηζκφ. Πνιιέο 

κειέηεο έρνπλ αλαθέξεη φηη νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

αχμεζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη κείσζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ. (Olley,2005 φ.α Volkmar et al., 2005). 

 

2.11.2 Μεηαγελέζηεξεο κειέηεο  

Υπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε ρξήζε θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ είλαη 

απνηειεζκαηηθή. Απηέο είλαη: (α) νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο είλαη νπηηθέο, (β) ε ίδηα 

ηζηνξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επαλεηιεκκέλα κε έλαλ καζεηή, (γ) νη ηζηνξίεο 

είλαη δαπαλεξέο θαη ρξνλνβφξεο, (δ) νη ηζηνξίεο δεκηνπξγνχληαη γηα λα ηξαβήμνπλ 

ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή (ε) νη ηζηνξίεο είλαη εχθνιν λα γξαθηνχλ θαη λα 

εθαξκνζηνχλ, θαη (δ) νη ηζηνξίεο ζεσξνχληαη κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδεθηή 

παξέκβαζε εθπαηδεπηηθψλ θαη νηθνγελεηψλ (Barry & Burlew , 2004 · Crozier & 

Tincani, 2005 · Delano & Snell, 2006 · Gray Center, 1998 · Ozdemir, 2008 φ.α  

Bozkurt & Vuran,2014). Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο έρνπλ πξνηαζεί σο κηα πνιιά 

ππνζρφκελε πξαθηηθή γηα ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ(Ali & Frederickson, 2006 φ.α  Sani 

Bozkurt & Vuran, 2014)  

Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη απνηειεζκαηηθή ηελ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 

ηζηνξηψλ ζε παηδηά κε απηηζκφ. Σπγθεθξηκέλα µέζσ ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ 

απμήζεθαλ ηέζζεξηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο: νη ζπµπεξηθνξέο ραηξεηηζµνχ, ε 

ζπµµεηνρή ζε παηρλίδη, ε εξψηεζε ζε άιιν παηδί γηα ην ηη ζέιεη λα παίμεη θαη ε 

επηινγή ελφο παηδηνχ γηα παηρλίδη. Δπίζεο νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

επηηπρψο γηα λα µεηψζνπλ ηηο ππεξβνιηθέο εθξήμεηο ζπµνχ θαη ην επίπεδν άγρνπο πνπ 

βίσλαλ ηα παηδηά µε απηηζµφ.  
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Σπλνιηθά,  ζε έξεπλα πνπ δηεμείρζεη απφ ηελ Ozdemir (2008) ππνζηεξίρζεθε  

φηη νη ζσζηά θαηαζθεπαζκέλεο θαη νπηηθά παξνπζηαδφκελεο θνηλσληθέο ηζηνξίεο 

κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη 

λα απμήζνπλ ηηο πξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ (Ozdemir, 2008). 

Παξφιν πνπ κηα απμαλφκελε πνζφηεηα βηβιηνγξαθίαο ππνδειψλεη φηη νη θνηλσληθέο 

ηζηνξίεο κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηα άηνκα πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε 

απηηζκφ, πνιινί ζηεξνχληαη απζηεξψλ κεζνδνινγηθψλ πξνηχπσλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ παξέκβαζε ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ζεξαπείεο, 

θαζηζηψληαο δχζθνιε ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο πεγήο ηεο ζπκπεξηθνξηθήο αιιαγήο. 

Έηζη, ε παξέκβαζε ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ είλαη ζρεηηθά λέα, κε ιίγεο κφλν 

εκπεηξηθέο κειέηεο γηα λα επηθπξψζεη ηε ρξήζε ηεο σο απνηειεζκαηηθή 

ζπκπεξηθνξηθή παξέκβαζε.  

Πξφζζεηεο εκπεηξηθέο έξεπλεο Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε απηήο ηεο πνιιά ππνζρφκελεο παξέκβαζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

απηηζκνχ. Ψο πνιχ ειπηδνθφξα παξέκβαζε, ε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο απηήο ηεο απνηειεζκαηηθήο 

παξέκβαζεο ζα πξνζζέζεη έλα αθφκα θνκκάηη ζην δχζθνιν παδι γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ. 

