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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο αυτισμός είναι μια από τις πιο σοβαρές, σύνθετες και χρόνιες διαταραχές που 

επηρεάζουν την τυπική ανάπτυξη του παιδιού και η συχνότητα εμφάνισής του, 

σύμφωνα με σχετικές έρευνες, αυξάνει ολοένα και περισσότερο. Η εκπαίδευση των 

ατόμων με αυτισμό αποτελεί πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής 

αγωγής και αντικείμενο σημαντικού επιστημονικού ενδιαφέροντος επί σειρά ετών και 

η σχολική και κοινωνική ένταξή τους είναι ένα ζήτημα έντονου προβληματισμού 

ανάμεσα σε γονείς , εκπαιδευτικούς και ερευνητές. Στην Ελλάδα, η ένταξη των 

ατόμων με αυτισμό είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, η οποία για να επιτευχθεί 

χρειάζεται οργανωμένες προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και 

ιδιαίτερα από το σχολείο και τους γονείς. 

Η εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό είναι μια δια βίου μάθηση που ξεκινά 

από τα πρώτα έτη της ζωής του παιδιού και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση του παιδιού σε όλους τους τομείς της 

ανάπτυξής του. Η κοινωνία μας, προσαρμοσμένη στον αυτισμό είναι αναγκαίο να 

διασφαλίσει το μέλλον των ατόμων με αυτισμό και όλοι εμείς να καταλάβουμε ότι 

«διαφορετικά» άτομα χρειάζονται «διαφορετικό» περιβάλλον και «διαφορετικούς» 

τρόπους μάθησης και λειτουργίας. 

Η πτυχιακή μου εργασία έχει τίτλο: «Απόψεις γονέων παιδιών με διαταραχές 

στο φάσμα του αυτισμού σχετικά με την σχολική και κοινωνική ένταξη των παιδιών 

τους». Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου 

που αφορά τον αυτισμό, η στάση και εμπλοκή της οικογένειας για την εξέλιξη του 

παιδιού καθώς και η παρουσίαση των απόψεων των γονέων που έχουν παιδιά με 

διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού σχετικά με τη σχολική και κοινωνική ένταξη 

των παιδιών τους. 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το πρώτο 

μέρος χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο 

θεωρητικό υπόβαθρο, στη φύση και την έννοια του αυτισμού καθώς και στα 

χαρακτηριστικά των παιδιών με αυτισμό. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

συναισθήματα των γονέων που έχουν παιδιά με αυτισμό και η σημασία της 
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συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία για την καλύτερη δυνατή βελτίωση 

του παιδιού τους, ενώ το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους αφορά την 

σχολική και κοινωνική ένταξη των παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού 

και τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους. Το δεύτερο μέρος της εργασίας είναι το 

ερευνητικό όπου παρουσιάζονται οι απόψεις δέκα γονέων που έχουν παιδιά που 

ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού σχετικά με τη σχολική και κοινωνική ένταξη των 

παιδιών τους. 

Στο σημείο αυτό, πριν απ’ οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να καταθέσω τα λόγια 

καρδιάς μιας μάνας για το αυτιστικό παιδί της, που βάζουν τη σφραγίδα για τη 

μοναδική αγάπη μιας μητέρας προς το παιδί της: 

 

«Σε περίμενα πολύ καιρό, αγαπημένε, 

από τότε που το κορμί μου αλλάζοντας το πρώτο του σχήμα 

ετοιμαζόταν να σε δεχτεί. 

 

Σε περίμενα πολύ καιρό. Την άνοιξη με τα χελιδόνια, 

το καλοκαίρι με γεμάτα τα χέρια μου ώριμα φρούτα, 

το φθινόπωρο ανοίγοντας πάνω στο νοτισμένο χώμα 

τ’ αυλάκια της σποράς, 

το χειμώνα πίνοντας παλιό κόκκινο κρασί. 

Μέσα στο μυαλό μου η ανάσα σου η πρώτη, 

και το πρώτο καλωσόρισμα στον ερχομό σου. 

«Έρχεται», έλεγα, «έρχεται ο νικητής της μοναξιάς, 

της οδύνης και του θανάτου μου». 

 

Κι όταν ήρθες όλες μου οι αγάπες γλίστρησαν από πάνω μου, 
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όπως γλιστράει το νερό πάνω στο γυαλί και δεν αφήνει χνάρι, 

κι απόμεινε μόνο η δική σου η πιο μεγάλη. 

Κείνη που ‘ναι ανείπωτη ακόμα, 

γιατί δεν βρέθηκαν λέξεις ποτέ να την ιστορήσουν, 

κι ούτε στόμα ανθρώπου ευλογήθηκε ποτέ να ομολογήσει. 

 

Ήρθες κι έθρεψες τη μοναξιά μου με τη σιωπή, 

κι ούτε που μου άπλωσες το χέρι. 

Το δρόμο το δικό μου δεν τον καταδέχτηκες, 

μήτε τη γλώσσα την προγονική, παρά απλώνοντας 

τα χέρια σου, 

άλλοτε με κινήσεις ανάλαφρες σαν των φτερών 

της πεταλούδας, 

κι άλλοτε κωπηλατώντας στον αέρα, ιχνογραφείς 

τα δικά σου μονοπάτια. 

 

Έχω ένα παράπονο, ακριβέ μου, και θα σου το πω. 

Δε μου γύρεψες ποτέ καθαρή αλλαξιά 

για να γυαλιστείς μες στον καθρέφτη. 

Κι όμως είσ’ ωραίος, 

κι η ομορφιά σου δεν έχει μέτρο, γιατί περιφρονεί 

την αποδοχή μας. 

 

Μας χώρισε ένα ποτάμι απελπισία. 
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Εσύ στη μίαν όχθη κι εγώ στην άλλη. 

Μα χτίζω ένα γεφύρι να σε φτάσω. 

Θα ‘ναι γερό γεφύρι, γιατί θα το στοιχειώσω με το κορμί μου. 

Κι εσύ στέκεις εκεί και με κοιτάς ανέκφραστος, 

απίστευτα γνώριμος και παράλογα ξένος. 

 

Σώμα από μάρμαρο κι από βελούδο, 

μάτια από νερό και νιόκοπη φλούδα πεύκου, 

κι απάνω από το μέτωπο ν’ αφρίζει βουβά, 

μια θάλασσα τρικυμισμένη. 

Ο γιός μου εννιάμισι μόλις χρονών». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[10] 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

 

1.1.ΟΡΙΣΜΟΣ 

Η ΑΥΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, γνωστή και ως αυτισμός, εντάσσεται στην 

κατηγορία των «Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών» (Pervasive Developmental 

Disorders). Το διαγνωστικό σύστημα DSM χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο ομπρέλα που 

περιλαμβάνει μια κλίμακα προβλημάτων και συνδρόμων τα οποία αποτελούν το 

αυτιστικό φάσμα1. Ο χαρακτηρισμός «διάχυτες» δηλώνει ότι η διαταραχή επηρεάζει 

πολλούς τομείς της ανάπτυξης του ατόμου, ενώ ο χαρακτηρισμός «αναπτυξιακές» 

χρησιμοποιείται για να τονίσει ότι το πρόβλημα εμφανίζεται κατά την περίοδο της 

ανάπτυξης. Τα πιο σοβαρά ελλείμματα ωστόσο παρουσιάζονται στους τομείς της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και των δεξιοτήτων επικοινωνίας. Επιπλέον, οι 

διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται από στερεότυπες μορφές συμπεριφοράς, 

ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Οι υπόλοιπες Διάχυτες Αναπτυξιακές 

Διαταραχές είναι η διαταραχή Asperger, η διαταραχή Rett, η παιδική 

αποδιοργανωτική διαταραχή και η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη 

προσδιοριζόμενη αλλιώς. Υπάρχει επίσης και ο όρος «Ευρύτερος φαινότυπος του 

αυτισμού» που εκδηλώνεται με ελαφρά αυτιστικά συμπτώματα όπως είναι για 

παράδειγμα η κοινωνική απόσυρση, η ελαφρά κοινωνική φοβία, η άκαμπτη 

συμπεριφορά, η υπερβολική ατολμία, ή δειλία και οι καταναγκαστικές συμπεριφορές. 

Όσον αφορά στην ορολογία, βέβαια των αυτιστικών διαταραχών, θα πρέπει να 

τονιστεί ότι δεν υπάρχει κοινή συμφωνία σε διεθνές επίπεδο. Όπως παρατηρούν οι 

Roth et al (2010) πολλοί χρησιμοποιούν τον όρο «αυτισμός» αναφερόμενοι σε όλο το 

φάσμα των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών και συγχρόνως σε μια από τις 

υποομάδες του, τον αυτισμό. Επίσης, πολλοί δεν αποδέχονται τον όρο ‘αυτιστικός’, 

ενώ η Εθνική Εταιρεία Αυτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου προτείνει τον όρο ‘άτομο 

ή παιδί με αυτισμό’. Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι ο αυτισμός ως όρος δεν δηλώνει 
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κάποιο εξάρτημα που θα μπορούσε να αφαιρεθεί, αλλά αποτελεί βασικό κομμάτι του 

εαυτού του ίδιου του παιδιού και επομένως δεν είναι ντροπή για ένα παιδί ν’ 

αποκαλείται αυτιστικό. (Sainsbury 2000, σ.12 όπως αναφέρεται στο Roth et al. 2010, 

σ.3). 

Για ένα μεγάλο διάστημα ο αυτισμός θεωρείτο πως είναι μια νηπιακή ψύχωση 

και πρώιμη εκδήλωση της σχιζοφρένειας γι’ αυτό  δεν είναι λίγοι αυτοί που συγχέουν 

τον αυτισμό με την παιδική σχιζοφρένεια, αλλά και με τη νοητική καθυστέρηση. 

