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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ  

          Θα ήζεια ζε απηφ ην ζεκείν λα επραξηζηήζσ ηνπο επφπηεο κνπ, ηελ θα. 

Αιεπξηάδνπ Αλαζηαζία θαη ηνλ θ. Μαπξνπαιηά Σξχθσλ γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο 

πνπ κνπ παξείραλ θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπο ζε φηη ρξεηαδφηαλ λα θάλσ θαη ζαθψο γηα 

ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημαλ φινλ απηφλ ηνλ θαηξφ πνπ έγξαθα ηελ πηπρηαθή 

κνπ εξγαζία. 

          Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ κεηέξα ζηνλ παηέξα 

θαη ζηελ αδειθή κνπ, νη νπνίνη ήηαλ θαη είλαη πάληα δίπια κνπ θαη κε παξνηξχλνπλ 

ζπλερψο λα πεηπραίλσ θάζε κνπ ζηφρν θαη λα κελ ηα παξαηάσ πνηέ ζε θακία 

δπζθνιία πνπ θέξεη ε δσή. Αηζζάλνκαη ηδηαίηεξε ηελ αλάγθε, λα επραξηζηήζσ ηνλ 

ζχληξνθν κνπ ηέιην, πνπ κε ππνζηεξίδεη ζπλερψο, γηαηί απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 

πίζηεςε ζε κέλα, κνπ έδηλε θνπξάγην θαη ελζηεξλίδνληαλ θάζε κνπ αλεζπρία θαη 

πξνβιεκαηηζκφ. Σνλ επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ εκςχρσζε ηνπ, γηα ηελ δχλακε θαη 

γηαηί πάληνηε κνπ ππελζχκηδε ηελ αμία ηνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ. Θα ήζεια επίζεο λα 

επραξηζηήζσ ηελ αδειθηθή κνπ θίιε Διέλε, έλαλ άλζξσπν, ν νπνίνο πάληα κνπ 

ππελζχκηδε ηελ ζπνπδαηφηεηα άζθεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο. Όινη απηνί 

νη άλζξσπνη ήηαλ νη αξσγνί γηα ηελ πεξάησζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, κε 

βνήζεζαλ λα αληαπεμέιζσ κε ηελ εθηίκεζε πνπ έδεηρλαλ ζην πξφζσπφ κνπ θαη κε 

ηελ αγάπε ηνπο ψζηε λα νινθιεξψζσ ηηο ζπνπδέο κνπ. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

          Ζ παξνχζα πηπρηαθή, πξαγκαηεχεηαη ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ δεμηνηήησλ κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Αξρηθά, γίλεηαη 

ιφγνο, γηα ηελ εηπκνινγηθή έλλνηα ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Έπεηηα, παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ε ηξηάδα ησλ δηαηαξαρψλ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, κε πξψην ηε 

δηαηαξαρή θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, δεχηεξν ηε δηαηαξαρή θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο θαη 

ηξίην ηελ δηαηαξαρή θνηλσληθήο θαηαλφεζεο θαη θαληαζίαο. Σνλίδνληαη ηα πνζνζηά 

θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ απηηζκνχ, θαζψο θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν 

θχια. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ απνηεινχλ ηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα DSM4 θαη DSM5. χκθσλα κε πνιιέο έξεπλεο ηα αίηηα ηνπ απηηζκνχ δελ 

είλαη γλσζηά θαη μεθάζαξα. Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ, είλαη 

άηνκα κε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα. Οη ΓΑΦ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηάθνξα 

αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα. 

          Μεηέπεηηα, ηνλίδεηαη ε αλάγθε ελζσκάησζεο παηδηψλ κε ΓΑΦ ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, κε βαζηθφ ηνλ ξφιν ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δπίζεο, 

ζηαρπνινγνχληαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. ηελ ζπλέρεηα, 

αλαθέξνληαη νη εθπαηδεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο 

κεζφδνπο ABA, TEACCH θαη PECS, θαζψο θαη γηα ηνλ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ 

ηζηνξηψλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Πεξηγξάθεηαη ε αηζζεηεξηαθή κέζνδνο 

FLOORTIME, ε κνπζηθνζεξαπεία, ε δξακαηνζεξαπεία θαη ε εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ απηψλ. Σέινο, ππνγξακκίδεηαη ν ξφινο ησλ γνλέσλ θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 

Λέξειρ κλειδιά: απηηζκφο, ΓΑΦ, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

ξφινο γνλέσλ, ξφινο εθπαηδεπηηθνχ. 
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ABSTRACT 

          The topic of this thesis is development of social and developmental skills with 

autistic spectrum disorders. At first we discuss the etymology of the term “autism 

spectrum”. Furthermore, we analyze the triad of impairments of social interaction, 

starting with the difficulties with social interaction, continuing with difficulties with 

social communication and concluding with the rigidity of thinking and difficulties 

with social imagination. We underline the quota and the autism development 

frequency, as well as the sex-based difference in autistic traits. The diagnostic cretiria 

DSM4 and DSM 5 are playing a crucial role in diagnosing autism. According to 

several researches, the causes of autism are neither known nor clear. Discussing the 

autistic traits, we see that autistic people are people with emotional instability. People 

with ASD are facing several development disorders. 

          At a following part of the thesis we emphasize the need to include children with 

ASD in school environments, underlying the importance of co-education and the 

educator. Moreover, we discuss the social skills of children with ASD. We mention 

the ABA, TEACCH and PECS methods as well as the role of social stories in the 

socializing process of children. We also discuss the FLOORTIME intervention 

method, music and drama therapy as well deploying TCIs while educating of those 

children. Lastly, we analyze the role of the parents and the role of the educator. 

Keywords: autism, ASD, social skills, therapeutic approaches, role of parents, role of 

educator. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 Ζ παξνχζα πηπρηαθή έρεη ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ην θαηλφκελν ηνπ απηηζκνχ 

θαη λα αλαδείμεη ηηο θνηλσληθέο θαη αλαπηπμηαθέο δεμηφηεηεο πνπ θέξεη έλα παηδί κε 

απηηζκφ. Παξνπζηάδνληαη κέζνδνη θαη ηερληθέο, νη νπνίεο δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζηε 

θαξέηξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ζεξαπεπηή, ζηελ απφπεηξα παξέκβαζεο.  

 Δίλαη αιήζεηα φηη έρνπλ γξαθηεί πνιιά γηα ην ζέκα, ζε κηα καθξφρξνλε 

πεξίνδν έξεπλαο, εληνχηνηο, αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο ν απηηζκφο απνηειεί έλα 

αίληγκα ζρεδφλ άιπην, παξά ηε ζπλερή πξφνδν πνπ ζεκεηψλεηαη ζην πεδίν. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο πξνηηκήζεθε ε αλάιεςε ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο έλαληη άιισλ, θαζψο, 

ζην πιαίζην ησλ ζρνιείσλ ζπκπεξίιεςεο, θάζε εθπαηδεπηηθφο νπνηαζδήπνηε 

βαζκίδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ζπλεξγαζηεί 

εθπαηδεπηηθά κε έλα παηδί ή κε έλαλ έθεβν κε απηηζκφ. Ζ ελ ιφγσ εθπφλεζε, δελ 

απνηειεί άιιε κία απφ ηηο πνιιέο εθάκηιιεο, αιιά κία ζχγρξνλε εθδνρή θαη ζχλνςε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ απηηζκνχ, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ έλα πινχζην δεκηνπξγηθφ ηκήκα, 

πνπ ζπζηήλεη δηάθνξεο κεζφδνπο παξέκβαζεο. Χο κεζνδνινγία, επηιέρζεθε ε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε νπνία θξίζεθε αμηφπηζηε πξνθεηκέλνπ λα 

απνζαθεληζηεί ην θαηλφκελν ηνπ απηηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνηαζνχλ νξηζκέλεο 

κέζνδνη παξέκβαζεο. 

 Σα πξψηα θεθάιαηα ζθνπφ έρνπλ λα απνζαθελίζνπλ ην θαηλφκελν ηνπ 

απηηζκνχ, αθνινπζψληαο ηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ εξεπλψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο 

βηβιηνγξαθίαο, ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ αηλίγκαηνο, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ απηφ έγηλε αληηιεπηφ θαη θαηαλνήζεθε θαη απνθφπεθε απφ ηε 

ζρηδνθξέληα, ζηελ νπνία εληαζζφηαλ κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη 

ηειηθά θαηαζηάζεθε σο αλεμάξηεην θαηλφκελν. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη ε 

επηδεκηνινγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ, φπσο ζπλνςίδνληαη ζηε 

ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία. Σν  δεχηεξν κέξνο ηεο εθπφλεζεο αθηεξψλεηαη ζηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη αλάιπζε ησλ δηαηαξαρψλ απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη 

ησλ θνηλσληθψλ δηαηαξαρψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα παηδί κε απηηζκφ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην απνηειεί πξνάγγειν ηνπ επφκελνπ, πνπ αθνξά 

δξαζηεξηφηεηεο θαη κεζφδνπο νη νπνίεο δχλαληαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. ην κεηαμχ, αλαθέξεηαη ην DSM δηαγλσζηηθφ ηεζη, ηφζν 
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ζηε ζεκεξηλή αλαζεσξεκέλε κνξθή φζν θαη ζηελ αθξηβψο πξνεγνχκελή ηνπ. ε 

θάζε πεξίπησζε, αλαθέξεηαη θαη αλαιχεηαη ν ξφινο ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, νη νπνίνη θαηέρνπλ κία απφ ηηο πεξηζζφηεξν λεπξαιγηθέο ζέζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ επηηπρία ή κε κεηά ην πέξαο ησλ ζηαδίσλ παξέκβαζεο.  

 Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο θαίξηεο ζηάζεθαλ νξηζκέλεο 

παιαηφηεξεο εθάκηιιεο εξγαζίεο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ην ελ ιφγσ ζέκα. ην ζεκείν 

απηφ δελ γίλεηαη λα κελ αλαθεξζεί ην έξγν ηεο ηαπξνχιαο Πνιπρξνλνπνχινπ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην επηζηεκνληθφ εγρεηξίδην «Παηδηά θαη έθεβνη κε εηδηθέο αλάγθεο θαη 

δπλαηφηεηεο» (2012), φπσο θαη ε αξζξνγξαθία ζε δηαδηθηπαθέο ηζηνζειίδεο φπσο ην 

noesi.gr θαη ην Δ.Δ.Π.Α.Α
1
. (Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Απηηζηηθψλ Αηφκσλ). 

Αλαθνξηθά κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νπζηαζηηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηνπ έξγνπ ηεο 

Frith«Απηηζκφο: Δμεγψληαο ην αίληγκα» (2009). ηε ζρεηηθή έξεπλα ησλ ειιεληθψλ 

παλεπηζηεκίσλ, εχινγα αμίδεη λα αλαθεξζεί ην «Απηηζκφο: Γηάρπηε αλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε» (2014) ηνπ Μπφηε, φπσο θαη ην «Απηηζκφο» 

ηνπ Ησαλλίδε (2014). ηελ αγγιηθή, νπζηαζηηθή είλαη ε ζπλδξνκή ηνπ «Autism 

spectrum disorders» (2000) ησλ Lord,Cook, Leventhal θαη Amaral, νη νπνίνη 

ζπλνςίδνπλ ζην έξγν ηνπο ην ζχλνιν ησλ δηαηαξαρψλ πνπ εληάζζνληαη ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ.  

 Όπσο θάζε εθπφλεζε, έηζη θαη απηή, απνηειεί κηα πξνζέγγηζε, ε νπνία, ζην 

ηέινο, δχλαηαη λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα κειινληηθή έξεπλα. Δλδηαθέξνλ ζα είρε 

φπνηα κειινληηθή πξνζπάζεηα γίλεη ζην πιαίζην ηεο νπζηαζηηθήο έληαμεο ελφο 

παηδηνχ κε απηηζκφ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν ζπκπεξίιεςεο, κε θαηλνηφκν δηδαθηηθφ 

πιάλν εμαηνκηθεπκέλν θη ελαξκνληζκέλν κε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ελφο παηδηνχ κε 

απηηζκνχ. 

 ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα θαηαζηεί θαηαλνεηφ, πσο έλα παηδί κε απηηζκφ 

δελ απνηειεί απιψο έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν έλα παηδί 

κε δεμηφηεηεο. Αλ νη δεμηφηεηεο θαιιηεξγεζνχλ απφ λσξίο, ηφηε ηα απνηειέζκαηα ζα 

είλαη πξαγκαηηθά πξνζνδνθφξα.  

 

 

                                                             
1 Διακζςιμο ςτο https://www.autismgreece.gr/ 
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                                                   ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΡΧΣΗ 

 

 1.1 ΣΟ ΑΤΣΙΣΙΚΟ ΦΑΜΑ 

          Δηπκνινγηθά, ν φξνο απηηζκφο πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «απηφο» θαη 

«εαπηφο». Ο Bleuerην 1911 ηαμηλνκεί ζηα «απηηζηηθά» εθείλα ηα παηδηά ησλ νπνίσλ ε 

ςπρνζχλζεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηάζε λα θιείλνληαη ζηνλ εαπηό ηνπο θαη λα 

είλαη απόκαθξα από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζεσξψληαο, ηξφπν ηηλά, πσο παξνπζηάδνπλ 

έληνλα αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Ο ελ ιφγσ ςπρίαηξνο, είλαη ν πξψηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί απηφλ ηνλ φξν, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηαμηλνκήζεη νξηζκέλα άηνκα 

κε ζρηδνθξέλεηα, ηα νπνία έρνπλ ράζεη ηελ επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Bleuer, 

1951).Ο Freud απνπεηξάηαη λα εμεγήζεη ηνλ απηηζκφ δίλνληαο σο παξάδεηγκα έλα 

απγφ, ην νπνίν δχλαηαη λα δήζεη σο απηνζπληεξνύκελν. Καηφπηλ απηψλ, νη ςπρίαηξνη 

Λέν Κάλλεξ θαη Υαλο Άζπεξγθεξ (1940) πεξηέγξαςαλ κία νκάδα παηδηψλ, ηα νπνία, 

παξνπζίαδαλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία, ζηνλ ιφγν θαη ζηε θαληαζία 

(Asperger & Frith, 1991). Απηά ηα παηδηά, αζρνινχληαλ πνιχ κε δηάθνξα 

αληηθείκελα, παξνπζίαδαλ πνιχ θαιέο νπηηθέο ηθαλφηεηεο, αιιά δελ κπνξνχζαλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηελ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηελ θαζεκεξηλήο ηνπο ξνπηίλαο. Ο Κάλλεξ, 

ινηπφλ, θαηαηάζζεη ηνλ απηηζκφ σο κία εγγελή δηαηαξαρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ζε έλα 

πιαίζην ην νπνίν απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ ειάζζνλα θνηλσληθή θαη ςπρηθή επάξθεηα ησλ αλζξψπσλ κε 

απηηζκφ (Frith, 2003). 

Γηα θαηξφ επηθξαηνχζε ε πεπνίζεζε πσο ν απηηζκφο αλαθέξεηαη ζε κνξθέο ή 

πξψηκεο εθδειψζεηο θάπνηαο ζρηδνθξεληθήο δηαηαξαρήο, κνινλφηη είρε ζρεδφλ εθ 

πξννηκίνπ παξαηεξεζεί ην γεγνλφο φηη επξφθεηην γηα αλεμάξηεηε θιηληθή νληφηεηα. 

Γηα πνιχ θαηξφ, έλλνηεο φπσο παηδηθή ςχρσζε, παηδηθή ζρηδνθξέλεηα θαη παηδηθφο 

απηηζκφο αμηνπνηφληνπζαλ ηζνδχλακα, επηθέξνληαο ζχγρπζε ζηνπο κειεηεηέο. 

Χζηφζν, απεδείρζε πξαγκαηηθά, φηη ζηελ έλλνηα παηδηθέο ςπρψζεηο εληάζζνληαλ 

αλνκνηνγελείο δηαηαξαρέο θαη φηη κία επαξθήο θιηληθή δηάθξηζε ζα ήηαλ εθηθηφ λα 

θαηαζηεί ζε ζπκθσλία κε ηελ ειηθία έλαξμεο. ε θάζε πεξίπησζε, ν ξφινο ηνπ 

λνζειεπηή ιακβάλεη κείδνπζα ζεκαζία σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

άιια θαη ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη πξφιεςεο. Μάιηζηα, γηα λα θέξεη εηο πέξαο ηε 

δηαδηθαζία απηή, ζα πξέπεη ην επαγγεικαηηθφ ηνπ πξνθίι λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνιπζρηδία, αιιά θη ν ίδηνο σο ςπρνζχλζεζε νθείιεη λα έρεη γλψζε θαη ζπλείδεζε 
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ησλ ηδηνηήησλ κηαο ηφζν αλνηκνηνγελνχο νκάδνο θάζε πιεζπζκνχ (Μαληθάβα et al, 

2015). 

Φαίλεηαη ινηπφλ πσο ν απηηζκφο, αλήθεη ζην θάζκα ησλ ζχλζεησλ 

λεπξνεμειηθηηθψλ δηαηαξαρψλ νη νπνίεο νλνκάδνληαη Γηαηαξαρέο ηνπ Απηηζηηθνχ 

Φάζκαηνο (ΓΑΦ) θαη ραξαθηεξίδνληαη ζαλ δηαηαξαρέο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν 

βηνινγηθή βάζε. Ο απηηζκφο είλαη κηα πνιχ ζνβαξή πάζεζε θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί 

σο δηαηαξαρή θάζκαηνο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε θιηληθή ηνπ εηθφλα δελ είλαη 

εληαία θαη κνλαδηθή, αιιά αληίζεηα παξνπζηάδεη επηφηεξεο θαη ζνβαξφηεξεο κνξθέο 

(Γελά, 2002).Ζ απηηζηηθή δηαηαξαρή δελ αθήλεη ηα  άηνκα λα θαηαιάβνπλ φια φζα 

βιέπνπλ, αηζζάλνληαη θαη αθνχλ γχξσ ηνπο (Εψεο & Γεκεηξαθφπνπινο, 2004). 

Οη νξηζκνί θαη νη ηαμηλνκήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ απηηζκνχ δελ αθνξνχλ 

κνλάρα ην ηαηξηθφ κνληέιν. Πνιχ πεξηζζφηεξν, έρνπλ πξνηαζεί θαη πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί νξηζκνί, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ. χκθσλα κε 

απηά, ν απηηζκφο βαζίδεηαη ζηελ εμαηνκίθεπζε, ζηελ νπηηθή ζηήξημε, ζηε ζπλέρεηα, 

ζηελ αιιεινπρία θαη ζηελ πξνβιεςηκφηεηα. Σν εχξνο ησλ πξνζεγγίζεσλ αιιά θαη 

ησλ κνληέισλ ζεκεηψλεηαη, θαζφηη ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία καζεζηαθψλ πξνθίι θαη 

θπζηθά θιηληθψλ εηθφλσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ζπζηήλεηαη εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία, ε νπνία ζα ελαξκνλίδεηαη, φζν ην δπλαηφ, ζην πξνθίι ησλ καζεηψλ πνπ 

θέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ηαηξηθφ κνληέιν 

ζπλνςίδεη αλαθέξνληαο φηη ν απηηζκφο ηαμηλνκείηαη θαη δηαγηγλψζθεηαη ζηε βάζε 

δνκψλ θαη ηδηνηήησλ ζπκπεξηθνξάο, εληνχηνηο δελ ππάξρνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ λα 

ζπληζηνχλ θαηά κφλαο µνλνζήµαληε ζήκαλζε απηηζκνχ. Ζ ζπκπεξηθνξά είλαη 

ζεκαληηθή αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ απηηζκνχ, αιιά απηφ απφ κφλν ηνπ δελ 

ζπλδξάκεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο πάζεζεο απηήο ή ζηελ απφθαζε γηα ηε κέζνδν  

πξνζέγγηζεο» (Γθνλέια, 2006). 

Δπηπξφζζεηα, ην παλεπηζηήκην Harvard (1997), ραξαθηεξίδεη ηνλ απηηζκφ σο  

κηα δηαηαξαρή ηεο πξώηκεο παηδηθήο ειηθίαο, πνπ ζεκεηψλεη επηπηψζεηο ζηελ 

θνηλσληθή θαη επηθνηλσληαθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Καζψο ηα αίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ 

δελ έρνπλ αθφκε εμηρληαζηεί, δελ θαζηζηάκεζα ηθαλνί, πξνο ην παξφλ, λα 

ζπλδξάκνπκε ζηελ απνηξνπή (κέζσ πξφιεςεο) ή ζηελ ίαζε. Σα ζπκπηψκαηα ηνπ 

απηηζκνχ είλαη, θαηά γεληθή νκνινγία, αλφκνηα. Παξφια απηά, πάληα 

πεξηιακβάλνληαη ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη 
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ηαπηφρξνλα ζθηαγξαθείηαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ θαη 

επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο» (Sigman & Capps, 1997). 

 Όζνλ αθνξά ηελ νξνινγία θαη ηελ ελλνηνιφγεζε ηνπ απηηζκνχ, ζε δηεζλέο 

επίπεδν δελ έρεη επέιζεη ζπκθσλία. Βάζεη ηνπ δηαγλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

DSMIVρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο νκπξέια δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, φπνπ 

εληάζζνληαη πξνβιήκαηα θαη ζχλδξνκα, πνπ καδί ζπληζηνχλ ην απηηζηηθφ θάζκα. Ζ 

ιέμε «δηάρπηεο» αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη επεξεάδεη φιε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ, ελψ ην «αλαπηπμηαθέο» ζην φηη αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζπληζηά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ο θνηλφο ηφπνο κεηαμχ ησλ νξηζκψλ, είλαη νη παξαθάησ ηξεηο 

άμνλεο. Πξψηνλ, ν απηηζκφο επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ηνπ θέξνληνο 

αηφκνπ. Γεχηεξνλ, παξαηεξνχληαη δηαηαξαρέο ζηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία. Σξίηνλ, ζεκεηψλνληαη επαλαιεπηηθά θαη ζηεξενηππηθά ζρήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2017). 

 Oαπηηζκφο, είλαη, σο φξνο, γλσζηφο ζηελ επξεία πιεηνςεθία. Χζηφζν, ε 

θιηληθή εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεη ν κέζνο άλζξσπνο ζην κπαιφ ηνπ γηα έλα παηδί ή έλα 

άηνκν κε απηηζκφ, ζπρλά, απέρεη παξαζάγθαο απφ ηελ αιήζεηα. ηελ δηακφξθσζε 

ηεο εηθφλαο απηήο έρεη ζπκβάιεη ζε κεγάιν βαζκφ ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ε 

ινγνηερλία. Σαηλίεο φπσο «ν άλζξσπνο ηεο βξνρήο» κε ηνλ DustinHoffmanθαη ην 

κπζηζηφξεκα ηνπ MarkHaddon«πνηνο ζθφησζε ηνλ ζθχιν ηα κεζάλπρηα», δίλνπλ ηελ 

εληχπσζε ζηνλ ζεαηή ή αλαγλψζηε φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ θέξνπλ αμηνζεκείσηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλφηεηεο θη φηη δηαζέηνπλ κία ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε επθπΐα 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2017).  

 Δπίζεο, ν φξνο «απηηζηηθφο» αξρίδεη θη απηφο λα απνξξίπηεηαη, σο 

ξαηζηζηηθφο. Υαξαθηεξηζηηθά, ε Δζληθή Δηαηξεία Απηηζκνχ ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ πξνηείλεη ηνπο φξνπο παηδί κε απηηζκό ή άηνκν κε απηηζκό (Le Couteur, 

2003). 

 Καηά ηε Πνιπρξνλνπνχινπ (2017) σο απηηζκφο νξίδεηαη ε ζνβαξή δηαηαξαρή 

επηθνηλσλίαο, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα λεπξνινγηθήο δηαηαξαρήο, πνπ επεξεάδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη σο εθ ηνχηνπ, ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο αλάπηπμεο. 

Δκθαλίδεηαη πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ θαη ζπρλά απαληάηαη καδί κε άιιεο 

δηαηαξαρέο, φπσο είλαη ην ζχλδξνκν Prader-Willy, ε θαηλπιθεηνλνπξία, ε δηάζπαζε 

πξνζνρήο θαη ε ππεξθηλεηηθφηεηα. Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ν απηηζκφο 
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εζεσξείην σο κία λεπηαθή ςχρσζε ή πξνάγγεινο ζρηδνθξέλεηαο. Δπίζεο, ππήξρε ε 

πεπνίζεζε φηη ν απηηζκφο ηεο παηδηθήο ειηθίαο ήηαλ έλα απφ ηα πην ζνβαξά αιιά θαη 

ζπλάκα ζπάληα ζχλδξνκα ηεο εμειηθηηθήο ςπρνπαζνινγίαο. Χζηφζν, ε ζχγρξνλε 

έξεπλα έρεη θαηαξξίςεη φινπο ηνπο παξαπάλσ ζπιινγηζκνχο. Με άιια ιφγηα, έξεπλεο 

πηα απνδεηθλχνπλ φηη ν απηηζκφο ζηηο κέξεο ζπλαληάηαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 1% 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2017). 

 

 

     

 

1.2 Η ΣΡΙΑΓΑ ΣΧΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΧΝ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ 

          Ζ Wing (1996) ζπλέδξακε ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ έξεπλά ηεο, σο πξνο  ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ θξηηεξίσλ δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνχ, ηα νπνία θαη ηνλ ραξαθηήξηζαλ 

σο «εθηεηακέλε δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο» πνπ θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο θαηά ηνλ 

ηξίην ρξφλν ηεο δσήο ελφο παηδηνχ. Σα θξηηήξηα απηά πεξηγξάθεθαλ σο «Ζ Σξηάδα 

ησλ δηαηαξαρψλ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο». Απηά είλαη ηα εμήο: Πξψηνλ, ε 

δηαηαξαρή θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Θεσξείηαη ην πξψην θαη βαζηθφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απηηζκνχ. Απφ ηα άηνκα κε απηηζκφ, ιείπεη απηφ πνπ νξίδεηαη σο 

«θνηλή ινγηθή». πλεπψο, ηα άηνκα απηά δπζθνιεχνληαη λα ζπλαηζζαλζνχλ ηελ 

νκήγπξε. Αξρηθά, παξνκνηάζηεθε απηήλ ηελ αδπλακία κε ηελ επηζπκία ηνπ παηδηνχ 

λα απνκνλψλεηαη, φκσο, ε Wing (1996) απέδεημε φηη ηα παηδηά απηά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαηαηάζζνληαη ζηελ πξψηε απφ ηηο ηέζζεξηο νκάδεο, ζηηο νπνίεο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη φζνη παξνπζηάδνπλ απηήλ ηελ θνηλσληθή δηαηαξαρή: 

α) Απνηξαβεγκέλε νκάδα 

Δδψ αλήθνπλ φζα παηδηά ζπκπεξηθέξνληαη,  ζαλ λα είλαη κφλα ηνπο ζηνλ 

θφζκν. πλήζσο είλαη αλέθθξαζηα, απνθεχγνπλ ηελ βιεκκαηηθή επαθή θαη δελ 

αληαπνθξίλνληαη φηαλ ζηα θαιέζκαηα. πρλά δελ δέρνληαη νχηε ηελ ζσκαηηθή επαθή, 

ελψ αλ επηζπκνχλ θάηη ηξαβνχλ ηνλ ελήιηθα γηα λα ηνπο ην δψζεη, δίρσο λα ηνλ 
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θνηηνχλ, θη έπεηηα ζπλερίδνπλ λα ηνλ αγλννχλ.  Απνκνλψλνληαη θπξίσο θαη δελ 

δείρλνπλ θαζφινπ ελζπλαίζζεζε. 

β) Παζεηηθή νκάδα 

Δδψ ηα παηδηά κε ππνθψζθσλ απηηζκφ, δελ απνκνλψλνληαη εληειψο απφ ηελ 

νκάδα, σζηφζν, δελ παίξλνπλ ηελ πξσηνβνπιία λα μεθηλήζνπλ ηα ίδηα θάπνηα 

θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή. Οξηζκέλεο θνξέο θνηηνχλ ζηα κάηη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο, 

δχλαληαη λα ππαθνχζνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη θαη κε άιια παηδηά. 

γ) Δλεξγά ηδηφξξπζκε θνηλσληθή νκάδα 

Σα κέιε απηήο ηεο θαηεγνξίαο πιεζηάδνπλ ζπλήζσο ελήιηθεο, αιιά απαηηνχλ 

λα πεξάζεη ε δηθή ηνπο επηζπκία. Πηζαλφλ λα θνηηνχλ επίκνλα, αιιά δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, έρνληαο ρακειφ δείθηε 

ζπλαηζζεζίαο. Πνιιέο θνξέο νη επαθέο ηνπο ζπλνδεχνληαη απφ ζθηρηφ θξάηεκα ηνπ 

άιινπ, παξάιιεια δχλαληαη λα θαηαζηνχλ θαη επηζεηηθά, θάζε θνξά πνπ  δελ ηνπο 

δίλνπλ ηελ πξνζνρή πνπ επηδηψθνπλ λα έρνπλ. Δπηπιένλ, ζπλεζίδνπλ λα αγλννχλ ηα 

παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. 

δ)Τπεξβνιηθά ηππηθή, δχζθακπηε νκάδα 

Όζα παηδηά αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ νκάδα ραξαθηεξίδνληαη ππέξ ην δένλ 

επγεληθά θαη ππαθνχλ ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο, 

φκνηα κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Χζηφζν, ηνπο θαλφλεο απηνχο δελ ηνπο 

θαηαλννχλ θαη δπζθνιεχνληαη λα πηνζεηήζνπλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά, ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε θη ελαξκφληζε πάληα κε ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε. Δπηπξνζζέησο, 

θαίλεηαη πσο δελ παξνπζηάδνπλ ελζπλαίζζεζε (Wing, 1996). 

Γεχηεξνλ, ε δηαηαξαρή θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο. Δδψ,  ην εκπφδην 

αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο. πλαθή πξνβιήκαηα πηζαλφλ λα είλαη ε 

θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ιφγνπ, ε ερνιαιία, ε αθαηάιιειε ρξήζε ησλ ιέμεσλ 

θαη ην κπέξδεκά ηνπο, ε επαλάιεςε ησλ εξσηήζεσλ, ε αδπλακία ζπδήηεζεο θαη 

θαηαλφεζεο ησλ ζρεκάησλ ιφγνπ, νη λενινγηζκνί θαζψο θαη ε ππεξβνιηθά έληνλε ή 

άηνλε έληαζε ηεο θσλήο (Wing, 1996). 

Σξίηνλ,  ε δηαηαξαρή θνηλσληθήο θαηαλφεζεο θαη θαληαζίαο. Αλαθνξηθά κε 

απηήλ ηελ νκάδα, ηα παηδηά αμηνπνηνχλ ηα παηρλίδηα κφλν κε ηελ θαλεξή ηνπο 
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ηδηφηεηα θαη επαλαιακβάλνληαη μαλά θαη μαλά. Παξαθνινπζνχλ θηλνχκελα ζρέδηα 

θαη απνιακβάλνπλ λα αθνχλ ή λα παξαθνινπζνχλ ηελ ίδηα ηζηνξία. Οη επαλαιήςεηο 

απηέο ζπκβαίλνπλ δηφηη ηα άηνκα απηά δελ ληψζνπλ ηέξςε κε φζεο δξαζηεξηφηεηεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζπλάκα ηα απνκνλψλνπλ απφ ηελ γχξσ 

πξαγκαηηθφηεηα νπνία, θάπνηεο θνξέο, θαίλεηαη λα ηα αγρψλεη (Wing, 1996). 