Παξφια απηά, ε πην πξφζθαηε αλαζθφπεζε ζηε βηβιηνγξαθία είλαη απφ ηνλ 

Test et al., (2011), ε νπνία αλέιπζε 28 κειέηεο. Ζ επηθαιππηφκελε αλάιπζε 

ππνινγίζηεθε γηα 10 απφ ηηο 28 κειέηεο. Ζ αλαιπηηθή κειέηε ηνπ Test et al. 

ζρεδηάζηεθε κε εξεπλεηηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηα ηζρπξή ιεηηνπξγηθή 

ζρέζε (ABAB, κνληέια πνιιαπιψλ γξακκψλ αλαθνξάο θαη πνιιαπιψλ αληρλεπηψλ). 

Απφ ηηο 28 κειέηεο πνπ εμεηάζηεθαλ, νη 17 αθνξνχζαλ  θνηλσληθέο ηζηνξίεο θαη 

πξφζζεηεο παξεκβάζεηο, ελψ 11 παξνπζίαδαλ κφλν θνηλσληθέο ηζηνξίεο. Τα δεδνκέλα 

ηεο ζπκθσλίαο ζπιιέρζεθαλ απφ ην 46,4% ησλ εμεηαζζεηζψλ κειεηψλ, 

ππνδεηθλχνληαο έηζη φηη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο κειέηεο ε ζπκθσλία ηεο 

παξέκβαζεο δελ ακθηζβεηήζεθε. Αλ θαη ε εμεηαζζείζα έξεπλα δηεμήρζε κε ηε ρξήζε 

εξεπλεηηθψλ κνληέισλ κε ηζρπξή ιεηηνπξγηθή ζρέζε, αλαθέξζεθε φηη ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο, νη πεηξακαηηθνί έιεγρνη δελ ήηαλ επαξθείο θαη ηα 

δεδνκέλα δηαηήξεζεο, γελίθεπζεο θαη θνηλσληθήο εγθπξφηεηαο δελ ζπιιέρζεθαλ.  Ο 

Test et al., (2011) δηαπίζησζε φηη νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο δελ ζεσξνχληαη αθφκε 
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πξαθηηθή βαζηζκέλε ζηελ ηεθκεξίσζε, ιφγσ ηεο έιιεηςεο έξεπλαο πνπ ππνζηεξίδεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κεκνλσκέλα. Σπγθεθξηκέλα, ε 

έξεπλα πνπ ππάξρεη, έρεη παξνπζηάζεη κηθηά απνηειέζκαηα θαη άθεζε πνιιά 

εξσηήκαηα αλαπάληεηα. Ψζηφζν ε παξνχζα κειέηε ηνπ Test, δελ θαηαξξίπηεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα άιισλ εξεπλψλ νχηε ηηο αθπξψλεη.  

Ζ Ozdemir (2008) ζε κηα αλαζθφπεζε πνπ παξαζέηεη  ηεο εξεπλεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο,  απφ ηνπο νη Reynhout θαη Carter (2006)  

παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ. Πξφηεηλαλ φηη νη εξκελείεο ησλ 

ππαξρνπζψλ κειεηψλ ζπρλά ζπγρένληαη κε ηελ αλεπαξθή πεξηγξαθή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηε ρξήζε θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

παξεκβάζεηο. Δπίζεο, νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη παξφιν πνπ νη 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο απνηεινχλ κηα πνιιά ππνζρφκελε παξέκβαζε, απαηηνχληαη 

πεξαηηέξσ έξεπλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αθξηβνχο θχζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπο θαη 

ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ είλαη θξίζηκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, νη 

Kuoch θαη Mirenda (2003) φπσο παξαηίζεηαη απφ ηελ Ozdemir, πξνζέθεξαλ κηα 

πεξηνξηζκέλε αλαζθφπεζε ηεο έξεπλαο γηα 10 παξεκβάζεηο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο. 