Επίσης, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, θεωρείτο ότι ο αυτισμός της παιδικής ηλικίας 

είναι ένα από τα σοβαρότερα, αλλά και σπανιότερα σύνδρομα της εξελικτικής 

ψυχοπαθολογίας. Η σύγχρονη όμως έρευνα αποκαλύπτει ότι το εν λόγω πρόβλημα 

έπαψε πλέον να θεωρείται στις ημέρες μας σπάνιο αφού η συχνότητά του ανέρχεται 

στο 1%. (Roth, Barson, Hoekstra, Pasco & Whatson 2010, σ.2). 

Ο αυτισμός είναι η διαταραχή που εμφανίζεται πιο συχνά από τις υπόλοιπες και 

αναφέρεται σε μια σοβαρή μορφή ψυχοπαθολογίας που εμφανίζεται νωρίς κατά τη 

βρεφική ηλικία.. Η διαταραχή Rett χαρακτηρίζει ορισμένα παιδιά τα οποία αρχίζουν 

να εμφανίζουν ειδικά ελλείμματα μετά από μια σύντομη περίοδο ομαλής ανάπτυξης. 

Η παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή αναφέρεται σε ορισμένα παιδιά τα οποία 

εμφανίζουν μια συνολική παλινδρόμηση σε πολλούς τομείς της ανάπτυξής τους μετά 

από μια περίοδο ομαλής ανάπτυξης. Η διαταραχή Asperger περιγράφει μια ομάδα 

παιδιών τα οποία παρουσιάζουν τα ίδια συμπτώματα με τα παιδιά με αυτισμό αλλά 

δεν έχουν ελλείμματα στη γλωσσική ανάπτυξη. Τέλος, η διάχυτη αναπτυξιακή 

διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς αναφέρεται στα παιδιά εκείνα που 

παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα στην ανάπτυξή τους αλλά δεν πληρούν 

εξολοκλήρου τα κριτήρια για καμία από τις παραπάνω διαγνωστικές κατηγορίες.  

Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή η οποία επηρεάζει όλους τους τομείς της 

αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του και οδηγεί σε απομόνωση και σε 

ακραία αποτυχία της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης. Τα αυτιστικά παιδιά 

δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο, στον οποίο δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή άλλων 

ανθρώπων και στον οποίο δεν δέχονται παρεμβάσεις και αλλαγές. Δείχνουν ελάχιστο 

ενδιαφέρον για τους άλλους, ακόμα και για τα μέλη της οικογένειάς τους, και 

προτιμούν να μένουν μόνα τους και να ασχολούνται με διάφορα αντικείμενα με το 

δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. 
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Η γλωσσική τους ανάπτυξη είναι άλλος ένας τομέας, ο οποίος παρουσιάζει 

σοβαρά ελλείμματα. Περίπου τα μισά αυτιστικά παιδιά δεν αναπτύσσουν λόγο ή 

μπορεί να προφέρουν μεμονωμένες λέξεις και φράσεις. Τα άλλα μισά αναπτύσσουν 

μια ιδιαίτερη μορφή λόγου με πολλές ιδιορρυθμίες και με βασικό χαρακτηριστικό το 

μη λειτουργικό χαρακτήρα του λόγου. Ο λόγος, ακόμα και στις περιπτώσεις που 

υπάρχει, δεν αποτελεί για τα παιδιά αυτά μέσο επικοινωνίας.  

Επιπλέον, τα παιδιά αυτά διαθέτουν ένα πλούσιο ρεπερτόριο στερεότυπων 

κινήσεων και μορφών συμπεριφοράς, τις οποίες επαναλαμβάνουν συχνά με μεγάλη 

εμμονή. Αυτές οι μορφές συμπεριφοράς φαίνεται να παρουσιάζουν εξαιρετικό 

ενδιαφέρον γι’ αυτά τα παιδιά και να απορροφούν όλη τους την προσοχή για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. Αν επιχειρήσει κανείς να διακόψει ή να παρεμποδίσει την 

εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων, βρίσκεται συνήθως αντιμέτωπος με εξαιρετικά 

έντονα ξεσπάσματα εκνευρισμού και θυμού. 

Το νοητικό επίπεδο των παιδιών αυτών μπορεί να κυμανθεί από τα ανώτερα 

επίπεδα της νοημοσύνης μέχρι τις βαρύτερες μορφές νοητικής υστέρησης. Επίσης, 

ορισμένα από αυτά τα παιδιά ενδέχεται να παρουσιάζουν κάποιες ιδιαίτερες 

ικανότητες, για παράδειγμα στα μαθηματικά ή στη μουσική, γεγονός που προκαλεί 

την έκπληξη και το ενδιαφέρον τόσο του οικείου περιβάλλοντος όσο και των ειδικών. 

Ωστόσο, ακόμα και η ύπαρξη τέτοιων ειδικών ταλέντων δεν μπορεί να αντισταθμίσει 

τα συναισθήματα ματαίωσης που βιώνουν συνήθως όλοι όσοι ασχολούνται με ένα 

αυτιστικό παιδί και τα οποία προκαλούνται από την έλλειψη ενδιαφέροντος του 

παιδιού για επικοινωνία και από την αδυναμία εγκατάστασης μιας συναισθηματικής 

σχέσης μαζί του. 

 

 

1.1.1. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

«Ο αυτισμός ορίζεται και διαγιγνώσκεται στη βάση χαρακτηριστικών μορφών 

συμπεριφοράς, όμως δεν υπάρχουν συμπεριφορές που να αποτελούν από μόνες τους 

μονοσήμαντη ένδειξη αυτισμού. Η συμπεριφορά είναι ουσιώδης για την αναγνώριση του 

αυτισμού, αλλά από μόνη της δεν μας βοηθά να κατανοήσουμε την πάθηση αυτή ή να 

αποφασίσουμε για τον τρόπο προσέγγισής της» (R. Jordan, 2000). 
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Για τον ορισμό της αυτιστικής διαταραχής, η ιατρική επιστήμη καθόρισε 

κριτήρια (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), ICD-IO, Διεθνής Ταξινόμηση των 

Ασθενειών, 10η έκδοση, ΠΟΥ 1987¨ DSM-IV Εγχειρίδιο Διαγνωστικής και Στατιστικής, 

4η έκδοση, Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, 1994). 

Το DSM-IV εντοπίζει προβλήματα σε τρείς περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν 

«λίστα συμπτωμάτων». 

Α. Ποιοτική έκπτωση στην κοινωνική συναλλαγή 

Β. Ποιοτική έκπτωση στην επικοινωνία 

Γ. Περιορισμένα, επαναληπτικά και στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς, 

ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων (T. Peeters, 2000). 

Για να εμπίπτει ένα άτομο στην ταξινόμηση του αυτισμού πρέπει να 

παρουσιάζει ένα σύνολο έξι ή περισσότερων χαρακτηριστικών από τα δεκαέξι της 

«λίστας συμπτωμάτων» δηλαδή δύο από την ομάδα Α, ένα από την ομάδα Β κι ένα 

από την ομάδα Γ, σύμφωνα με το DSM-IV. 

 

1.1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

«Περιλαμβάνει διδακτικές προσεγγίσεις, εκπαιδευτικό περιβάλλον και 

εξατομικευμένη εργασία. Είναι μια προσέγγιση που βασίζεται, κυρίως, στην έντονη 

εξατομίκευση, στην οπτική στήριξη, στην προβλεψιμότητα και στη συνέχεια. 

Υπάρχουν πολλά είδη προσεγγίσεων, αφού υπάρχει μεγάλη ποικιλία ατομικών 

μαθησιακών αναγκών» (T. Peeters, 2000). 

 

1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Ο όρος «αυτισμός» ετυμολογικά προέρχεται από την ελληνική λέξη «εαυτός» 

που υποδηλώνει την απομόνωση ενός ατόμου στον εαυτό του. Στον κλινικό χώρο, 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Ελβετό ψυχίατρο Eugen Bleuler το 1911, για να 

χαρακτηρίσει ορισμένα άτομα με σχιζοφρένεια τα οποία είχαν χάσει την επαφή με 

την πραγματικότητα (Bleuler, 1911/1950). 
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1940, δύο άλλοι ψυχίατροι, ο Leo Kanner (1943) 

και ο Hans Asperger (1944/1991) περιέγραψαν, ξεχωριστά ο καθένας, ορισμένες 

περιπτώσεις παιδιών τα οποία παρουσίαζαν ελλείμματα στην κοινωνική ανάπτυξη, 

ιδιόμορφη γλωσσική ανάπτυξη και περιορισμένα στερεότυπα ενδιαφέροντα. Τα 

παιδιά αυτά θεωρήθηκε ότι είχαν απώλεια της επαφής με την πραγματικότητα χωρίς 

να έχουν σχιζοφρένεια. Ο Kanner (1943) ονόμασε τη διαταραχή αυτή «πρώιμο 

βρεφικό αυτισμό» και η έναρξή της νωρίς κατά τη βρεφική ηλικία τον οδήγησε στην 

πεποίθηση ότι η διαταραχή οφείλεται σε μια εγγενή ανικανότητα των ατόμων αυτών 

να δημιουργήσουν συναισθηματικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους. 