 

1.3 ΣΤΠΟΙ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΦΑΜΑΣΟ 

          Δίλαη γεγνλφο πσο θάησ απφ ηελ επξεία νκπξέια ηνπ απηηζκνχ έρνπλ βξεη ζηέγε 

πνιιά επηκέξνπο ζχλδξνκα, ηα νπνία ζπγγελεχνπλ κε απηφλ, ζε κεγάιν βαζκφ. Σν 

πην γλσζηφ απφ φια είλαη ην ζχλδξνκν Asperger. Μέρξη θαη ιίγα ρξφληα πξηλ, 

εζεσξείην ηαπηφζεκν ηνπ απηηζκνχ, σζηφζν ζηελ πνξεία, δηαθνξνπνηήζεθε. Δδψ 

αλήθνπλ θπξίσο αγφξηα κε θνηλσληθέο ή επηθνηλσληαθέο δηαηαξαρέο, ηα νπνία, 

σζηφζν, έρνπλ πην πςειφ επίπεδν απφ φζα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ θιαζζηθφ θαη 

ζπλεζηζκέλν απηηζκφ, γηα ηνλ νπνίν έγηλε ιφγνο παξαπάλσ. Σα παηδηά απηά 

θαζίζηαληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηθαλά γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, αιιά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηεξενηππίεο, ηππνπνηεκέλε νκηιία θαη έιιεηςε σο πξνο απηφ 

πνπ νλνκάδεηαη ρξήζε θνηλήο ινγηθήο. Σν ζχλδξνκν απηφ αλήθεη ζηηο ήπηεο κνξθέο 

απηηζκνχ (Klin et al, 2000). 

Γεχηεξνλ, ε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Ο ιφγνο γίλεηαη γηα κηα νκάδα 

δηαηαξαρψλ ηεο πλεπκαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ ή γηα έλα ζπλψλπκν ηεο 

Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθήο Γηαηαξαρήο (ΓΑΦ) (Γελά, 2002). 

Δδψ θαηαηάζζεηαη θαη ην ζχλδξνκν Heller. Δίλαη έλα εμαηξεηηθά ζπάλην 

ζχλδξνκν ζχκθσλα κε ην νπνίν δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο φπσο είλαη ε 

θνηλσληθφηεηα, ε επηθνηλσλία θαη ε γιψζζα αλαπηχζζνληαη θαλνληθά έσο ηα δχν 

έηε, ελψ ζηε ζπλέρεηα δηαιχνληαη ζηα εληειψο μαθληθά (Russo et al, 1996). 

Έπεηηα ην ζχλδξνκν χλδξνκν Kanner, έρνληαο ην φλνκα ηνπ αλζξψπνπ πνπ 

ην παξαηήξεζε θαη ην δηαθνξνπνίεζε, σο φξνο, αλαθέξεηαη γηα λα δειψζεη ηα παηδηά 

κε θιαζζηθφ απηηζκφ πνπ παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε ηνπο αζζελείο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Kanner. Απηά εκθαλίδνπλ δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, θνηλσληθφηεηαο θαη 

επηθνηλσλίαο, αιιά φρη δηαλνεηηθή αλεπάξθεηα (Lyons & Fitzgerald, 2007). 
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Όζνλ αθνξά ηε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή (κε πξνζδηνξηδφκελε 

αιιηψο), 

ζχκθσλα κε ην DSM-IV,εδψ θαηαηάζζνληαη ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά δηάρπηεο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο, σζηφζν δελ πιεξνχλ φια ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε απηήλ. Ζ εηθφλα ηνπο δελ είλαη ηφζν δηαηαξαγκέλε 

φζν απηψλ κε απηηζηηθή δηαηαξαρή (Reed, 2005). 

 ηελ θαηεγνξία ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ απηηζκνχ, ηα παηδηά ζηελ αξρή πιεξνχλ 

ηα θξηηήξηα έληαμεο ζε θάπνηα θαηεγνξία απηηζκνχ, αιιά ζηελ πνξεία, 

δηαπηζηψλεηαη, πσο θάησ απφ ηελ επίδξαζε αιιαγψλ θαη βειηηψζεσλ έπαςαλ λα ηα 

πιεξνχλ (Reed, 2005). 

 Δδψ εληάζζεηαη θαη ην ζχλδξνκν Rett. Πξφθεηηαη γηα κηα λεπξνινγηθή 

δηαηαξαρή ησλ θνξηηζηψλ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ απψιεηα έθθξαζεο ζην πξφζσπν, 

αηαμία, δπζθνιία ζηα ρέξηα θαη ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο ρεξηψλ (Neul, et al, 2010). 

  

 Όγδνν θαη ηειεπηαίν, ε αλαθνξά ζηε ζρηδνεηδή θαη ζρηδνηππηθή δηαηαξαρή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Δίλαη έλα ζχλνιν απφ δηαθφξσλ εηδψλ δηαηαξαρέο 

πξνζσπηθφηεηαο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ, ην νπνίν, θαηά ηνλ Reed (2005), εληάζζεηαη επίζεο ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ, ιφγσ ησλ πνιιψλ νκνηνηήησλ πνπ θέξνπλ φζνη είλαη θνξείο ηνπ (Reed, 

2005). 

 

 

 

 

1.4 ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΔΜΦΑΝΙΗ ΑΤΣΙΜΟΤ 

          ηελ αξρή ν Kanner (1943) είρε δειψζεη πσο ν απηηζκφο παξαηεξείηαη ζε 4-

5/10.000 γελλήζεηο. Μνιαηαχηα, ζχκθσλα κε ζχγρξνλεο έξεπλεο, ε ζπρλφηεηα είλαη 

πςειφηεξε. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία απηή αλέξρεηαη ζε 16,8/10.000 

γελλήζεηο, ελψ ησλ ππφινηπσλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ θηάλεη ζε 

45,8/10.000. Άιιεο έξεπλεο πνπ έιαβαλ ρψξα απέδεημαλ φηη ε ζπρλφηεηα απηή θηάλεη 

ζηηο 12,7/10.000 γελλήζεηο. Πεξίπνπ ην 70% ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ παξνπζηάδεη 

λνεηηθή πζηέξεζε, ελψ ζην 20% ην επίπεδν ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ εληνπίδεηαη  
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θνληά ζην θπζηνινγηθφ. Έλα κηθξφ κέξνο ζην πνζνζηφ 10% παξνπζηάδεη πςειέο 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο (Baird et al., 2001). 

Έξεπλεο ζε Ακεξηθή θαη Δπξψπε απέδεημαλ πσο νη απηηζηηθέο δηαηαξαρέο 

αλέξρνληαη ζε 1 ζηα 110 κε 150 παηδηά. Απηφ δείρλεη κηα ηεξάζηηα άλνδν ηνπ 

πνζνζηνχ εκθάληζεο ηνπ απηηζκνχ ζε επίπεδν 2.000%. Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα έλα 

ζχλεζεο παηδηθφ λφζεκα γη’ απηφ θαη νη επηζηήκνλεο εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζηνπο 

γνλείο. Πξαθηηθά ζηελ Διιάδα ζηηο 100.000 γελλήζεηο ζα εκθαληζηνχλ 700 κε 1.000 

παηδηά κε απηηζκφ θάζε ρξφλν. Δμαηηίαο απηήο ηεο ηεξάζηηαο αχμεζεο ε Ακεξηθαληθή 

Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο παξνηξχλεη ηνπο γνλείο λα πξαγκαηνπνηνχλ πξνιεπηηθνχο 

ειέγρνπο γηα ηελ επηβεβαίσζε ή κε ηνπ απηηζκνχ ζε φια ηα παηδηά ειηθίαο 18 έσο 36 

κελψλ, κε εηδηθέο εμεηάζεηο. Παξφια απηά ν απηηζκφο δελ δχλαηαη απιψο λα 

δηαγλσζηεί ζε έλα εξγαζηήξην ή απφ έλα θαη κφλν ζχκπησκα. ηελ νπζία, είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο ν νπνίνο νθείιεηαη ζε πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο (Σδνπκαΐιεο, 2014). 

 

 

1.5 ΓΙΑΦΟΡΔ ΑΝΑΜΔΑ ΣΑ ΓΤΟ ΦΤΛΑ 

Δίλαη πηα ζαθέο φηη ν απηηζκφο δελ επεξεάδεη ην ίδην ηνπο εγθεθάινπο αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge νη επηζηήκνλεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία γηα λα κειεηήζνπλ ηνχην αθξηβψο ην 

γεγνλφο. Πήξαλ έλα δείγκα 120 αηφκσλ ηα κηζά απφ ηα νπνία ήηαλ κε απηηζκφ. Αθνχ 

ζπλέθξηλαλ ηηο ηνκνγξαθίεο πγηψλ θαη αλδξψλ κε απηηζκφ θαη γπλαηθψλ κεηαμχ ηνπο 

δηαπίζησζαλ πσο ν εγθέθαινο ησλ γπλαηθψλ κε απηηζκφ έκνηαδε κε εθείλν ησλ πγηψλ 

αλδξψλ, θάηη πνπ δελ έγηλε αληηιεπηφ ζηνπο άλδξεο. Δίλαη θαλεξφ ζπλεπψο φηη ε 

επίδξαζε ηνπ απηηζκνχ ζηνλ εγθέθαιν είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε θχιν (Σζψιε, 

2013). 

Έλα αγφξη είλαη ηέζζεξηο θνξέο πην πηζαλφ λα εκθαλίδεη απηηζκφ ζε ζρέζε κε 

έλα θνξίηζη, ελψ ην πνζνζηφ ζηνλ απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη επηά πξνο 

έλα. Δπηπξνζζέησο, ηα φζα ηζρχνπλ ζηνλ απηηζκφ κνηάδεη λα ηζρχνπλ θαη ζε άιιεο 

δηαηαξαρέο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηαο, ε αλαινγία αγνξηψλ πξνο θνξίηζηα είλαη ηξία πξνο έλα, ελψ θαη 

ην ζπγγελέο ρακειφ ΗQ είλαη θαηά 30% έσο 50% πην ζπρλφ ζηα αγφξηα, φπσο εμάιινπ 

θαη ε επηιεςία. Οη αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο άγλσζηεο, 

σζηφζν νη επηζηήκνλεο ιέλε φηη κείδσλ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηα γνλίδηα. Μνινλφηη 
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δελ έρεη αλαθαιπθζεί θάπνηα κεηάιιαμε πνπ κνηάδεη λα είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ 

απηηζκφ, ηνπιάρηζηνλ εθαηφ κεηαιιάμεηο είλαη πηζαλφ λα καο θαηαζηήζνπλ 

πεξηζζφηεξν επάισηνπο ζε απηήλ ηελ πάζεζε. Οη πεξηζζφηεξεο παξαδφμσο 

εκθαλίδνληαη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα θαη ζηα δχν θχια. Δπνκέλσο, ινγηθά δχλαηαη λα 

ππάξρεη κία εμήγεζε ζην γηα πνηνλ ιφγν ν αλδξηθφο εγθέθαινο είλαη πεξηζζφηεξν 

επάισηνο ζηελ εκθάληζε ζπλαθψλ λνζεκάησλ. Ο εγθέθαινο ησλ αγνξηψλ, 

πξνβιεκαηίδνληαη νξηζκέλνη επηζηήκνλεο, είλαη πην επάισηνο απφ ηνλ γπλαηθείν ζηα 

ίδηα επίπεδα γελεηηθήο δηαηαξαρήο (πξφηππν γπλαηθείαο πξνζηαζίαο). Μία άιιε 

ζεσξία ζεσξεί σο πηζαλφηεξε εμήγεζε ην γεγνλφο φηη ε αμηνιφγεζε ησλ αγνξηψλ 

είλαη δηαθνξεηηθή απφ ησλ θνξηηζηψλ ή αθφκα θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θάζε 

θχιν αληηκεησπίδεη ηε λφζν δηαθέξνπλ (Werling & Geschwind, 2013). 

 

 

 

                                     ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΔΤΣΔΡΗ 

 

 

2.1 ΓΙΑΓΝΧΗ ΑΤΣΙΜΟΤ 

Σα πξψηα ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ παξαηεξνχληαη ζηελ βξεθηθή ειηθία, 

φπνπ γίλεηαη αληηιεπηή κηα ειιηπήο πξνζθφιιεζε ησλ βξεθψλ πξνο ηνπο γνλείο ή ηα 

θνληηλά ηνπο πξφζσπα. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ, φκσο, παξάδεηγκα απηηζηηθήο 

δηαηαξαρήο, ην νπνίν θηλεηνπνηεί ηνπο γνλείο θαη ζπλδξάκεη καδί κε ηνπο εηδηθνχο 

ζηε δηάγλσζε, είλαη ε έιιεηςε ή ε θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο ηνπ ιόγνπ, ε παιηλδξόκεζε 

ζην ιόγν, αιιά θαη ε πιήξεο απνπζία ηνπ αλακελόκελνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο άιινπο 

αλζξώπνπο. Όια απηά γίλνληαη αληηιεπηά θαηά ηελ λεπηαθή ειηθία (Καιχβα, 2005). 

Όπσο ηνλίζηεθε θαη παξαπάλσ, ν απηηζκφο είλαη αλέθηθην λα δηαγλσζηεί απφ 

θάπνην ηδηαίηεξν ζχκπησκα, αιιά ε δηάγλσζε νθείιεη λα βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν 

ειιεηκκάησλ επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθφηεηαο. Γελ είλαη θαζφινπ πεξίεξγν γηα 

θάπνηα άηνκα κε απηηζκφ λα πηνζεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, 

αιιά απηέο δελ ζα ηηο εθδειψζνπλ απζφξκεηα, εμαηηίαο θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθήο ζρέζεο, αιιά κφλν κεηά πνπ ζα ηνπο δνζεί ε δηαηαγή. Όζα άηνκα κε 

απηηζκφ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ επίπεδν λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ελψ παξάιιεια 

δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο ιφγν, δελ δχλαληαη λα παξεηζθξήζνπλ κφλα ηνπο ζε θάπνηα 

θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή. Σνχην ζεκαίλεη πσο ζα κπνξνχζε ζε θάζε πεξίπησζε λα 
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δνζεί κηα νιφθιεξε δηάιεμε γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αιιά αδπλαηνχλ λα 

απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα ηνπο ηεζνχλ επί ηνχηνπ (Παπαγεσξγίνπ, 

2003). 

εκαληηθφο ζθνπφο κηαο ελαξκνληζκέλεο ζηηο ξεαιηζηηθέο αλάγθεο 

δηάγλσζεο, είλαη ε ηαμηλφκεζε θαη αμηνιφγεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ελφο παηδηνχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, κε 

ζθνπφ λα επηιεγεί θαη λα εθαξκνζηεί ην αξκφδνλ γηα θάζε πεξηζηαηηθφ ζεξαπεπηηθφ 

πξφγξακκα θαη νη θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο. Δχινγα, φζν ηαρχηεξα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δηάγλσζε ηφζν πην απνηειεζκαηηθή ζα είλαη θαη ε απνθαηάζηαζε 

ηνπ πάζρνληνο. Δληνχηνηο, ζπλαληψληαη δεθάδεο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηε 

δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία ηνπ απηηζκνχ. Ζ βαζηθφηεξε είλαη ε έιιεηςε ησλ ηαηξηθψλ 

εμεηάζεσλ πνπ ζα θαζηζηνχζαλ δπλαηφ λα απνδεηρζεί ε  απηηζηηθή δηαηαξαρή, θαζψο 

πάξα πνιιά παηδηά αλ θαη ηελ έρνπλ, θαίλνληαη εληειψο ελαξκνληζκέλα κε εθείλα ηεο 

ηππηθήο αλάπηπμεο (Παπαγεσξγίνπ, 2003). 

Σα δεδνκέλα δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνχ είλαη ηα θαηά DSM-IV θαη ICD-10, πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζηαζκηζκέλεο ζπλεληεχμεηο, αιιά θαη ζε εξσηεκαηνιφγηα. Σέηνηεο είλαη 

ε Γηαγλσζηηθή παξαηήξεζε θαη ζπλέληεπμε γηα ηνλ απηηζκφ (ADIR θαη ADOS), ε 

θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηνπ παηδηθνχ απηηζκνχ (CARS), θαζψο θαη ην αλαζεσξεκέλν 

ςπρνεθπαηδεπηηθφ πξνθίι (PEP-R). Δπηπξφζζεηα, πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε 

θαηαγξαθή ελφο επαξθή, αλ φρη πιήξνπο, ηζηνξηθνχ πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε ζπλέληεπμε 

ησλ γνλέσλ, ψζηε λα είλαη αθφκα θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα (Παπαγεσξγίνπ, 2003). 

Οη ελδείμεηο ηνπ απηηζκνχ, φκνηα κε ηηο εθδειψζεηο ηνπ, δηαθέξνπλ, ζε 

κεγάιν βαζκφ, ηφζν ζηα βξέθε φζν θαη ζηα παηδηά. Μ’ άιια ιφγηα, ηα βξέθε, 

ζπλήζσο δελ αληηδξνχλ ζηα ρακφγεια, δελ δέρνληαη ην αγθάιηαζκα ηεο κεηέξαο ηνπο 

κε επραξίζηεζε, ζε έρνπλ βιεκκαηηθέο επαθέο θη εκθαλίδνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

δηαηαξαρέο χπλνπ. Όζνλ αθνξά ηα παηδηά, δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθδειψζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη πξνηηκνχλ ηε ζπληξνθηά ησλ ελειίθσλ, παξά ησλ ζπλνκειίθσλ 

ηνπο, ηδηαίηεξα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Απφ ην δεχηεξν θηφιαο έηνο 

παξαηεξνχληαη θνβηθέο αληηδξάζεηο θαη θπζηθά θαηαλαγθαζηηθέο ζπλήζεηαο. Γηα 

παξάδεηγκα, απνιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα θαγεηά, εκκνλέο ζε δηαδξνκέο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ξνχρα, αδπλαηνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο 

αιιαγέο θη αθνινπζνχλ έλαλ ζηεξενηππηθφ ηξφπν δσήο θαη ξνπηίλαο 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2017). 
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Δπίζεο, ελδείμεηο απνηεινχλ ε αζπλάξηεηε νκηιία, ε θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο 

ηεο νκηιίαο, ε ρξήζε ηνπ ηξίηνπ εληθνχ πξνζψπνπ θαηά ην ιέγεηλ (ερνιαιία), ε 

αξγνπνξεκέλε αμηνπνίεζε νξηζκέλσλ θιηζέ ιέμεσλ (π.ρ. εγψ, φρη, λαη), ν κνλφηνλνο 

ηξφπνο νκηιίαο (ζηεξενηππηθφο, σο πξνο ηε γιψζζα) θαη ην ππέξ ην δένλ δέζηκν κε 

αληηθείκελα θαη ζε αληηδηαζηνιή, φρη κε αλζξψπνπο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2017). 

Υαξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ ςπρνθηλεηηθέο ηδηνξξπζκίεο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζπρλά πηάλνπλ ηα απηηά ηνπο, παξνπζηάδνπλ θξίζεηο θξαπγψλ, επηζεηηθφηεηα δίρσο 

ηδηαίηεξε αηηία ηφζν ζε άιινπο φζν θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνχο ηνπο, άγλνηα 

ρξήζεο νξηζκέλσλ βαζηθψλ αληηθεηκέλσλ (ελψ άιια παηδηά ζηελ ίδηα ειηθία 

παξνπζηάδνπλ επρέξεηα ζηε ρξήζε ηνπο) (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2017). 

Μηα απφιπηα πνιπεπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ελφο παηδηνχ κε 

Γηαηαξαρή ζην Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ εζσθιείεη, πέξα απφ ηελ θιηληθή θαη 

παηδαγσγηθή παξαηήξεζε ζπκπεξηθνξάο. Σε κειέηε ηνπ εμειηθηηθνχ ηζηνξηθνχ, 

ςπρνινγηθή θαη γισζζηθή εμέηαζε αιιά θαη εμεηάζεηο λεπξνινγηθήο θαη γελεηηθήο 

θχζεο (Gargiulo, 2006).  

Πξηλ εξεπλεζνχλ νη πξαγκαηηθέο αηηίεο ηνπ απηηζκνχ, ζα ήηαλ ζεκηηφ λα γίλεη 

αλαθνξά ζηνπο κχζνπο πνπ θπθινθνξνχλ ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζή ηνπ. Ο πην 

γλσζηφο απφ απηνχο είλαη «Οη επινγεκέλνη αλφεηνη ηεο Ρσζίαο». Δδψ, νη ζπγγξαθείο 

βξίζθνπλ νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηελ «ηεξή ηξέια» θαη ζηελ πξαγκαηηθή δηάγλσζε 

απηηζκνχ. Φηάλνπλ  ζηελ πεπνίζεζε πσο νξηζκέλνη εθ ησλ «ηξειψλ αγίσλ» ήζαλ 

απηηζηηθνί θαη απηφ ηνπο θαηλφηαλ πεξίεξγν, αιιά θαη ελδηαθέξνλ. Ζ επινγεκέλε 

νλνκαζία ηνπο ππνδεηθλχεη ηηο ειιεηκκαηηθέο ηνπο λνεηηθέο δπλαηφηεηεο, αιιά θαη 

ηελ αζσφηεηά ηνπο απέλαληη ζηνλ κέγηζην Θεφ. Πνιινί ήηαλ βνπβνί ή 

ρξεζηκνπνηνχζαλ αλάξκνζηα ιφγηα. Δμαηηίαο απηνχ ζεσξνχληαλ απφ ηνλ απιφ θαη 

απαίδεπην ιαφ πξνθήηεο. Αθφκε δελ κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ θαη ηάμεσλ θαη δνκψλ. Δπνκέλσο, είραλ ηελ πεπνίζεζε φηη 

φζνη δεηνχζαλ κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ εζειεκέλα ζε απηήλ ηελ παξάλνηα, ε 

νπνία σζηφζν ζεσξνχληαλ απφδεημε βαζηάο πίζηεο (Challis &  Deway, 1974). 

 Αθφκα έλαο γλσζηφο κχζνο είλαη απηφο ηνπ «Sherlock Holmes». Ο γλσζηφο 

ληεηέθηηβ δηαζέηεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπκίδνπλ άηνκα κε απηηζκφ, ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. Σα ίδηα ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε παξαηήξεζε θαη 

αθεξεκέλε ζθέςε, απφ ηελ νπνία, φκσο, ιείπεη ε ελζπλαίζζεζε. Ο Holmes είλαη 

ξεαιηζηήο, αληηθεηκεληθφο θαη αληδηνηειήο. Ζ ινγηθή ηνπ, ηεηξάγσλε (Loftis, 2014).  
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 Σέινο, κεηαμχ ησλ κπζεπκάησλ, αλαθέξεηαη θαη κηα αλαινγία ησλ αηφκσλ κε 

απηηζκφ κε ηα ξνκπφη. Απηή βαζίδεηαη ζηελ θαζνξηζκέλε κεραληθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

ηα δηαθξίλεη, φπσο θαη ηνλ απηηζκφ, απφ ζηεξενηππίεο, επαλαιήςεηο θαη έιιεηςε 

ελζπλαίζζεζεο θαη απηνκαηηζκνχ (Frith, 1993). 

 

 

 

2.2 ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ DSM4 & DSM5 

χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

ηα βαζηθά δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ είλαη ην DSM  ηεο 

APA θαη ην ICD ηεο WHO. Σν πξψην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηελ Ακεξηθή ελψ ην δεχηεξν είλαη πην δηαδεδνκέλν ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, παξφια 

απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ελαιιάμ. Σα δχν απηά εξγαιεία θαζνξίδνπλ 

ηα ζπκπηψκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε άηνκα πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε δηαηαξαρέο ηνπ 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Δπεμεγεκαηηθά : 

α) Γπζθνιίεο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. 

β) Πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία. 

γ) ηεξενηππηθέο, επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο, δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ελδηαθέξνληα. 

Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ δηαηαξαρή Asperger ζχκθσλα  κε ην DSM IV: 

1) Καηά θχξην ιφγν πξνβιήκαηα αιιειεπίδξαζεο κε ηελ θνηλσλία δειαδή θέξεη 

κεησκέλεο ιεθηηθέο αληηδξάζεηο, αδπλαηεί λα ζπλάςεη ζρέζεηο κε ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν  θαη απνθεχγεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε  

δξαζηεξηφηεηεο κε άιια άηνκα 

2) Πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα θαη κεησκέλεο  ζπκκέηνρεο ζε ζπιινγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπεμεγεκαηηθά, παξαηεξείηαη πξνζθφιιεζε ζε κε 

ιεηηνπξγηθέο ζπλήζεηεο, κεησκέλα ελδηαθέξνληα θαη παληειήο έιιεηςε 

πξσηνβνπιηψλ, θαη ηέινο παξαηεξείηαη ζπλερή ελαζρφιεζε κε ζπγθεθξηκέλα 

κέξε αληηθεηκέλσλ. 

3) Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε δηαηαξαρή επεξεάδεη ηελ κεησκέλε επαγγεικαηηθή 

θαη ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπο   
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4) Γελ εκθαλίδεη γισζζηθέο δπζθνιίεο 

5) Γελ επεξεάδεηαη ε γλσζηηθή πξφνδνο ηνπ αηφκνπ  

6) Γελ πξνυπνζέηεη ηνπο παξάγνληεο γηα άιιε Γ.Α.Γ ή γηα ρηδνθξέλεηα   

 

ηελ ηειεπηαία έθδνζε, ην DSM-5 ππάξρνπλ πνηθίιεο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ 

δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ. Πην αλαιπηηθά, 

 Ο γεληθφο φξνο «Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο» (ΓΑΓ) κεηαηξάπεθε  

ζε «Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο» (ΓΑΦ). 

 Οη δηαγλσζηηθέο ππνθαηεγνξίεο (Απηηζκφο, χλδξνκν Άζπεξγθεξ θαη ΓΑΓ - 

κε άιισο πξνζδηνξηδφκελε) αθαηξέζεθαλ. 

 Ζ Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) θαηαηάζζεηαη   πιένλ ζαλ 

δηαγλσζηηθή θαηεγνξία, κε κία νκάδα ζπκπησκάησλ. (ηαζνπνχινπ, 2016) 

 

Άμην αλαθνξάο θξίλεηαη  θαη ε παξνπζίαζε νξηζκέλσλ αθφκα δηαθνξψλ  πνπ 

πξνθάιεζε ε λέα έθδνζε DSM-5: 

1. Ζ ππεξεπαηζζεζία  ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα απνηεινχλ πιένλ κέξνο ηεο 

νκάδαο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ θαη ζηεξενηππηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

2. Όηαλ θάπνηνο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία ρσξίο ζηεξενηππηθέο 

θαη επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο, δξαζηεξηφηεηεο θαη ελδηαθέξνληα ζα 

ιακβάλεη πιένλ κέξηκλα  «Γηαηαξαρή Κνηλσληθήο Δπηθνηλσλίαο». 

3. Σα ζπκπηψκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ εκθαληζηεί κέρξη ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ., 

ππάξρνπλ φκσο πηζαλφηεηεο εκθαληζηνχλ θαη  αξγφηεξα. 

4. Κάζε δηάγλσζε ζπλδπάδεηαη απφ επηκέξνπο ζηνηρεία  γηα λα παξέρεηαη κηα πην 

θαζαξή  εηθφλα γηα ηηο δπζιεηηνπξγίεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ.  

 

Καηηγοπία κπιηηπίων για άηομα με αςηιζμό : 

 Πνηνηηθφ έιιεηκκα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπο ,δειαδή εκθαλίδεη 

αδπλακία ζην λα ζπλάςεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ . 

 Πνηνηηθφ έιιεηκκα ζηελ επηθνηλσλία δειαδή, θαζπζηέξεζε ζηελ επηθνηλσλία   

ε αλεπαξθήο αλάπηπμε πξνθνξηθνχ ιφγνπ  
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 Μεησκέλα  επαλαιεπηηθά θαη ζηεξεφηππα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο, 

ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο  γηα παξάδεηγκα επαλαιεπηηθέο 

θηλήζεηο κε ηα ρέξηα ε κε ην ζψκα 

 

Ζ  κε  θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ζε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα πεδία, 

πνπ μεθηλνχλ πξηλ ηα ηξία πξψηα ρξφληα δσήο απνηεινχλ επίζεο ηεθκήξηα γηα 

απηηζκφ: 

 

Α. Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ζπλνκήιηθνπο  

 

 Β Ο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα ζε θνηλσληθφ πιαίζην 

 

 Γ. πκβνιηθφ  παηρλίδη (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2017). 

 

 

2.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΙΜΟΤ 

          Δθφζνλ παξαπάλσ αλαθέξζεθαλ νη πεξί απηηζκνχ κχζνη, είλαη ψξα λα γίλεη 

ιφγνο γηα ηα επηζηεκνληθά αίηηα πνπ ζεσξνχληαη απφ ηνπο εηδηθνχο ππεχζπλα γηα ηελ 

εκθάληζε ηνπ απηηζκνχ.  

 Αξρηθά, αλαδεηήζεθαλ νη  αηηίεο ηνπ απηηζκνχ ζηνπο γνλείο θαη εηδηθά ζηελ 

κεηέξα. Ο Kanner ήηαλ ν πξψηνο πνπ ζεψξεζε φηη ε δηαηαξαρή απηή κπνξεί λα 

νθείιεηαη θαη ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ απφ γνλείο κε πςειέο λνεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, αιιά κε κεησκέλεο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Γηα 

ηνλ Battelheim ν απηηζκφο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνπο γνλείο πνπ δελ κπνξνχλ 

λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπο. Βαζηθνί 

παξάγνληεο αλαθέξζεθαλ ε αλππαξμία ηνπ απαξαίηεηνπ δεζκνχ κεηαμχ παηδηνχ θαη 

κεηέξαο, αιιά θαη ε απνπζία ηεο ίδηαο απφ ηελ βξεθηθή ειηθία ηνπ παηδηνχ ηεο. Ο 

απηηζκφο εξκελεχηεθε σο κηα κνξθή έθθξαζεο απηήο αθξηβψο ηεο απφξξηςεο θαη ηεο 

έιιεηςεο ζπλαηζζεκάησλ πνπ δέρεηαη ην παηδί απφ ηνπο γνλείο ηνπ. Ζ κφλε ιχζε 

είλαη ε απνδνρή ηεο απηηζηηθήο απηήο ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ηνπο (Κππξησηάθεο, 

2003). 
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 Ζ επηζηήκε ηεο γελεηηθήο απνπεηξάζεθε πνιιάθηο λα εξκελεχζεη ηνλ ιφγν 

γηαηί θάπνηνη άλζξσπνη έρνπλ απηηζκφ θαη θάπνηνη δελ έρνπλ. Αλαθάιπςαλ γηα ηνλ 

ιφγν απηφλ  ελδείμεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ  ε πάζεζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηα γνλίδηα. ε 

απηφ ζπλέδξακε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1977 απφ ηνπο Folstein θαη 

Rutter. Δθείλνη, αθφηνπ ζπγθέληξσζαλ 21 δεπγάξηα δηδχκσλ, πνπ ην έλα ήηαλ 

απηηζηηθφ θαη ην άιιν φρη, θαηέγξαςαλ ζπκθσλία κφλν ζηα 4 απφ ηα 11 

κνλνδπγσηηθά αδέξθηα θαη ζε θαλέλα απφ φζα ήηαλ εηεξνδπγσηηθά. Όζα απφ ηα 

νκνδπγσηηθά αδέξθηα είραλ απηηζκφ εκθάληδαλ λνεηηθέο δηαηαξαρέο πνπ νθείινληαλ 

ζε θάπνηα νξγαληθή βιάβε ηνπ εγθεθάινπ θαηά 80%. Όια απηά δείρλνπλ ηελ χπαξμε 

γελεηηθήο αηηίαο θαη δηαηαξαρήο λνεηηθήο αλάπηπμεο.  Δπηπξνζζέησο,  κηα αθφκα 

απφδεημε ηεο γελεηηθήο πξνέιεπζεο ηνπ απηηζκνχ είλαη φηη ππάξρεη θαη ζηα αδέξθηα 

απηψλ ησλ παηδηψλ ζε έλα πνζνζηφ 2%, δειαδή 50 κε 100 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ 

απηφ ηνπ ππφινηπνπ πιεζπζκνχ (Γελά, 2002). 