Έρνπλ ζεκεησζεί αξθεηνί πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κε 

ζπκκφξθσζεο πνιιψλ απφ ηηο ηζηνξίεο κε ηηο πξνηεηλφκελεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

πνπ ε Gray πξνηείλεη, ηα ειιηπή θαη αδχλακα εξεπλεηηθά ζρέδηα θαη ηηο παξελέξγεηεο, 

θαζψο επηπξφζζεηεο παξεκβάζεηο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη κε Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο. 

Αθφκε, ν Cubain (2002), ρξεζηκνπνίεζε ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο γηα λα 

κεηψζεη ηηο ππεξβνιηθέο εθξήμεηο ζπκνχ θαη ην επίπεδν άγρνπο πνπ βίσλαλ ηα παηδηά 

κε απηηζκφ θαη δηαπίζησζε φηη ε κέζνδνο απηή ήηαλ απνηειεζκαηηθή. Τειηθψο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ζαλ κέζνδνο έρεη κειεηεζεί ειάρηζηα θαη 

νη κέρξη ηψξα έξεπλεο έρνπλ λα επηδείμνπλ αξθεηά ζεηηθά απνηειέζκαηα.  

Μηα πξφζθαηε έξεπλα ησλ εγθαηαζηάζεσλ έγθαηξεο παξέκβαζεο ζηε λφηηα 

Καιηθφξληα έδεημε φηη ην 23% ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

πεξηειάκβαλε θνηλσληθέο ηζηνξίεο ζην πξφγξακκα παξέκβαζήο ηνπο (Stahmer, 

Collings, & Palinkas, 2005 φ.α Crozier& Tincani, 2006). 

Δπηπξνζζέησο κηα αθφκε κειέηε φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 1 , ε νπνία  

έξρεηαη ζην πξνζθήλην ην 2009 πξνθεηκέλνπ λα επηδείμεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ. Οη Reynhout θαη Carter (2009) δηαπίζησζαλ φηη 
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φηαλ ζπγθξίλαλ ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη δάζθαινη κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξφηεηλε ν Gray (2000), κφλν ην έλα ζηα πέληε ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα «βαζηθή» θνηλσληθή ηζηνξία θαη θαλέλαο δελ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ηαμηλνκεκέλν σο κηα '' νινθιεξσκέλε '' Κνηλσληθή Ηζηνξία. Αλ 

θαη δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο Gray, νη δάζθαινη βαζκνιφγεζαλ ην 51% ησλ 

ηζηνξηψλ σο "πνιχ απνηειεζκαηηθφ", ην 47% σο "θάπσο απνηειεζκαηηθφ" θαη κφιηο 

ην 3% σο "αλαπνηειεζκαηηθφ". Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν νη κηζνί απφ απηνχο 

ηνπο θαζεγεηέο θαηέγξαςαλ πξαγκαηηθά δεδνκέλα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο θαη ζπλεπψονη αμηνινγήζεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη 

ππνθεηκεληθέο. Απηή ε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 

Gray βξέζεθε επίζεο ζε κηα πξνεγνχκελε αλαζθφπεζε απφ ηνπο Reynhout θαη Carter 

(2006), κε ηνπο ζπληάθηεο λα πξνηείλνπλ φηη νη αιιαγέο ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

θαηαζθεπήο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο κπνξεί λα νδεγνχλ εθείλνπο πνπ εθαξκφδνπλ ηηο 

ηζηνξίεο γηα λα ηηο δεκηνπξγήζνπλ φπσο θξίλνπλ θαηάιιειν. (Reynhout & Carter, 

2009) 

Δηθόλα 1: Αμηνινγήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο απφ ηνπο 

Kokina and Kern's 2010  

Πεγή: Educate Autism 

Ali θαη Frederickson (2006) ζπδεηήζαλ πψο ε δεκνηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

ηζηνξηψλ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη παξά ηελ πεξηνξηζκέλε εξεπλεηηθή βάζε. Ζ 
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αλαζθφπεζε ηνπο επηθεληξψζεθε ζηελ κειέηε πεξηπηψζεσλ θαη ζε ζρέδηα 

κεκνλσκέλσλ ππνθεηκέλσλ πνπ είραλ ζεηηθέο ζπλέπεηεο, απφ ηελ νπηηθή ελφο 

επαγγεικαηία. (Bucholz, 2012) 