Ο Kanner περιέγραψε τους γονείς των 11 παιδιών, τα οποία παρακολούθησε, ως 

ιδιαίτερα ευφυείς ανθρώπους με ψυχαναγκαστική προσωπικότητα, οι οποίοι ήταν 

ψυχροί στη σχέση τους με το παιδί τους. Για το λόγο αυτόν τους αποκάλεσε άλλωστε 

«γονείς – ψυγεία». Έτσι, παρόλο που ο Kanner θεωρούσε τον αυτισμό ως μια εγγενή 

διαταραχή, ταυτόχρονα έθεσε τα θεμέλια για την ανάπτυξη της ψυχογενούς θεωρίας, 

σύμφωνα με την οποία «ο βασικός αιτιολογικός παράγοντας του αυτισμού είναι η 

ευχή του γονιού να μην υπήρχε το παιδί του» (Bettelheim, 1967, σ. 125). Είναι 

γεγονός βέβαια ότι αυτές οι απόψεις του Kanner ήταν αντιφατικές μεταξύ τους. Αυτή 

η πρώιμη άποψη ότι η αυτιστική συμπεριφορά του παιδιού ήταν το αποτέλεσμα μιας 

αμυντικής αντίδρασής του για να απομακρυνθεί και να προστατευτεί από έναν ψυχρό 

και εχθρικό γονέα οδήγησε στην εφαρμογή θεραπευτικών προγραμμάτων τα οποία 

ασχολούνταν αποκλειστικά με τις μητέρες των παιδιών αυτών, με στόχο να τις 

βοηθήσουν να είναι λιγότερο απορριπτικές απέναντι στα παιδιά τους. 

Η παραπάνω άποψη επικράτησε μέχρι τη δεκαετία του 1970, όμως δεν έτυχε 

επιστημονικής στήριξης. Σύμφωνα με τα πρώτα ερευνητικά δεδομένα της δεκαετίας 

του 1970 και 1980 (MacAdoo & DeMyer, 1978¨ Koegel et al., 1983), οι γονείς των 

παιδιών με αυτισμό δεν διέφεραν από τους γονείς άλλων παιδιών σε κανέναν τομέα 

της προσωπικότητάς τους, σύμφωνα με το MMPI (Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο 

Προσωπικότητας της Μινεσσότα). Ο Rimland (1964) καθώς και οι Schopler και 

Reichler (1971) ήταν οι πρώτοι οι οποίοι αντιτάχθηκαν στη θεωρία αυτή και 

υποστήριξαν ότι ο αυτισμός είναι μια χρόνια αναπτυξιακή διαταραχή οργανικής 

αιτιολογίας. Μάλιστα ο Schopler υποστήριξε ότι αντί ο θεραπευτής να 

επικεντρώνεται στη θεωρία των γονιών, είναι προτιμότερο να συμπεριλαμβάνει τους 
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γονείς στην ομάδα που ασχολείται θεραπευτικά με το παιδί. Άλλωστε, σύμφωνα με 

τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις, το αυτιστικό παιδί δεν αποσύρεται από την 

πραγματικότητα αλλά μάλλον αποτυγχάνει να ενταχθεί πλήρως σ’ αυτήν λόγω 

διάχυτων και σοβαρών διαταραχών στην ανάπτυξή του (Rutter, 1991). 

Λαμβάνοντας, τώρα, υπ’ όψιν τη σύντομη ιστορία της Ψυχιατρικής και την 

ακόμη συντομότερη ιστορία της Παιδοψυχιατρικής, αντιλαμβανόμαστε ότι η 

ημερομηνία της επίσημης καταγραφής μιας διαταραχής δεν σηματοδοτεί και το 

ορόσημο της τεκμηριωμένης αναγνώρισής της. Συνεπώς, ο αυτισμός δεν αποτελεί 

πρόσφατο φαινόμενο. Έντονες ενδείξεις της ύπαρξής του έχουν παρατηρηθεί και 

περιγραφεί στα αρχεία της ιστορίας. Ο Haslam, φαρμακοποιός του Bethlem Hospital, 

στο Άσυλο Ψυχικών Παθήσεων του Λονδίνου, κατέγραψε την περίπτωση ενός 

πεντάχρονου αγοριού το οποίο εισήχθη στο Άσυλο το 1799 και που συχνά έχει 

μνημονευτεί χωρίς να αμφισβητηθεί ως ένδειξη ότι ο αυτισμός υπήρχε από τότε. 

Ιδιαίτερη εντύπωση προξένησε το γεγονός ότι δεν έπαιξε ποτέ με τα άλλα παιδιά, 

ούτε προσκολλήθηκε στην ομάδα τους, ήταν απομονωμένο και απορροφημένο (Frith, 

1996). 

Στα τέλη του 18ου αιώνα το ενδιαφέρον του πνευματικού κόσμου 

επικεντρώθηκε σε ένα άγριο παιδί που βρέθηκε στο δάσος της Aveyron στην 

κεντρική Γαλλία. Το αγόρι που ονομάστηκε Βίκτωρ ήταν περίπου δώδεκα χρονών 

δεν μιλούσε, δεν απαντούσε στις ερωτήσεις και δεν ανταποκρινόταν σε ηχητικούς 

ερεθισμούς. Το παρουσιαστικό και η συμπεριφορά του συνολικά δεν ταίριαζαν 

καθόλου με τους κοινωνικά αποδεκτούς κανόνες. Λόγω της απομόνωσης απ’ την 

ανθρώπινη κοινωνία, η ανάπτυξή του σταμάτησε τόσο, που έμοιαζε νοητικά 

υστερημένο. Ο λόγος δεν είχε ποτέ κατακτηθεί, λόγω έλλειψης εμπειριών. Λόγω των 

παραπάνω χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς του, προκάλεσε το ενδιαφέρον 

διάφορων διακεκριμένων επιστημόνων της συγκεκριμένης περιόδου και αποτέλεσε 

αντικείμενο μελέτης και εξέτασης. Συγκεκριμένα, τα πρώτα πορίσματα αναφέρουν 

ότι ο Βίκτωρ έμοιαζε με άλλα παιδιά που παρουσίαζαν «ατελή και ανεπαρκή 

ιδιοσυγκρασία». Θεωρήθηκε ότι η σιωπηρότητα και η ιδιορρυθμία του οφειλόταν σε 

«ιδιωτεία εκ της ιδιοσυγκρασίας» (Frith, 1996). 

Επιπλέον, το 1801 ο Itard, ένας γιατρός γοητευμένος απ΄το ζήτημα του Βίκτωρ, 

ανέλαβε με ιδιαίτερη επιμονή την εκπαίδευσή του. Οι ενέργειες του Itard συνέκλιναν 
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στο πέρασμα του «άγριου αγοριού» από την πρωτόγονη κατάστασή του στον 

πολιτισμένο κόσμο. Ο Itard απέδειξε ότι με τη συμβολή της εκπαίδευσης βελτιώθηκε 

σημαντικά η ποιότητα ζωής του Βίκτωρ, παρόλο που δεν κατάφερε να αναπτύξει το 

λόγο. Ωστόσο, έπειτα από πέντε χρόνια προσπάθειας παραιτήθηκε από το σκοπό του 

και δήλωσε στην τελική του έκθεση ότι η εκπαίδευση του νεαρού ήταν ακόμη ατελής 

κι ίσως να έμενε σ’ αυτή τη κατάσταση για πάντα. ( Frith, 1996). 

Ακόμη, ειδικοί όπως ο Edouard Seguin ένας εκ των θεμελιωτών της επιστήμης 

της Ψυχολογίας καθώς και ο Franz Gall πρωτοπόρος θεμελιωτής της φρενολογίας 

έχοντας εξετάσει τον Βίκτωρ κατά το τέλος της ζωής του, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι ήταν «ένας πραγματικός ιδιώτης», εννοώντας ότι η περίπτωσή του 

ήταν παρόμοια με άλλων ατόμων που ήταν διανοητικά ανάπηροι εκ γενετής. 

Σύμφωνα, τέλος, με τη Frith (1996) βάσει της κλινικής εικόνας και των στοιχείων που 

έχουν καταγραφεί και παρουσιαστεί μέσω επιστημονικών μελετών και παρά το 

γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει κατηγορηματική απάντηση για μια περίπτωση που 

χρονολογείται δύο αιώνες πριν, κατέληξε στο ότι ο Βίκτωρ αποτέλεσε παράδειγμα 

ατόμου με τυπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτισμού, όπως είναι η αυτιστική 

μοναχικότητα, η μειονεξία στις αμοιβαίες κοινωνικές συνδιαλλαγές, οι ιδιορρυθμίες 

στην αισθητηριακή αντίληψη, η εμμονή στην ομοιομορφία, η έλλειψη συμβολικού 

παιχνιδιού και η στερεοτυπία. 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν κι άλλες πολλές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που 

παρέχουν ιστορικές ενδείξεις, όπως οι «ευλογημένοι ή οι άγιοι τρελοί» της Παλαιάς 

Ρωσίας. Η σχέση τους με τον αυτισμό διέφευγε της προσοχής μέχρι πρόσφατα, όταν 

αυτή υποδείχτηκε από τους διακεκριμένους μελετητές της Ρωσικής Ιστορίας Natalia 

Challis και Horace W. Dewey. Οι τελευταίοι καταγράφουν με ιδιαίτερη σαφήνεια τις 

εξαιρετικές ομοιότητες μεταξύ των «ευλογημένων τρελών» και της σύγχρονης 

διάγνωσης του αυτισμού. Στα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στον αυτισμό 

περιλαμβάνονται η εκκεντρική παράλογη διαγωγή, η προφανής αναλγησία 

(ανθεκτικότητα σε συνθήκες ψύχους και στέρησης τροφής), η κοινωνική 

αποστέρηση, η ελλιπής γνώση των κοινωνικών συμβάσεων και τρόπων, η 

ανικανότητα κοινωνικής διασύνδεσης με άλλους ανθρώπους, οι επιληπτικές κρίσεις 

και οι κρίσεις οργής. Τέλος, σημειώνεται ότι πολλοί από τους «ευλογημένους 

τρελούς» παρουσίαζαν ιδιόμορφα χαρακτηριστικά του λόγου, όπως για παράδειγμα 
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ηχολαλίες και στερεοτυπικές φράσεις και χαρακτηρίζονταν από αδυναμία 

κατανόησης των κοινωνικών τάξεων (Βογινδρούκας, 2002). 