 Ζ ζχγρξνλε έξεπλα απνδεηθλχεη κε ζαθήλεηα φηη ν απηηζκφο έρεη βηνινγηθφ 

ππφβαζξν. Χο εθ ηνχηνπ, απνξξίπηνληαη φιεο εθείλεο νη θσλέο ηνπ παξειζφληνο, πνπ 

ππνζηήξηδαλ φηη ν απηηζκφο νθείιεηαη εμαηηίαο ελφο ςπρξνχ γνλετθνχ πεξηβάιινληνο 

ζην νπνίν ην παηδί εκθάληζε απηηζκφ εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ζηνξγήο απφ ηνπο δχν 

ηνπ γνλείο θαη θπξίσο ηελ αγάπε ηεο κεηέξαο. Χζηφζν, κέρξη θαη ζήκεξα πνπ 

ζπληάζζνληαη απηέο νη γξακκέο, δελ ππάξρνπλ ηαηξηθέο εμεηάζεηο νη νπνίεο ζα 

ζπλέδξακαλ ζηε δηάγλσζε, αλ θαη πξφζθαηα κειεηεηέο θαηφξζσζαλ λα δηαγλψζνπλ 

ηνλ απηηζκφ ζε ελήιηθεο (νη νπνίνη θπζηθά ζπκπεξηιακβάλνληαλ ήδε ζην απηηζηηθφ 

θάζκα) ζε πνζνζηφ 97%, ρξεζηκνπνηψληαο καγλεηηθή εγθεθάινπ (Landrigan, 2010).  

 ηηο κέξεο καο παξαηεξείηαη πξννδεπηηθή αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. ε απηφ 

νδεγεί, πξψηα απφ φια ε θαζηέξσζε ησλ θξηηεξίσλ δηάγλσζεο, αιιά θαη ε επξείαο 

θιίκαθαο ρξήζε ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, νη εηδηθνί βξίζθνληαη ζηε ζέζε λα 

κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ην θαηλφκελν κε πεξηζζφηεξε επθνιία, ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ κάιηζηα θαζίζηαληαη γλσζηέο θαη νη επηφηεξεο 

κνξθέο ηνπ θαηλνκέλνπ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην κέρξη θαη πξφζθαην παξειζφλ, φπνπ 

ην θαηλφκελν δελ παξαηεξνχηαλ, εθηφο θη αλ ηα ζπκπηψκαηα ήηαλ παζίδεια 

(Amaral, 2017). 

 ηελ έγθπξε δηάγλσζε θαη παξέκβαζε ζην θαηλφκελνπ ηνπ απηηζκνχ, ηα 

κέγηζηα έρνπλ ζπκβάιιεη απφ θνηλνχ ε πνιηηεία θαη ε θνηλσλία, κέζσ ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο πάλσ ζην ζέκα. Ζ ελεκέξσζε πάλσ ζην θαηλφκελν βνήζεζε ζηελ 

άξζε, ζε κεγάιν βαζκφ, ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ δπζεηδαηκνληψλ πνπ γηα πνιχ 
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θαηξφ ηαιάληδαλ, θπξίσο ηα κηθξναζηηθά πεξηβάιινληα. Πιένλ, ν απηηζκφο δελ 

απνηειεί ηακπνχ, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ίδην βαζκφ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Δίλαη 

γλσζηφ φηη κε έγθαηξε παξέκβαζε, έλα άηνκν κε απηηζκφ, δχλαηαη λα δηαβηεί 

αμηνπξεπψο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα έρεη κηα θπζηνινγηθή δσή, φκνηα κε ηνλ 

ζεσξεηηθά πγηή πιεζπζκφ. Άιισζηε, νη θπβεξλήζεηο ηνπ δπηηθνχ θπξίσο θφζκνπ 

πξνβάιινπλ θίλεηξα πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ αιιά θαη λα βνεζήζνπλ 

νπζηαζηηθά, άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε απηηζκφ (Sicile-Kira, 

2014). 

 Τπάξρνπλ θαη θσλέο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ν απηηζκφο νθείιεηαη ζηελ κφιπλζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηηο ηνμίλεο αιιά θαη ζηνλ πξφσξν ηνθεηφ. Χζηφζν, δελ ππάξρεη 

θακία ηεθκεξησκέλε έξεπλα πνπ λα επαιεζεχεη ηα παξαπάλσ, φπσο θαη γεληθά φηη ν 

απηηζκφο νθείιεηαη ζε πεξηβαιινληνινγηθνχο παξάγνληεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε 

ηηο θσλέο πνπ ζέινπλ ηα εκβφιηα λα έρνπλ επζχλε ζηελ αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ, 

θαζψο κε ηελ άπνςε απηή δελ ζπκθσλεί νπδεκία ηεθκεξησκέλε θαη επηζηεκνληθά 

απνδεθηή κειέηε. Σν γεγνλφο ηεο αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ ζηε ζεκεξηλή επνρή έρεη 

αλαιπζεί παξαπάλσ, νπφηε θάζε άιινο ηζρπξηζκφο δελ θαίλεηαη λα έρεη ηελ 

παξακηθξή δφζε αιήζεηαο. Οπζηαζηηθά, ε αχμεζε είλαη πιαζκαηηθή, θαζψο ν 

απμεηηθφο αξηζκφο νθείιεηαη κε ζαθήλεηα ζηελ πξφνδν ηεο ηαηξηθήο, πνπ πιένλ 

δχλαηαη λα δηαγλψζεη θάζε κνξθή ηνπ θάζκαηνο, φζν ήπηα θη αλ είλαη θαη, θπζηθά, ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηφζν ησλ αξκφδησλ αξρψλ φζν θαη ησλ αηφκσλ, πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη παξέκβαζε (Gerber & Offit, 2009).  

 Τπάξρνπλ θάπνηα παηδηά ηα νπνία εκθάληζαλ απηηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ιφγσ 

ζνβαξψλ αζζελεηψλ πνπ πξνθαινχλ βιάβεο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε ηεο δσήο ηνπο. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο πξνβιεκαηίδνληαη πσο 

ππάξρεη κεγάιε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ελδνκήηξηεο κνιχλζεηο θαηο ηνλ απηηζκφ 

(Κππξησηάθεο, 2003). Πεξηζζφηεξν επηθίλδπλνη  είλαη θπξίσο νη ξεηξντνί, νη νπνίνη 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα  λα ελζσκαηψλνληαη ζην γελεηηθφ πιηθφ ησλ θπηηάξσλ. 

Δπηπξνζζέησο, επηθίλδπλνη είλαη θαη ν έξπεηαο θαη ν κεγαινθπηηντφο. Δλψ νη 

ζνβαξέο κνξθέο κνιχλζεσο ηεο κεηέξαο νδεγνχλ ζηνλ ζάλαην ηνπ εκβξχνπ, νη πην 

ήπηεο νδεγνχλ ζε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (Frith, 1999). Κάπνηεο απφ απηέο είλαη ε 

εξπζξά, ε ζχθηιε, ε αλεκνβινγηά θαη ε ηνμνπιάζκσζε. Σν ινηπφλ, δχλαηαη ν 

απηηζκφο λα εκθαληζηεί ζην ηξίην έηνο ηεο ειηθίαο ελφο παηδηνχ, ελψ ζηηο βαξχηεξεο 

κνιχλζεηο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε πην κεγάιε ειηθία. Σν πφζν 
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ζνβαξφο ζα είλαη ν απηηζκφο εμαξηάηαη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηήξθεζαλ νη 

αηηίεο (Κππξησηάθεο, 2003). 

 Δπηπιένλ, ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ απνθαλζεί φηη έλα κηθξφ πνζνζηφ παηδηψλ 

κε απηηζκφ έρνπλ ην ιεγφκελν “εχζξαπζην-Υ” ρξσκφζσκα (Γελά, 2002). Απηφ 

ππάξρεη πεξηζζφηεξν ζηα άξξελα πνπ εκθαλίδνπλ λνεηηθή αλεπάξθεηα, ζσκαηηθέο 

παξακνξθψζεηο θαη γισζζηθέο δηαηαξαρέο φκνηεο κε απηέο ηνπ απηηζκνχ, φπσο 

θαζπζηέξεζε νκηιίαο, ερνιαιία, κε ηήξεζε θαλφλσλ, κε βιεκκαηηθή επαθή, έιιεηςε 

ελζπλαίζζεζεο θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Κππξησηάθεο, 2003). 

 ρεδφλ ην 1/3 ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ επηιεπηηθέο θξίζεηο. 

Λφγσ  απηνχ άξρηζαλ νη κειέηεο γηα λα θαλεί ε ζρέζε ηνπ κε ηηο λεπξνινγηθέο 

παζήζεηο. Οη Damasio θαη Maurer (1978) πξνβιεκαηίζηεθαλ  φηη είλαη πηζαλφ λα 

ππάξμεη βιάβε ζην ληνπακηληθφ ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ, πνπ  απνηειείηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ δηαθιαδψζεηο πνπ εκθηινρσξνχλ ζηα βαζηθά γάγγιηα θαη ζηνλ θξνηαθηθφ 

θαη πξφζζην ινβφ. Απηή ε βιάβε παξνπζηάδεη κεγάιε ζρεηηθφηεηα κε ηα λεπξνινγηθά 

ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ, θαζψο είλαη εθάκηιιε, φπσο ε πεξίεξγε βάδηζε, ε 

επαλαιεπηηθφηεηα, ε έιιεηςε εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν, νη εκκνλέο θαη ε έιιεηςε 

απζνξκεηηζκνχ. Όια απηά θαλεξψλνπλ δπζιεηηνπξγία Όζνλ πεξηνρψλ ηνπ 

εγθεθάινπ ειέγρεη ην ληνπακηληθφ ζχζηεκα (Frith & Happe, 1999). 

 Δλ θαηαθιείδη, νη ςπρνδπλακηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο, έρνπλ ελ 

πνιινίο θαηαξξηθζεί. Οη βηνινγηθέο ζεσξίεο πιεζαίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη θαηέρνπλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο, φζνλ αθνξά ηελ επηζηεκνληθή 

θαη βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2017). Δδψ, θαιφ είλαη λα 

αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη κειέηεο ζρεηηθέο κε ηε βηνινγία ηνπ απηηζκνχ έρνπλ 

νδεγήζεη ζηελ πεπνίζεζε πσο ν δηαηξνθηθφο κεηαβνιηζκφο δχλαηαη λα επεξεάζεη θαη 

λα κεηαβάιιεη ην ρεκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ εγθεθάινπ (Waterhouse, 2000). Αλαθέξεηαη 

πσο ν κεηαβνιηζκφο ηνπ παηδηνχ είλαη πξνβιεκαηηθφο φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα 

θαγεηά, θάηη πνπ νδεγεί ζηελ εκθηινρψξεζε επηβιαβψλ ηνμηλψλ ζηνλ εγθέθαιν. 

Πάλσ ζ’ απηφ, δηαηππψλεηαη ε εηθαζία φηη απνηειεί ηελ ίδηα ζηηγκή θη εξψηεζε ην αλ 

ε δπζαπνξξφθεζε έρεη ζρέζε κε ηελ έιιεηςε πεπηηθψλ ελδχκσλ εμαηηίαο ηεο 

αλεπάξθεηαο. Δπηπιένλ, φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ βειηίσζε, θάζε θνξά 

πνπ ηνπο ρνξεγείηαη ε βηηακίλε Β6 θαη ην Mg (ζρέζε κε λεπξνδηαβηβαζηηθέο νπζίεο) 

(Υίηνγινπ-Υαηδή, θαη ζπλ., 2000). Πνιινί εξεπλεηέο ππνγξακκίδνπλ ηε ζπρλφηεηα 

πεξί γελλεηηθψλ επηπινθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη λενγληθνί ζπαζκνί θαη νη αλνμία 

πνπ πξνθαινχλ πξφβιεκα ζηνλ εγθέθαιν, ελψ άιινη πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην αλ νη 
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επηπινθέο απηέο είλαη επαθφινπζν πξνγελλεηηθψλ παξαγφλησλ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 

2017).  

 Οη κειεηεηέο πξνζπαζψληαο λα εμεγήζνπλ ην αίληγκα ηνπ απηηζκνχ, εζηίαζαλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε βιάβε ηεο βαζηθφηεξεο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηαο: «ηνλ λνπ 

πνπ δηαβάδεη. Πξφθεηηαη γηα ηε γλσζηηθή ζεσξία πνπ νλνκάδεηαη ζεσξία ηνπ λνπ. Με 

απιά ιφγηα, ε ελ ιφγσ ζεσξία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα βιέπεη ηνλ 

θφζκν απφ ηα κάηηα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, κε ηξφπν πνπ λα ζπλαηζζάλεηαη θαη λα 

θαηαλνεί. Σελ ηθαλφηεηα απηή έλα παηδί ηελ έρεη αλαπηχμεη σο ηελ ειηθία ησλ 

ηεζζάξσλ. Έπεηηα, δχλαηαη λα πξνβεί ζε κεηα-αλαπαξαζηάζεηο, λα αλαπαξηζηά 

δειαδή ζηνλ λνπ ηνπ ηε ζθέςε ηνπ άιινπ. Σα παηδηά κε απηηζκφ, δείρλνπλ, φρη κφλν 

λα κελ αληηιακβάλνληαη ηη ζθέθηνληαη θαη ηη αηζζάλνληαη νη άιινη, αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν, δελ αληηιακβάλνληαη θαλ φηη νη άιινη ζθέθηνληαη θη φηη έρνπλ δηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2017). 

 χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ηα παηδηά κε απηηζκφ, δελ αληηιακβάλνληαη φηη 

νη γχξσ ηνπο είλαη πηζαλφ λα έρνπλ δηθέο ηνπο ζθέςεηο, λα κηινχλ ζπλππνδεισηηθά, 

λα ιέλε ςέκαηα ή λα θξχβνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2017). 

 Έλα παηδί ηππηθήο αλάπηπμεο, κέζσ ηεο κίκεζεο, γλσξίδεη ηνλ θφζκν. 

Χζηφζν, ε κίκεζε δελ ιεηηνπξγεί ζηα παηδηά κε απηηζκφ. Σν ινηπφλ, κνινλφηη 

παξαηεξνχλ δελ κπνξνχλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο (π.ρ. φηη ην ζήθσκα ησλ ψκσλ ζεκαίλεη απνξία θηι) (Αttwood, 2005).  

 

           

 

 

 

2.4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΤΣΙΜΟΤ 

          Έλα παηδί κε απηηζκφ δελ γίλεηαη λα ελαξκνληζηεί ζηελ ςπρνινγία πνπ 

επηθξαηεί γχξσ ηνπ, θαζψο, φπσο άιισζηε αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δελ δηαζέηεη 

θαιιηεξγεκέλε ηελ ελζπλαίζζεζε ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, είλαη πηζαλφλ λα γειάεη ηελ 

ψξα πνπ θάπνηνο ππνθέξεη θαη ηνχκπαιηλ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή 

αζηάζεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαθπκάλζεηο. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα παξνκνηάζεη 

ην ςπρνγξάθεκά ηνπο κε έλα θαξδηνγξάθεκα (ηακάηεο, 1987). 
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 Ο Attwood (2011), πξνζπαζψληαο λα εμεγήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

ελφο αλζξψπνπ κε απηηζκφ, παξαζέηεη απηνιεμεί ηα ιφγηα ηνπ HansAsperger (1944), 

ηα νπνία, παξαηίζεληαη θη εδψ: «Γελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε απηά ηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηψληαο απιψο ηελ έλλνηα ηεο έιιεηςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ’ κε πνζνηηθνχο 

φξνπο. Αληίζεηα, απηφ πνπ θαίλεηαη λα ηα ραξαθηεξίδεη είλαη κηα πνηνηηθή δηαθνξά, 

κηα δπζαξκνλία ζην ζπλαίζζεκα θαη ηε δηάζεζε» (Attwood, 2011 ζει. 165).  

 Σα παηδηά κε απηηζκφ δελ αληηιακβάλνληαη ή δελ ζέινπλ λα κηιήζνπλ γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Χζηφζν, ππάξρνπλ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο. Κάπνηα απφ απηά, 

ζπάληα, κηινχλ γηα απηά, κε θαλεξή δπζθνιία, θαζψο δελ μέξνπλ αθξηβψο ηηο ιέμεηο 

γηα λα πεξηγξάςνπλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα. Έρεη παξαηεξεζεί, σζηφζν, φηη πνιιά 

παηδηά κε απηηζκφ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζηνλ γξαπηφ ιφγν, 

είηε γξάθνληαο κία επηζηνιή είηε δηαηεξψληαο εκεξνιφγην. ηηο δπζθνιίεο απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη, πξψηνλ, ε δπζθνιία λα αληηιακβάλνληαη ηε ιεγφκελε σο 

«γιψζζα ηνπ ζψκαηνο», ε δπζθνιία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξφζσπν σο κέζν 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (ιφγσ πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κίκεζεο θαη ηέινο αιιά φρη ιηγφηεξν απφ ηα πξνεγνχκελα ζεκαληηθφ, δπζθνιεχνληαη 

λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ. Με άιια ιφγηα λα ηνλ ζπλαηζζαλζνχλ, λα 

αληηιεθζνχλ ηε ραξά ηνπ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ (Baron, 1995).  

 Hδηεζλήο έξεπλα έρεη πιένλ απνδείμεη φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ 

δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην νκαδηθφ παηρλίδη. Σν ινηπφλ, δεκηνπξγείηαη 

πξφβιεκα ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, θαζψο είλαη γλσζηή ε ζπκβνιή ηνπ 

παηρληδηνχ ζηνλ ηνκέα απηφλ. Χο εθ ηνχηνπ δπζρεξαίλεηαη θαη ε απφθηεζε ησλ 

επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ φζνλ αθνξά ηελ θηλεηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε θαη 

εχινγα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο. Δπνκέλσο, εκθαλίδνληαη κε απνδεθηέο 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο δελ ππαθνχλ ζε θακία ζχκβαζε θαη ζε θαλέλαλ 

θαλφλα (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2017). 

 Σν παηρλίδη ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία 

κνλνδηάζηαην. ηελ νπζία, δελ παίδεη κε ηα παηρλίδηα ηνπ. Σα ζηξηθνγπξίδεη, ηα 

ρηππάεη, κνηάδεη πσο παίδεη, αιιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ παίδεη. Δπίζεο, δελ 

ζπκκεηέρεη θαη ζην παηρλίδη ησλ άιισλ (Εαραξφγεσξγα, 2009).   

 Χζηφζν, είλαη ζεκηηφ λα κε ιεζκνλεζεί ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ 

απνηεινχλ κία αλνκνηνγελή νκάδα. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, παξαηεξνχληαη 

νξηζκέλεο ζηαζεξέο, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη κε ην ηεζη DSM-IV, ράξε ζην νπνίν 

ζπκβαίλεη ε δηάγλσζε. Σν παηρλίδη ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, ινηπφλ, ζηεξείηαη 
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δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαληαζίαο θη αλαιψλεηαη ζπρλά ζε επαλαιακβαλφκελεο θαη 

ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο (Wolfberg, 2015). 

 Σν ίδην ζπκβαίλεη αθφκα θαη ζηα παηδηά κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Παξαηεξείηαη έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαληαζίαο. Ζ Ashley(2010) αλαθέξεη 

ζρεηηθά κε απηά: «Αθφκα θαη φηαλ ηα παηδηά παίδνπλ κφλα ηνπο, ην παηρλίδη ηνπο 

παξακέλεη ειεχζεξν, δεκηνπξγηθφ θαη δηαζθεδαζηηθφ. Αληίζεηα, ην παηρλίδη ηνπ 

παηδηνχ κε άζπεξγθεξ είλαη ζηεξεφηππν θαη πξνβιέςηκν θαη θάπνηνο πνπ ην 

παξαηεξεί έρεη ηελ εληχπσζε πεξηζζφηεξν φηη εθηειεί κηα εξγαζία ή παίδεη» (Αshley, 

2010 ζει. 241) 

 Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ηα παηδηά κε απηηζκφ δπζθνιεχνληαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο άγξαθνπο λφκνπο θαη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ θαη ζπρλά 

αληηδξνχλ θάζε θνξά πνπ δελ πεξλάεη ην δηθφ ηνπο, θαζψο, θάηη ηέηνην ηα βγάδεη απφ 

ηελ ξνπηίλα ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη απνγνεηεχνληαη φηαλ θάπνηνο πξνζπαζεί λα 

ηα βγάιεη απφ ηελ ξνπηίλα ηελ νπνία έρνπλ ζπλεζίζεη (Αttwood, 2005).  

 Χζηφζν, ην ζπκπέξαζκα απφ φια ηα παξαπάλσ δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε 

φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ δελ κπνξνχλ λα κάζνπλ λα παίδνπλ. Τπάξρεη πιήξεο 

βηβιηνγξαθία θαη νδεγνί, ηφζν έληππα φζν θαη δηαδηθηπαθά, πνπ εκπεξηέρνπλ νδεγίεο 

ζρεηηθά κε ην πψο δχλαηαη έλα παηδί κε απηηζκφ λα πξνζαξκνζηεί ζην νκαδηθφ θαη 

αηνκηθφ παηρλίδη. Ο ιφγνο γηα εγρεηξίδηα πνπ απεπζχλνληαη ηφζν ζε εθπαηδεπηηθνχο 

φζν θαη ζε γνλείο (Βeyer & Gammeltoft, 2000). 

 ρεδφλ ηα κηζά παηδηά κε απηηζκφ εκθαλίδνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα 

αηζζεηεξηαθήο επαηζζεζίαο κε απνηέιεζκα λα αληηδξνχλ πεξίεξγα ζε εξεζίζκαηα 

πνπ δέρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, θπξίσο νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο θχζεσο. 

Πνιιέο θνξέο δελ δίλνπλ ζεκαζία ζε έληνλνπο ήρνπο, ελψ άιινηε αληηδξνχλ βίαηα 

αθφκα θαη ζην πην ηζρλφ ήρν (Rimland, 1990).  

 Τπάξρνπλ παηδηά κε απηηζκφ πνπ αληηιακβάλνληαη ην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο 

γεχζεο, ηεο φζθξεζεο θαη ηεο αθήο. Πηζαλφλ λα είλαη αλζεθηηθά ζηνλ πφλν, ζε 

ηέηνηνλ βαζκφ πνπ θάπνηεο θνξέο λα απηνηξαπκαηίδνληαη. Γχλαηαη λα ζεκεησζεί 

επαηζζεζία ή αλαηζζεζία ζηε ζεξκνθξαζία. Σέινο, έρεη ζεκεησζεί ππεξεπαηζζεζία 

απέλαληη ζε θάπνηεο νζκέο ή γεχζεηο. ρεηηθά κε ηελ φξαζε, πξνηηκνχλ νηηδήπνηε 

ιακππξίδεη, φπσο θαη αληηθείκελα πνπ ζηξνβηιίδνληαη (ηακάηεο, 1987). 

 Άιιεο ζπλήζεηεο ελφο παηδηνχ κε απηηζκνχ είλαη ε δεκηνπξγία θεηίρ κε 

νξηζκέλα αληηθείκελα, νη ζπλερείο ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαπηψζεηο, νη θνβίεο, ην άγρνο, 
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ηα πξνβιήκαηα ζηνλ χπλν θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ζην θαγεηφ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 

2017). 

Όζνλ αθνξά ηελ νκηιία, είλαη γλσζηφ φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ αξγνχλ λα 

κηιήζνπλ θαη πνιιέο θνξέο δελ κηινχλ θαη θαζφινπ, κέρξη κηα ειηθία ζηελ νπνία ζε 

θακία πεξίπησζε δελ δηθαηνινγείηαη απηφ ην θαηλφκελν, δίρσο ηελ ππνθψζθνπζα 

χπαξμε κηαο καζεζηαθήο δπζθνιίαο. Δλ πξνθεηκέλσ, ε γισζζηθή έθθξαζε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κπζηήξηεο δνκέο. Με άιια ιφγηα, γίλεηαη πεξίεξγε αμηνπνίεζε 

ησλ ιέμεσλ κε ηελ έλλνηα φηη ε ιέμε θαζεαπηή κπνξεί λα κελ ηαηξηάδεη θαζφινπ ζηελ 

πξφηαζε πνπ γίλεηαη ζπλδξνκή λα εληαρζεί, θαζψο ην λφεκα ηεο νιηζηηθά είλαη 

εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ην ζπλεζηζκέλν. Δπηπιένλ, ε νκηιία είλαη κνλφηνλε, ν 

ζπλππνδεισηηθφο ιφγνο ζπάληα θαζίζηαηαη θαηαλνεηφο, ελψ φηαλ ην άηνκν κε 

απηηζκφ απνπεηξάηαη ην ίδην λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπλππνδεισηηθφ ιφγσ, πνιιάθηο, νη 

παξνκνηψζεηο ηνπ είλαη αθαηαλφεηεο (Thompson, 2011).  

Όζνλ αθνξά ην θνηλσληθφ πεξίγπξν, ηα παηδηά κε απηηζκφ δελ είλαη δεθηηθά 

ζε αγθαιηέο θαη γεληθά ζε θνηλσληθέο πεξηπηχμεηο. Άιισζηε, έρεη αλαθεξζεί θαη 

παξαπάλσ δηεμνδηθά ε ηδηαηηεξφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη έλα παηδί κε απηηζκφ ηφζν ζην 

νκαδηθφ φζν θαη ζην αηνκηθφ παηρλίδη. ε γεληθέο γξακκέο, θαίλεηαη λα κε ζέιεη ή λα 

κελ μέξεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα παίμεη θαη γεληθά ζα αιιειεπηδξάζεη κε ηα άιια παηδηά 

ηεο ειηθίαο ηνπ (Thompson, 2011). Δθηελήο αλαθνξά ζα γίλεη θαη ζηα ππφινηπα 

θεθάιαηα, αλαθνξηθά κε ηελ επέλδπζε ζηηο θνηλσληθέο θη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ.  

Δπίζεο, ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη νξηζκέλα παηδηά κε απηηζκφ δχλαληαη λα 

θέξνπλ νξηζκέλεο δεμηφηεηεο φζνλ αθνξά ηα καζεκαηηθά, ηε κνπζηθή, ηε ζπγγξαθή 

(ππφ ην πξίζκα ηεο θαληαζίαο θαη ηηο απνθιίλνπζαο ζθέςεο), ηελ απνκλεκφλεπζε ηε 

δσγξαθηθή θηι. ρεδφλ ην 20%-30%
2
αηφκσλ κε απηηζκφ έρνπλ λνεκνζχλε ζηνλ 

κέζν ή θαη πάλσ απφ ην κέζν φξν. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ 

(70%-80%)
3
παξνπζηάδνπλ δηάθνξνπο βαζκνχο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Απηφο ν 

ζπλδπαζκφο δηαλνεηηθψλ κεηνλεμηψλ θαη δπλαηνηήησλ θάλεη ηνλ απηηζκφ ηδηαίηεξα 

πνιχπινθν. ε θάζε πεξίπησζε, ην 20%-30% είλαη έλα ηθαλφ πνζνζηφ γηα λα 

γελλήζεη ηνλ ζξχιν γηα παηδηά κε απηηζκφ-ηδηνθπΐεο, ν νπνίνο, εληνχηνηο, 

απνκπζνπνηήζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

                                                             
2
Χαρακτθριςτικά αυτιςμοφ: ΕΕΠΑΑ Αυτιςτικό Φάςμα, 24 Ιουνίου 2008, Εμφανίςεισ: 21306 (Ανάκτθςθ 

από: https://www.autismgreece.gr/ti-einai-o-aftismos/xaraktiristika-aftismoy.html 
3
Χαρακτθριςτικά αυτιςμοφ: ΕΕΠΑΑ Αυτιςτικό Φάςμα, 24 Ιουνίου 2008, Εμφανίςεισ: 21306 (Ανάκτθςθ 

από: https://www.autismgreece.gr/ti-einai-o-aftismos/xaraktiristika-aftismoy.html 
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Σέινο, απφ ηα γλσζηά επίζεο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ είλαη νη 

επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο (π.ρ. ρεηξνθξφηεκα), ε πξνζθφιιεζε ζηελ ξνπηίλα (π.ρ. 

αθφκα θη ελαιιαγέο ηνπ θαηξνχ φπσο ην φηη ε κέξα κηθξαίλεη είλαη δπλεηηθέο αηηίεο 

πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ έλα παηδί κε απηηζκφ εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ξνπηίλαο) θαη 

ζε πεξηζζφηεξν ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, ν απηηζκφο κπνξεί λα θαηαζηεί ζε κεγάιν 

βαζκφ απηνθαηαζηξνθηθφο γηα ην άηνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απηφλ (Happé, 

2003).  

Απφ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ (ζε θάζε έθθαλζή ηνπ) ηα 

πεξηζζφηεξα ζπλήζε ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο 

θαη ε πξνζαξκνγή ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη (απνπζία ή έιιεηςε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ πνπ ζπλδξάκνπλ ζην λα ελαξκνληζηνχλ ζηελ θνηλσλία) (Happé, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΣΗ 

 

 

3.1 ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΦΑΜΑΣΟ (ΓΑΦ) 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ είλαη ε 

χπαξμε ζνβαξψλ ειιεηκκάησλ ζε πνιινχο αλαπηπμηαθνχο ηνκείο ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν. Σα ζνβαξφηεξα απφ απηά παξαηεξνχληαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ζηε 

δπλακηθή ηεο επηθνηλσλίαο κε ηα άηνκα ηνπ γχξσ πεξηβάιινληνο, είηε ηνπ θνληηλνχ 

είηε ηνπ επξχηεξνπ. Έλα άιιν ζεκαληηθφ γλψξηζκα ηνπο είλαη ε παξνπζία 

ζηεξενηππηψλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα 

έλα νιφθιεξν θάζκα δηαηαξαρψλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο 

(Κάθνπξνο & Μεληαδάθε,2006). 
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Όπσο έρεη θαηαζηεί πιένλ ζαθέο, ν απηηζκφο εθδειψλεηαη ζηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, ζηε γισζζηθή αλάπηπμε, ζηε λνεηηθή θαη ζηηο 

ζηεξενηππίεο. 