Τα Social StoriesTM έρνπλ γίλεη κηα δεκνθηιήο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε 

παξέκβαζε. Σηελ εκπεηξία ηνπ ζπγγξαθέα ζπζηήλεηαη ζπρλά απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

ησλ ππεξεζηψλ ησλ παηδηψλ θαη αλαθέξεηαη σο θαηάιιειε ζηξαηεγηθή ζηελ πνιηηηθή 

θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο 

ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ.  (Styles , 2011)  

 

2.12. Οθέιε θαη ιόγνη γηα ηελ δεκηνπξγία Κνηλσληθώλ 

Ιζηνξηώλ γηα παηδηά κε ΓΑΦ 
Ζ δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ έρεη απνδεηρζεί ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. 

Δπηπιένλ νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο πξνεηνηκάδνπλ ηα παηδηά κε απηηζκφ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ή γεγνλφηα κε ηα νπνία ζα εηλαη 

αληηκέησπα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Σχκθσλα κε ην Autism Parenting (2017) 

παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη θαη ηα νθέινη ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  εμήο:  

1. Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο βνεζνχλ ηα παηδηά κε απηηζκφ λα κάζνπλ ηελ 

απηνεμππεξέηεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  

2. Δίλαη ρξήζηκεο γηα ηνλ ιφγν φηη βνεζνχλ ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο λα 

θαηαιάβνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ γιαηί 

έλα άηνκν κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζεί κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν  

3. Βνεζνχλ ηα απηηζηηθά παηδηά ζηελ θαηαλφεζε ζπλαηζζεκάησλ φπσο ζιίςε 

ζπκνχ θαη επηπρίαο θαζψο θαη πψο λα ηα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά 

4. Bνεζνχλ ηα παηδηά ζην θάζκα λα αληηκεησπίζνπλ εχθνια ηηο δηάθνξεο 

αιιαγέο θαη κεηαβάζεηο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, θαζψο θαη κε ηα ζιηβεξά 

ή αγρσηηθά γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ. 

5. Oη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ ρξήζηκεο ζηελ ελζάξξπλζε 

ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο λα βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαζψο 
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θαζψο θαη λα ηνπο δψζεηε ζεηηθή αλάδξαζε γηα ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ηνπο 

ή γηα ηηο αθφινπζεο νδεγίεο 

6. Oη θνηλσληθέο ηζηνξίεο ρξεζηκεχνπλ σο εμαηνκηθεπκέλεο ζπκπεξηθνξηθέο 

επεκβάζεηο γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ζην θάζκα λα κάζνπλ πψο λα 

ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

7. Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γα λα δηδάμνπλ ηα παηδηά ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ γηα ην πσο κπνξνχλ λα δηαζθεδάζνπλ ζηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαληαζία ηνπο παίδνληαο επράξηζηα κε 

ηνπο άιινπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

8. Δίλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν δηδάζθνληαο ηα πσο λα θάλνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο, θαζψο επίζεο θαη πσο λα δηαζθεδάζνπλ ζε νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

Δηθόλα 2: Παξάδεηγκα Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο, «Όηαλ κπαίλσ ζηελ ηάμε» 

Πεγή: Autism Parenting Magazine 
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Δηθόλα 3: Παξάδεηγκα Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο, «Παίδνληαο» 

Πεγή: Tracy Boyd( 2009) 
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πκπεξάζκαηα 
Με βάζε ηελ  παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πξνέθπςαλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα 

θαη ππνζέζεηο. Ζ δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ πξνέθπςε θαη αλήιζε ζην πξνζθήλην ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θάλνληαο γλσζηή ηελ δηαηαξαρή ζην κεγαιχηεξν εχξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ αλά ηνλ θφζκν. Οη έξεπλεο επη ζεηξά εηψλ δελ κπφξεζαλ λα θαηαιήμνπλ 

ζηελ αηηηνινγία ηεο δηαηαξαρήο, θαζψο δελ είλαη γλσζηή ε θχζε ηεο. Καηαηάζζεηαη 

ζηηο δηαηαξαρέο κε ηα πην απμαλφκελα θξνχζκαηα. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