Κλείνοντας, αναφορές για μυστηριώδεις ασθένειες που προσβάλλουν τα παιδιά 

αναγνωρίζονται στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Χαρακτηριστικές είναι δύο 

κατηγορίες παιδιών που απαντώνται σε όλες τις περιοχές της χώρας μας. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που χαρακτηρίζονται ως «νεραϊδοπαρμένα ή 

απολωλά», παρουσιάζοντας μια ιδιόρρυθμη συμπεριφορά με έντονα στοιχεία ψυχικής 

διαταραχής, ενώ αυτά της δεύτερης κατηγορίας χαρακτηρίζονται ως «δαιμονισμένα» 

παρουσιάζοντας υπερκινητικότητα, επιθετικότητα και βαριές ψυχώσεις 

(Βογινδρούκας, 2002). 

 

1.3.ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

 

1. Αυτιστική απομόνωση: Το παιδί δείχνει την εικόνα ότι είναι κλεισμένο στον 

εαυτό του, σαν να μην ακούει ή να μη βλέπει τα αντικείμενα αλλά και τα 

πρόσωπα. Το βλέμμα του μοιάζει να κοιτάζει τον ορίζοντα χωρίς η ματιά του 

να σταματά κάπου. Αδιαφορεί τόσο απέναντι στους ενήλικους όσο και στα 

άλλα παιδιά σαν να μην υπάρχουν. Αρνείται την επαφή και σε περίπτωση, που 

θα νιώσει να πιέζεται αντιδρά με εκρήξεις θυμού. Μια πιο λεπτομερής 

παρατήρηση μας δείχνει ότι ενδιαφέρεται για ορισμένους ήχους, ειδικά 

μουσικούς. Επίσης, είναι απαθές τόσο στον πόνο όσο και στην ευχαρίστηση, 

είτε χτυπήσει το κεφάλι του, είτε καίγεται, είτε πληγώνεται δεν κλαίει και δεν 

δείχνει να νιώθει την αίσθηση του πόνου. _εν εκφράζει όμως και την 

ικανοποίησή του αλλά και δεν γελά. 

 

2. Ανάγκη του σταθερού-αμετακίνητου: Το αυτιστικό παιδί ασχολείται 

ιδιαίτερα με τα υλικά αντικείμενα και θέλει να τα περιεργαστεί, να τα αγγίξει, 

να τα μυρίσει, να τα βάλει στο στόμα του. Αν και δείχνει μεγάλη προτίμηση 

στα αντικείμενα που μετακινούνται, έχει έντονη την ανάγκη να διατηρούνται 

τα υλικά αντικείμενα αμετακίνητα. Για κάθε αντικείμενο που σπάει ή που 

αλλάζει θέση το παιδί βιώνει μια κατάσταση μεγάλης απελπισίας και 

εκδηλώνεται με τον έντονο θυμό του. Παρουσιάζει επίσης, αντίσταση στην 
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αλλαγή των συνθηκών του περιβάλλοντος όπου ζει. Τα περισσότερα αυτιστικά 

παιδιά ακολουθούν πάντα την ίδια διαδρομή, κάθονται στην ίδια θέση στο τραπέζι, 

προτιμούν ακόμα και το ίδιο φαγητό. 

3.  Στερεοτυπίες των κινήσεων: Με τον συγκεκριμένο όρο περιγράφεται η 

συνεχής επανάληψη των κινήσεων των χεριών τους, κυρίως των δαχτύλων μπροστά 

στα μάτια τους. Το παιδί επίσης, κάνει κύκλους γύρω από τον εαυτό του. Ένα 

αυτιστικό παιδί πολλές φορές εμφανίζει δυσκολίες όσον αφορά τις λειτουργίες των 

αισθήσεων, με εμμονές σε συγκεκριμένους ήχους στους οποίους συχνά αντιδρά 

υπερβολικά. Τέτοιου είδους καταστάσεις μπορεί να επιφέρουν αναστάτωση στο παιδί 

με αποτέλεσμα αρκετές φορές να φωνάζει, να κλείνει τα αυτιά με τα χέρια του ή να 

κάνει στερεότυπες κινήσεις με το σώμα του. 

4.  Οι διαταραχές του λόγου είναι εμφανείς: Πολλά αυτιστικά παιδιά μέχρι 

την ηλικία των πέντε ετών δεν μπορούν να αρθρώσουν φράσεις, οι οποίες να έχουν 

συνοχή. Κυρίως το παιδί, εκφράζεται με το να βγάζει ήχους, να μουρμουρίζει ή να 

επαναλαμβάνει λέξεις ή φράσεις χωρίς νόημα και χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 

επικοινωνίας. Ακόμη και στις περιπτώσεις που το παιδί έχει τη δυνατότητα του 

προφορικού λόγου, η ομιλία του είναι πολύ διαταραγμένη και δεν συμβαδίζει με τους 

γραμματικούς κανόνες αλλά και με το συντακτικό. Επίσης, παρατηρείται η 

δημιουργία λέξεων, οι οποίες δεν υπάρχουν και συνεπώς ο συνομιλητής δεν μπορεί 

να βγάλει κάποιο νόημα. Ο ήχος της φωνής των αυτιστικών παιδιών και εφήβων είναι 

μονότονος και στερεότυπος. 

5.  Νοητική ανάπτυξη: Είναι δύσκολη μια τέτοια εκτίμηση για το λόγο ότι οι 

νοητικές ικανότητες σχεδόν πάντα συνυπάρχουν με διαταραχές του λόγου. Τα 

περισσότερα αυτιστικά παιδιά έχουν μειωμένες νοητικές ικανότητες και 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε όλες τις διεργασίες που απαιτούν σκέψη. Εκτιμάται ότι 

περίπου το 70% των αυτιστικών παρουσιάζει νοητική υστέρηση 

 

1.4.  ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

Τι προκαλεί τον αυτισμό; Στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να δοθεί μια απλή 

απάντηση. Είναι πολλές οι θεωρίες που αναφέρονται στο τι προκαλεί τον αυτισμό και 

οι απόψεις πολλών διαπρεπών ειδικών διαφέρουν.  
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Στις πρώτες του περιγραφές αυτιστικών παιδιών, ο Kanner (1943) υποστήριζε 

ότι η αιτιολογία της διαταραχής αυτής είναι οργανική. Στις μέρες μας είναι γενικά 

παραδεκτό ότι ο αυτισμός είναι μια διαταραχή οργανικής αιτιολογίας και μάλιστα 

πολυπαραγοντικής. Αν και όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ακριβής αιτιολογία δεν 

έχει εντοπιστεί όμως οι τελευταίες μελέτες επικεντρώνονται στις οικογένειες των 

αυτιστικών παιδιών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι γενετικοί παράγοντες παίζουν 

τον κύριο λόγο στην αιτιολογία του αυτισμού. Μάλιστα, η συχνότητα εμφάνισης του 

αυτισμού σε αδέλφια αυτιστικών παιδιών υπολογίζεται ότι είναι αρκετά υψηλή ειδικά 

εάν λάβουμε υπ’ όψιν μας έρευνες που έχουν γίνει σε μονοζυγωτικούς διδύμους όπου 

τα ποσοστά της συχνότητας εμφάνισής του και στα δυο αδέρφια κυμαίνεται μεταξύ 

40-90% (Bailey et al., 1996). Επιπρόσθετα,  όλες σχεδόν οι σχετικές έρευνες 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ορισμένες επιπλοκές κατά την προγεννητική 

περίοδο(π.χ. ασθένειες), ή τη στιγμή της γέννησης (π.χ. κακώσεις στον εγκέφαλο, 

ασφυξία κτλ) παρουσιάζονται πιο συχνά ως βασική αιτία του αυτισμού. Στα 

αυτιστικά παιδιά διαπιστώνεται, ότι η μητέρα κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης είχε 

υποστεί συχνότερες αιμορραγίες στη μήτρα, στον ομφάλιο λώρο, στον πλακούντα 

αλλά και άλλες καταστάσεις, οι οποίες απαιτούν τη χορήγηση φαρμάκων στη μητέρα. 

  Συνακόλουθα, οι νευρο-ψυχολογικές μελέτες αυτιστικών ατόμων έχουν 

οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν ελλείμματα 

ευρέως φάσματος σε πολλούς τομείς, όπως στην προσοχή, τη μνήμη, τη γλώσσα και 

τις λειτουργίες εκτελεστικού ελέγχου. Ορισμένα τμήματα του κεντρικού νευρικού 

συστήματος πιθανόν δηλαδή να μην αναπτύσσονται σωστά και πως τα πολλά 

εκατομμύρια νεύρων που αναπτύσσονται στον εξελισσόμενο εγκέφαλο κάνουν 

ορισμένες λανθασμένες συνδέσεις. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ερευνών που επικεντρώνονται στη 

μελέτη των βιολογικών παραγόντων που βρίσκονται στη βάση του αυτισμού δεν 

έχουν οδηγήσει μέχρι τώρα σε σίγουρα συμπεράσματα.. Φαίνεται πάντως, ότι οι 

ανωμαλίες στη δομή του εγκεφάλου που παρατηρούνται σε πολλές περιπτώσεις 

αυτισμού σχετίζονται με πρώιμες διαταραχές στην ανάπτυξη των εγκεφαλικών 

κυττάρων, οι οποίες προκαλούνται τις πρώτες εβδομάδες της κύησης (Filipek, 1996). 
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1.5. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ- ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΥΧΝΑ Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ; 

Ο Αυτισμός ή η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή παρουσιάζεται σε όλο τον 

κόσμο, σε όλες τις φυλές, τις εθνικότητες και τις κοινωνικές τάξεις3. Δεν ξεχωρίζει 

χώρα, πλούτο και μόρφωση. Είναι πιο συχνός απ’ ότι το σύνδρομο Down και η 

τύφλωση.  