Σα παηδηά κε απηηζκφ δπζθνιεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ λα ζπλάςνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο γχξσ ηνπο, ηνπο νπνίνπο ζπρλά δελ αληηκεησπίδνπλ 

σο πξφζσπα. Γηα απηά ηα παηδηά, ηα πξφζσπα απηά είλαη απιά αληηθείκελα. Γελ 

αληηιακβάλνληαη απφιπηα ηα θνηλσληθά εξεζίζκαηα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ειιηπή 

ηθαλφηεηα φζνλ αθνξά ηε ζπλδπαζηηθή πξνζνρή θαη ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Αλ 

επηζπκνχλην νηηδήπνηε ζα ην δείμνπλ ζην πξφζσπν πνπ επηδηψθνπλ, αιιά δελ ζα 

δείμνπλ θαλέλα άιιν επηπιένλ ελδηαθέξνλ ή επηπξφζζεην ζπλαίζζεκα απέλαληί ηνπ. 

Αθφκε, ηνπο ιείπεη ην θνηλσληθφ ρακφγειν, ην νπνίν αθφκα θαη λα ππάξρεη δελ 

ζπκπνξεχεηαη κε ηε βιεκκαηηθή επαθή. Δπηπξνζζέησο, δελ δχλαληαη λα κηκεζνχλ 

πξφηππα θαη ζπκπεξηθνξέο θη σο εθ ηνχηνπ δχλαηαη λα ιερζεί ην γεγνλφο πσο 

πζηεξνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Σέινο, αιιά φρη 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφ, πξέπεη λα ηνληζζεί ε έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο εθ κέξνπο ηνπο. 

Γελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ππνινίπσλ θαη λα 

αληηδξάζνπλ κε αλάινγν ηξφπν. Οη ρεηξνλνκίεο θαη νη εθθξάζεηο ηνπο είλαη 

κεραληθέο, δίρσο ηελ παξακηθξή πξφζεζε επηθνηλσλίαο (Μάλνο, 1997). 

 ηνλ ηνκέα ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο  ηα παηδηά κε απηηζκφ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πνιχ ζνβαξή πζηέξεζε. ρεδφλ ηα κηζά απφ απηά δελ δηαζέηνπλ  θαζφινπ ιφγν 

θαη φζα δηαζέηνπλ δελ είλαη πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο, κνιαηαχηα δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ιεηηνπξγηθά, κε ηνλ ηξφπν δειαδή πνπ ζπλάδεη ζε θάζε δεδνκέλε 

ειηθία. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, απνθεχγνπλ ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηηο θνηλσληθέο επαθέο. Έηζη, αθφκα θαη φηαλ έρνπλ αλαπηχμεη ιφγν 

δελ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ απζφξκεηα θαη ν ιφγνο ηνπο θαηά γεληθή νκνινγία 

παξνπζηάδεη αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο. Μία απφ απηέο είλαη θαη ε ερνιαιία, ε 

επαλάιεςε δειαδή ιφγσλ άιισλ αλζξψπσλ, ζπλήζσο απφ ην νηθείν πεξηβάιινλ. 

Πνιιέο θνξέο κηινχλ δίρσο λφεκα θαη γηα ην ίδην ζπλερψο ζέκα, αθφκα θαη φηαλ απηφ 

δελ ελδηαθέξεη πιένλ θαλέλαλ θαη ζε θαλέλαλ βαζκφ. πλήζσο δελ λνηάδνληαη γηα 

απηά πνπ ιέλε νη γχξσ ηνπο θαη κεηαθέξνληαη κε κεγάιε επθνιία απφ ην έλα ζέκα 

ζην άιιν. Γελ δχλαληαη λα εθαξκφζνπλ ινγηθή αμηνπνίεζε ησλ ιέμεσλ θαη ζπάληα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ιεμηιφγην πνπ δηαζέηνπλ, πινχζην ή κε, γηα λα μεθηλήζνπλ κία 

θνπβέληα (Μάλνο,1997). 
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 Έλα ηεξάζηην πνζνζηφ ησλ ελ ιφγσ παηδηψλ παξνπζηάδεη λνεηηθή πζηέξεζε 

θαη δείθηε λνεκνζχλεο θάησ απφ 70. Δκθαλίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο ησλ 

άιισλ θαη έηζη δελ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά. Δμαηηίαο 

ηεο ππάξρνπζαο πζηέξεζεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γλσζηηθψλ κεραληζκψλ δελ 

κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπο. Γελ επεμεξγάδνληαη νιηζηηθά ηηο πιεξνθνξίεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ 

παξαθσιχεηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ηνπο (Μάλνο,1997). 

 ρεδφλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ εκθαλίδεη 

ζηεξενηππίεο. Σέηνην παξάδεηγκα είλαη ν ζηξνβηιηζκφο, νη γξήγνξεο θηλήζεηο ησλ 

δαθηχισλ θαη ε αηψξεζε. Πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κηθξφηεξσλ θπξίσο 

παηδηψλ κε απηηζκφ ή γεληθά φζσλ θαίλεηαη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ  ρακειφ δείθηε 

λνεκνζχλεο. ηα ππφινηπα είλαη αθφκε πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε πξνζθφιιεζε ζηελ εθηέιεζε εθάκηιισλ πξάμεσλ ζηελ ξνπηίλα ηνπο 

θαη ε δηαξθήο ηαθηνπνίεζε ησλ πξαγκάησλ ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα δελ κπνξνχλ λα 

αλερηνχλ ηηο αιιαγέο ζηε ξνπηίλα ηνπο θαη έηζη εκθαλίδνπλ δπζαξέζθεηα θαη 

εμάξζεηο ζπκνχ. Οη ζηεξενηππίεο νπθ νιίγεο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο έλα 

είδνο πξνζηαζίαο απφ ζπκβάληα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ηα θνβίδνπλ θαη ηα 

ηξνκνθξαηνχλ θαη γεληθά πξνθαινχλ ζε απηά ζηξεζηνγφλεο ζπλζήθεο (Μάλνο,1997). 

 Σν ζχλδξνκν Asperger δελ απνηειεί εμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα. Σν 

ζπγθεθξηκέλν αλαθέξεηαη θαη σο απηηζκφο πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

λεπξνβηνινγηθήο αηηηνινγίαο. Γηαθέξεη απφ ηνλ απηηζκφ ζην φηη δελ παξνπζηάδεη 

γεληθή πζηέξεζε ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο (ISD-10). Κχξηα γλσξίζκαηά ηνπ είλαη 

νη δπζθνιίεο θνηλσληθφηεηαο, ηα ηδηφξξπζκα ελδηαθέξνληα θαη ε αιιφθνηε 

ζπκπεξηθνξά. Ζ λνεκνζχλε ησλ παηδηψλ απηψλ είλαη ζπλήζσο ζε θπζηνινγηθά 

πιαίζηα, ραξαθηεξίδνληαη απφ νκαιή γισζζηθή αλάπηπμε θαη ηθαλνπνηεηηθέο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θάλνπλ αδέμηεο θηλήζεηο θαη 

παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπο (Γθνλέια,2008). 

 

 

 

3.2 ΑΝΑΓΚΗ ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΜΑΘΗΣΧΝ ΜΔ ΓΑΦ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

          Γπζηπρψο δηαβηνχκε ζε κία πεξίνδν ζηελ νπνία θαλέλαο γνλέαο παηδηνχ κε 

ΓΑΦ (ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηηο πεξηζζφηεξν ζνβαξέο πεξηπηψζεηο) δελ είλαη 
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βέβαηνο γηα ην αλ  ην παηδί ηνπ ζα γίλεη απνδεθηφ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (πφζν 

κάιινλ κεηά ην λεπηαγσγείν ή/θαη ην δεκνηηθφ). πλήζσο ηα παηδηά απηά δελ ραίξνπλ 

ίδηεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο. ηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλα, ν ηνκέαο ηεο 

εηδηθήο αγσγήο αληί λα βνεζά, πεξηζζφηεξν εληείλεη ηελ απνκφλσζε θαη παξαθσιχεη 

ηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε ηνχησλ ησλ καζεηψλ. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά κε ΓΑΦ 

δελ έρνπλ εθείλεο ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

εμειηρζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ κε νκαιφ ηξφπν. Γίρσο ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ 

ζηαζκψλ ζηήξημεο δελ θέξνπλ ηε δπλαηφηεηα, φρη κφλν λα εληαρζνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, αιιά ζπλαληνχλ δπζθνιίεο αθφκα θαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη 

ξνπηίλα (Γελά, 2002). 

 

 

3.3  ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΝΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 

Ο πην νπζηαζηηθφο παξάγνληαο φζνλ αθνξά ηε ζεκείσζε  επηηπρίαο ζηελ 

έληαμε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ είλαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο, νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο, 

ν νπνίνο κε ηε ζέιεζε, ηηο ηθαλφηεηεο θαη θπζηθά ηελ εκπεηξία ηνπ ζα νδεγήζεη ζε 

απηή (Εψληνπ-ηδέξε, 2004). 

Γίρσο ηε πξνζσπηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη ζπλδξνκή, ε ζπλεθπαίδεπζε δελ 

πξφθεηηαη λα είλαη επηηπρήο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε θπζηθφ επαθφινπζν λα 

κελ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Lee et al.,2015).   

 Ο δάζθαινο, ινηπφλ, είλαη ζεκηηφ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλε 

θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηε ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, επαγγεικαηηζκφ, αιιά θαη απηνπεπνίζεζε, φζνλ αθνξά ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ. Θα ήηαλ εμαηξεηηθά σθέιηκν λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο εθαξκνγήο 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο βαζηζκέλσλ ζε έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

θηηαγκέλν γηα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε παηδηνχ κε εθάκηιια κε ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη ρξένο ηνπ λα δηακνξθψζεη ή λα αιιάμεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

ππφινηπσλ καζεηψλ κηαο ηάμεο γηα ηα παηδηά κε ΓΑΦ, αιιά θαη θπζηθά ησλ γνλέσλ 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ή έζησ λα ακβιπλζεί ζε αμηνζεκείσην βαζκφ ν 

ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θαη νη άζρεκεο ζπκπεξηθνξέο  ελ γέλεη (ηαζνπνχινπ, 2016).  

   Όια ηνχηα δχλαληαη λα απνθηήζνπλ ζάξθα θαη νζηά κφλν φηαλ 

εκθηινρσξνχλ κέζα ζε έλα θιίκα πνπ ζα ηνλίδεη ηελ αμία ηνπ θάζε καζεηή αιιά θαη 

ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν εθπαίδεπζεο ηνπ. Θα ελαξκνλίδεη, κε άιια ιφγηα, ην ζρνιηθφ 
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γίγλεζζαη, ψζηε λα ππάξρεη θαηαλφεζε θαη θπξίσο αιιεινζεβαζκφο, φζνλ αθνξά ηηο 

αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε καζεηή. Γελ ζα είλαη σθέιηκν λα δίδεηαη επηκνλή κφλν ζην 

γλσζηηθφ θνκκάηη, αιιά λα δίδεηαη νπζηαζηηθή ζεκαζία θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ 

θνκκάηη (Cumine et al., 1998).  

  ηελ αξρή, ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζηνλ καζεηή ε κέζνδνο θαηαλφεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ιακβάλεη απφ ηνπο γχξσ ηνπ. Με ηηο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο 

θηλήζεηο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ζα ηνπ απνδείμεη  κε πνιχ απηφ 

ηξφπν πψο λα απηνλνκεζεί σζψληαο ηνλ λα επηθνηλσλεί δηαξθψο, ηφζν κε ηνλ ίδην 

φζν θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ (Quill, 1995).  

ε θάζε πεξίπησζε δελ είλαη δηφινπ ζπάληα ε δεκηνπξγία εληάζεσλ κέζα ζηηο 

ηάμεηο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

δξάζεη έηζη ψζηε λα κελ επεξεαζηεί αξλεηηθά ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ 

καδί ηνπ (Humphrey & Symes, 2013). 

ηηο κέξεο καο ζεκεηψλεηαη κία ζπλερήο αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ 

κε ΓΑΦ ζηηο ηππηθέο ηάμεηο (ζηηο ηάμεηο φπσο ηηο έρεη ζην κπαιφ ηνπ ν κέζνο φξνο, 

αλά ηνλ θφζκν). Με ηα ειάρηζηα, εληνχηνηο, κέζα πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα λα θαηαζθεπάζνπλ κία ηάμε ζπλεθπαίδεπζεο είλαη θπζηθφ λα 

ππάξμνπλ πνιιά εκπφδηα ζηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ απηψλ ησλ 

παηδηψλ. Οη πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ λα θέξνπλ εηο πέξαο αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηα αλεπαξθή κέζα αιιά θαη ην ίδην ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Lindsay et al., 2013).  

Σν πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ φκσο εκπφδην γηα έλα δάζθαιν ή έλαλ λεπηαγσγφ, 

γεληθήο αγσγήο ή κε, είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ηεο ςπρνζχλζεζεο 

ελφο παηδηνχ κε ΓΑΦ. Πνιιέο θνξέο ζεσξείηαη εζθαικέλα φηη ζθέθηνληαη φπσο φια 

ηα άιια παηδηά (Jordan, 2005). Γελ δχλαληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαγλσξίζνπλ δίρσο 

θφπν ην είδνο θαη ηνλ βαζκφ ηεο δηαηαξαρήο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. Ίζσο 

νη πην έκπεηξνη εμ απηψλ λα θαηνξζψζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο παζίδειεο 

δπζθνιίεο, σζηφζν δελ ζα θαηαλνήζνπλ ηηο πην ιεπηέο, πίζσ απφ ηηο νπνίεο έλα 

πιήζνο ειιεηκκάησλ θξχβεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Απηφ είλαη πηζαλφ λα έρεη σο 

επαθφινπζν ηελ νπηνπηθή εθηίκεζε εθ κέξνπο ηνπο θαη ηελ αλεπηηπρή εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε (Ravet, 2011). Γελ είλαη φια ηα παηδηά κε ΓΑΦ ίδηα. Έρνπλ δηαθνξεηηθέο 
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αλάγθεο πνπ ρξίδνπλ δηαθνξεηηθέο παξεκβάζεηο. Γίρσο απηέο ν δάζθαινο ζα 

νδεγεζεί ζηελ απνηπρία (Batten & Daly, 2006). 

Θα ήηαλ, νπφηε, απνιχησο απαξαίηεηε ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ΓΑΦ, κε ζθνπφ λα δχλαληαη λα θαζνξίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο πξνο 

φθεινο ησλ καζεηψλ (Ravet, 2011). Όια απηά, ην δίρσο άιιν, είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

απνθηήζνπλ ζάξθα θαη νζηά, θαζφηη πξνο ην παξφλ ιείπνπλ νη απαξαίηεηνη πφξνη, ε 

ππνζηήξημε θαη ε ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ, ζηα πεξηζζφηεξα 

θξάηε ηνπ θφζκνπ (Lindsay et al., 2013). 

 

 

3.4 ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΤΝΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΜΑΘΗΣΧΝ ΜΔ 

ΓΑΦ 

Ζ δηεζλήο έξεπλα θαη βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεη ην γεγνλφο πσο  ππάξρνπλ 

πνιιέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ ψζηε λα ζεσξεζεί επηηπρήο ε 

ζπλεθπαίδεπζε παηδηψλ κε ΓΑΦ. Βαζηθή είλαη ε πξψηκε θαη έγθαηξε δηάγλσζε. 

Έπεηηα, ε πξψηκε θαη ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε. Καηφπηλ, ε ζεκηηή θαη 

πξνζνδνθφξα εκπινθή ησλ γνληψλ ζηηο δηαδηθαζίεο πξψηκεο ππνζηεξηθηηθήο 

παξέκβαζεο. Ζ θαηλνχξγηα απηή ζηξαηεγηθή είλαη κία λέα θαη ζπνπδαία πξφθιεζε 

ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, φρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη φιν ηνλ δπηηθφ θφζκν. 

Γηα λα απνθηήζεη ε ζπλεθπαίδεπζε ζάξθα θαη νζηά, πξέπεη λα ζπκβνχλ νξηζκέλα 

πξάγκαηα. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη λα πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά, φπσο δηαγξάθνληαη 

απφ ηνλ Μηραειίδε (2009). Πξψηνλ, Δζεινληηζκφο. Να έξρεηαη θαζείο κε ηε βνχιεζή 

ηνπ θαη φρη θάησ απφ πηέζεηο ή θάλνληαο ζθέςεηο παξαζθελίνπ (π.ρ. νηθνλνκηθή 

απνθαηάζηαζε κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ή ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο). Έπεηηα, λα 

παξέρεηαη ζεβαζκφο θαη θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ. Σν ζρνιείν 

ζα ήηαλ θαιφ δπλεηηθά λα ήηαλ έλα ηνπ θνληηλνχ πεξηβάιινληφο ηνπ καζεηή κε ΓΑΦ. 

Να δηαζέηεη θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο πνπ θαζηζηνχλ πεξηζζφηεξν 

εχθνιε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. θνπφο είλαη επίζεο ε θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο 

αλεθηηθφηεηαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ. Δδψ, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο δελ έρεη ζέζε. Σν 

πεξηβάιινλ δελ πξέπεη λα είλαη πλεπκαηνθηφλν, αιιά δεκηνπξγηθφ. Δπίζεο, 

ρξεηάδεηαη ινγνηερλία θαη ηέρλε γεληθά ε νπνία δελ ζα θάλεη ιφγν κνλάρα γηα 

καζεηέο πνπ εγγίδνπλ ηελ αξηζηεία, αιιά θαη γηα καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαη γηα καζεηέο κε αλαπεξία, κε ζθνπφ λα θαιιηεξγεζεί ε ελζπλαίζζεζε θη αζθαιψο 
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ε απνδνρή ηεο νλνκαδφκελεο απφ ην επξχ θνηλφ «δηαθνξεηηθφηεηαο». Καη ε απνδνρή 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κε ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο θαζεαπηήο θη απφ φιεο ηηο απφςεηο.  ε 

θάζε πεξίπησζε ην ζρνιείν νθείιεη λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα γλσζηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή. Θεκηηή επίζεο είλαη ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ηεο 

πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη θπζηθά φρη κνλάρα γλσζηηθά. Ζ αμηνιφγεζε, δελ 

ρξεηάδεηαη λα είλαη πάγηα ηξίκελε ή πιαηζησκέλε απφ έλαλ βαζκφ. Κάζε αμηνιφγεζε 

είλαη εππξφζδεθηε, αξθεί λα είλαη νπζηαζηηθή θη φρη ηππηθή. ε θάζε πεξίπησζε λα 

ζπκβάιιεη ζηελ επίξξσζε ηεο απηνβειηίσζεο ηνπ καζεηή θαη, γηαηί φρη, θαη ηνπ 

ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ (Μηραειίδεο, 2009).  

Σέινο, πνιχ ζπνπδαία ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε πξνζνδνθφξνο 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο. ηε λεπηαθή θαη παηδηθή ειηθία 

ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ, ηφζν ην θνηλσληθφ φζν θαη ην γλσζηηθφ. 

Ζ κηθξνθνηλσλία ελφο ζρνιείνπ / λεπηαγσγείνπ, είλαη ην θαιχηεξν ηεζη γηα ηελ 

απηνεμέιημε ελφο καζεηή θαη, ρσξίο ακθηβνιία, ε ζσζηή ζπλεξγαζία καζεηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνληψλ θαζίζηαηαη ζρεδφλ απαξαίηεηε (Μηραειίδεο, 2009).  

Ζ ζπλεθπαίδεπζε είλαη κία πνιχ βαζηθή ζπληζηψζα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 

ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ. Γελ σθειεί κφλν ηα ίδηα, αιιά φια ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε απηήλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο κε ΓΑΦ ληψζνπλ ηζφηηκνη κε ηνπο 

ππνινίπνπο, ηθαλνί θαη δπλαηνί. Πιένλ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηε ζσζηή θαη 

απνηειεζκαηηθή έληαμή ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο (Μηραειίδεο, 2009). 

 

 

 

3.5  ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ 

Έλα παηδί ηππηθήο αλάπηπμεο κπνξεί λα έρεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε πνιιέο 

θνηλσληθέο ππννκάδεο, φπσο νη γνλείο, νη επξχηεξνη ζπγγελείο, νη ζπλνκήιηθνη θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί. Ζ ηάζε ηνπ αλζξψπνπ λα νξγαλψλεηαη ζε θνηλσληθέο νκάδεο κνηάδεη 

λα είλαη έκθπηε, θαζψο είλαη θχζεη θνηλσληθφ νλ, φπσο ζπκθσλνχλ νη πεξηζζφηεξνη 

θηιφζνθνη, απφ ηα αξραία ρξφληα θηφιαο (Λππνπξιήο, 2006).  

 Ζ έκθπηε αλάγθε θαη έθθξαζε, κνίξαζκα θαη θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ (αηνκηθψλ ή φρη) είλαη ε βάζε γηα ηε ζχλαςε δεζκψλ θαη θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ. ε απηφ ην γεγνλφο νθείινπλ νη θνηλσλίεο ηε δεκηνπξγία ηνπο θαη γεληθά 

ηελ χπαξμή ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα ν θνηλσληθφο 

ζπληνληζκφο θαη ε εθκάζεζε ησλ θχξησλ πξνηχπσλ ακνηβαηφηεηαο πνπ ζπλδξάκεη 
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ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ζηελ έληαμε ζηελ επξχηεξε θνηλσλία θαη θπζηθά 

ζηηο επηκέξνπο θνηλσληθέο νκάδεο (Παπαδάηνο, 2014).   

 Ο απηηζκφο είλαη ε δηαηαξαρή πνπ δχλαηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο λα 

πεξηνξίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, φπσο 

θαη ηε δηαδηθαζία ηεο νκαιήο θνηλσληθνπνίεζεο. Γηαηαξάζζεη κάιηζηα ηελ 

θνηλσληθή αλάπηπμε ίζσο ζηελ πην θξίζηκε θάζε ηεο, δειαδή απηή ηεο λεπηαθήο θαη 

παηδηθήο ειηθίαο. Λέγεηαη κάιηζηα φηη ε «απηηζηηθή κνλαρηθφηεηα» είλαη θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν «δηαλνεηηθή κνλαρηθφηεηα»  (Koegel & Koegel, 2006).    

 Όπσο αλέθεξαλ νη Watsonθαη Μarcus (1988) ην βξέθνο κε απηηζκφ ζηελ 

ειηθία ησλ έμη κελψλ είλαη ιηγφηεξν δξαζηήξην θαη απαηηεηηθφ απφ έλα ηππηθήο 

αλάπηπμεο. Διάρηζηα ραξαθηεξίδνληαη σο «εμαηξεηηθά επεξέζηζηα». Ζ θνηλσληθή 

ηνπο επηθνηλσλία είλαη ειιηπήο, δηφηη απνθεχγνπλ θάζε βιεκκαηηθή επαθή θαη δελ 

έρνπλ εθείλεο ηηο θνηλσληθέο νηθεηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο. 

ηελ ειηθία ησλ νρηψ κελψλ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα εξεκήζεη, αθφκα θαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπ ηνπο γνλείο, φηαλ απηφ είλαη λεπξηαζκέλν. Παξαηεξνχληαη ςήγκαηα 

θνηλσληθφηεηαο, σζηφζν ε φπνηα επηθνηλσλία δελ μεθηλάεη πνηέ απφ πξσηνβνπιία 

ηνπ βξέθνπο κε ππνθψζθσλ απηηζκφ. ηελ ειηθία ησλ δψδεθα κελψλ, ηελ επνρή 

δειαδή πνπ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν έρεη αξρίζεη ήδε λα κπνπζνπιάεη, παξαηεξείηαη 

επίζεο έιιεηςε θνηλσληθφηεηαο, ελψ παξνπζηάδεη ην άγρνο ηνπ απνρσξηζκνχ. ηελ 

ειηθία ηψξα ησλ δχν εηψλ, ην παηδί δχλαηαη λα μερσξίζεη ηνπο γνλείο ηνπ θαη γεληθά 

ηνπο νηθείνπο απφ ηνπο μέλνπο. Χζηφζν, αθφκε θαη κε ηνπο γνλείο ηνπ παξακέλεη 

ςπρξφ. Φπζηθά, πάληνηε αληαπνθξίλεηαη ζηα θαιέζκαηα γηα θηιηά ή αγθαιηέο, 

εληνχηνηο, θαίλεηαη πσο νη φπνηεο θηλήζεηο γίλνληαη θάπσο κεραληθά θη 

απηνκαηνπνηεκέλα. Υαξαθηεξίδεηαη απφ αξθεηφ άγρνο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη 

πξνηηκά λα δηαβηεί κνλαρφ ηνπ. ηνπο ηξηάληα έμη κήλεο, δελ είλαη ηθαλφ λα απνδερηεί 

άιια παηδηά. Παξνπζηάδεηαη εμαηξεηηθά νμχζπκν. Οη φπνηεο ηηκσξίεο ηνπ 

επηβάιινληαη, κνηάδνπλ λα κε ιεηηνπξγνχλ. ηελ ειηθία ησλ ζαξάληα νρηψ κελψλ, 

αδπλαηεί λα πξνζαξκνζηεί ζε ζπλζήθεο νκαδηθνχ παηρληδηνχ. Πξνηηκά ηελ παξέα κε 

κεγαιχηεξνπο, ελψ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο πσο ην αηνκηθφ ηνπ παηρλίδη είλαη 

κνλφηνλν θαη δίρσο θαληαζία. Σέινο, ζηελ ειηθία ησλ εμήληα κελψλ, ην παηδί κε 

ζαθήλεηα πηα πξνηηκά ηελ παξέα ησλ κεγαιχηεξσλ θη φρη ησλ αηφκσλ ηεο ίδηαο 

ειηθίαο κε απηφ. Πνιιέο θνξέο, θαζίζηαηαη θνηλσληθφ, σζηφζν, ζε φπνηα ζπλαιιαγή, 

παξακέλεη αθαηάδεθην θαη δελ παίξλεη ηελ παξακηθξή πξσηνβνπιία, φζνλ αθνξά ηελ 

έλαξμή ηεο (Watson & Marcus, 1988).   
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 Φαίλεηαη ινηπφλ, πσο απφ ηελ λεπηαθή αθφκε ειηθία ε απφθιηζε απφ ηελ 

θνηλσληθφηεηα θαη γεληθά απφ ηελ θνηλσληθά απνδεθηή ζπκπεξηθνξά είλαη έθδειε. 

Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο πνιιψλ παξαγφλησλ. Πξψηνλ, γλσζηή είλαη ε δπζθνιία ησλ 

παηδηψλ απηψλ ζηελ ελζπλαίζζεζε, φπσο θαη ζηελ θαηαλφεζε αθφκα θαη ησλ δηθψλ 

ηνπο εζσηεξηθψλ θη ελδφκπρσλ ζπλαηζζεκάησλ. Έπεηηα, ζαθήο είλαη, ηδηαίηεξα ζηελ 

ειηθία πνπ ζα βξεζεί ζην λεπηαγσγείν, φηη ην παηδί κε απηηζκφ δπζθνιεχεηαη λα 

ζπκκεηέρεη ζηηο παξέεο ησλ ζπλνκειίθσλ θαη θπζηθά αληηκεησπίδεη κε ηδηαίηεξν 

ηξφπν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πην αλαιπηηθά, πξνηηκά λα κέλεη κφλν ηνπ, ελψ φζνλ 

αθνξά ηηο/ηνπο λεπηαγσγνχο απνθεχγεη ηηο βιεκκαηηθέο επαθέο, δελ κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη ηηο νδεγίεο κε ηελ ίδηα επθνιία κε έλα παηδί ηππηθήο αλάπηπμεο θαη 

θπζηθά αγλνεί ηηο ζπλέπεηεο ηεο ηηκσξίαο.  Σέινο, δπζθνιεχεηαη ζην λα εηζάγεη ή λα 

πξνηείλεη ηελ παξακηθξή αιιειεπίδξαζε κε ηνλ νπνηνλδήπνηε (Watson & Marcus, 

1988).   

  

          ε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, έρεη αλαθεξζεί εθηελψο ε αδπλακία ηνπ παηδηνχ κε 

απηηζκφ φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο (εθθξάζεηο 

πξνζψπνπ, θίλεζε ρεξηψλ θ.η.ι.). Σν  γεγνλφο απηφ ζεσξείηαη ην βαζηθφηεξν αίηην, 

φζνλ αθνξά ηελ αδπλακία ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο 

ελήιηθεο ή απιψο λα θαηαλνήζεη πνιιέο θνξέο ην ζπγθείκελν κηαο θαηάζηαζεο θαη 

πσο πξέπεη λα ελαξκνλίζεη αλαιφγσο ηηο αληηδξάζεηο ηνπ. Άιισζηε, είλαη γεγνλφο 

πσο κέζσ ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο, θνηλσλνχληαη επηζπκίεο, ζθέςεηο, αθφκε θαη 

πνιηηηζκηθνί θαλφλεο. Σν ινηπφλ, είλαη ζαθήο ε αηηηνιφγεζε ησλ ελ ιφγσ δπζρεξεηψλ 

απφ κέξνπο ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ (Watson & Marcus, 1988).   

 Σα παξαπάλσ, νδεγνχλ ζηε δπζθνιία εθηίκεζεο ή πξφβιεςεο νξηζκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ ή αληηδξάζεσλ, ηφζν ηνπ εαπηνχ φζν θαη ηνπ άιινπ. Σν παηδί κε 

απηηζκφ, αδπλαηεί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ζθέθηεηαη θαη φηη αηζζάλεηαη δηαθνξεηηθά 

απφ ηνπο άιινπο. Γηα ην παηδί κε απηηζκφ φινη ζθέθηνληαη θαη αηζζάλνληαη φπσο 

απηφ, κε ηνλ ίδην δειαδή ηξφπν (Watson & Marcus, 1988).  

 Ζ απνπζία ελζπλαίζζεζεο
4
είλαη ε βαζηθφηεξε αηηία θη εμήγεζε, αλαθνξηθά 

κε ηελ αδηαθνξία πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε απηηζκφ πξνο ηνλ άιινλ είηε είλαη 

                                                             
4
Ωσ ενςυναίςκθςθ αναφζρεται θ ςυναιςκθματικι ταφτιςθ με τθν ψυχικι κατάςταςθ ενόσ άλλου 

ατόμου, και θ κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και των κινιτρων του. 
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ελήιηθνο είηε ζπλνκήιηθνο ή αλήιηθν
5
ο. πλεπψο, ην παηδί κε απηηζκφ δελ θαίλεηαη 

πξφζπκν λα κνηξαζηεί κε ηνπο άιινπο ζπλαηζζήκαηα θαη θαηαζηάζεηο. Μνηάδεη λα 

κελ θαηαλνεί εχθνια ηηο θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη πηζαλφ λα ζηέθεηαη 

παγεξά αδηάθνξν γηα ηε ζπκθνξά ελφο νηθείνπ ηνπ αλζξψπνπ, ελψ έλα παηδί ηππηθήο 

αλάπηπμεο ζα ήζειε ή έζησ ζα ήηαλ πξφζπκν λα παξάζρεη βνήζεηα, ζηήξημε ή έζησ 

παξεγνξηά θαη αλαθνχθηζε (Watson & Marcus, 1988).  