δεθαεηίεο ηψξα πξαγκαηνπνηεί κειέηεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα βνεζήζνπλ 

ηα άηνκα κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο αιιά θαη ηηο ίδηεο ηηο νηθνγελεηέο ηνπο 

λα αληηκεησπίζνπλ ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζαλ 

απφξξνηα ηεο δηαηαξαρήο. Δπηπξνζζέησο, παξαηεξήζεθε απφ ηα δεδνκέλα, φηη ν 

απηηζκφο πξφθεηηαη γηα κηα λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ε νπνία πέξα απφ ην φηη δελ 

γλσξίδνπκε ηελ θχζε απηνχ ηνπ ζπλδξφκνπ δελ είλαη εχθνιε θαη ε εχξεζε ησλ 

κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζπκπησκάησλ. Έρνπλ εξεπλεζεί θαη κειεηεζεί πιεζψξα 

παξεκβάζεσλ σζηφζν πξνθχπηεη φηη ν απηηζκφο είλαη κηα δηα βίνπ δηαηαξαρή, ε 

νπνία δελ ζεξαπεχεηαη αιιά βειηηψλνληαη νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ. 

Ψζηφζν ηα εξεπλεηηθά καο απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ ηνλ απηηζκφ σο κηα 

θαηάζηαζε πνπ ρξεηάδεηαη έγθαηξε δηάγλσζε θαη παξέκβαζε γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή έθβαζε ηνπ παηδηνχ. Παξακέλνπλ πνιιά αλαπάληεηα εξσηήκαηα φζν 

αλαθνξά ηελ δηαηαξαρή γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  

 Όζνλ αθνξά ηελ κέζνδν ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ θαη ζηελ νπνία 

επηθεληξψζεθε ε  έξεπλα καο, ηα επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ ηελ ηερληθή απηή σο 

απνηειεζκαηηθή θαη θαηλνηφκν κέζνδν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

θαη ηεο θνηλσληθήο θαηαλφεζεο πνπ ζηεξείηαη ζηα παηδηά κε απηηζηηθή δηαηαξαρή, 

δηεπξχλνληαο θαηα απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο επθαηξίεο γηα ηα άηνκα κε απηηζκφ, 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα απνιακβάλνπλ ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ηηο εκπεηξίεο. Υπνζηεξίρζεθε  φηη νη ζσζηά θαηαζθεπαζκέλεο θαη 

νπηηθά παξνπζηαδφκελεο θνηλσληθέο ηζηνξίεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο 

πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη λα απμήζνπλ ηηο 

πξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ,  παξαηεξήζεθε φηη ππήξμε 

πεξηνξηζκέλε έξεπλα κε κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο, παξφια απηά νξηζκέλνη 

κειέηεζαλ ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο θαη πσο απηέο έρνπλ απνηέιεζκα ζηα άηνκα κε 

απηηζκφ θαη ηδηαίηεξα ζηα παηδηά. Τα ζπκπεξάζκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ πνπ 
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μεθίλεζαλ έπεηηα απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπο απφ ηελ Carol Gray, αλέδεημαλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή αιιά κε πξνππνζέζεηο νη νπνίεο 

ηεξήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ ζην έπαθξν. Καηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία, ε 

πξνζέγγηζε έρεη απνθαλζεί σο κηα βνεζεηηθή γηα ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο γνλείο 

σο κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 

αηφκσλ κε απηηζηηθή δηαηαξαρή.  

Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο φηαλ δίλεηαη ε θαηάιιειε πξνζνρή ζηε παξαθάησ δηαδηθαζία 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ, 

ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο θαη ησλ θηλήηξσλ θαη ην ηξφπνπ κάζεζεο. Οη δηαδηθάζίεο 

απηέο αλαδείρηεθαλ νη εμήο: α) ηήξεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο  Gray , 

β)παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο αλάπηπμεο 

ηεο πξνζέγγηζεο γηα θάζε άηνκν,γ) αλαπηχζζνληαο κηα πξνζέγγηζε πνπ αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα κε ηε δηαδηθαζία.  Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη επέιηθηε θαη αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ. 
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