Καταρχήν, μαθαίνουμε απ’ τον Kanner ότι ο πρώιμος παιδικός αυτισμός 

αποτελεί σπάνιο φαινόμενο. Τη δεκαετία του εβδομήντα υποστηρίχτηκε ότι ο 

αυτισμός είναι μια σπάνια διαταραχή κι ότι πέντε στα εκατό χιλιάδες παιδιά είναι 

αυτιστικά. Σήμερα, οι περισσότεροι ειδικοί δέχονται ότι ένα στα εκατό παιδιά 

παρουσιάζει κάποια μορφή διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής (Roth et al., 2010, 

σ.2). Τέτοιου είδους ποσοστά αποδεικνύουν ότι ο αριθμός των ατόμων με αυτισμό 

έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και γεννάται το ερώτημα: «Γιατί τέτοια 

αύξηση;». Μάλλον δεν υπάρχει αύξηση αλλά σήμερα γίνεται καλύτερη και πιο 

γρήγορη διάγνωση. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν υπάρχουν επιδημιολογικές έρευνες 

για τον αυτισμό. 

 

Φαίνεται ότι ο αυτισμός εμφανίζεται 3-4 φορές συχνότερα στα αγόρια απ’ ότι 

στα κορίτσια (Volkmar et al., 1993). Αυτή η αναλογία ισχύει κυρίως στις περιπτώσεις 

όπου υπάρχει φυσιολογική νοημοσύνη ενώ στις περιπτώσεις όπου συνυπάρχει βαριά 

νοητική υστέρηση, αναλογία αγοριών και κοριτσιών είναι ίδια. Επομένως, αν και στα 

κορίτσια εκδηλώνεται λιγότερο συχνά η αυτιστική διαταραχή (η αναλογία αγοριών 

και κοριτσιών είναι τέσσερα προς ένα (4:1), Kogan et al., 2007), όταν εκδηλώνεται, 

τείνουν να παρουσιάζουν νοητική υστέρηση, η οποία συνοδεύεται από ελλείμματα 

σοβαρότερης μορφής (Volkmar et al., 1993). 

 

1.6.Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ενδείξεις για την ύπαρξη δυσκολιών που 

παραπέμπουν σε παρέκκλιση της ανάπτυξης από το φυσιολογικό, υπάρχουν ήδη από 

τον πρώτο χρόνο της ζωής του αυτιστικού παιδιού. Ωστόσο, η συνηθέστερη ηλικία 
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παραπομπής ενός τέτοιου παιδιού στον ειδικό είναι μεταξύ 2 ½  και 5 ετών (Ornitz et 

al., 1977). 

Τα περισσότερα από τα διαγνωστικά κριτήρια του αυτισμού βασίζονται στην 

παρατήρηση της συμπεριφοράς του παιδιού. Δεν είναι δηλαδή κάποιου είδους ιατρική 

εξέταση, παρότι έχει γίνει ευρέως αποδεκτό σήμερα ότι ο αυτισμός οφείλεται σε 

βιολογικούς και όχι περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Ο ειδικός πολλές φορές βρίσκεται μπροστά σε ένα τρίχρονο ή τετράχρονο παιδί 

που δεν μιλάει ή μιλάει ελάχιστα και δεν φαίνεται διατεθειμένο να συνεργαστεί. 

Λόγω της μικρής του ηλικίας λοιπόν, όπως προαναφέρθηκε, μόνο η παρατήρηση 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αξιολόγησης της συμπεριφοράς του. Όμως τόσο η 

έλλειψη διάθεσης ενός παιδιού 3-5 ετών για συνεργασία όσο και η καθυστέρηση στη 

γλωσσική του ανάπτυξη μπορεί να οφείλονται σε πάρα πολλούς παράγοντες. 

Προκειμένου να οδηγηθεί σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, ο ειδικός πρέπει να 

βασιστεί κυρίως στις πληροφορίες που θα συγκεντρώσει απ’ τους γονείς του παιδιού 

και για το λόγο αυτόν η λεπτομερής λήψη του ιστορικού είναι ιδιαίτερα σημαντική σε 

αυτές τις περιπτώσεις. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι όταν η ψυχολογική αξιολόγηση γίνεται σε τόσο μικρή 

ηλικία, τα μέσα που διαθέτει ο ειδικός είναι περιορισμένα, γεγονός που καθιστά τη 

διαδικασία αυτή αρκετά περίπλοκη. Πολλές φορές μάλιστα, είναι αδύνατο να 

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση σε μία μόνο επίσκεψη. Υπάρχουν περιπτώσεις που 

προτείνεται η ένταξη του παιδιού σ’ ένα βραχύχρονο θεραπευτικό πρόγραμμα 

προκειμένου να αξιολογηθούν προσεκτικότερα οι αντιδράσεις του στην πρόκληση για 

συνεργασία. Επειδή, λοιπόν, η παραπομπή στην περίπτωση του αυτισμού γίνεται 

συνήθως σε αυτή την ηλικία, η διάγνωση είναι συχνά μια δύσκολη διαδικασία που 

απαιτεί από τον ειδικό σοβαρές θεωρητικές γνώσεις και σημαντική κλινική εμπειρία 

στο χώρο της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας. Ο ειδικός πρέπει να κατευθύνει τη 

διαδικασία της αξιολόγησης έτσι ώστε να συγκεντρώσει απ’ τους γονείς όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες και να τις οργανώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να 

διακρίνει ποιο είναι το κυρίαρχο πρόβλημα του παιδιού και κατά πόσο πρόκειται για 

μια απλή γλωσσική καθυστέρηση ή για σύμπτωμα κάποιας διαταραχής, ενδεχομένως 

της αυτιστικής διαταραχής. 
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Σύμφωνα με το DSM-IV, για να τεθεί η διάγνωση του αυτισμού θα πρέπει να 

πληρούνται 6 κριτήρια, εκ των οποίων δύο να αφορούν την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, ένα την επικοινωνία, ένα τη στερεότυπη συμπεριφορά και δύο 

ακόμα, να εμφανίζονται σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω τομείς. Επιπλέον, η 

πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων θα πρέπει να έχει γίνει πριν την ηλικία των 3 

ετών και η διάγνωση πρέπει να αποκλείει την ύπαρξη της διαταραχής Rett και της 

παιδικής αποδιοργανωτικής διαταραχής. 

Τα κριτήρια που αναφέρονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση ορίζουν ότι η 

κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού πρέπει να είναι κατώτερη από αυτήν που αναμένεται 

με βάση τη νοητική του ηλικία (Rutter, 1985). Επομένως, είναι απαραίτητη η 

αξιολόγηση του νοητικού επιπέδου του παιδιού προκειμένου να μη ληφθούν υπ’ όψιν 

ελλείμματα στην κοινωνική ανάπτυξη που να οφείλονται αποκλειστικά σε νοητική 

υστέρηση. Άλλωστε, η εκτίμηση της νοημοσύνης του παιδιού αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους προγνωστικούς παράγοντες για την έκβαση του αυτισμού. Οι Rutter 

και Schopler (1988) έχουν συνοψίσει τα βασικά κοινωνικά ελλείμματα στην 

περίπτωση του αυτισμού στα εξής: περιορισμένη κατανόηση των κοινωνικών και 

συναισθηματικών ενδείξεων, απάθεια στις συναισθηματικές αντιδράσεις των άλλων, 

έλλειψη προσαρμογής της συμπεριφοράς ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο και 

έλλειψη κοινωνικής και συναισθηματικής αλληλεπίδρασης. 

Τα ελλείμματα στην επικοινωνία δεν αναφέρονται μόνο στην απουσία ή 

παρουσία λόγου αλλά κυρίως στη λειτουργική χρήση του λόγου, όπου υπάρχει, ή 

στην αντιστάθμιση της απουσίας του με τη χρήση μη λεκτικών μέσων επικοινωνίας. 

Αυτό άλλωστε είναι και το βασικό στοιχείο που διακρίνει τα παιδιά με προβλήματα 

ακοής ή με ειδικές διαταραχές της γλωσσικής ανάπτυξης από τα αυτιστικά παιδιά 

(Paul, 1987). 