 Υαξαθηεξηζηηθά, παξνπζηάδνληαη ηα ιφγηα ηεο ThereseJoliffe
6
«φπσο 

ρξεηάζηεθε πνιχο θαηξφο γηα λα αληηιεθζψ φηη νη άλζξσπνη κπνξνχζαλ πξάγκαηη λα 

κνπ απεπζχλνπλ ην ιφγν, έηζη ρξεηάζηεθε θαη πάιη πνιχο θαηξφο γηα λα αληηιεθζψ 

φηη θαη εγψ ήκνπλ έλα άηνκν θάπσο δηαθνξεηηθφ απφ ηα πεξηζζφηεξα άιια. Πνηέ δε 

ζθέθηεθα πσο ζα κπνξνχζα λα ηαηξηάδσ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο φηαλ ήκνπλ 

πνιχ κηθξή επεηδή δελ κπνξνχζα λα θαηαιάβσ φηη νη άλζξσπνη ήηαλ δηαθνξεηηθνί 

απφ ηα αληηθείκελα. Όηαλ πξάγκαηη αληηιήθζεθα φηη ήηαλ πην ζεκαληηθνί θαη 

απέθηεζα κεγαιχηεξε επίγλσζε ηα πξάγκαηα άξρηζαλ λα παίξλνπλ κηα λέα πην 

δχζθνιε φςε»
7
  

 Σα παηδηά κε απηηζκφ απνδέρνληαη, ηειηθά, ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη ηηο 

ζπκβάζεηο, σζηφζν, κε ζηάζε ηειείσο παζεηηθή. ηελ νπζία, ε θνηλσληθή 

πξνζέγγηζε απφ κέξνο ηνπο απνθαίλεηαη κνλφπιεπξε, κε ηελ έλλνηα φηη νη γχξσ 

επηδηψθνπλ ηε ζχλαςε θνηλσληθψλ δεζκψλ καδί ηνπο, ελψ ηα παηδηά κε απηηζκφ 

αληηκεησπίδνπλ ηελ φιε θαηάζηαζε εληειψο παζεηηθά, ζαλ λα γίλεηαη δειαδή επεηδή 

απιψο πξέπεη λα γίλεη. Απηφ δελ ζεκαίλεη θπζηθά, φηη δελ έρνπλ αλάγθε θαλέλαλ θαη 

πξνηηκνχλ λα δηαβηνχλ εληειψο κνλαρά. Όπσο φια ηα παηδηά ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο, 

έηζη θαη ηα παηδηά κε απηηζκφ, έρνπλ αλάγθε απφ θνηλσληθή ζπκκεηνρή θη εκπεηξία. 

Χζηφζν, απηή ε επηζπκία ηεο θνηλσληθήο επαθήο θσιχεηαη απφ ηελ ειιηπή 

θαηαλφεζε ιεπηψλ θαλφλσλ (Segar, 1997).  

 ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί ε νξγάλσζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζε 

«θνηλσληθέο ππννκάδεο». ηελ ππννκάδα ησλ απνζπξκέλσλ, αλήθνπλ ηα άηνκα ηα 

νπνία «αγλννχλ ή ελαληηψλνληαη ζηελ θνηλσληθή θαη ζσκαηηθή επαθή». Σα παηδηά 

                                                             
5 Ενςυναίςκθςθ: Η άγνωςτθ δφναμθ τθσ επικοινωνίασ. Ανάκτθςθ από: 
http://www.scienceillustrated.gr/site/empathy/ 
6
 Πρόκειται για γνωςτι προςωπικότθτα του διεκνι χϊρου, θ οποία ζχει αυτιςμό υψθλισ 

λειτουργικότθτασ (άςπεργκερ). Ζχει δϊςει πολλζσ ςυνεντεφξεισ κι ζχει εκδϊςει βιβλία, που 
αναφζρεται βιωματικά ςτον αυτιςμό.  
7
 Δθμοςιευμζνο ςτο 

http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/786/32/786_11_10_diataraxes_kabouroglou_kard
amitsi.pdf 
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πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ νκάδα, δελ επηζπκνχλ θαζφινπ ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, θαζψο νη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο δελ έρνπλ θαιιηεξγεζεί αθφκε 

ή ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε κηα απφ ηηο πεξηζζφηεξν βαξηέο εθθάλζεηο ηνπ θάζκαηνο 

ηνπ απηηζκνχ. Γεχηεξνλ, ππάξρεη ε νκάδα ησλ «παζεηηθψλ». ηελ νκάδα ησλ 

παζεηηθψλ αλήθνπλ εθείλα ηα παηδηά πνπ δελ παίξλνπλ απφ κφλα ηνπο πξσηνβνπιία 

λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα θνηλσληθή νκάδα, φκσο, αλ έλα άιιν άηνκν ηνπο πξνηείλεη 

ην ελδερφκελν έληαμήο ηνπο ζε κηα απφ ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, απηά δελ ζα αξλεζνχλ, 

ζέινληαο, φπσο θαίλεηαη, λα ζπκκεηέρνπλ θη απηά ζε κηα νκάδα θαη λα έρνπλ, σο 

έλαλ βαζκφ, ηελ φπνηα δπλαηή δηάδξαζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. Σέινο, 

ζεκεηψλεηαη θαη ε νκάδα δξαζηήξησλ θαη ηδηφξξπζκσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα νκάδα, 

πνπ ηα παηδηά κε απηηζκφ πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ δχλαληαη λα πξνζεγγίζνπλ 

απηνβνχισο άιια άηνκα, ηα νπνία, σζηφζν, πεξηνξίδνληαη ζε έλαλ αμηνπξφζερην 

βαζκφ ζηε δηθή ηνπο ζθαίξα ελδηαθεξφλησλ (Stillman, 2011).   

 ηνλ απηηζκφ, ε θνηλσληθή απαληεηηθφηεηα, φπσο θαη ην θνηλσληθφ 

ελδηαθέξνλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ ζεσξείηαη φηη απνπζηάδνπλ ιεηηνπξγηθά ή 

νξγαληθά. Με ηελ θαηάιιειε παξέκβαζε θαη ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ θαηάιιεισλ επηζηεκφλσλ θαη θπζηθά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γνλέσλ, ε θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο δχλαληαη λα θαιιηεξγεζνχλ ελ πνιινίο (Stillman, 2011).  

 Σέινο, αμίδεη λα ηνληζζνχλ νη έξεπλεο ησλ Wolkmar  θαη Cohen (1982) νη 

νπνίνη απέδεημαλ πσο νη φπνηεο ειιείςεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

είλαη έληνλεο ζε βαζκφ πνπ εκθαλίδεηαη απφθιηζε πεξίπνπ ηεζζάξσλ εηψλ θαηά κέζν 

φξν ρακειφηεξα απφ ην λνεηηθφ δπλακηθφ ησλ ελ ιφγσ παηδηψλ (Wolkmar & Cohen, 

1982). 

Σα ζπζηελφκελα θξηηήξηα ηνπ DSM –V, πνπ εζράησο παξνπζηάζηεθαλ απφ 

ηελ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξία, ππνγξακκίδνπλ ηελ θνηλσληθή πηπρή ηεο 

δηαηαξαρήο ηνπ απηηζκνχ. Παξαηεξήζεθε φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ ήηαλ απηά πνπ 

αληηκεηψπηδαλ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο δελ ήηαλ 

απνιχησο ηθαλά λα ζπλάςνπλ θνηλσληθνχο δεζκνχο. πρλά, δελ γλσξίδνπλ πψο λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη κε έρνληαο αίζζεζε ρηνχκνξ, πνιιέο 

θνξέο, εκπιέθνληαη ζε θηινληθίεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Φαέξηη, 2014).  

Ζ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ δηάθεηληαη ζε πιήξε ελαξκφληζε κε 

ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ θάζε παηδηνχ. Πεξηζζφηεξν πξαθηηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη 
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αλ έλα παηδί δελ έρεη, γηα παξάδεηγκα, πιήξσο αλεπηπγκέλε θσλνινγηθή 

ελεκεξφηεηα, απηφ ηαπηνρξφλσο ζεκαίλεη φηη ζα παξνπζηάζεη δπζθνιίεο ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπ κε ηα άιια παηδηά. Παξάιιεια, ην ίδην πεδίν εληάζζεηαη θαη ε κε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία, ε ζσκαηηθή ζηάζε, νη ρεηξνλνκίεο, αιιά θαη ε βιεκκαηηθή 

επαθή. Απηά δελ ζεκεηψλνληαη κνλάρα ζε λήπηα θαη ζε παηδηά, αιιά θαη ζε εθήβνπο 

κε απηηζκφ, αθφκε δε θαη ζε ελήιηθεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί ην νπνίν δηάγεη 

θαηαζηάζεηο πνπ ην ππεξθνξηψλνπλ κε ζηξεο, ιχπε ή ζπκφ, πηζαλφλ αληαλαθιαζηηθά 

λα ρακνγειάεη, δίρσο λα εκθαλίδεη αληίδξαζε ελαξκνληζκέλε ζηηο θνηλσληθέο λφξκεο 

(Φαέξηη, 2014). 

Δίλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν λα πξνθαιείηαη ζχγρπζε ζε απηά ηα παηδηά, θαζψο 

ν ηξφπνο αληίδξαζήο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία 

απνθσδηθνπνίεζεο γεγνλφησλ, δπζρεξαίλεη ηελ επηθνηλσλία, φρη κφλν κε ηνλ έμσ 

θφζκν, αιιά πνιιέο θνξέο θαη κε ηνπο γνλείο ή ηα αδέξθηα. Ζ επηθνηλσλία απηή 

δχλαηαη λα βειηησζεί ζε κεγάιν βαζκφ. ε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, ζπνπδαίν ξφιν 

παίδεη ν παηδαγσγφο θαη θπζηθά ν θάζε έλαο ζεξαπεπηήο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ 

αξκνδηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ζην παηδί κε απηηζκφ έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα, 

ην νπνίν πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη απφιπηα ζηηο αλαπηπμηαθέο θαη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο θαη αλάγθεο ηνπ αηφκνπ (Φαέξηη, 2014). Σν ινηπφλ, ζε ζρέζε κε φζα 

αλαθέξζεθαλ άλσζελ, ε εθπαίδεπζε ζηνρεχεη λα ζπλδξάκεη ζηελ επίξξσζε φζνλ 

αθνξά ηνπο ηνκείο «ηεο εγγχηεηαο ηνπ παηδηνχ κε ηνπο γχξσ ηνπ, ηεο βειηίσζεο ηεο 

κε-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ηεο παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο 

αληαπφθξηζεο, ηεο θνηλσληθήο πξσηνβνπιίαο, θαη ηεο αλνρήο ζηελ αιιαγή, επειημίαο 

ηνπ αηφκνπ θαη γελίθεπζε ησλ δεμηνηήησλ κε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο θαη 

πιαίζηα», φπσο αλαθέξεη ζην άξζξν ηεο ε ςπρνιφγνο ηαπξνχια Παπαδνληθνιάθε
8
. 

Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί κε απηηζκφ πξέπεη λα κάζεη λα αλακέλεη ηε ζεηξά ηνπ γηα 

λα παίμεη, φηη γηα λα κηιήζεη πξέπεη πξψηα λα ζεθψζεη ην ρέξη θαη χζηεξα λα 

πεξηκέλεη λα ηνπ δνζεί ν ιφγνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, φηη δχλαηαη λα παίμεη κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ, φηη νθείιεη λα αθνινπζήζεη νξηζκέλνπο θαλφλεο ηνπο νπνίνπο 

άιισζηε φινη πξέπεη λα ηνπο αθνινπζήζνπλ θαη ηέινο λα ζπλππάξρεη κε ηνπο 

άιινπο, άζρεηα αλ απηνί νη άιινη ιέγνληαη νηθνγέλεηα, παξέα ή ζπκκαζεηέο. Με ηνλ 

                                                             
8
Αυτιςμόσ και κοινωνικι ηωι, τθσ Σταυροφλασ Παπαδονικολάκθ. Διακζςιμο ςτο 

https://www.noesi.gr/book/syndrome/autism-koinoniki-zoi 
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ηξφπν απηφλ, καζαίλεη φρη κφλν λα πξνζδηνξίδεη ηνλ θφζκν, αιιά θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ 

εαπηφ. 

          Ζ εμάζθεζε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο βνεζά ην παηδί κε απηηζκφ λα 

αμηνινγεί ηνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο πνπ δέρεηαη, είηε απηνί είλαη ιεθηηθνί είηε κε 

ιεθηηθνί. Με ηνλ ίδην ηξφπν, ελαξκνλίδεη θαη ηηο δηθέο ηνπ εθθξαζηηθέο θηγνχξεο 

θαηαιιήισο. Έηζη, ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηδξά βάζεη ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη 

ζπκβάζεσλ, αθφκε θη αλ ρξεηαζηεί λα αληηκεησπίζεη κία εληειψο άγλσζηε 

θαηάζηαζε ζε απηφ. Άιισζηε, ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη (ελζπλείδεηα ή ππνζπλείδεηα) 

φηη ην λα δεηάεη θαλείο θάηη θνηηψληαο ηνλ άιινλ ζηα κάηηα, πάληα απμάλνληαη νη 

πηζαλφηεηεο λα απνθηήζεη απηφ πνπ επηζπκεί, απφ ην λα κελ θνηηάεη ηνλ ζπλνκηιεηή 

ζηα κάηηα (Φαέξηη, 2014). 

 

 

 

 

 

                                                                 ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΔΣΑΡΣΗ 

 

 

4.1 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 

          Πνιιέο νη δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη νη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζην 

παξειζφλ, φζνλ αθνξά ηνλ απηηζκφ. Ζ παξνχζα εθπφλεζε ζα επηθεληξσζεί ζηελ 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ΑΒΑ, ΣΔΑCCH θαη PECS ζηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ  θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, ζηελ αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε ηεο κεζφδνπ 

FLOORTIME. Αθφκε, ζα επηθεληξσζεί ζηα νθέιε πνπ παξέρνπλ ε κνπζηθνζεξαπεία 

θαη ε δξακαηνζεξαπεία ζηα παηδηά κε ΓΑΦ θαη ηέινο ζηελ ζχδεπμε ησλ ΣΠΔ σο 

δηδαθηηθή παξέκβαζε παηδηψλ κε απηηζκφ. Οη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ, είλαη 

εθηθηφ λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν ζε καζεηέο λεπηαγσγείνπ φζν θαη ζε καζεηέο 

δεκνηηθνχ, νξηζκέλεο δε θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα. ε θάζε πεξίπησζε, επιφγσο, 

πξέπεη λα γίλεη πξνζαξκνγή ζηελ εθάκηιιε ειηθηαθή νκάδα. 
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4.2 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ 

ρεηηθά κε ηηο ςπρνεθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ ιακβάλνπλ ρσξά ζην πιαίζην ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζπλίζηαηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζέγγηζε 

ζεξαπεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ παξάκεηξνη δειαδή πνπ ζεσξνχληαη νη 

αθξνγσληαίνη ιίζνη γηα ηε πεξάησζε ηνπ έξγνπ. Υξεηάδεηαη ινηπφλ άκεζε 

ηνπνζέηεζε δηφηη ηα ελ ιφγν πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα αθνπκπνχλ ζηα παηδηά θαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπο. πγρξφλσο ζα πξέπεη λα ελέρνπλ εμαηνκηθεπκέλν ραξαθηήξα, λα 

πεξηιακβάλνπλ ηα δηαδνρηθά βήκαηα θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο 

ζην κέξνο ησλ παηδηψλ κε ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Γξνζηλνχ, 2014α). 

          Δίλαη θνηλφο απνδεθηφ ηφζν γηα ηνπο εηδηθνχο φζν θαη γηα ηε επξχηαηε 

θνηλφηεηα ησλ επηζηεκφλσλ φηη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηα παηδηά κε ΓΑΦ δελ έρεη 

έλαλ θαη κφλν απνθιεηζηηθφ ραξαθηήξα αιιά πνιινχο. Βέβαηα ε πνηνηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ έγθεηηαη ζε πξνυπνζέζεηο απφ 

δηαθνξνπνηεκέλα κεηαμχ ηνπο πξνγξάκκαηα, ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηηο δεμηφηεηεο 

θαη ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απφ ηα άηηκα κε απηηζκφ 

αιιά θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηεξγαζία (Jones, 

2006). 

          Πην αλαιπηηθά, νη πεξηβαιινληηθνί παξάκεηξνη κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν πξνζνρήο ή απφζπαζεο ηεο θαζψο επηδξνχλ ζην ζχλνιν ηεο κάζεζεο. 

πλνπηηθά κεξηθνί παξάγνληεο ζπγρένληαη κε ηε απνκάθξπλζε νπνηνλδήπνηε 

αληηθεηκέλσλ πνπ δηαηαξάζζνπλ ην ελδηαθέξνλ, απνκάθξπλζε δπλαηψλ ήρσλ θαη 

πνηνηηθή επαθή παηδηνχ - ζεξαπεπηή θαη ην αληίζηξνθν (Γελά, 2002).  

          Σαπηφρξνλα, ζε απηά ηα γλσξίζκαηα ελζσκαηψλνληαη θαη ζπκπιεξσκαηηθνί 

ζηφρνη αλ θαη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά φηαλ ζρεηίδνληαη κε ηα άηνκα θαη ηα παηδηά ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Οη ζηφρνη ηαπηίδνληαη κε ηα αλαπηπμηαθά ηκήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο θαη αθνξνχλ ηε θαιιηέξγεηα επηθνηλσληαθνχ πιαίζην 

(δεθηηθή, εθθξαζηηθή, αλάπηπμε απηνγλσζίαο, ρξήζε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, θνηλσληθή αληίιεςε) (Humphrey, 2006). 

          ηνλ Διιαδηθφ ρψξν έρνπλ πινπνηεζεί κεηαβνιέο θαη πξνζαξκνγέο ζηε 

δεκηνπξγία ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα άηνκα απηηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία 
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πεξηέρνπλ πιήζνο ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε έλα ηζνξξνπεκέλν, θαζεκεξηλφ 

πξφγξακκα, έλα ζπγθξνηεκέλν καζεζηαθφ θιίκα ζε φηη άθνξα ηηο αιιειεπηδξάζεηο, 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο, κέζνδνη κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη πινχζηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ πξνθεηκέλνπ λα ηηο αθνινπζνχζνπλ (ΤΠΔΠΘ, 2003). 

          Σνλίδεηαη φηη θχξηνο άμνλαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο κεζφδνπο 

παξέκβαζεο απνηειεί ε ζπρλή αληαπφθξηζε ζε ζέκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

εμέιημε ηνπ παηδηνχ θαη επηζεκαίλεηαη φηη αλ δελ πινπνηεζνχλ νη ελ ιφγν απαηηήζεηο 

έρνπλ ρξένο λα αιιάμνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα λα είλαη πνηνηηθή ε 

παξέκβαζε. Έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα απνηειεί ε πξψηκε 

παξέκβαζε. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα παηδηά πνπ κπαίλνπλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα 

έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο φηαλ αλαθέξνληαη ζε λεαξέο ειηθίεο δηφηη 

έρνπλ κεγαιχηεξν φθεινο ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά πνπ θηάλνπλ ζηηο κεζφδνπο ζε 

ζρέζε κε κηθξφηεξεο ειηθίεο. Σα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζηεξίδνληαη ζε έλα 

κνληέιν ηππηθφ θαζεκεξηλήο κεξηκλάο κε επηθέληξσζε ζηε θνηλσληθή ελζσκάησζε. 

Ζ δηδαζθαιία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνληέισλ απνξξέεη πξσηίζησο απφ ηε ηερληθή ηεο 

εθαξκνζκέλεο πεξηγξαθήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηα απηνχ θαζ’ 

απηνχ πεξηβάιινληα εθπαίδεπζεο. Άθνξα έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν εληάζζεη ηα 

παηρλίδηα θαη ηηο αθνινπζεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, αληαπνθξίλνληαη ζηα κέηξα 

ειθχνπλ ηφζν ηα παηδηά φζν θαη ηνπο ελήιηθεο θαη κεγαιψλνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα 

παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο. Με έλα απζηεξφ ραξαθηήξα 

ιεηηνπξγνχλ νη ζπκπιεξσκαηηθνί ζηφρνη εληφο ησλ πιαηζίσλ ησλ θαζνξηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ( Corsello, 2005). 

          χκθσλα, κε ηελ Κπδσληάηνπ, Αλδξηψηνπ θαη Γξνζηλνχ, (2010) ηνλίδεηαη ην 

γεγνλφο φηη απφ ηε πξψηκε παξέκβαζε θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο, νη πξνζεγγίζεηο δελ 

πξνζεγγίδνπλ κφλν ηα παηδηά αιιά θαη ηε νηθνγέλεηα, ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα 

είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ αιιεινεμαξηψκελν ραξαθηήξα ζην πιαίζην 

εθπαίδεπζεο, νηθνγελείαο θαη καζεηή. Ηδηαίηεξα, δηαζαθελίδνπλ φηη ηα νθέιε ηεο 

πξψηκεο παξέκβαζεο είλαη πνιχπιεπξα ζε φινπο ηεο ηνπο ηνκείο. Μπνξεί λα κεηψζεη 

ελδερφκελα πξνβιήκαηα επηζεηηθφηεηαο πνπ ειινρεχνπλ θηλδχλνπο δπζιεηηνπξγίαο  

θαη αλαπηπμηαθήο θαζπζηέξεζεο. Έρνπλ σζηφζν έλα ηδηαίηεξν ζεξαπεπηηθφ ξνιφ 

θαζψο πξνζπαζνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα πξνάγνπλ ηε ζεηηθή 

πνξεία ζηε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Κπδσληάηνπ, θαη ζπλ., 2010). 
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          Πνιιέο είλαη νη κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά κε ΓΑΦ. Όκσο, 

επεηδή ν απηηζκφο είλαη πνιχπιεπξνο θαη παξνπζηάδεη πνιππινθφηεηα, 

αληηθαηνπηξίδεη θαζνξηζκέλα ζπκπηψκαηα. Απφ κφλε ηεο θακηά παξέκβαζε δελ 

δχλαηαη λα θαηαπνιεκήζεη εμ νινθιήξνπ φιεο ηηο θχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ ρξεηάδεηαη ζπλδπαζκφο ησλ ζεξαπεηψλ νη νπνίνη ζα ήηαλ πξέπσλ λα 

απεπζχλνληαη ζηηο αλάγθεο γηα λα γλσζηνπνηνχλ ζεηηθά απνηειέζκαηα (Ζιηνπνχινπ, 

2015). 

 

 

 

 

4.3 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ: ABA (APPLIED 

BEHAVIOUR ANALYSIS) 

          Ζ ζπζηεκαηηθή θαη εθαξκνζκέλε πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη κηα 

κέζνδνο ζπκπεξηθνξηθή θαη ζεκειηψλεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο φηη ν απηηζκφο 

απνηειεί έλα ζχλδξνκν ζπκπεξηθνξηθήο αλεπαξθείαο, ην νπνίν φκσο δχλαηαη λα 

βειηησζεί εληφο θαζνξηζκέλσλ πιαηζίσλ θαη λα θαηαπνιεκεζεί κε έλαλ ειεγρφκελν 

ηξφπν. ηε πεξηγξαθή ησλ Peters-Scheffer Didden, Korzilus kai Sturney (2011) 

πξνζδηνξίδεηαη φηη ε ελ ιφγν κέζνδνο επηδηψθεη ηελ θαιπηέξεπζε ηνπ πνηνηηθνχ 

επηπέδνπ δσήο ηνπ αηφκνπ, ηε άκεζε πξφβιεςε θαη θαηαλφεζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

κνξθψλ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Γηα απηφ ην ιφγν θαζίζηαηαη εθηθηή ε ζπλερήο 

ρξεζηκνπνίεζε πξνγξακκάησλ κε κηα κεγάιε γθάκα πνπ κπνξνχλ λα 

θαηαπνιεκήζνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

φπσο είλαη ε επηζεηηθφηεηα, νη ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη νη δπλαηφηεηεο 

απηνεμππεξέηεζεο. Δπηπιένλ, ε Weiss (2011) ζηε πεξηγξαθή ηεο ηνλίδεη φηη ε 

πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαθέξεηαη ζηε ελδειερήο εξκελεία, ε νπνία ζπληειεί 

ζηε επηινγή ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ έσο φηνπ πξαγκαηνπνηεζεί ε 

παξέκβαζε. Ηδηαίηεξα, είλαη αλαγθαία ε αλαθνξά ζηε ζπνπδαηφηεηα χπαξμεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ αλαιχζεσλ δηαθφξσλ απηνηξαπκαηηθσλ εκπεηξηψλ ζην ρξνληθφ πιαίζην 

θαηά ην νπνίν παξνπζηάδνληαη πεξηβαιινληηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ελζαξξχλνπλ απηέο 

ηηο ζπκπεξηθνξέο (Γελά, 2002). Σαπηφρξνλα, κέζα ζηε εθαξκνζκέλε εξκελεία ησλ 
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πηπρψλ ζπκπεξηθνξάο απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηεο νηθνγελείαο επηδηψθεηαη ε ζπλερήο 

αμηνιφγεζε θαη θαζνδήγεζε ηεο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα 

δχλαηαη λα εμηζνξξνπεζνχλ θαη ηπρφλ αλαπξνζαξκνγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (Lord & McGee, 2001). Οη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο εληζρχνπλ ηηο 

ζηνηρεηψδεο πξνυπνζέζεηο ζηε πεξηγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ γλσξηζκάησλ γηα ηε 

απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ δπζρεξψλ ζπλζεθψλ ζηε δηαηάξαμε πνπ 

παξνπζηάδεη ην ζχλδξνκν απηηζηηθνχ θάζκαηνο (Ζιηνπνχινπ, 2015). 

 

 

  

4.4 TEACCH 

Σν πξφγξακκα TEACCH είλαη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζεξαπείαο θαη 

εθπαίδεπζεο Παηδηψλ κε Απηηζκφ θαη Γηαηαξαρέο Δπηθνηλσλίαο. Σν πξφγξακκα απηφ 

ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 απφ ηνλ Ακεξηθάληθν ςπρνιφγν Eric 

Schopler. Σνλ νπνίν δηαδέρζεθε ν θαζεγεηήο Gary Mesibov. Ζ δηνηθεηηθή ηνπ έδξα 

είλαη ζηε Βφξεηα Καξνιίλα φπνπ ιεηηνπξγνχλ ελλέα θιηληθέο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ην θξάηνο (Schopler, 1995). 

          Σν πξφγξακκα είλαη δνκεκέλν ζε επίπεδα (επίπεδν δηδαζθαιίαο, επίπεδν 

ειεχζεξνπ θαη δνκεκέλνπ παηρληδηνχ, επίπεδν θαγεηνχ θαη επίπεδν νκαδηθήο 

εξγαζίαο) θαη ζηεξίδεηαη ζηελ νπηηθή επεμεξγαζία, ζηελ νξγάλσζε ηεο θπζηθήο 

δνκήο ηνπ ρψξνπ θαη ζηελ παξνρή νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ (Schopler, 1995). 

          Ζ δνκεκέλε νξγάλσζε βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη 

θαη αληηιακβάλνληαη ην πεξηβάιινλ ηα άηνκα κε απηηζκφ. Οη ζαθείο ιεηηνπξγίεο 

ζπληεινχλ ζην λα θαηαλννχλ ηα άηνκα θαιχηεξα ηηο απαηηήζεηο θαη έηζη λα 

αληαπνθξίλνληαη κε κεγαιχηεξε επθνιία. Δίλαη μεθάζαξε ε έλαξμε θαη ε ιήμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ην πεξηβάιινλ γίλεηαη νηθείν θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα θαιχηεξε 

έθθξαζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εξγαζία. Γεκηνπξγνχληαη ξνπηίλεο πνπ 

αθνινπζνχληαη νκαιά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα 

επηθνηλσλνχλ ειεχζεξα θαη απζφξκεηα (Γθνλέια, 2008). 

          πγθεθξηκέλα ε δφκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο γίλεηαη κε ηε θπζηθή 

νξηνζέηεζε κε ηερληθά κέζα φπσο έπηπια ή ηαηλίεο θη έηζη δεκηνπξγνχληαη μεθάζαξεο 
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νπηηθά, νξηνζεηεκέλεο πεξηνρέο. Κάζε νξηνζεηεκέλνο ρψξνο ζπλδέεηαη κε αλάινγε 

δξαζηεξηφηεηα θαη πεξηνρή δηδαζθαιίαο. Τπάξρεη θαη ε πεξηνρή ηεο κεηάβαζεο. Δθεί 

ην παηδί βιέπεη πνηα δξαζηεξηφηεηα ζα θάλεη θαη κε πνηα ζεηξά. Σα παηδηά 

ελζαξξχλνληαη λα αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα (Γθνλέια, 2008). 

          Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ν ρψξνο ηεο απηφλνκεο εξγαζίαο.  απηφλ ην θάζε 

παηδί καζαίλεη κφλν ηνπ. Μφλν φηαλ ρξεηάδεηαη ππάξρεη ε ππνζηήξημε απφ ηνλ 

δάζθαιν, ν νπνίνο θξνληίδεη λα ηελ πεξηνξίδεη ζηαδηαθά θαη λα βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε (Γθνλέια, 2008). 

          Σν ηξίην κέξνο ηεο ζεξαπεπηηθήο δηδαζθαιίαο, είλαη ην κέξνο φπνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηνλ ρψξν απηφ, ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνχλ θαξέθιεο θαη έλα κεγάιν ηξαπέδη. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη 

νκαδηθά ζην ηξαπέδη απηφ είλαη νη θνπβεληνχιεο ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ην 

θνιαηζηφ φπνπ ηξψλε φια ηα παηδηά καδί θαη νη νκαδηθέο θαηαζθεπέο. ην ζηάδην 

απηφ ηα παηδηά δηδάζθνληαη αιιά θαη  εμαζθνχλ ζηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο απφ 

φια απηά ηα εξεζίζκαηα  πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε ζεξαπεπηηθή απηή δηδαζθαιία είλαη 

θαη ε πην απαξαίηεηε θαη θξίζηκε γηα ηα απηηζηηθά παηδηά (Γθνλέια, 2008). 

          Σν ηέηαξην κέξνο ηεο ζεξαπεπηηθή δηδαζθαιίαο είλαη ν ρψξνο φπνπ ηα παηδηά 

παίδνπλ ςπραγσγνχληαη θαη ραιαξψλνπλ.  ην ζηάδην απηφ, θπξηαξρεί ην θηλεηηθφ 

παηρλίδη, φπνπ κέζα ζε κηα κεγάιε επξχρσξε ηάμε δίλνπκε ζηα παηδηά ρψξν γηα λα 

παίμνπλ. Γηα λα θηηάμνπκε ζσζηά ην ρψξν, ηνπνζεηνχκε ηα παηρλίδηα ζε ηάμε ψζηε 

λα είλαη νξγαλσκέλα, νπηνζψζηε ηα παηδηά κε ΓΑΦ λα ηα αλαγλσξίδνπλ θαη λα 

καζαίλνπλ πψο λα ηα βάδνπλ ζηε ζέζε ηνπο κεηά απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο 

(Γθνλέια, 2008). 

          Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο ζεξαπεπηηθήο δηδαζθαιίαο, είλαη ν ρψξνο 

έλα πξνο έλα. ην ζηάδην απηφ, ηνπνζεηνχκε ηα εμήο έπηπια έλα ηξαπέδη θαη δχν 

θαξέθιεο ζε αληηθξηζηή ζέζε. ην ζηάδην απηφ, νη δάζθαινη, καζαίλνπλ ζηα παηδηά 

δεμηφηεηεο φπνπ ζα κηκνχληαη θαη ζα ελζαξθψλνπλ ξφινπο, δεμηφηεηεο γηα λα 

θαηαιαβαίλνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ξφιν αιιά θαη λα εθθξάδνληαη κέζα απφ απηφλ, 

επίζεο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Σέινο, ζην ζηάδην απηφ,  γίλεηαη θαη αμηνιφγεζε, 

φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαηαγξάθνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ (Γθνλέια, 2008). 

 Ημεπήζιο ππόγπαμμα δπαζηηπιοηήηων ζηην ηάξη 
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          ηελ πξνζέγγηζε TEACCH ην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο είλαη εκεξήζην αηνκηθφ θαη εηδηθεπκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ 

(Collia – Fanerty, 1999). 

          ην πξφγξακκα απηφ, ππάξρνπλ δχν δξαζηεξηφηεηεο «πξψηα δνπιεηά θαη κεηά 

παηρλίδη» αθξηβψο ηε ζεηξά απηή θαη φρη ην αλάπνδν. Μέζα απφ απηφ ην πξφγξακκα, 

ηα παηδηά ζα κάζνπλ γηα φηη πξνεγείηαη θαη φηη αθνινπζεί.  Όηαλ ην παηδί θάλεη θηήκα 

ηνπ απηήλ ηελ κέζνδν, ηφηε ην πξφγξακκα εκπινπηίδεηαη ζηάδην – ζηάδην θαη κε 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (Μαπξνπνχινπ, 2006). 

          Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη ην απηηζηηθφ παηδί, ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδεη κηα ζπγθεθξηκέλε ξνπηίλα. Δπίζεο είλαη απαξαίηεην, λα ππάξρεη θαιή 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο ζε θάζε κέξνο πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 

δηδαζθαιία. Αθφκα, ε αιιαγή απφ έλα κέξνο ζε έλα άιιν ζα πξέπεη πάληα λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην πξφγξακκα θαη φρη φπνηε ζειήζεη ην παηδί κε απηηζκφ 

(Μαπξνπνχινπ, 2006). 

          Ζ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο μεθηλάεη πάληα κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

φρη φπσο πξναλαθέξζεθε φπνηε ζειήζεη ην παηδί κε απηηζκφ, απηφ γίλεηαη γηα λα 

κάζεη ην παηδί ζε απηήλ ηελ ξνπηίλα. Όιε απηή ε δηαδηθαζία πξνζθέξεη εξεκία θαη 

αζθάιεηα ζην παηδί θαη ην πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγείηαη γίλεηαη νηθείν ζην παηδί 

πξνζθέξνληαο ηνπ εκπηζηνζχλε, θάηη ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα έλα παηδί κε 

απηηζκφ. Όιν απηφ έρεη σο ζεηηθή  ζπλέπεηα λα καζαίλεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη 

θαιχηεξα (Μαπξνπνχινπ,2006). 

           ην πξφγξακκα πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο νπηηθήο ζεκαηνδφηεζεο, νη 

νπνίεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ θάζε παηδηνχ κε ΓΑΦ. Σν 

πξψην ζηάδην ηεο ζεκαηνδφηεζεο είλαη ηα αληηθείκελα ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ηα 

παηδηά αθηεξψλνπλ ρξφλν. Γηαιέγνπκε αληηθείκελα πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ην παηδί. 

ε επφκελα ζηάδηα «νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο» κπνξνχκε λα 

δψζνπκε ζην παηδί θσηνγξαθίεο ή εηθφλεο, ή εηθφλεο θαη ιέμεηο, ή κφλν ιέμεηο θαη 

πξνηάζεηο (Collia- Faherty 2003). Δπηπξφζζεηα, απηφ πνπ είλαη πην ζεκαληηθφ, είλαη 

ε κνξθή ζεκαηνδφηεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα είλαη θαηαλνεηή γηα ην απηηζηηθφ 

παηδί. Έηζη, ν δάζθαινο δελ επείγεη  λα δψζεη κε ην ιφγν ηνπ νδεγίεο γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα δξαζηεξηφηεηα (Μαπξνπνχινπ, 2006). 
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          Ζ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ πξνζθέξεη ζηα παηδηά αίζζεζε άλεζεο θαη αζθάιεηαο. 

Γηα ηελ επηηπρία ηεο νξγάλσζεο παίδνπλ ξφιν παξάγνληεο φπσο: ην κέγεζνο ηεο 

ηάμεο, ε εχθνιε πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ ζε απηή θαη ζηελ 

απιή, ε απφζηαζε απφ ηελ ηνπαιέηα, ν θσηηζκφο θαη ην ήζπρν πεξηβάιινλ (Καιχβα, 

2005). 

          Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ζα 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ραιηά ζε φια ηεο ηα κέξε θαη φια ηα έπηπια πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

αίζνπζα ρσξίδνπλ ηελ θάζε πεξηνρή. Γηα παξάδεηγκα ην ζξαλίν ζα δηαρσξίδεη ην 

κέξνο φπνπ παίδεη ην παηδί. Σν πξψην πξάγκα πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά είλαη λα έρνπλ 

ππνκνλή λα πεξηκέλνπλ γηα ιίγν κφλν ζε έλα κέξνο. Αθφκε, δηδάζθνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πσο λα πεγαίλνπλ απφ κηα πεξηνρή ζε κηα άιιε γηα λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ηηο δεμηφηεηεο. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ βάδνπκε απηνθφιιεηα βήκαηα  ζε έλα 

ζεκείν κνλάρα. Με απηή ηε δξάζε ζηνρεχνπκε ζην λα βιέπεη ην παηδί φζν γίλεηαη πην 

γξήγνξα ην κέξνο ζην νπνίν πξέπεη λα πάεη (Καιχβα, 2005). 

          Δπηπιένλ, θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο δελ γίλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζηε 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο φπσο ην πιχζηκν ρεξηψλ, ε θξνληίδα ησλ θπηψλ θ.α., γη’ απηφ 

ζα ήηαλ θαιφ λα είλαη δηαζέζηκνη δηάθνξνη ρψξνη φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο. Αθφκα, ζα ήηαλ πνιχ βνιηθφ γηα ηα 

παηδηά κε απηηζκφ αλ είλαη εθηθηφ ε ηνπαιέηα λα ππάξρεη κέζα ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο. Σέινο, κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζα ήηαλ βαζηθφ λα ππάξρεη έλα 

κέξνο φπνπ ηα παηδηά ζα ηνπνζεηνχλ ηα πξάγκαηα ηνπο (Γθνλέια, 2008). 

          Καζνξηζηηθή ζεκαζία ζην πξφγξακκα απηφ είλαη θαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θνηηάδεη ζπλέρεηα ην παηδί δειαδή ην 

βιέκκα ηνπ λα είλαη ζπλέρεηα ζηξακκέλν πξνο απηφ. Αθφκε, ην παηδί δε ζα κπνξεί λα 

θχγεη απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, παξά κφλν απφ έλα ζεκείν ηεο. Όιν απηφ 

γίλεηαη έηζη ψζηε λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα πξνιάβεη άκεζα θαη λα επαλαθέξεη 

ην παηδί ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ έθαλε αλ ηπρφλ πάεη λα θχγεη θαη λα ηνπ δψζεη 

πξνζηαζία αλ ρξεηαζηεί, δειαδή αλ θηλδπλεχεη λα ρηππήζεη (Γθνλέια, 2008). 

 ύζηημα αηομικήρ επγαζίαρ βαζιζμένο ζηην οπηική δόμηζη 

          ηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ TEACCH είλαη ην εηδηθεπκέλν ζχζηεκα 

εξγαζίαο φπνπ ην παηδί κε απηηζκφ πξέπεη λα δηδαρζεί ηα εμήο: 
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 Πνηα δνπιεηά έρσ λα θάλσ; 

Πφζε δνπιεία πξέπεη λα θάλσ; 

Πφηε ζα ηελ έρσ ηειεηψζεη 

Ση ζα θάλσ φηαλ ζα ηελ έρσ ηειεηψζεη; (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2017). 

          Δλ θαηαθιείδη, ε ζεξαπεπηηθή κέζνδνο TEACCH απνηειεί έλα πιήξεο 

πξφγξακκα γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ, φπνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ 

απηψλ θαη βνεζά λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπο. Αθφκε, ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ νπηνζψζηε λα γίλνπλ ηα παηδηά απηά 

απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα (Γθνλέια, 2008). 

 

 

4.5 ΤΣΗΜΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΜΔΧ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΟΝΧΝ: PECS 

(PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM) 

          Σν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κέζσ αληαιιαγήο εηθφλσλ πξφθεηηαη γηα κία κέζνδν 

επηθνηλσλίαο, δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αληαιιαγή κελπκάησλ 

θαη πιεξνθνξηψλ κέζσ εηθφλσλ. Αθνξά παηδηά θη ελήιηθεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ζηηο νπνίεο επιφγσο εληάζζνληαη θαη 

νξηζκέλεο δηαηαξαρέο επηθνηλσλίαο, δίρσο σζηφζν λα ελππάξρεη ζε θάζε πεξίπησζε 

ιεηηνπξγηθφο ή θνηλσληθά απνδεθηφο ιφγνο. θνπφο, ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη νη ελ 

ιφγσ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, λα μεθηλήζνπλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα εληαρζνχλ 

ζηελ θνηλσλία (Bondy & Frost, 2011). 

          Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά πνπ θέξεη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζε ζρέζε κε άιιεο 

πνπ κνηάδνπλ εθάκηιιεο (π.ρ. νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο) είλαη φηη εδψ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

εηθφλα σο κέζν επηθνηλσλίαο, κε ζθνπφ ν καζεηήο κε απηηζκφ λα θαηαζηεί ηθαλφο λα 

επηθνηλσλήζεη. Σν αγγινζαμσληθφ αξηηθφιεμν ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο κέζσ 

αληαιιαγήο εηθφλσλ είλαη ην PECS (Bondy & Frost, 2011).  

          Οη ρξήζηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, ζε πξψην ζηάδην δηδάζθνληαη ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα πιεζηάζνπλ θαη ζα δείμνπλ ηελ θσηνγξαθία ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

επηζπκνχλ, ζηνλ απνθαινχκελν «ζχληξνθν επηθνηλσλίαο» (communicative partner) 
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θαη ζθνπφο είλαη λα ηελ αληαιιάμνπλ κε ην αληηθείκελν ην νπνίν ζηελ νπζία 

επηζπκνχλ. Σν δίρσο άιιν, κε ηε κέζνδν απηή μεθηλά κία δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο. ε 

πξψην ζηάδην ε επηθνηλσλία απηή ζπκβαίλεη κνλάρα κε κηα εηθφλα, αιιά ζηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ πνιιψλ εηθφλσλ, νη νπνίεο απμάλνληαη κε 

γεσκεηξηθή πξφνδν, αλάινγα πάληα κε ηελ πξφνδν ηνπ ππνθεηκέλνπ ελδηαθέξνληνο. 

Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα άηνκα δηδάζθνληαη 

γξακκαηηθέο δνκέο θαη ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο θαη εκπινπηίδνπλ ην επηθνηλσληαθφ 

ηνπο κήλπκα (Bondy & Frost, 2011). 

          Σν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κέζσ αληαιιαγήο εηθφλσλ (PECS) είλαη 

ελαξκνληζκέλν θαη βαζηζκέλν ζηε δηεζλή έξεπλα θαη ζηα πνξίζκαηα ησλ αξρψλ ηεο 

Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο (Applied Behavioral Analysis). Ζ 

κέζνδνο απηή επηξξψλεη ηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζσζηψλ εληζρπηψλ θαη ζηε γέλλεζε πξνγξακκάησλ 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο παξέκβαζεο (Bondy & Frost, 2011). 

          ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί ην γεγνλφο φηη είλαη νξγαληθήο 

ζεκαζίαο ε αμηνπνίεζε νξηζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ εθπαίδεπζεο, ζπζηεκάησλ 

επίξξσζεο, ζηξαηεγηθψλ δηφξζσζεο θάζε αηνπήκαηνο, αιιά θαη ζηξαηεγηθψλ 

γελίθεπζεο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο νπνηαζδήπνηε δεμηφηεηαο (Bondy & Frost, 2011). 

          Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, επνκέλσο, ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κέζσ 

αληαιιαγήο εηθφλσλ είλαη ζεκηηφ λα ιακβάλεη ρψξα κνλάρα απφ εμεηδηθεπκέλνπο θαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο ζεξαπεπηέο, δηφηη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ειινρεχεη ν 

θίλδπλνο λα αξζνχλ ηα φπνηα πξνζνδνθφξα απνηειέζκαηα αλακέλνληαη (Bondy & 

Frost,2011). 
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4.6 ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΙΣΟΡΙΔ 

Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο ζηφρν έρνπλ λα θνηλσληθνπνηήζνπλ ηα παηδηά κε ΓΑΦ θαη λα 

απνθηήζνπλ θηιίεο κε άηνκα ηεο ειηθίαο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα εηθνλνγξαθεκέλεο, 

ηζηνξίεο, ηηο νπνίεο ηηο δεκηνπξγνχλ νη εηδηθνί. Χζηφζν, δχλαληαη λα ηηο δεκηνπξγήζεη 

ν νπνηνζδήπνηε (π.ρ. νη γνλείο), αξθεί λα έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε απηφ. Δκπλεχζηεθαλ 

απφ ηνλ Κάξνι Γθξέη θαη σο ζηφρν έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ ζην άηνκν κε απηηζκφ 

δηάθνξεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, κε ζθνπφ λα ηηο απνθσδηθνπνηήζεη. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα ηζηνξίεο πνπ εθ πξννηκίνπ είλαη γλσζηφ φηη 

δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε ζην άηνκν κε απηηζκφ. Έρνπλ πνηθηιία ζεκάησλ 

θαη κνξθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα άηνκν λεπηαθήο ειηθίαο αλαθέξνληαη εθείλεο νη 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο πνπ αθνξνχλ, γηα παξάδεηγκα, ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, ηελ 

επίζθεςε ζηνλ γηαηξφ ή ζην λεπηαγσγείν. Δπιφγσο, ελαξκνλίδνληαη ζηελ ειηθία ηνπ 

αηφκνπ αλαθνξάο (Singleton, 2018).  

 Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο, κπνξνχλ λα παξαρζνχλ επίζεο κέζσ βίληεν, θφκηθ, 

δηαιφγνπ ή θαη θεηκέλνπ. θνπφ έρνπλ λα πξνεηνηκάδνπλ ην παηδί γηα θαηαζηάζεηο 

πνπ πξφθεηηαη λα βηψζεη άκεζα, πνπ πνιιέο θνξέο κπνξνχλ λα ην βγάινπλ απφ ηελ 

ξνπηίλα. Γηα παξάδεηγκα, δηδάζθνπλ ην πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζεί ην παηδί, εάλ ν 

εθπαηδεπηηθφο ιείςεη ή αξγήζεη λα επηζηξέςεη ζηελ ηάμε, πψο πξέπεη λα 

ζπκπεξηθεξζεί ζην ελδερφκελν εθδξνκήο θαη πσο πξέπεη λα αληηδξάζεη αλ ζην 

θπιηθείν δελ είλαη δηαζέζηκν ην αγαπεκέλν ηνπ θαγεηφ ή ην ζλαθ πνπ ζπλεζίδεη λα 

αγνξάδεη. Πέξα απφ φια απηά, νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο ζηνρεχνπλ θαη ζηελ έμνδν ηνπ 

παηδηνχ κε απηηζκφ απφ ηελ απνκφλσζε. Με άιια ιφγηα, πξνεηνηκάδνπλ ην ελ ιφγσ 

λήπην γηα ην πψο λα ζπκπεξηθεξζεί ζηηο ζπλζήθεο δηαιιείκαηνο ή ζηελ πξνηξνπή 

ζπλνκειίθσλ γηα νκαδηθφ παηρλίδη. Ζ κέζνδνο απηή ιεηηνπξγεί, θαζψο, φπσο είλαη 

γλσζηφ, έλα παηδί κε απηηζκφ ζπλεζίδεη λα αθνινπζεί πηζηά ηνπο θαλφλεο, εθφζνλ 

ηνπο θάλεη θηήκα ηνπ (Singleton, 2018). 

Δληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο ζπγγξαθήο θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ γηα ηα άηνκα κε απηηζκφ, 

παξαρσξείηαη ε δπλαηφηεηα λα γλσζηνπνηεζνχλ νη ηξφπνη πνπ θαηαλννχλ ηηο 

δηαθνξνπνηεκέλεο ζπλζήθεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη θαιιηεξγείηαη 

ηφζν ε δεμηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο φζν θαη ε δεμηφηεηα ηεο αληίιεςεο 

(Gray,1994). 
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          Αξθεηά άηνκα πνπ έρνπλ απηηζκφ αληηιακβάλνληαη βέιηηζηα ηηο δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο απφ ηηο νπηηθέο εκπεηξίεο θαη ζπλεπψο αλαδχεηαη ε πξνηίκεζε ζηηο 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο δηφηη θαηαγξάθνληαη θαη δελ απνηεινχλ πξνθνξηθά γλσξίζκαηα. 

Δπίζεο απηέο νη ηζηνξίεο κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ ζηνηρεηά εηθνλνγξάθεζεο. 

Αθνινχζσο, αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ αλαδεηθλχεηαη έλαο εμειηγκέλνο ηξφπνο, ν 

φπνηνο άπηεηαη ηνπ ελδηαθέξνληνο, επεηδή βαζίδεηαη ζε απηέο απεηθνλίζεηο. 

Βειηηψλεηαη, ινηπφλ ε αληίιεςε κηαο αλεμήγεηεο ε δπζρεξήο δξαζηεξηφηεηαο. Όια 

απηά ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά θαζψο ελαξκνλίδνληαη κε ηε αιιειεμάξηεζε ελεξγεηψλ 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη βειηηψλνληαη νη δηεξγαζίεο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. ε 

κηα ηειηθή κνξθή, πξνζθέξνπλ ζηνηρεηά γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη ζε κηα νξηζκέλε 

ζπλζήθε ελψ βαζίδνληαη θαη ζηε πηνζέηεζε θαηάιιεισλ ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο. 

Αβίαζηα ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλερήο ελαζρφιεζε κε ηε εθπαίδεπζε ζε 

κηα ζπγθξνηεκέλε θαηάζηαζε βειηηψλεη ηε πνηνηηθή κάζεζε θαη ειαρηζηνπνηεί ην 

ζηξεο ησλ καζεηψλ. Αξθεηέο έξεπλεο πεξηγξάθνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν είδνο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε θχξην άμνλα ηε νπηηθή ελζάξξπλζε θαη ηε νπηηθή 

δηεξγαζία, κέζνδνη δειαδή αθξνγσληαίνη ιίζνη γηα βέιηηζηα ζπκπεξάζκαηα 

(Schopler, Mesibiv & Kunce, 1998). 

          Ζ Temple Grandin (1995) αλαθέξεη φηη ζθέθηεηαη κέζσ εηθφλσλ. αλ κηα 

δεχηεξε μέλε γισζζά είλαη νη ιέμεηο γηα εθείλε. Μάιηζηα κεηαθξάδεη ηφζν ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν φζν θαη ην γξαπηφ κέζσ πνιχρξσκσλ ηαηληψλ, νη νπνίεο 

εκπεξηέρνπλ ήρν κε απνηέιεζκα φηη βιέπεη λα είλαη ζαλ κηα ηζηνξία πνπ μεηπιίγεηαη 

ζηνπο εγθεθαιηθνχο ηεο δείθηεο. Σε ζηηγκή πνπ θάπνηνο επηθνηλσλεί εθείλε ηε ζηηγκή 

καδί ηεο ηα ιεθηηθά εξεζίζκαηα παξαπέκπνληαη απεπζείαο ζε εηθνληθέο κνξθέο 

(Grandin, 1995). 

          Ζ δηδαζθαιία κηαο θνηλσληθήο ηζηνξίαο εκπεξηέρεη ζε κέγηζην βαζκφ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κάζεζεο θαη ζθέςεο επεηδή θαλεξψλεη ζηνηρεηά νπηηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ επί παξαδείγκαηη ησλ εηθφλσλ, ησλ θσηνγξαθηψλ, 

ησλ ιέμεσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ. Ζ πεξηγξαθή νπηηθψλ εκπεηξηψλ κέζα απφ ηηο 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο απνηειεί θαη ηε επηηπρεκέλε αλαδήηεζε λέσλ επθαηξηψλ (Gray, 

1994). 

          Χο εθ ηνχηνπ δάζθαινη ηεο επηηπρίαο απνηεινχλ νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Δξκελεχνπλ κε εηθφλεο, ιέμεηο θαη αληηθείκελα απζεληηθά 
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γεγνλφηα πνπ γηα ηνπο θπζηνινγηθνχο αλζξψπνπο ζεσξνχληαη ήδε γλψξηκα. 

πγρξφλσο, αλαγελλάηε κηα επθαηξία απφ εκάο ζηα άηνκα κε απηηζκφ κέζσ ηεο 

αηέξκνλεο παξαηήξεζεο ηνπ θφζκνπ ηνπο απφ ηε δηθή καο νπηηθή κειέηε. 

Υαξαθηεξηζηηθά ν Gray (2002) επηζεκαίλεη φηη κηα ηζηνξία δχλαηαη λα ελζαξξχλεη, 

λα πξνηξέςεη, λα ελεκεξψζεη, λα θαηεπλάζεη ηα πλεχκαηα, λα κεηψζεη ην άγρνο, λα 

θαζνδεγήζεη. λα επηβξαβεχζεη ε λα δηνξζψζεη πηζαλά ιάζε ζην παηδί κε απηηζκφ 

αιιά θαη ζε φζνπο ζπλεξγάδνληαη ή βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ απηνχ ηνπ παηδηνχ. 

Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο ζε ρξνληθή θιίκαθα ιηγφηεξε απφ κηα δεθαεηία απέθηεζαλ κηα 

ζέζε ζηε εθπαίδεπζε θαη ζηε νηθνγέλεηα ζε παγθφζκην επίπεδν. Αμίδεη λα ηνληζηεί 

φηη θχξηνο παξάγνληαο είλαη ν ζεβαζκφο ζην παηδί θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. ην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ ηα παηδηά είλαη παξαηεξεηηθά κειεηνχλ θαη ζηέθνληαη ζε ιεπηνκέξεηεο, 

αληηιακβάλνληαη θαη γλσξίδνπλ ζεσξήζεηο θαη ηθαλφηεηεο εθ λένπ απφ ηε αξρή. Σν 

παηδί κπνξεί λα πξνζεισζεί ζε φια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ δηέπνπλ κηα 

θαηάζηαζε θαη λα κειεηήζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο παξακεξίδνληαο ηηο πιεξνθνξηαθέο 

ζπλζήθεο (Gray,2002). 

          Όπσο αλαθέξνπλ νη Karkhanen, Brenda, Ospina, Seida, Smith & Hartling 

(2010), ζηε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία γηα θαιπηέξεπζε θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ζε 

παηδηά κε απηηζκφ απφ ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο ζπλάγνληαη πνιπάξηζκα 

ζπκπεξάζκαηα. Δληφο ησλ απζηεξψλ θαη ζπλερνκέλσλ επαλαιήςεσλ νη θνηλσληθέο 

ηζηνξίεο βνεζνχλ ηε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο θαη ηα επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

παηδηψλ (Karkhanen, 2010). 

          Δπίζεο θαη νη Shneider kai Goldstein (2009) επηζεκαίλνπλ ζηε εξεπλεηηθή ηνπο 

δηεξγαζία φηη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ γεληθφηεξα ζην πιαίζην ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο βειηηψλνληαη ζεκαληηθά απφ ηε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ηηο 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο. Χζηφζν αλ ρξεζηκνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ κφλν αχηε ε 

πξνζέγγηζε ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηθαλά αθνχ παξαηεξνχληαη κεηαβνιέο ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ 

θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηνπ Montel ελφο κνληέινπ 

πνπ αληαλαθιά επηδξάζεηο ησλ ελ ιφγν ηζηνξηψλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο 

κεζφδνπ ήηαλ ειάρηζηε. ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα (Schneider, N. & Goldstein, H., 2009). 
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          Ο Feinberg (2002) ηφληζε φηη απφ ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο απμήζεθαλ νξηζκέλεο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φπσο είλαη ηα γλσξίζκαηα ζπκπεξηθνξψλ ζηε ρεηξαςία, ε 

αιιειεπίδξαζε κε ηε κνξθή παηρληδηνχ, νη εξσηήζεηο ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο 

θαη ε απφθαζε πνπ ιακβάλεη έλα παηδί ζρεηηθά κε πην παηρλίδη ζέιεη λα αζρνιεζεί 

(Feinberg, 2002). 

          Δπηπιένλ, ν Cullain (2002) έδσζε βαξχηεηα ζηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο γηα λα 

πεξηνξίζεη νξηζκέλεο αληηδξάζεηο πνπ ζπλδένληαλ κε ην ζπκφ θαη ην πιαίζην ηνπ 

ζηξεο πνπ είραλ ηα παηδηά κε απηηζκφ ελψ νδεγήζεθε ζην ζπκπέξαζκα φηη αχηε ε 

κέζνδνο είρε κεγαιχηεξε πνηνηηθή θιίκαθα θαη θαηά ζπλέπεηα πξφζθεξε αμηφινγα 

ζπκπεξάζκαηα (Cullain, 2002). 

 

 

4.7 ΑΙΘΗΣΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ 

Όζνλ αθνξά ηελ αηζζεηεξηαθή ζπγθξφηεζε δηαπηζηψλεηαη φηη απνηειεί κηα 

λεπξνινγηθή δηεξγαζία, ε νπνία ζπγθξνηεί ην ζχζηεκα ησλ αηζζήζεσλ απφ 

ζσκαηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξακέηξνπο θαη ζπκβάιιεη ζηε πνηνηηθή ρξήζε 

ηνπ ζσκαηηθνχ ηκήκαηνο εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο. Άθνξα, ινηπφλ κηα θαζνξηζηηθή 

δηαδηθαζία, δηφηη ζπλάδεη κε ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξνηεί ν θαζέλαο ηα αηζζεηεξηαθά 

ηνπ ζηνηρεηά, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε πνξεία κε ηε βέιηηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ (Ayres, 1972).  

          Αθνινχζσο, ε παξεκβαηηθή δηεξγαζία ηεο αηζζεηεξηαθήο ζπγθξφηεζεο άξρηζε 

απφ ηε εξγνζεξαπεχηξηα Dr. A.J Ayres ζηα ρξφληα ηεο επνρήο ηνπ 1960. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ζηξαηεγηθή ε νπνία πξνζεγγίδεηαη ζηα παηδηά πνπ θαλεξψλνπλ δηαηαξάμεηο 

ζηε εμέιημε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ αηζζεηεξηαθψλ 

επεμεξγαζηψλ
9
 (Ayres, 1972).  

          Οη δπζρέξεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο δχλαηαη λα 

επεμεγεζνχλ κε νξηζκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ κε απηηζηηθφ 

                                                             
9
 Καλπογιάννθ, Ε. (2020). Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και Αυτισμός. Παρουςίαςθ ςε διθμερίδα ςτο 

πολεμικό μουςείο. Ανακτικθκε 1 Ιοφνιοσ, 2020, από 
https://autismhellas.gr/fasma/docs/18.htm?fbclid=IwAR0lXj7vdMT0us3vzMXk0KVrc0v8GTBdxZmJwu
M1IpQrBLQrtuofNDhV0qg. 

https://autismhellas.gr/fasma/docs/18.htm?fbclid=IwAR0lXj7vdMT0us3vzMXk0KVrc0v8GTBdxZmJwuM1IpQrBLQrtuofNDhV0qg
https://autismhellas.gr/fasma/docs/18.htm?fbclid=IwAR0lXj7vdMT0us3vzMXk0KVrc0v8GTBdxZmJwuM1IpQrBLQrtuofNDhV0qg
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θάζκα επί παξαδείγκαηη ησλ δηάθνξσλ αληηδξάζεσλ ζην άγγηγκα, ζε δπλαηνχο ή 

ρακεινχο ήρνπο, ζην πιχζηκν ησλ δνληηψλ, ζην θνχξεκα, ζηε αθή ησλ ξνχρσλ. Οη ελ 

ιφγσ δπζρέξεηεο επηδξνχλ πην πνιχ ζηε δπλαηφηεηα ζχλαςεο δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ 

φπσο είλαη ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο
10

. 

          Ζ αηζζεηεξηαθήο δηαδηθαζία επηδηψθεη, λα  θαηαθέξνπλ ηα παηδηά κε ΓΑΦ λα 

νξγαλψζνπλ ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά 

απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο φπσο ήρνπο, νπηηθά θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, νζκέο θαη 

γεχζεηο θαζψο θαη λα ηα αληηιακβάλνληαη θαη λα ηα δηαρσξίδνπλ θαζψο θαη λα 

αληηιακβάλνληαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλεη ην ζψκα ηνπο. Ζ αηζζεηεξηαθή 

νινθιήξσζε γίλεηαη γηα λα γίλεη ην παηδί αλεμάξηεην θαη λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο
11

.  

 

 

4.8 FLOORTIME 

Πξφθεηηαη γηα κία κέζνδν, ηελ νπνία εηζεγήζεθε ν Stanley Greespan, ε νπνία 

απνζθνπεί ζηε ζεξαπεία ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο. Δηδηθφηεξα, ε κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη έλα παηδί κε 

απηηζκφ δχλαηαη λα αιιειεπηδξάζεη θνηλσληθά πεξηζζφηεξν θαη πνηνηηθφηεξα κε 

έλαλ ελήιηθα (ζπρλά ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο) παξά κε ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ 

(π.ρ. κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζην ζρνιείν) (Dionne, M., & Martini, R., 2011). 