Τέλος, η στερεότυπη συμπεριφορά αναφέρεται στις αντιδράσεις του αυτιστικού 

παιδιού στις αλλαγές στο περιβάλλον του, καθώς και στην επίμονη εκδήλωση εκ 

μέρους των συγκεκριμένων άκαμπτων μοτίβων συμπεριφοράς. 
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Συνοπτικά: 

 

Τα διαγνωστικά κριτήρια του αυτισμού σύμφωνα με το DSM-IV 

 

Α. Ένα σύνολο έξι (ή περισσότερων) σημείων από τα (1), (2) και (3), ένα από τα οποία 

τουλάχιστον δύο από το (1), ένα από το (2) και ένα από το (3): 

 

1. Ποιοτική έκπτωση στην κοινωνική συναλλαγή, όπως εκδηλώνεται με τουλάχιστον δύο 

από τα ακόλουθα: 

 Έκδηλη έκπτωση στη χρήση πολλών εξωλεκτικών συμπεριφορών, όπως η 

βλεμματική επαφή, η έκφραση του προσώπου, η στάση του σώματος και οι 

χειρονομίες για τη ρύθμιση της κοινωνικής συναλλαγής 

 Αποτυχία στην ανάπτυξη ανάλογων με το αναπτυξιακό επίπεδο σχέσεων με 

συνομηλίκους 

 Έλλειψη αυθόρμητης επιδίωξης συμμετοχής σε απολαύσεις, ενδιαφέροντα ή 

επιτεύγματα με άλλους ανθρώπους (π.χ. με μια έλλειψη να το αποδεικνύει, να θέτει ή 

να τονίζει θέματα ενδιαφέροντος) 

 Έλλειψη κοινωνικής ή συγκινησιακής αμοιβαιότητας 

 

2. Ποιοτικές εκπτώσεις στην επικοινωνία, όπως εκδηλώνονται με τουλάχιστον ένα από τα 

ακόλουθα: 

 Καθυστέρηση ή ολική έλλειψη της ανάπτυξης της ομιλούμενης γλώσσας (η οποία 

δεν συνοδεύεται από μια προσπάθεια αντιστάθμισης μέσα από εναλλακτικούς 

τρόπους επικοινωνίας όπως οι χειρονομίες ή η μίμηση) 

 Σε άτομα με επαρκή ομιλία, έκδηλη έκπτωση της ικανότητας να αρχίσουν ή να 

διατηρήσουν μία συζήτηση με άλλους 

 Στερεότυπη και επαναληπτική χρήση της γλώσσα ή χρήση ιδιοσυγκρασιακής 

γλώσσας 

 Έλλειψη ποικίλλοντος αυθόρμητου παιχνιδιού με παίξιμο ρόλων ή κοινωνική 

μίμηση, ανάλογου με το αναπτυξιακό επίπεδο 

 

 

3. Περιορισμένα, επαναληπτικά και στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων 
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και δραστηριοτήτων, όπως εκδηλώνονται με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 

 Ενασχόληση περιβαλλόμενη με ένα ή περισσότερα στερεότυπα και περιορισμένα 

πρότυπα ενδιαφέροντος, η οποία είναι μη φυσιολογική είτε σε ένταση είτε σε 

εστίαση 

 Εμφανώς άκαμπτη εμμονή σε ειδικές, μη λειτουργικές συνήθειες ή τελετουργίες 

 Στερεότυποι και επαναληπτικοί κινητικοί μανιερισμοί (π.χ. χτυπήματα ή συστροφές 

των χεριών ή των δαχτύλων ή περίπλοκες κινήσεις ολόκληρου του σώματος) 

 Επίμονη ενασχόληση με τμήματα αντικειμένων 

Β. Καθυστερήσεις ή ανώμαλη λειτουργικότητα σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιοχές, 

με έναρξη πριν από την ηλικία των 3 ετών: (1) κοινωνική συναλλαγή, (2) γλώσσα, όπως 

χρησιμοποιείται στην κοινωνική επικοινωνία ή (3) συμβολικό ή φαντασιωτικό παιχνίδι. 

Γ. Η διαταραχή δεν εξηγείται καλύτερα με τη διαταραχή Rett ή με την παιδική αποδιοργανωτική 

διαταραχή. 

 Στο DSM-IV δεν προτείνεται κάποια κατηγοριοποίηση των αυτιστικών απιδιών ανάλογα 

με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων τους. Οι Wing και Gould (1979) όμως έκαναν μια 

προσπάθεια ταξινόμησης των αυτιστικών απιδιών σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο 

και την ποιότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που παρουσίαζαν. Σύμφωνα με αυτούς τους 

ερευνητές, στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα παιδιά που σπάνια παρουσιάζουν αυθόρμητη 

συμπεριφορά προσέγγισης προς τους άλλους και τείνουν να απορρίπτουν τις προσπάθειες των 

άλλων να τα αγγίξουν και να τα προσεγγίσουν. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που 

δεν πλησιάζουν αυθόρμητα τους άλλους, αντιδρούν όμως θετικά στην προσέγγιση που 

προέρχεται απ’ αυτούς, αρκεί να είναι σταδιακή και όχι απότομη. Στην Τρίτη κατηγορία 

ανήκουν τα παιδιά που δείχνουν προθυμία να προσεγγίσουν τους άλλους, αλλά ο τρόπος που 

χρησιμοποιούν είναι παράξενος και ασυνήθιστος. Η κατηγοριοποίηση αυτή στηρίζεται και από 

ερευνητικά δεδομένα (Castelloe & Dawson, 1993). Επίσης, φαίνεται ότι παρουσιάζονται 

διαφορές στην εγκεφαλική δραστηριότητα των παιδιών που ανήκουν σε καθεμία από αυτές τις 

τρεις κατηγορίες (Dawson et al., 1995). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Η αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων γίνεται συνήθως, όπως αναφέρθηκε, 

μέσα από πληροφορίες που παρέχουν στον ειδικό οι γονείς του παιδιού. Για τον λόγο 

αυτό έχουν κατασκευαστεί σταθμισμένες κλίμακες αξιολόγησης της συμπεριφοράς 
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ειδικά για τον αυτισμό, όπως είναι η κλίμακα CARS (Childhood Autism Rating 

Scale, Schopler et al., 1986), η κλίμακα ABC (Autism Behavior Checklist, Krug et 

al., 1980) καθώς και πολλές μέθοδοι δομημένης διαγνωστικής συνέντευξης. Πρέπει 

επίσης να αναφέρουμε την κλίμακα CHAT (Checklist for Autism in Toddlers, Baron-

Cohen et al., 1992), η οποία καθιστά δυνατή την έγκαιρη ανίχνευση του αυτισμού 

στην ηλικία περίπου των 18 μηνών. 

Εκτός όμως από την αξιολόγηση του ίδιου του παιδιού, κομβικό ρόλο παίζει και 

η αξιολόγηση της οικογένειάς του. Οι γονείς του παιδιού πρέπει καταρχήν να 

κατανοήσουν ότι δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση οι ίδιοι για τις δυσκολίες του 

παιδιού τους αλλά ότι μπορεί να συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της 

συμπεριφοράς του με την ενεργή συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό και θεραπευτικό 

πρόγραμμα που θα καταρτιστεί για το παιδί. Προκειμένου, όμως, να έχουν οι γονείς 

τη δύναμη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά ένα τέτοιο πρόγραμμα, θα πρέπει πρώτα 

να μειωθούν το άγχος και οι εντάσεις που βιώνουν στην καθημερινή συναλλαγή με το 

παιδί τους, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι τα επίπεδα άγχους στις οικογένειες των 

αυτιστικών παιδιών είναι ιδιαίτερα υψηλά (Harris, 1983). Πολλές φορές λοιπόν, οι 

γονείς χρειάζονται στήριξη και βοήθεια ώστε να επιλύσουν πρώτα δικά τους 

προβλήματα για να μπορέσουν στη συνέχεια να βοηθήσουν αποτελεσματικά και το 

παιδί τους. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι είναι σημαντική η έγκυρη 

και έγκαιρη διάγνωση όχι μόνο για την εξέλιξη του ίδιου του παιδιού αλλά και για 

την οικογένειά του. Η συνεχόμενη και πρόωρη παρέμβαση στο κατάλληλο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και με τους κατάλληλους ειδικούς, έχει ως αποτέλεσμα τα 

παιδιά να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο προφορικό λόγο (έως 75%), στην 

αναπτυξιακή τους πρόοδο, γνωστικές ικανότητες και στη διαχείριση συμπεριφοράς 

(Γκονέλα, 2006). 

 

Σκοπός λοιπόν, της διάγνωσης είναι να βοηθηθεί η οικογένεια στο να 

κατανοήσει τις δυσκολίες του παιδιού, να παρέχει τις κατάλληλες κατευθυντήριες 

οδηγίες στους άμεσα εμπλεκόμενους με το παιδί, για να υπάρξει ένα επιθυμητό 

αποτέλεσμα τόσο για τους ίδιους όσο και για το παιδί και τέλος, να προτείνει τρόπους 

για κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθόδους. 
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Η έγκαιρη διάγνωση έχει ως στόχο α)τη μείωση του οικογενειακού άγχους β) 

την παροχή υποστήριξης στην οικογένεια γ)κατάλληλη ιατρική και εκπαιδευτική 

φροντίδα στο παιδί. Διότι, η σωστή και έγκαιρη διάγνωση οδηγεί στην κατάλληλη 

θεραπευτική αντιμετώπιση (Peeters, 2000). 

 

1.7.ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

Κάποια σημάδια, κάποιες χαρακτηριστικές συμπεριφορές μπορούν να 

ενεργοποιήσουν πρώιμες ανησυχίες των γονέων, να προκαλέσουν προβληματισμό για 

επίσκεψη σε ειδικό. Οι συνεχείς κολικοί του παιδιού ή έλλειψη αμοιβαίας 

αλληλεπίδρασης παιδιού και γονέα στα πρώτα παιχνίδια (π.χ. κουδουνίστρα), η 

απουσία βλεμματικής επαφής, όταν το μωρό δεν μπορεί να μάθει και να κάνει κάποια 

πράγματα μόνο του, όταν δεν απαντά σε ομιλία ή λέξεις των γονιών του, όταν δεν 

αναπτύσσει σημεία κοινωνικής αναφοράς, όταν δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα 

ερεθίσματα, ούτε να απαντήσει σε νέα, είναι τα πρώτα σημάδια που «κρούουν τον 

κώδωνα του κινδύνου» (Α. Ρούσσου, 1999). 