 Βαζηθφο ζθνπφο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη λα δηαβεί ην παηδί κε απηηζκφ 

αλάκεζα απφ έμη ζηάδηα, ηα νπνία ππφζρνληαη φηη, εθφζνλ θαηαθηεζνχλ, ζα 

βειηηψζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη λνεηηθή ηνπ αλάπηπμε. Πην αλαιπηηθά, ζε πξψηε 

θάζε, κείδνλα ξφιν ζηε δηεθπεξαίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαιακβάλεη θη ν γνλέαο 

ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ. Με άιια ιφγηα, απνηειεί ηνλ θαζνδεγεηή ηνπ παηδηνχ, ζηε 

                                                             
10

 Καλπογιάννθ, Ε. (2020). Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και Αυτισμός. Παρουςίαςθ ςε διθμερίδα ςτο 
πολεμικό μουςείο. Ανακτικθκε 1 Ιοφνιοσ, 2020, από 
https://autismhellas.gr/fasma/docs/18.htm?fbclid=IwAR0lXj7vdMT0us3vzMXk0KVrc0v8GTBdxZmJwu
M1IpQrBLQrtuofNDhV0qg. 
11

 Psychomotor Athens. (2020, Ιοφνιοσ 1). Ανακτικθκε από https://psychomotor-
athens.gr/methodoi/aisthitiriaki-oloklirosi/ 

https://autismhellas.gr/fasma/docs/18.htm?fbclid=IwAR0lXj7vdMT0us3vzMXk0KVrc0v8GTBdxZmJwuM1IpQrBLQrtuofNDhV0qg
https://autismhellas.gr/fasma/docs/18.htm?fbclid=IwAR0lXj7vdMT0us3vzMXk0KVrc0v8GTBdxZmJwuM1IpQrBLQrtuofNDhV0qg
https://psychomotor-athens.gr/methodoi/aisthitiriaki-oloklirosi/
https://psychomotor-athens.gr/methodoi/aisthitiriaki-oloklirosi/
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δηαδηθαζία ηνπ λα «αλνίμεη ή λα θιείζεη» ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο θχθινπο 

δηάδξαζεο, αλάινγα πάληα κε ηνλ αξρηθφ ζηφρν. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην παηδί 

ζπλεζίδεη λα έρεη επαθέο κφλν κε ελήιηθεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, ν 

γνλέαο είλαη απηφο πνπ ζα ην θαζνδεγήζεη ζην λα επηθνηλσλήζεη κε παηδηά ηεο 

ειηθίαο ηνπ ζε έλαλ δεδνκέλν ρψξν (π.ρ. παηδηθή ραξά). Με ηελ κέζνδν Floortime, ην 

παηδί κε απηηζκφ απνζθνπείηε λα επελδχζεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε 

θπξίσο θη φρη ηφζν ζηελ νκηιία, ηελ θίλεζε θαη ην γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν (Dionne, 

M., & Martini, R., 2011). 

 Σα έμη ζηάδηα έρνπλ κεηαμχ ηνπο νπζηψδε αιιεινπρία. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

θαλέλα απφ απηά δελ πξέπεη λα παξαιεηθζεί ή λα ιάβνπλ ρψξα κε δηαθνξεηηθή απφ 

ηε δεδνκέλε ζεηξά. Πην αλαιπηηθά, ζην πξψην ζηάδην, ε βαξχηεηα απνδίδεηαη ζηηο 

αηζζήζεηο. ηφρνο είλαη ην παηδί κε απηηζκφ λα γλσξίζεη μαλά ηνλ θφζκν, απφ 

κεδεληθή βάζε, ψζηε λα αλαζεσξήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελδφκπρεο πεπνηζήζεηο ηνπ θαη 

λα ξπζκίζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα δηαηεξεί ηελ ςπρξαηκία ηνπ 

ζε θαηαζηάζεηο πνπ αληηδξά κε αλεζπρία ελψ ην θνηλσληθφ πξφηππν παξνπζηάδεη κία 

άιιε αληίδξαζε. Μεηά ην πέξαο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ζην επφκελν, ζθνπφο είλαη ε 

θαιιηέξγεηα ηεο νηθεηφηεηαο. ην ηξίην, ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ε νπνία δελ 

ζπλάδεη λα είλαη κνλάρα ιεθηηθή, αιιά πνιιέο θνξέο θαη κε ιεθηηθή. Χο ζπλέρεηα  

ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζηαδίνπ, ην ηέηαξην, απνζθνπεί ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

πνιππινθφηεηαο φζσλ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Γηα παξάδεηγκα, ζην ζηάδην απηφ ην 

παηδί πξέπεη λα εμνηθεησζεί κε ηελ επηθνηλσλία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηαπηνρξφλσο 

λεχκαηα θαη νκηιία. ην πέκπην ζηάδην, ζθνπφο είλαη ε γέλλεζε ηδεψλ. Απηφ έξρεηαη, 

εχινγα, σο απφηνθν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαιιηέξγεηαο θη αλάπηπμεο. ην ηειεπηαίν 

ζηάδην, ζην έθην, θαιφ είλαη λα έρεη επηηεπρζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ζθέςε (Pajareya, 

K., & Nopmaneejumruslers, K. 2011). 

 Ζ πξψηε επαθή κε ηε ζπλεξγαζία παηδηνχ θαη γνλέα, απνζθνπεί ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ γνλέα σο πξφηππν. ηε ζπλέρεηα, ην παηδί απηνλνκείηαη. ηελ αξρή ζε 

έλαλ βαζκφ, ζρεηηθά κηθξφ θαη ζηε ζπλέρεηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Σειηθφο 

ζθνπφο είλαη ην παηδί κε απηηζκφ λα έρεη αλαπηχμεη φιεο εθείλεο ηηο ηθαλφηεηεο πνπ 

ζα ηνπ απνδψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδεη ηηο ηδέεο θαη λα θηιηξάξεη απφ 

δηαθνξεηηθή νπηηθή ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ (Pajareya, K., & Nopmaneejumruslers, K. 

2011). 
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4.9 ΜΟΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 

4.9.1 ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΜΟΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 

          Ζ κνπζηθνζεξαπεία είλαη έλαο δαηδαινεηδήο φξνο.  Αθνξά, θάζε ηη πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε κνπζηθή δειαδή ηνπο ήρνπο πνπ κεηαδίδνληαη κε ηα ερεηηθά θχκαηα 

φπνπ ρσξίδνληαη ζε εγθάξζηα θαη δηακεθή, ηελ αξκνλία ησλ ήρσλ, ηε κεισδία θαη ην 

ξπζκφ αιιά θαη ζαθψο ηε ζεξαπεία κέζσ ηεο κνπζηθήο. Δπηπξνζζέησο, κε ηε 

κνπζηθνζεξαπεία εμεηάδνπκε ηα κέζα κε ηα νπνία κπνξνχκε λα παξάμνπκε κνπζηθή 

φπσο ηα κνπζηθά φξγαλα θαη γεληθφηεξα αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο πνπ 

κπνξνχκε λα παίμνπκε κνπζηθή. Αθφκα, εμεηάδνκαη ηελ πινπνίεζε ησλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ, ηελ πξννδεπηηθή πνξεία ηεο κνπζηθήο, ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο πνπ έρεη 

ε κνπζηθή ηφζν ζηελ ςπρηθή φζν θαη ζηε ζσκαηηθή πγεία. Σέινο, ε κνπζηθνζεξαπεία 

ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε. Έηζη, ε κνπζηθνζεξαπεία επηδξά ζεηηθά ζηελ εμέιημε 

ηνπ παηδηνχ ζηε κφξθσζε ηνπ αιιά θπξίσο ζηελ ςπρνινγία ηνπ ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (Μαθξή-Μαθξήο, 2003).  

          Ζ κνπζηθνζεξαπεία ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά ζε πνιιέο αζζέλεηεο θαη βνεζά ηνπο 

αξξψζηνπο λα δνπλ ηε δσή αηζηφδνμα.  Μπνξεί λα βνεζήζεη ελήιηθεο θαη παηδηά κε 

δηάθνξα ςπρνινγηθά  θαη λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα, κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο αιιά θαη κε δπζθνιίεο ζηε ζπκπεξηθνξά
12

.  

          Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ Bruscia (1989), «ε Μνπζηθνζεξαπεία είλαη κηα 

ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία παξέκβαζεο, φπνπ ν ζεξαπεπηήο βνεζά ηνλ πειάηε λα 

θαηαζηεί πγηήο, ρξεζηκνπνηψληαο κνπζηθέο εκπεηξίεο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

κέζσ απηψλ, σο δπλάκεηο αιιαγήο» . Αμίδεη λα ηνληζηεί, φηη ππάξρεη κηα γεληθφηεξε 

ζχγρπζε κεηαμχ ηνπ φξνπ κνπζηθνζεξαπεία θαη ηνπ φξνπ κνπζηθή ραιάξσζε. Απηφ 

γίλεηαη εκθαλέο φηαλ ζε πνιιά ειιεληθά θαη μέλα ιεμηθά ζπλαληάκε ζπλήζσο σο 

νξηζκφ γηα ηε ραιάξσζε ηελ εμήο εξκελεία: «ζεξαπεία λεπξηθψλ δηαηαξαρψλ 

(αζζελεηψλ) κε κνπζηθά αθνχζκαηα» (Μαθξή-Μαθξήο, 2003). 

 

 

                                                             
12

 World Federation of Music Therapy (WFMT). (1996). Παγκόςμια Ομοςπονδία Μουςικοκεραπείασ, 
ςελ.24. 
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4.9.2 ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

          Έλα παηδί κε απηηζκφ, κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη θαη λα εθθξαζηεί κέζσ ηεο 

κνπζηθήο .Αθφκε κέζα απφ έλα ηξαγνχδη κπνξεί λα θαηαιάβεη ηα κέξε ηνπ φπσο ην 

ερφρξσκα, ηελ έληαζε, ηε κεισδία θιπ. ρσξίο απαξαίηεηα λα θαηαιαβαίλεη ηα ιφγηα 

ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηη ζεκαζία πνπ έρνπλ αθφκα κπνξεί λα δψζεη δηαθνξεηηθή 

ζεκαζία ζηηο ιέμεηο αλ ην ηξαγνχδη κεινπνηεζεί αιιηψο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έλα 

παηδί κε απηηζκφ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη (Γθνλέια, 2008). 

          Έρνπλ γίλεη αξθεηέο αλαθνξέο ζε αλζξψπνπο κε απηηζκφ ζην πσο ε κνπζηθή 

επεξεάδεη ζεηηθά πξνζθέξεη επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία κε ην θνηλσληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Αλαθνξηθά παξαηίζεληαη ν ιφγνο ηνπ απηηζηηθνχ D. Williams θαη ηεο T. 

Grandin. χκθσλα κε απηνχζηα ιφγηα ηνπ D. Williams: «Με ηε κνπζηθή θάπνηνο 

κπνξεί λα έξρεηαη πην έκκεζα αληηκέησπνο απ’ φηη κε ην ιφγν θη έηζη ίζσο θαλεί 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε αλζξψπνπο πνπ ππνθέξνπλ απφ έληνλε ππεξεπαηζζεζία ή απφ 

έληνλε αλεζπρία». Αθφκα, παξαηίζεληαη απηνχζηα ηα ιφγηα ηεο T. Grandin «Μεξηθά 

παηδηά θαη ελήιηθεο κε απηηζκφ κπνξνχλ λα ηξαγνπδνχλ θαιχηεξα απ’ φηη κηινχλ θαη 

γη’ απηφ αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζε ιέμεηο θαη πξνηάζεηο, φηαλ απηέο 

ηξαγνπδεζνχλ». πκπεξαζκαηηθά ε κνπζηθνζεξαπεία ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά γηα φια 

ηα παηδηά κε απηηζκφ απιά αιιάδνπλ νη ζηφρνη ηεο κνπζηθνζεξαπείαο αλάινγα κε ην 

θάζε παηδί (Γθνλέια, 2008). 

 

 

 

4.9.3 ΜΟΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΑΤΣΙΜΟ 

          Ζ Καξηαζίδνπ (2004) ζεσξεί φηη αλ θαλείο απνπεηξαζεί λα κειεηήζεη ηηο 

ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηνλ απηηζκφ, ζα παξαηεξήζεη φηη ε κνπζηθή 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα δεμηφηεηα, ε νπνία 

ελζαξξχλεη ηνλ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν ζηα παηδηά κε απηηζκφ, θαζψο απηά 

αληηκεησπίδνπλ πνηθίια πξνβιήκαηα ζε φηη ζρεηίδεηαη κε επηθνηλσληαθέο 

δπλαηφηεηεο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Απηά ηα παηδηά, δελ πξνζεγγίδνπλ 

βιεκκαηηθά ηα άηνκα πνπ παξίζηαληαη θνληά ηνπο, δελ δχλαηαη λα βξίζθνληαη 

πξφζσπν θαηά πξφζσπν θαζφηη αδπλαηνχλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο 

ζέηνληαη. Μάιηζηα νη κεηέξεο δπζθνιεχνληαη, δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

δηάινγν νχηε ζην ειάρηζην. Ζ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο πξνυπνζέηεη ηδαληθνχο θψδηθεο 



60 
 

εθ ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο ζα ηαπηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία επαθψλ κε ηνπο 

ππφινηπνπο, ηελ απηνέθθξαζε θαη ηε δηακφξθσζε ελφο αθέξαηνπ ραξαθηήξα. ηα 

πιαίζηα ηεο κνπζηθήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αθνπκπήζεη θαλείο ην φιν ησλ 

παηδηψλ, λα ηα δψζεη επθαηξίεο ελίζρπζεο κέζσ κηαο ακθίδξνκεο ζρέζεο πνπ ζα 

αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπο (Καξηαζίδνπ, 2004). 

          Παξνπζηάδεηαη κηα νξηζκέλε δπζρέξεηα σο πξνο ηελ εμήγεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απηψλ ησλ παηδηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κνπζηθήο ζε πνιιά παηδηά 

παξαηεξείηαη θίλεζε ησλ ρεξηψλ ή ησλ πνδηψλ, κπνξεί λα βιέπνπλ πιάγηα ή λα 

θηλνχληαη ζπλερψο γχξσ απφ ηνλ ίδην ρψξν, ρσξίο ηδηαίηεξν ιφγν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ππάξμεη κηα μεθάζαξε παξαηήξεζε ζπγθξηηηθά κε ηελ θίλεζε, ηνλ ήρν θαη ην 

αληίζηξνθν. Καζνξηζηηθή ζεκαζία απνηειεί θαη ε εζπρία ηνπ παηδηνχ, θαζψο κπνξεί 

λα ππνδειψζεη ηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη. Ζ κνπζηθή, εληάζζεη ηνλ 

ζηφρν ζηνπο ήρνπο, ελψ ε ρξνληθή ζπγθξφηεζε δίλεη ζηε κνπζηθή κηα θαηάιιειε 

έθθξαζε (Alvin, 1978).  

          ηε πεξίπησζε πνπ ην παηδί αηζζαλζεί θαη θαηαιάβεη ηνλ αθνπζηηθφ 

παξάγνληα, ηφηε αξρίδνπλ λα αλαδχνληαη νη νπηηθέο θαη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ ζηε κνπζηθή ρξεζηκνπνηνχληαη κνπζηθά φξγαλα, θαζίζηαληαη 

δπλαηή ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, ελψ φηαλ απαγγέιινληαη ηα ηξαγνχδηα απηή ε 

ηθαλφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ επηθνηλσλία (Καξηαζίδνπ, 2004). 

          Σα παηδηά κε απηηζκφ ελαζρνινχληαη κε ηνλ ξπζκφ, ηε κειψδηα θαη ηνλ ήρν θαη 

άξα ην ελδηαθέξνλ πνξεχεηαη πξνο ηα κνπζηθά πιαίζηα εθεί φπνπ ζα θαλεξψζνπλ 

μερσξηζηέο δεμηφηεηεο. ην ζεκείν απηφ ηα παηδηά δχλαηαη λα εθθξαζηνχλ κε 

απζφξκεην ηξφπν λα δηεθδηθήζνπλ ηε αλεμαξηεζία ηνπο θαη λα βηψζνπλ 

ζπλαηζζήκαηα. Ζ κνπζηθή είλαη ν αξσγφο πνιιαπιψλ ηθαλνηήησλ. Με ηε κνπζηθή ην 

παηδί παξαηεξεί, γλσξίδεη, αλαθαιχπηεη, ιακβάλεη απνθάζεηο. Μπνξεί δειαδή λα 

απηνλνκεζεί θαη λα απνθαζίζεη ελψ ζπγρξφλσο δηαρεηξίδεηαη νξηζκέλεο ζπλζήθεο ηεο 

δσήο, νξηζκέλεο δπζρέξεηεο κε απψηεξν ζθνπφ λα πξνρψξα αηέξκνλα αθφκε θαη αλ 

παξνπζηαζηνχλ αληημνφηεηεο (Κππξησηάθεο, 1997). 
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4.9.4 ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΧΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΗ 

          Ζ ζεξαπεία νινθιεξσηηθήο αθξφαζεο, μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 1990 θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε ζηελ αληαπφθξηζε ησλ ερεηηθψλ 

εξεζηζκάησλ. Γχν κεγάινη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεξαπείαο απηήο, είλαη ν Alfred Tomatis 

θαη ν Guy Berard. Με βάζε ηε ζεσξία απηή ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

παηδηά κε απηηζκφ ηφζν ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε 

άιινπο αλζξψπνπο ζρεηίδεηαη κε ην φηη έρνπλ δηαθνξεηηθή αληίιεςε ζηνπο ήρνπο πνπ 

αθνχλε, παξνπζηάδνπλ δειαδή επαηζζεζία ζε απηνχο θαη έηζη δελ πξνζιακβάλνπλ 

ζσζηά ηα κελχκαηα απφ ην πεξηβάιινλ. Όιν απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, λα κελ έρνπλ 

εκπεηξίεο ψζηε λα μέξνπλ πψο λα ζπκπεξηθεξζνχλ θαη αληηκεησπίδνπλ κεγάιν 

πξφβιεκα ζηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ιφγσ ησλ παξαπάλσ (Καιχβα, 2005). 

          Ζ ζεξαπεία απηή, αλαθέξεηαη ζε παηδηά αιιά θαη ελήιηθεο κε απηηζκφ πνπ 

παξνπζηάδνπλ θνιιήκαηα ζε ηξεηο αηζζεηεξηαθνχο ηνκείο ζηελ αθνή, δειαδή ζηελ 

δπλαηφηεηα λα πξνζέρνπλ ηνπο ήρνπο πνπ αθνχλε αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα λα 

αιιειεπηδξνχλ κε άιινπο αλζξψπνπο. Δπίζεο ζηελ θίλεζε δειαδή λα κπνξνχλ λα 

ειέγρνπλ θαη λα «ζπληνλίδνπλ» ηηο θηλήζεηο ηνπο θαη «ηέινο, ζηελ αλεπαξθή νπηηθή 

θαη αθνπζηηθή επαηζζεζία.» (Καιχβα, 2005). 

          Ζ ζεξαπεία ηεο νινθιεξσηηθήο αθξφαζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Ζ κέζνδνο 

πεξηιακβάλεη ηξεηο ζπλεδξίεο ζεξαπείεο, ζηηο νπνίεο ππάξρεη δηάιεηκκα ηεζζάξσλ κε 

έμη εβδνκάδσλ. Ζ πξψηε εβδνκάδα πεξηιακβάλεη 15 δίσξεο θαζεκεξηλέο ζπλεδξίεο 

φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο αθνπζηηθέο θαη αηζζεηεξηαθέο. ην ζηάδην απηφ, 

νη ζεξαπεπηέο βάδνπλ ζην παηδί λα αθνχζεη ηε θσλή ηεο κεηέξαο ηνπ ερνγξαθεκέλε 

αιινησκέλε φκσο δηφηη έρεη αιιαρζεί πνπ πεξηιακβάλεη λφηεο ρακειέο ψζηε λα έξζεη 

ζε κηα επαθή κε κλήκεο απφ ηνπο ήρνπο πνπ άθνπγε φηαλ αθφκα ήηαλ έκβξπν ζηελ 

κήηξα ηεο κεηέξαο ηνπ. Σν ίδην πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε κνπζηθή Mozart. Σν ζηάδην 

απηφ ιέγεηαη «θάζε πξνγελλεηηθήο απνκλεκφλεπζεο». Αθφκε, ζε φινλ ηνλ πξψην 

θχθιν γίλνληαη πνιιέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ θαη ζεξαπεπηψλ (Καιχβα, 2005). 

          Ο δεχηεξνο θχθινο πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ έλα δηάιεηκκα ελφο κελά ηνπ 

πξψηνπ θαη πεξηιακβάλεη νθηψ δίσξεο ζπλεδξίεο. ε απηφλ ηνλ θχθιν, ηα παηδηά 

εθπαηδεχνληαη ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα θαη πξαγκαηνπνηνχλ αζθήζεηο ιεθηηθέο θαη 

αθνπζηηθέο κε ηε ζπλνδεία κηθξνθψλνπ (Καιχβα, 2005). 

          Ο ηξίηνο θαη «ίζσο» ηειεπηαίνο θχθινο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ κηα 

δηαθνπή δχν κελψλ θαη πεξηιακβάλεη δίσξεο ζπλεδξίεο κέζα ζε νθηψ κέξεο. ην 
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θχθιν απηφ, ην παηδί εμαζθείηαη ζε έλα πιήξεο νινθιεξσκέλν πξφγξακκα 

αηζζεηεξηαθήο θαη αθνπζηηθήο αθξφαζεο θαη γίλνληαη νη ηειηθέο ελεκεξψζεηο ησλ 

ζεξαπεπηψλ πξνο ηνπο γνλείο γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ θαη αλάινγα κε ηελ πνξεία 

ηνπ ίζσο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη άιιεο ζπλαληήζεηο (Καιχβα, 2005). 

 

 

 

4.9.5 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ 

          Δίλαη αλαγθαίν γηα ηνλ κνπζηθνζεξαπεπηή, λα δηαθαηέρεηαη απφ πξνζφληα 

φπσο δεκηνπξγηθφηεηα, κνπζηθέο γλψζεηο, αιιά θαη γλψζεηο πάλσ ζηελ εηδηθή αγσγή 

θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα, λα πξνζαξκφδεηαη δειαδή ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνχ. Αθφκε, ν κνπζηθνζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα αθνχεη κε πξνζνρή φηη έρνπλ λα 

πνπλ ηα παηδηά ηηο απφςεηο θαη ηηο ζθέςεηο πνπ έρνπλ θαη φπσο πξναλαθέξζεθε  ζηηο 

αλάγθεο θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ ψζηε λα εθαξκφδεη έλα θαηάιιειν 

πξφγξακκα  ειθπζηηθφ πξνο ηα παηδηά. (Σφκπιεξ, 2001). 

          Πνιιέο θνξέο, ν κνπζηθνζεξαπεπηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα δχζθνιε 

νκάδα αλζξψπσλ φπσο απηή ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Σα παηδηά απηά δελ αληηδξνχλ 

ζε κνπζηθά εξεζίζκαηα φπσο ηξαγνχδηα, ήρνπο νκηιίεο θ.α.. Έηζη ν 

κνπζηθνζεξαπεπηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηνλ ηξφπν κε νπνίν 

πξνζπαζεί λα εθθξαζηεί έλα παηδί κε απηηζκφ. Απηφ πνπ πξέπεη λα παξαηεξεί ν 

εθπαηδεπηηθφο είλαη ηα βιέκκαηα ηνπ παηδηνχ, ηηο εθθξάζεηο ηνπ, ηηο επαλαιήςεηο ζηηο 

θηλήζεηο ηνπ θ.α.. πκπεξαζκαηηθά, ν κνπζηθνζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη 

αλεπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε φηαλ ζπλαλαζηξέθεηαη 

κε ην παηδί, λα ην αθνχεη πξνζεθηηθά θαη λα ελεξγεί επέιηθηα πξνθεηκέλνπ λα ην 

βνεζήζεη. Αθφκε, λα βξίζθεη ζπλερψο ηξφπνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο νχησο ψζηε λα ππάξμεη κηα επνηθνδνκεηηθή ζρέζε. 

(Σφκπιεξ, 2001). 
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4.10 ΓΡΑΜΑΣΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 

4.10.1 ΟΡΙΜΟ ΓΡΑΜΑΣΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 

          Ζ ιέμε δξακαηνζεξαπεία απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο δξάκα θαη ζεξαπεία. Ζ 

ιέμε δξάκα πεξηθιείεη φινπο ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, ελψ ε ιέμε 

ζεξαπεία εκπεξηέρεη ηε ζεκαζία ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο ςπρηθήο επζηάζεηαο. 

Δπνκέλσο, σο δξακαηνζεξαπεία νξίδεηαη ε εθνχζηα αμηνπνίεζε φισλ ησλ εθθάλζεσλ 

ζεάηξνπ θαη δξάζεο σο άκεζε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε. Απνηειεί κία απφ ηηο 

ςπρνδπλακηθέο ζεξαπείεο θαη αμηνπνηεί κεζφδνπο απφ ηνλ ρψξν ηεο ηέρλεο. Πνιινί 

ηξφπνη αηνκηθήο έθθξαζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εμσηεξηθεπζνχλ κε ιέμεηο, βξίζθνπλ 

δηέμνδν κέζσ ηεο δξακαηνζεξαπείαο πνπ κπνξεί βήκα - βήκα λα ιάβεη ηε κνξθή 

ιφγνπ. Ζ δξακαηνζεξαπεία ρξεζηκνπνηεί ηε δπλακηθή ηνπ δξάκαηνο γηα λα 

ζεξαπεχζεη ην «δξάκα ηεο ςπρήο», φπσο ρξεζηκνπνηεί θαη ηε δπλακηθή ηεο κνπζηθήο 

θαη ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. (Δπδνθίκνπ-Παπαγεσξγίνπ, 1999). 

          

          Οη βαζηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο θαηά ηε Γξακαηνζεξαπεία είλαη : 

α) δξακαηηθή πξνβνιή 

β) δηαδηθαζία ζεξαπεπηηθήο παξάζηαζεο 

γ) δξακαηνζεξαπεπηηθή ελζπλαίζζεζε 

δ) απφζηαζε 

ε) πξνζσπνπνίεζε 

ζη) κίκεζε 

δ) θνηλφ ελεξγεηηθήο παξαηήξεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο 

ε) ελζσκάησζε 

ζ) δηαδηθαζία δξακαηνπνίεζεο ηνπ ζψκαηνο 

η) παηρλίδη 

θ) ζχλζεζε δσήο 

ι) ζεάηξνπ 



64 
 

κ) κεηακφξθσζε (Δπδνθίκνπ-Παπαγεσξγίνπ, 1999). 

          Πνιινί είλαη νη ηξφπνη πνπ ε δξακαηνζεξαπεία κπνξεί λα βνεζήζεη γηα λα 

μεπεξαζηνχλ δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν ζε ηνκείο φπσο ν 

ζπλαηζζεκαηηθφο, ν λνεηηθφο, ν θνηλσληθφο. Ζ δξακαηνζεξαπεία βνεζάεη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο ψζηε λα εληζρπζεί ε αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνχ δπλακηθνχ ηνπ 

αλζξψπνπ: α) Με ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

αλζξψπνπ. β) ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. γ) ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

δ) ηελ αλαδήηεζε ηεο ραξάο (Δπδνθίκνπ-Παπαγεσξγίνπ, 1999). 

 

 

 

 

 

4.10.2 ΓΡΑΜΑΣΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΑΤΣΙΜΟ 

          Ζ δξακαηνζεξαπεία, είλαη κηα κνξθή ζεξαπείαο πνπ ιεηηνπξγία επεξγεηηθά 

ζηνλ ηδηαίηεξν θαη μερσξηζηφ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Ζ 

δξακαηνζεξαπεία ζηέθεηαη ζηελ παξνξκεηηθφηεηα θαη ζηνλ απζνξκεηηζκφ ησλ 

παηδηψλ απηψλ θαη εθαξκφδεη ηε κέζνδν θαη ζπγρξφλσο θαιιηεξγνχληαη ηθαλφηεηεο 

ηεο πξνθνξηθήο νκηιίαο ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ηθαλφηεηεο λα δηεγείηαη έλα γεγνλφο 

(Peter, 2009). Ζ ζεαηξηθή αγσγή θαη ε ελζάξθσζε ξφισλ βνεζνχλ ην παηδί κε 

απηηζκφ λα αλαπηχμεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο. Μέζα απφ πνιιά παηρλίδηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο δξακαηνζεξαπείαο  καζαίλνπλ λα απνθηνχλ 

ελζπλαίζζεζε, λα ζπλνκηινχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ δειαδή δηάινγν, λα εθθξάδνληαη 

λα καζαίλνπλ θαη λα αληηιακβάλνληαη θαηλνχξγηα πξάγκαηα. Δπνκέλσο ε ζεαηξηθή 

αγσγή απνηειεί έλαλ θχξην άμνλα θαηά ηνλ νπνίν ελεξγνπνηνχληαη θαη πξνβάιινληαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ (Corbett et al., 2014). 

          Σν ζέαηξν είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο κάζεζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. ε δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο ζπκπεξηθνξάο φπσο απηή ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ δηάθνξεο ηερληθέο 

φπσο ρξήζε κνπζηθήο παηρλίδηα κίκεζεο θ.α. ιεηηνπξγνχλ άθξσο απνηειεζκαηηθά γηα 

λα εθθξαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη ην νπνίν δε ζα κπνξνχζε λα θάλεη κία 

ζηείξα ζπδήηεζε καδί ηνπο (Guli, 2004). 
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          Ζ ζεαηξηθή αγσγή, κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη δνκεκέλε ζπκβάιιεη ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζε κηα νκάδα, δειαδή κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 

ελεξγφ ξφιν ζε κηα νκάδα ζεαηξηθή. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Corbett et al. 

(2014) ε ζεαηξηθή αγσγή, ρσξίδεηαη ζε ζηάδηα, φπνπ ην πξψην ζηάδην είλαη λα 

ραιαξψζνπλ, λα ειεπζεξσζνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ειεχζεξα θαη φπσο ζέινπλ 

ψζηε λα ελζσκαησζνχλ κε φκνξθν ηξφπν κέζα ζηελ νκάδα. Όιε ε δηαδηθαζία ηνπ 

ζεάηξνπ πεξλά απφ δηάθνξα ζηαδία νπηνζψζηε ηα παηδηά λα ελεξγήζνπλ ειεπζέξα 

θαη επνηθνδνκεηηθά ζηελ νκάδα, λα δεκηνπξγήζνπλ φπσο ζέινπλ ψζηε ζην ηέινο λα 

καο παξνπζηάζνπλ έλα δηθφ ηνπο ζθεηζάθη (Σζηκπηδάθε, θαη ζπλ., 2003).  

          Δπηπξνζζέησο, ζην ζέαηξν ηα παηδηά θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

αληηιεθζνχλ ηηο εθθξάζεηο θαη ηνπο κνξθαζκνχο ηνπ πξνζψπνπ. πλαληάκε, 

πιεζψξα κνξθαζκψλ θαη εθθξάζεσλ θαη ηα παηδηά κε απηηζκφ θαινχληαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ εθθξάζεηο ψζηε λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνπο αλζξψπνπο δίπια ηνπο. 

Καζψο ρξεζηκνπνηνχλ κνξθαζκνχο ηα παηδηά απηά καο δείρλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο θαη επνκέλσο είλαη έλαο ηξφπνο λα ηα εθδειψλνπλ φπνπ ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε ηα παηδηά απηά δπζθνιεχνληαη λα ην θάλνπλ  (Γθφξληνλ, 1999).  

          Όιεο απηέο νη γλψζεηο πνπ ηα ζεαηξηθά παηρλίδηα παξέρνπλ ζηα παηδηά κε 

απηηζκφ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επξεκαηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά κε ΓΑΦ λα θάλνπλ θηήκα ηνπο απηά πνπ παξαηεξνχλ απφ 

ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα καο ηα εμσηεξηθεχζνπλ δείρλνληαο ηα κε ηνλ δηθφ ηνπο 

ηξφπν. Γη’ απηφ θαη είλαη ζεκαληηθφ ζην ζεαηξηθφ παηρλίδη νη δξαζηεξηφηεηεο λα 

ζηνρεχνπλ ζην λα πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο ζηηγκέο ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο θαη φρη ζην 

λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηεο (Γθφξληνλ, 1999).  

          Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ απνηειεί ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε εθ πεξηηξνπήο αληαπφθξηζε ηνπο. Σα παηδηά κε ΓΑΦ δελ 

είλαη ζπλεζηζκέλα λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλνκηινχλ ην έλα κε ην άιιν θαη νη 

ζπλνκηιίεο ηνπο είλαη πνιχ πεξηεθηηθέο. Ζ ζεαηξηθή αγσγή παξέρεη ζηα παηδηά απηά 

δεμηφηεηεο φπσο ε αιιειεπίδξαζε κε άιινπο αλζξψπνπο θαη ε επηθνηλσλία 

(αββίδνπ θαη ζπλ., 2010). Σα πνιιά παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ηα παηδηά ζηε ζεαηξηθή 

αγσγή πξνάγνπλ ηηο ζσζηέο πεξηζηάζεηο γηα λα κνηξαζηνχλ ηα παηδηά ηηο ηδέεο ηνπο 

θαη λα παξαρζεί πην κεγάιε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Απφ φια απηά ηα παηρλίδηα ηα 

παηδηά κε ΓΑΦ γλσξίδνπλ πσο δείρλνπλ ηα αηζζήκαηα ηνπο θαη απηά πνπ ληψζνπλ θαη 
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ζέινπλ λα πνπλ. Αθφκα, αλαξσηηνχληαη γηα δηάθνξα ζέκαηα θαη εθθξάδνπλ ηηο 

απνξίεο ηνπο θαη βειηηψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν ζέινπλ λα εμεγήζνπλ θάηη. Οη 

ελζαξθψζεηο ξφισλ θαη   ε παληνκίκα είλαη παηρλίδηα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο πνπ 

βνεζνχλ ηα παηδηά κε απηηζκφ, θαζφηη,  κέζσ ηεο δηάδξαζεο ζην πιαίζην ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο νξηζκέλεο θνηλσληθέο 

ελέξγεηεο θαη ζπκβάζεηο (Cossu et al., 2012).  

          χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Corbett et al. (2011) ηα παηδηά αλέπηπζζαλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο κέζα απφ ηα δξψκελα θη έιπλαλ κε επξεκαηηθφ ηξφπν 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ βάδνληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπο ρξνηά. έηζη ινηπφλ θαη 

πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθέο δεμηφηεηεο ζπρλά ηνπο έζεηαλ 

δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ηα νπνία θαινχληαλ λα επηιχζνπλ. 

          Οη Πάζηξα θαη Γξνζηλνχ (2010) έθαλαλ ιφγν γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

παξακπζηνχ κε κνξθή ηε ζεάηξνπ, δειαδή ελζαξθψλνληαο ηνπο ήξσεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξακχζη ζε παηδηά κε ΓΑΦ. Με ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

απηήο, νη επηζηήκνλεο ζηφρεπαλ ζην λα εμεηάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ έρεη 

ην ζεαηξηθφ παηρλίδη ζηελ ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ κέζα ζε κηα νινκέιεηα. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, έδεημαλ φηη ε ρξήζε ησλ ζεαηξηθψλ παηρληδηψλ 

βνεζά ηα παηδηά κε απηηζκφ λα εθθξάδνληαη ειεπζέξα. Αθφκε,  ηα ζεαηξηθά βνεζνχλ 

ηα παηδηά απηά λα δηεπξχλνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο (Γξνζηλνχ & 

Πάζηξα, 2010). 

          Σα παηρλίδηα ελζάξθσζεο ξφισλ εθαξκφζηεθαλ επίζεο απφ ηνπο Trowsdale 

θαη Hayhow (2013)  σο ζεξαπεία γηα ηα παηδηά κε ΓΑΦ. Σα παηρλίδηα ελζάξθσζεο 

ξφισλ επηθεληξψζεθαλ ζηηο εθθξάζεηο ηνπ ζψκαηνο σο κέζσ επηθνηλσλίαο (ρσξίο 

ιφγηα δειαδή) κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαζψο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κέζσ ηεο 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη παξαηήξεζαλ φηη βειηηψζεθε  πνιχ ε επηθνηλσλία ησλ 

παηδηψλ κε ΓΑΦ θαζψο θαη φηη έπαηδαλ κεηαμχ ηνπο φια ηα παηδηά (Trowsdale & 

Hayhow, 2013). 
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4.10.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟ ΘΔΑΣΡΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ 

          Καζνξηζηηθή ζεκαζία ζε έλα ζεαηξηθφ παηρλίδη απνηειεί ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Ο δάζθαινο, πξέπεη λα παξέρεη ζην παηδί κε ΓΑΦ αζθάιεηα, 

έκπλεπζε θαη εκπηζηνζχλε. Ζ ζέζε ηνπ είλαη λα θαζνδεγεί θαη λα εκςπρψλεη ηα 

παηδηά. Δπνκέλσο, απνηειεί πνιχ βαζηθφ ξφιν θαζφηη κπνξεί ή λα ζπλαξπάζεη ην 

παηδί ή λα πξνθαιέζεη ζην παηδί αδηαθνξία γηα ην αληηθείκελν απηφ (Neelands, 1998: 

7). 

          ηε ζεαηξηθή αγσγή ν θαιείηαη θαη σο «εκςπρσηήο». εκαζηνινγηθά 

«εκςπρσηήο» ζεκαίλεη απηφο πνπ αλεβάδεη ην εζηθφ θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ 

αηφκνπ. ηε ζεαηξηθή αγσγή ινηπφλ εκςπρψλεη ην παηδί θαη ην  σζεί ζην λα 

ζπκκεηάζρεη ζε φιε απηή ηε δξάζε. Ζ ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζεαηξηθφ 

παηρλίδη, ζα έκνηαδε κε θάπνηνλ πνπ δηεπζχλεη κηα νξρήζηξα. Γηαδξακαηίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο νξίδεη ην μεθίλεκα ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο θαη βξίζθεηαη εθεί ζπλέρεηα, δίπια ζηα παηδηά γηα λα ηα θαζνδεγεί 

θαη λα ηα δηαθφπηεη αλ ηπρφλ ρξεηαζηεί αλ δειαδή θξίλεη φηη πξέπεη λα παξέκβεη. 

Δπίζεο νξίδεη θαη ην ηέινο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Οξγαλψλεη ην ζέκαηα πνπ πξφθεηηαη 

λα αζρνιεζνχλ ζηε ζεαηξηθή αγσγή αιιά θαη βξίζθεη ηνλ ζσζηφ ρψξν φπνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δξάζε θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

πινπνηεζεί ε φιε δηαδηθαζία. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ρξήδεη ην γεγνλφο, ν δάζθαινο λα 

είλαη πξνζαξκνζηηθφο ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, επέιηθηνο θαη έηνηκνο γηα φια, κε 

ηελ έλλνηα φηη αλά πάζα ζηηγκή λα κπνξεί λα αιιάμεη ην πξφγξακκα πνπ έρεη θηηάμεη 

έηζη ψζηε λα ην πξνζαξκφζεη ζχκθσλα κε φηη πξνθχςεη. Γηα παξάδεηγκα λα 

ελζσκαηψζεη ηηο απφςεηο θαη ηδέεο ησλ παηδηψλ θαη λα ην αιιάμεη ζχκθσλα κε 

θάπνηεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ειεχζεξε 

έθθξαζε, λα παίδεη ην παηδί θαη λα  εθθξάδεηαη ειεπζέξα θαη απζφξκεηα, λα 

απηνζρεδηάδεη θαη λα δηαδξακαηίδεη ξφινπο φπσο απηφ πηζηεχεη. Δπνκέλσο, φια ηα 

παηδηά ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζπλερίζεη ε 

πνξεία ηεο. Δθ θχζεσο ηα παηδηά είλαη πνιχ δεκηνπξγηθά κε απνηέιεζκα λα δξνπλ 

απηνβνχισο βάδνληαο πεξηνξηζκνχο ζηε δξάζε ηνπ δαζθάινπ (Slade,1980).  

          Δλ θαηαθιείδη, φπσο θαη πξναλαθέξζεθε, ν δάζθαινο αλ θαη έρεη εηνηκάζεη ην 

πξφγξακκα πνπ ζα δηδάμεη ζηα παηδηά, ζα πξέπεη λα είλαη πάληα πξνεηνηκαζκέλνο γηα 

ηελ πιεζψξα αιιαγψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, νη νπνίεο πξνθαλψο θαη  εμαξηψληαη απφ 

ηα παηδηά ζηα νπνία ζα δηδάμεη ην πξφγξακκα. Αθφκε, είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη 
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ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ φπνπ ζα 

ζπλεξγαζηεί, φπσο είλαη ε ειηθία, ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θ.α. (Κνπξεηδήο, 1991). 

 

 

 

4.11 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ 

          ηε ζεκεξηλή επνρή ππάξρνπλ πνιινί ζχγρξνλνη κέζνδνη γηα ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ 

κε ΓΑΦ. Μία απφ απηέο είλαη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ. Γειαδή κε ηελ ρξήζε ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ απηψλ. Μνινλφηη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο δείρλεη λα απνκνλψλεη 

έλαλ καζεηή κε απηηζκφ, σζηφζν ζπληζηά έλα πεξηβάιινλ ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά 

ειεγρφκελν, δίρσο πνιιά εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θη σο εθ ηνχηνπ ν ρεηξηζηήο 

παξακέλεη ζπγθεληξσκέλνο ζηε δηαδηθαζία πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. Δπηπξνζζέησο, ε 

ζσξεία κελπκάησλ ζπλδξάκεη ζηελ απνκάθξπλζε ζπλαηζζεκάησλ πιήμεο θη άιισλ 

ηέηνησλ εθάκηιισλ ζπλαηζζεκάησλ. Αμίδεη κάιηζηα λα ζεκεησζεί, φηη ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο δχλαληαη λα απαζρνιήζεη φινπο ηνπο ηχπνπο κάζεζεο, 

θαζψο ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη εμαηξεηηθά πνιπηξνπηθφ θαη πνιπαηζζεηεξηαθφ 

(Wainer et al, 2011). Άιισζηε, νη Jordan & Powell (1997) ηνλίδνπλ πσο 

«νπνηνδήπνηε άηνκν κε απηηζκφ, είηε παηδί είηε ελήιηθαο, κπνξεί λα αηζζαλζεί άλεηα 

κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη κπνξεί λα αλαπηχμεη θαιή ζρέζε κε θάπνηνλ άιιν πνπ 

δνπιεχεη ζηνλ ππνινγηζηή καδί ηνπ» (Wainer & Ingersol, 2011). 

          Έλα απφ ηα πξψηα ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ πνπ θηηάρηεθε γηα ηελ γισζζηθή 

επηθνηλσλία παηδηψλ κε ΓΑΦ , είλαη ην γισζζηθφ πξφγξακκα ΜΑΚΑΣΟΝ. Σν 

ΜΑΚΑΣΟΝ, είλαη έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο βαζηθνχ ιεμηινγίνπ, φπνπ ζπλδξάκεη 

ζην λα θαιιηεξγεζνχλ επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζε παηδηά κε απηηζκφ (αιιά θαη ζε 

παηδηά κε δηάθνξεο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε). (Γειεγηάλλεο, 2006). 

 Γλσζηή είλαη ζηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα, ε πεξίπησζε ηεο Μαξίαο, 

ελφο θνξηηζηνχ δεθαπέληε ρξνλψλ πνπ θνηηά ζε ζρνιείν ηεο Καηεξίλεο θαη 

ηαιαλίδεηαη απφ ηνλ απηηζκφ. Ζ Μαξία, δελ κηινχζε θαζφινπ, σζηφζν έβιεπε θαη 

άθνπγε άξηζηα. Απφ ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή ηξηβή θαηέζηε γλσζηφ ην γεγνλφο 

φηη ε Μαξία ήμεξε λα ιεηηνπξγεί ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, σο πξνο ηα βαζηθά. 

ηε ζπλέρεηα, κεηά απφ δηαξθή εμάζθεζε θαηφξζσζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζε 
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ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα γξάκκαηα ΜΑΚΑΣΟΝ θαη κάιηζηα λα πιεθηξνινγεί δίρσο 

ηελ παξακηθξή ζπλδξνκή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πεξίγπξν. Σε δεδνκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν, απνπεηξάηαη λα θαηαγξάςεη απιέο ιέμεηο θαη λα ζπληάμεη απιέο πξνηάζεηο. 

Ο ζηφρνο, είλαη μεθάζαξνο θη απηφο. Ζ Μαξία, λα θαηαζηήζεη ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή σο ηελ θσλή ηεο
13

. 

  

 

 

 

4.11.1 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΛΟΓΙΜΙΚΑ 

ην δηαδίθηπν θπθινθνξνχλ  πνιιά ινγηζκηθά ηα νπνία ζηνρεχνπλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο κέζα παξέκβαζεο ζηνλ απηηζκφ. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ην 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηε δηδαζθαιία 

κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζπκπεξαίλεηαη ην 

γεγνλφο φηη ηα ελ ιφγσ ινγηζκηθά κπνξνχλ λα απνθέξνπλ πξνζνδνθφξα 

απνηειέζκαηα θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη φηη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζα αμηνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θη φρη κφλν ζηα 

παηδηά κε απηηζκφ θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αιιά γεληθά θαη ζε απηά ηα παηδηά ηεο 

ηππηθήο αλάπηπμεο (Ledford & Gast, 2009). 

ην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλα ινγηζκηθά ηα νπνία δχλαληαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο κέζα παξέκβαζεο ζηνλ απηηζκφ, κε παηγληψδε κάιηζηα ηξφπν: 

1) Τπέπ-δομή 

Πξφθεηηαη γηα έλα δσξεάλ ινγηζκηθφ, πνπ θπθινθνξεί ειεχζεξν ζην 

δηαδίθηπν θαη θάζε εθπαηδεπηηθφο νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο δχλαηαη λα έρεη πξφζβαζε 

ζε απηφ. Δίλαη πηινηηθφ πξφγξακκα, ζην νπνίν εληάρζεθαλ πξφηππεο ππεξκεζηθέο 

εθαξκνγέο πνπ ελαξκνλίζηεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ «LT125DP». Σν ελ 

ιφγσ ινγηζκηθφ θέξεη σο ηδηφηεηεο, πξψηνλ, ηελ επρξεζία απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν 

νπνίνο κάιηζηα δχλαηαη λα εκπινπηίζεη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Γεχηεξνλ, ην πξφγξακκα 

                                                             
13

Λυμποφδθσ Βαςίλθσ, Η χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ωσ εναλλακτικοφ μζςου επικοινωνίασ 
ςτον αυτιςμό (Διακζςιμο ςτο: http://bepip-pakeep.cti.gr/mahara/view/view.php?id=987) 
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είλαη εμαηξεηηθά δηαδξαζηηθφ. Σέινο, ην επίπεδν δπζθνιίαο δηαβαζκίδεηαη θάζε θνξά 

αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ ρξήζηε.  

14
 Κπθινθνξεί αθφκε θαη ζε 

έληππε κνξθή, κε ζθνπφ ίδην κε 

απηφλ ηεο ςεθηαθήο κνξθήο, 

δειαδή ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

αηφκσλ πνπ θέξνπλ απηηζκφ.  

2) Jade Autism 

Πξφθεηηαη γηα δηαδξαζηηθή εθαξκνγή πνπ ζηφρν 

έρεη ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ 

ελφο παηδηνχ ή λεπίνπ κε απηηζκφ. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ εχρξεζην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο 

δχλαηαη λα θέξεη εηο πέξαο δηάθνξεο αζθήζεηο (π.ρ. αληηζηνίρηζεο) κε παηγληψδε 

ηξφπν. Δίλαη ζε θάζε πεξίπησζε επράξηζην γηα ηνλ ρξήζηε.    

Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε πνιιέο ζεκαηηθέο θαη πνιιά καζήκαηα, ηφζν ζην 

λεπηαγσγείν φζν θαη ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. ην ηέινο θάζε ελφηεηαο ν 

                                                             
14Οι πλθροφορίεσ από το λινκ: http://earthlab.uoi.gr/hyperdomi/ 
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καζεηήο πιεξνθνξείηαη γηα ην ζθνξ πνπ έρεη επηθέξεη ε πξνζπάζεηά ηνπ. Σν παηρλίδη 

δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη κνλάρα ζε πεξηβάιινλ android. 

 

 

3)  Matchthedots (Ένωζεηιρηελείερ) 

Έλα αθφκε ινγηζκηθφ πνπ αθνξά ηνλ απηηζκφ θαη θπθινθνξεί δσξεάλ, ζε έθδνζε 

android. Σν ελ ιφγσ παηρλίδη, ζηφρν έρεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο 

ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ. 

 

 Με αζθήζεηο ηχπνπ «έλσζε ηηο ηειείεο θαη δεο ην απνηέιεζκα (ζ.ζ. 

παξαηήξεζε ηελ παξαπάλσ εηθφλα), ζηνρεχεη, κε παηγληψδε ηξφπν, ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ πλεπκαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ππνκνλή, αιιά 

θαη ηελ άκβιπλζε άιισλ ζεσξεηηθά αξλεηηθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε νξγή, ν 

εθλεπξηζκφο ή ε αλεζπρία.  
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4) Language and cognitive therapy for children (ΜΙΣΑ) (Γλωζζική και 

γνωζηική παπέμβαζη για   παιδιά με 

αςηιζμό) 

Σν παηρλίδη απηφ βξίζθεηαη επίζεο 

δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν, δσξεάλ, γηα ηνπο 

ρξήζηεο android. Γχλαηαη λα απνηειέζεη έλα 

αθφκα φπιν ζηελ θαξέηξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πνπ επηζπκεί λα αμηνπνηήζεη ηα ΣΠΔ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ. ηνρεχεη ζηε γισζζηθή θαη 

αλαπηπμηαθή θαιιηέξγεηα ηνπ παηδηνχ, φζνλ 

αθνξά ηηο αληηιεπηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο. 

Γηαζέηεη επράξηζην πεξηβάιινλ, εχθνιν ζηε ιεηηνπξγία, φρη κφλν απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ αιιά θη απφ ηνλ ίδην ηνλ καζεηή κε απηηζκφ, ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε 

απηήλ δχλαηαη λα απηελεξγήζεη.  

Γηαζέηεη αζθήζεηο πνπ ν καζεηήο 

θαιείηαη λα αληηζηνηρίζεη ζηα αληηθείκελα κε 

ηα θελά, θξίλνληαο βέβαηα απφ ην κέγεζνο 

πνπ ππνβφζθεη ζην ζθηαγξαθεκέλν πιαίζην.  

Γηαζέηεη επίζεο παξφκνηεο αζθήζεηο, ζηηο νπνίεο φκσο ε αληηζηνηρήζεη ζα 

πξέπεη λα γίλεη κε άιινλ ηξφπν, φπσο γηα παξάδεηγκα βάζεη ρξψκαηνο.  

 

 Δπηινγηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε επηινγή ησλ παξαπάλσ ινγηζκηθψλ 

έγηλε βάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ αλαδεηήζεψλ ηνπο ζηε κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ 



73 
 

googleθαη κε θακία άιιε κέζνδν. Απνηεινχλ ζπζηελφκελεο απφ ηελ εηζεγήηξηα, γηα 

ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, φπσο αλαιχζεθαλ. ε θακία πεξίπησζε δελ πξνθξίλνληαη 

έλαληη άιισλ, πνπ δελ αλαθέξνληαη. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη γλσζηφ φηη ζην 

δηαδίθηπν θπθινθνξνχλ πνιιέο θαη θαιέο εθαξκνγέο.  

 

 

4.11.2 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΣΠΔ 

          Μνινλφηη παιαηφηεξα ε ρξήζε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή αλαηίζεην ζε 

έλαλ αξκφδην εθπαηδεπηηθφ, ζηηο κέξεο καο ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

απνηειεί πξνζφλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο δαζθάινπο. Με ην ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν, 

θάζε εθπαηδεπηηθφο δχλαηαη λα ζπλδξάκεη ζηελ επίξξσζε κηαο δηδαζθαιίαο 

εθάκηιιεο θχζεο. Σν ινηπφλ, ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ αξρή θαιείηαη λα 

κεηαιακπαδεχζεη ζηνλ καζεηή κε απηηζκφ ηηο νδεγίεο γηα ηε βαζηθή ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ, κε ζθνπφ ζηαδηαθά ν καζεηήο κε απηηζκφ λα απηνλνκεζεί. ηε ζπλέρεηα, 

θαιείηαη λα επνπηεχεη ζπλερψο ηνλ ελ ιφγσ καζεηή θαη λα ηνπ παξέρεη θάζε επαξθή 

ζπλδξνκή, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα κελ αληηκεησπίζεη πνιιά πξνβιήκαηα, ηα 

νπνία δπλεηηθά ζα επηθέξνπλ ζπλαηζζήκαηα αλεζπρίαο θαη νξγήο. Δίλαη ζεκηηφ ζε 

θάζε πεξίπησζε λα θαιιηεξγείηαη πξνζνδνθφξν θαη δεκηνπξγηθφ θιίκα (Ledford & 

Gast, 2009).  

 Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα ελαξκνλίδεη ηελ εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ πξαγκαηηθή. Όρη κφλν γηα λα κελ πξνθιεζεί ζχγρπζε ζηνλ 

καζεηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή, αιιά θαη γηα λα έρεη ε δηδαζθαιία κέζσ 

ππνινγηζηή ξεαιηζηηθφ ραξαθηήξα. Με άιια ιφγηα, ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο δελ 

απνηειεί έλαλ ρψξν απφζεζεο ελφο καζεηή, αιιά έλαλ ρψξν ζηνλ νπνίν δχλαληαη λα 

θαιπθζνχλ νξηζκέλεο αδπλακίεο. Μάιηζηα, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ζεκηηφ λα ζρεδηάδεη 

ζπλερψο λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνθιήζεηο, πνπ ζα θέξνπλ κία νξηζκέλε 

πξνβιεκαηηθή, εληζρχνληαο θάζε θνξά ην θίλεηξν ηνπ καζεηή γηα δεκηνπξγία 

(Ledford & Gast, 2009). 

 Σέινο, νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ κε καζεηέο κε απηηζκφ αλέδεημαλ φηη νη 

καζεηέο απηνί, παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 
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δηαδηθαζία θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δχλαληαη λα βειηησζνχλ (Ledford & Gast, 

2009). 

 

          ε θάζε πεξίπησζε, ην παηδί κε απηηζκφ δελ πξέπεη λα βηψζεη ηελ ππνηίκεζε, 

πξνθεηκέλνπ φια απηά πνπ αλαθέξνληαη λα έρνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα αληηιεθζεί φηη δελ είλαη ην κφλν πνπ ηπγράλεη απηήο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Όηη δελ είλαη ην κφλν ην νπνίν δελ δχλαηαη λα αληηιεθζεί ή λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 

θφζκν. Δίλαη ζαθέο φηη φια ηα παηδηά επηδέρνληαη εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ λα 

θαηαθηήζνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. ηελ νπζία, θάζε παηδί ηεο απνθηά κε ηνλ δηθφ 

ηνπ ηξφπν θαη ξπζκφ. Καη θπζηθά, έλα παηδί κε απηηζκφ δελ απνηειεί εμαίξεζε απφ 

ηνλ παξαπάλσ θαλφλα, δηφηη θαη απηφ ρξεηάδεηαη νξηζκέλε κέζνδν, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαθηήζεη φια φζα έρεη απνθηήζεη ν θαζέλαο, φζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

(Φαέξηη, 2014). 

 

  

 

                                                 ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΜΠΣΗ 

 

 

 

5 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ 

          Ο γνληφο ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ, πξψηα απφ φια, πξέπεη λα νπιηζηεί κε 

πεξίζζηα ππνκνλή. Σα απνηειέζκαηα, δελ παίξλνπλ ζάξθα θαη νζηά απφ ηε κηα 

ζηηγκή ζηελ άιιε. Πξέπεη λα είλαη δεθηηθφο ζηηο πξνηξνπέο ησλ εηδηθψλ. Δπίζεο, 

ζεκαληηθφ είλαη λα εμαζθαιίζεη επλντθφ θιίκα δεκηνπξγηθφηεηαο θη φρη 

πλεπκαηνθηφλν, θαζψο, φπσο ππνθψζθεη, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ηα πξνζνδνθφξα 

απνηειέζκαηα ζπλερψο ζα αλαβάινπλ ηελ εκθάληζή ηνπο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη απφ φινπο ηνπο εηδηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε ην παηδί κε απηηζκφ ηε 

ζπλεξγαζία, ζηελ νπνία φκσο ν ίδηνο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη παζεηηθφο ή 

ζα θαηαζηεί ακέηνρνο. Καιφ ζα είλαη, αθφκα θαη ν ίδηνο λα εθπαηδεπηεί θαηάιιεια, 

ψζηε λα δχλαηαη λα ζπλδξάκεη θαη ν ίδηνο ζην έξγν, κε φπνηνλ ηξφπν ηνπ αλαζέζνπλ 

νη αξκφδηνη εηδηθνί. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αθήζεη ην έξγν κφλν ζηνπο 



75 
 

εηδηθνχο, ρξεζηκνπνηψληαο δηθαηνινγίεο ηχπνπ «απηνί μέξνπλ θαιχηεξα». Δπνκέλσο, 

ν ξφινο ηνπ γνληνχ, θαίλεηαη πσο είλαη πνιπζήκαληνο, ζε θάζε πεξίπησζε (Φαέξηη, 

2014). 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη επίζεο πνιπζήκαληνο. Πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλφο λα ρεηξηζηεί έλα παηδί κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο, βνεζψληαο ην λα θάλεη ζηαδηαθά, βήκαηα πξνφδνπ. Ζ 

δξάζε ηνπ πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε. Να έρεη ηελ επειημία θαη ηελ επρέξεηα λα 

πξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ, λα 

είλαη γλψζηεο φισλ εθείλσλ ησλ ηερληθψλ πνπ ζπληζηνχλ κία πεηπρεκέλε 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. ε θάζε πεξίπησζε, νθείιεη λα έρεη αλεπηπγκέλεο 

ηθαλφηεηεο θαη φζνλ αθνξά ηελ απνθαινχκελε επηθνηλσλία παξαζθελίνπ. Να 

δχλαηαη λα επεμεγήζεη θαη λα απνζαθελίζεη ζηνπο γνλείο φξνπο θαη θαηαζηάζεηο, πνπ 

ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, είλαη, εμαηξεηηθά πνιπζρηδήο. Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα βξεη 

ηελ ηέιεηα ζπληαγή επηθνηλσλίαο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ παξάιιειεο ζηήξημεο ή κε ηνλ 

βαζηθφ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, αλ δειαδή ν ίδηνο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο. Δπνκέλσο, απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλνο θη 

έηνηκνο γηα ηηο κεζφδνπο ηεο εηαηξηθήο δηδαζθαιίαο, ζε έλα ζρνιείν ζπλεθπαίδεπζεο, 

πάληα. Σα ελ ιφγσ πξνζφληα δελ απνθηνχληαη κνλάρα κε έλα βαζηθφ πηπρίν θαη κε 

εκπεηξία. Φπζηθά, έλα ελαξκνληζκέλν ζηε ζεκαηηθή πηπρίν θαη ε εκπεηξία είλαη κέζα, 

πάληα ζεκηηά, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη παλάθεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο, ζα 

πξέπεη λα επηκνξθψλεηαη ζπλερψο, είηε κε εθάκηιιεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο είηε κε 

ζπκκεηνρέο ζε ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, εζπεξίδεο θαη ζπλέδξηα. Με δπν ιφγηα, δηα βίνπ 

κάζεζε (Βξπληψηε, 2017).  

Άιισζηε, ε ζχγρξνλε έξεπλα θαη βηβιηνγξαθία, ππεξηνλίδνπλ ηελ αλάγθε ηεο 

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θη απηνβειηίσζεο, φζνλ αθνξά ηνπο θιάδνπο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Νενζχζηαηνη θιάδνη φπσο ε κνπζηθνζεξαπεία, ηα ΣΠΔ, ε επηζηήκε ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο θ.η.ι. πξέπεη λα παχζνπλ λα απνηεινχλ γηα ηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά 

δεδνκέλα θελφ γξάκκα, εθφζνλ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζρνιηθά ηδξχκαηα ησλ 

πξνεγκέλσλ εθπαηδεπηηθά (θαη νηθνλνκηθά) θξαηψλ, έρνπλ πιήξε εθαξκνγή κε 

πξνζνδνθφξα απνηειέζκαηα (Βξπληψηε, 2017).   

Οη εθπαηδεπηηθνί, ηφζν απηφο ηεο εηδηθήο αγσγήο φζν θη απηφο ηεο εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο, δχλαληαη λα νξγαλψζνπλ ηελ ηάμε απφ θνηλνχ, ζην πιαίζην πάληα ηεο 

ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κνηξάδεηαη ζηα δχν θαη ε επζχλε, 



76 
 

φπσο θαη ε αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έρνπλ απφ θνηλνχ ηελ 

επνπηεία ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ αμηνινγήζεσλ, αιιά θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο (εηδηθά κε ηνπο γνλείο) (Walther-Thomas et al., 1996).Σν ινηπφλ, 

δχλαληαη λα αλαπηχμνπλ ηνπο καζεηέο ηφζν ζε επίπεδν αθαδεκατθφ, φζν θαη ζε 

επίπεδν ζπκπεξηθνξάο  (Sileo & Garderen, 2010).  

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ζπλεθπαίδεπζεο, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο 

κε απηηζκφ λα αλαπηπρζνχλ ηφζν θνηλσληθά φζν θαη αλαπηπμηαθά, κέζα απφ ηε 

ζπλαλαζηξνθή θαη εθπαίδεπζε καδί κε άιια παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο. χκθσλα κε 

ηνλ Fontana (2005), απηφ δελ πξφθεηηαη ζε θακία πεξίπησζε λα κεηψζεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε θη απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ. Αληίζεηα, δχλαηαη λα 

εμειίμεη θαη ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο, θαζψο, έλεθα ηεο παξνπζίαο δπν 

εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηελ ηάμε, νη καζεηέο απηνί ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ πνιχ 

παξαπάλσ πξνζνρή απφ φζε ιακβάλνπλ θαηά κέζν φξν ζε κηα ηππηθή ηάμε, ε νπνία 

ηππηθή ηάμε ηαιαλίδεηαη απφ έλα ζσξφ άιια πξνβιήκαηα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εληφο 

ηεο δηδάζθεη κνλάρα έλαο εθπαηδεπηηθφο. Σέινο, θπζηθφ είλαη λα θαιιηεξγεζεί ε 

ελζπλαίζζεζε φισλ ησλ παηδηψλ, ηππηθήο αλάπηπμεο ή φρη, απνδερφκελνη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, βησκαηηθά (Fontana, 2005). 

Μάιηζηα, νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη καζεηέο κε απηηζκφ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη αθαδεκατθά ζε έλα θαζεζηψο ζπκπεξίιεςεο, ζε αληίζεζε κε ην 

ζελάξην απνκφλσζεο ζε έλα εηδηθφ ζρνιείν (Walther-Thomas et al., 1996).  Σέινο, 

θεξδηζκέλε απφ απηή ηε δηαδηθαζία βγαίλνπλ θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, θαζψο 

κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ, λα αληαιιάμνπλ ηδέεο θαη θπζηθά 

λα θεξδίζνπλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο (Κάληαο, 2015). 
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