Άλλα ανησυχητικά χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του παιδιού είναι: 

 Δεν ανταποδίδει χαμόγελο. 

 Δεν γνέφει με τη λέξη «γεια σου», ούτε δείχνει. 

 Μοιάζει άλλοτε να ακούει και άλλοτε όχι. 

 Δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του. 

 Αργεί να μιλήσει. 

 Ξεκινά να μιλά, λέγοντας κάποιες λέξεις και μετά σταματά. 

 Είναι στον «κόσμο» του, για τον «εαυτό» του. Παίζει μόνο του. 

 Δεν ενδιαφέρεται για τους άλλους, τους αγνοεί. 

 Δεν κοιτά, ούτε ανταποκρίνεται στις ομιλίες άλλων. 

 Περπατάει στα δάχτυλα. 

 Κάνει παράξενες, ασυνήθιστες κινήσεις. 

 Προσκολλάται σε αντικείμενο και δεν το αποχωρίζεται. 
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 Βάζει αντικείμενα στη σειρά, παίζοντας για ώρες. 

 Λέει ακατάληπτες λέξεις. 

 Έχει ευαισθησία σε αμυδρούς ήχους και αγνοεί δυνατούς θορύβους. 

 Είναι υπερκινητικό. 

 Δεν προσποιείται στο παιχνίδι, ούτε μιμείται. 

Μητέρες αναφέρουν ότι το παιδί τους γενικά κάνει πράγματα που δεν κάνουν 

παιδιά της ηλικίας του (W. Brown, 2004). 

Σύμφωνα με την I. Cohen (2004), τα χαρακτηριστικά που διερευνούνται σε 

παιδιά μικρότερα των τριών ετών είναι: 

α) Η έλλειψη βλεμματικής επαφής 

β) Η έλλειψη συμβολικού και κοινωνικού παιχνιδιού 

γ) Διαταραχές στην κινητική ανάπτυξη 

δ) Η έλλειψη των χειρονομιών δειξίματος. 

 

1.8.ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητός ο όρος «θεραπεία» για τα 

άτομα με αυτισμό. Σύμφωνα με τα έως τώρα επιστημονικά δεδομένα, σημαίνει 

«κατάλληλη εκπαίδευση για αξιοποίηση των ικανοτήτων τους» με χρήση σωστών 

εκπαιδευτικών προσεγγίσεων από εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις, κατανόηση 

και υπομονή. Αυτό που μπορεί να επισημανθεί με βεβαιότητα είναι ότι ο αυτισμός 

είναι μια ισόβια παθολογία, αλλά με τον καιρό μπορεί να επέλθει αξιόλογη βελτίωση 

στην ανάπτυξη  ικανοτήτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

2.1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

2.1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ανεξάρτητα από το ποια είναι η δομή της οικογένειας, είναι ένα σύστημα του 

οποίου τα μέλη αλληλοεπηρεάζονται. Επίσης, λειτουργεί ως αποδέκτης των 

πληροφοριών για το εξωτερικό περιβάλλον και καθοδηγεί τα μέλη της. Είναι ένας 

φορέας καθοδήγησης συμπεριφοράς για την επίλυση προβλημάτων, παρέχει πρακτική 

βοήθεια στα μέλη της σε κατάσταση κρίσης, έχει το ρόλο του καταφυγίου για τα μέλη 

της όταν αυτά αντιμετωπίζουν δύσκολες και επείγουσες καταστάσεις (Μαδιανός, 

2000). 

 

Η οικογένεια είναι ο κύριος αποδέκτης των συμπτωμάτων της ψυχοπαθολογίας 

του ασθενούς, αλλά και ένα από τα κυριότερα υποστηρικτικά πλαίσια, με αποτέλεσμα 

να αντανακλάται σε αυτή το άγχος και η ψυχική κατάσταση του μέλους που νοσεί, με 

όποια αποτελέσματα και συνέπειες έχει αυτό για τα μέλη της, τις σχέσεις τους αλλά 

και την λειτουργία και ισορροπία του οικογενειακού συστήματος. 

 

  Όπως έχει υπογραμμιστεί παραπάνω, η οικογένεια λειτουργεί μέσα σε μια 

κοινωνία και επηρεάζεται από το κοινωνικό περιβάλλον. Οι γονείς και τα παιδιά 

αποτελούν ένα σύστημα. Η σχέση και η αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των μελών της 

οικογένειας είναι αμφίδρομη. Όταν το ένα από τα παιδιά, σπανίως και το δεύτερο, 

είναι άτομο με αυτισμό, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στην αλληλεπίδραση αυτή. 

Το άτομο αυτό όμως, δεν παύει να είναι μέλος της οικογένειας που επηρεάζει, όπως 

γενικά επηρεάζονται μεταξύ τους τα μέλη μιας οικογένειας ( Adolphs, et al., 2008, 

Montes & Halterman, 2008). 

Οι οικογένειες των παιδιών με αυτισμό – διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή 

προέρχονται από όλες τις φυλές και όλα τα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Εδώ 

δεν παρατηρείται καμία διαφορά και διάκριση. Διαφέρουν όμως οι προσωπικότητες 
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των μελών της οικογένειας και οι οικογενειακές συνθήκες και επομένως 

διαφοροποιούνται τα προβλήματα καθώς και οι ανάγκες. Επίσης, οι ανάγκες 

αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, μέχρι τη δεκαετία του ’80 θεωρούνταν 

δεδομένο ότι σχεδόν όλες οι οικογένειες βίωναν ισχυρές ψυχολογικές πιέσεις, οι 

οποίες αναπόφευκτα προκαλούσαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα σ’ ένα ή 

περισσότερα μέλη τους. Σήμερα, οι μελέτες δείχνουν ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε 

και ότι συχνά άλλοι παράγοντες είναι σημαντικότεροι (Yamada, et al., 2007, Wachtel 

& Carter 2008). 

Οι ερευνητές ασχολούνται με την πίεση που ασκείται στους γονείς από την 

κατάσταση του αυτιστικού παιδιού (Mugno, et al., 2007, Βαλαμουτοπούλου, et al., 

2009, Benjak, 2009). Στους παράγοντες που αναφέρονται περιλαμβάνεται μια 

σημαντική έκπτωση στην σωματική και ψυχική υγεία των γονέων, με αντίκτυπο στην 

κοινωνική δραστηριότητά τους, έλλειψη προσαρμογής ως προς τα νέα δεδομένα που 

δημιουργεί το πρόβλημα του απιδιού και υψηλά ποσοστά διαζυγίων (ASA’s, 2006, 

The National Autistic Society, 2010). Αυτοί οι γονείς φαίνεται να αντιμετωπίζουν 

πολύ υψηλότερο stress (ή ακριβέστερα υπερένταση, άγχος) σε σχέση με τους γονείς 

παιδιών με νοητική υστέρηση μόνον, ή με κάποια ψυχιατρική διαταραχή (Calderόn, 

2008, Baker – Ericzen, et al., 2005, Lee, 2009, Dunn, et al, 2001, Benson & 

Romanczyk, 2003, Barnes, 2009, Horowitz, 2008). Παρόλα αυτά, η διατήρηση της 

καλής υγείας και ευεξίας των γονέων είναι μια προϋπόθεση για τη βέλτιστη φροντίδα 

των παιδιών (Abbeduto, et al., 2004, Benson & Karlof., 2008, Bolte, et al., 2007, 

Jennifer, et., 2009, Dua, 2008, Davis, et al., 2008, Hamlyn – Wright, et al., 2007). 

Υπάρχουν πολλοί γονείς, οι οποίοι πιστεύουν ότι άπαξ και είναι κανείς αυτιστικός, 

μένει έτσι για πάντα και πως αυτό σημαίνει θλιβερές ζωές για πολλά παιδιά που 

διαγνώστηκαν ως αυτιστικά. Μοιάζει ακατανόητο για εκείνους (ειδικά το πρώτο 

διάστημα μετά τη διάγνωση) ότι τα χαρακτηριστικά του αυτισμού μπορούν να 

μετριάσουν και να ελεγχθούν 

Στα υψηλά επίπεδα stress συμβάλλον, επίσης, αρνητικές συνέπειες στη 

βιολογική υγεία, ψυχολογική και συναισθηματική ένταση, αισθήματα ενοχής, 

κοινωνική απομόνωση, κατάθλιψη, αβεβαιότητα, μείωση της ικανοποίησης από τη 

συζυγική σχέση και απώλεια του οικογενειακού εισοδήματος ( Πατιστέα, & Πατιστέα 

– Ταβουλαρέα, 2009, Schieve et al., 2007). 
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Η άγνοια των φίλων και συγγενών, η έλλειψη πληροφόρησης, η συμπεριφορά 

της οικογένειας που έχει παιδί με αυτισμό και θέλει να κρύψει το «πρόβλημα» και τη 

«ντροπή» της, οδηγούν στην απομόνωσή της (Νότας, 2006). 

Η απαίτηση για πληροφορίες, η υποστήριξη, το να είναι σε θέση να εξηγήσει 

την κατάσταση του παιδιού σε άλλους, η εξυπηρέτηση από τις δημόσιες υπηρεσίες, η 

οικονομική ασφάλιση, η εκπαίδευση του παιδιού και οι προσδοκίες από το σχολείο 

στο οποίο φοιτά το αυτιστικό παιδί, είναι μέριμνες ενός γονέα που ασφαλώς του 

ασκούν πίεση (Yikmis & Ozbey, 2009). 

Ακόμη, έχουν διαπιστωθεί εξαιρετικά υψηλά ποσοστά από ψυχιατρικές και 

ιδιαίτερα συναισθηματικές διαταραχές, τόσο στους συγγενείς πρώτου βαθμού , όσο 

και σε συγγενείς δεύτερου βαθμού των ατόμων με αυτισμό (Mazefsky, 2008, 

Adolphs, 2008). 

Τέλος, έχει σημειωθεί ότι τα υψηλά επίπεδα stress και ψυχολογικής 

καταπόνησης μπορούν να παρεμποδίσουν τον έγκαιρο προσδιορισμό του αυτισμού 

και των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν (Munson et al., 2009).  

Οικονομικά / επαγγελματικά προβλήματα 

Ο αυτισμός της παιδικής ηλικίας συνδέεται με μια σημαντική απώλεια ετήσιου 

εισοδήματος στις οικογένειες των παιδιών με αυτισμό (Montes & Halterman, 2008, 

Kogan et al., 2008). Σύμφωνα με έρευνες διατυπώνεται ότι ασκούν πίεση οι 

επιπτώσεις στην επαγγελματική απασχόληση και η απώλεια του ετήσιου 

οικογενειακού εισοδήματος, άλλοτε εν μέρει και άλλοτε ολοκληρωτικά, ιδίως αν 

χρειαστεί να εγκαταλείψει ο ένας γονέας τη δουλειά του για να φροντίζει καλύτερα το 

αυτιστικό παιδί (Montes & Halterman, 2008, Horowitz, 2008, The National Autistic 

Society, 2010, Sharpel & Baker, 2007). 

Μια άλλη ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικογένειας με παιδί με σοβαρή 

αναπτυξιακή διαταραχή αποτελεί η μόνιμη ανησυχία των γονέων για περίθαλψη του 

παιδιού στο μέλλον, μετά το δικό τους θάνατο, αφού προηγουμένως έχουν 

συνειδητοποιήσει ότι αυτό ποτέ δεν θα μπορέσει να ζήσει αυτόνομα. Αν τα 

οικονομικά της οικογένειας είναι επαρκή οι γονείς προσπαθούν να δημιουργήσουν 

περιουσιακά στοιχεία που θα στηρίξουν το παιδί στο μέλλον ή φροντίζουν για 
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ικανοποιητική σύνταξη ή προσπαθούν να περάσουν την ευθύνη για τα ανάπηρο παιδί 

στα αδέλφια του. 

 

Επιδείνωση των σχέσεων /διαζύγιο 

Έχει παρατηρηθεί ότι, όταν ένα παιδί έχει Δ.Α.Δ και οι γονείς του βρίσκονται 

σε διαδικασία διαζυγίου, ένας από τους συγκρουόμενους γονείς πιθανόν να 

επιδεικνύει ακραία έλλειψη διαλλακτικότητας, εγωκεντρισμό και ανικανότητα να 

συμμετάσχει σε αμοιβαίες παραχωρήσεις. Τότε, θα πρέπει να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο να έχει και ο ίδιος ο γονέας Δ.Α.Δ (Jennings, 2005). Πράγματι, υπάρχει 

στατιστική παρατήρηση ότι τα ποσοστά διαζυγίου είναι υψηλά στις οικογένειες με 

ένα αυτιστικό παιδί (Gordon, 2009). Γενικότερα, αναφέρεται «χαμηλότερη ευτυχία» 

στα πλαίσια του γάμου όταν υπάρχει παιδί με αυτισμό (Higgins, 2005). 

 

Το stress αναφέρεται κυρίως από τις μητέρες 

Υπάρχουν αρκετά παρόμοια συμπεράσματα σχετικά με την αδύναμη 

διανοητική υγεία των μητέρων των αυτιστικών παιδιών (Ghanizadeh et al., 2009, 

Allik et al., 2006, Montes & Halterman, 2007, Firat et al., 2002). Οι μητέρες 

αναφέρουν εξασθενημένη ποιότητα ζωής πολύ συχνότερα από τους πατέρες των 

παιδιών με AS/HFA {σύνδρομο Asperger / ήπιο αυτισμό με υψηλό βαθμό 

λειτουργικότητας (high – functioning autism)}, (Sabih et al., 2008, O’ Brien, 2007, 

Samadi & McConkey, 2009, Bromley et. al., , 2004, Dale et al., 2006, Little, 2002, 

Pisula 2006, Wachtel & Carter, 2008). 

Οι μητέρες φαίνεται να διαφέρουν από τους πατέρες όσον αφορά στην 

ανταπόκρισή τους στη διαταραχή του παιδιού και τον τρόπο που την αντιμετωπίζουν 

(Πατιστέα & Πατιστέα – Ταβουλαρέα, 2009). Για τις μητέρες των εφήβων, η 

συναισθηματική αντιμετώπιση ενέργησε συχνά ως παράγοντας απομόνωσης, όταν τα 

συμπτώματα του αυτισμού ήταν υψηλά ( έντονα) (Smith 2008). Η ανάλυση 

αποκάλυψε πως οι μητέρες που ανατρέφουν ένα αυτιστικό παιδί διακατέχονται από 

αρνητικά συναισθήματα, τάση για απομόνωση αλλά και πίστη ( Monteiro et al., 

2008). Οι ιδιαίτερες πηγές stress για τις μητέρες περιλαμβάνουν τα απρόβλεπτα 
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ωράρια ύπνου των παιδιών τους, την περιορισμένη δυνατότητα να εκφράσουν 

συναισθήματα και την ιδιότροπη κατανάλωση φαγητού (Raising Children Network, 

2008, Charles et al., 2008). 

 

Ειδικότερες ανησυχίες 

Έχουν εντοπιστεί, επίσης, με περισσότερες λεπτομέρειες, διάφορες πτυχές, 

κυρίως του προβλήματος εκφοράς του λόγου των αυτιστικών παιδιών. Η 

καθυστερημένη / παρεκκλίνουσα ικανότητα λόγου και η γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών, είναι η συνηθέστερη πρώιμη ανησυχία των γονέων (Chakrabarti, 2009). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά που ανατράφηκαν από γονείς με υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, επέδειξαν πρωιμότερη γλωσσική ανάπτυξη (Gandgeorge 2009). 

Υπάρχει θέμα γλωσσικής εξασθένησης και στους γονείς των αυτιστικών παιδιών 

(Lindgren et al., 2009). Υποστηρίχθηκε η υπόθεση ότι ένα σημαντικό ποσοστό των 

γονέων αυτιστικών παιδιών παρουσιάζει εξασθενημένη εκτελεστική λειτουργία 

(Hughes et al., 1997). Η γνωστική δυνατότητα των γονέων των αυτιστικών παιδιών 

και η νευροβιολογική βάση της πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω (Baykara et al., 

2008). Η ηλικία των γονέων και το είδος του συνδρόμου (η ένταση με την οποία 

εκδηλώνεται), παίζουν επίσης ρόλο (Wulffaert et al., 2009). Οι εκτιμήσεις των 

γονέων τους οδηγούν σε ανησυχία, δηλαδή το stress είναι συνέπεια των δυσοίωνων 

εκτιμήσεων και όχι το αντίθετο (Johnson et al., 2009, Kartini & Normah, 2008, 

Capone 2001). Η προσωπική αποτελεσματικότητα των γονέων για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, έχει προσδιοριστεί ως σημαντική μεταβλητή που έχει επιπτώσεις 

στα αποτελέσματα της δραστηριότητας  των γονέων (Hastings & Brown, 2002). 

Επομένως, όσο πιο έγκαιρα παρατηρηθούν και αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα, 

τόσο λιγότερο stress θα συσσωρευτεί μακροπρόθεσμα. 

 

Βοήθεια από τους επαγγελματίες υγείας 

Υπάρχει σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων, που αναφέρουν ότι η ενημέρωση 

των γονέων από τους κλινικούς γιατρούς και άλλους επαγγελματίες ιατρικής 

φροντίδας έχει τεράστια σημασία (Ganz 2007, Bakare et al., 2009, Edwards 2009, 

Pizarro & Retana 2007, Bitsika & Sharpley 2004, Elder & D’ Alessandro 2009, Lin et 
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al., 2008, Patricia et al., 2009, Baker – Ericzon et al., 2005). Η συνεργασία με τις 

οικογένειες των παιδιών με αυτισμό είναι ένα κρίσιμο συστατικό των προγραμμάτων 

έρευνας και θεραπευτικής αγωγής (Pisula 2002, Rhoades et al., 2007, Silverman et 

al., 2007).  Μάλιστα, έχει διαπιστωθεί ότι η ανυπαρξία επαρκούς βοήθειας προς την 

οικογένεια και η μακρά περίοδος αβεβαιότητας και απραξίας στη νηπιακή και 

προσχο-λική ηλικία του παιδιού αποτελούν χρόνο χαμένο για μια πρώιμη παρέμβαση 

τότε που υπάρχουν οι καλύτερες δυνατότητες για θετικά αποτελέσματα στο παιδί 

(Rogers & Vismara , 2008). Η ψυχολογική και σωματική αντοχή των γονέων μπορεί 

να καμφθεί με σοβαρές συνέπειες αν δεν υπάρξει ουσιαστική βοήθεια προς αυτούς 

και το παιδί από υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής συμπαράστασης. Το 

δράμα της ελληνικής οικογένειας είναι μεγάλο καθώς μόνη αναζητεί βοήθεια και 

συμβουλή χωρίς ανταπόκριση, όπως συχνά συμβαίνει ειδικότερα στην επαρχία. Η 

ελληνική πραγματικότητα είναι δυστυχώς περισσότερο δύσκολη σε σχέση με αυτήν 

άλλων χωρών για τους γονείς και όλη την οικογένεια προπάντων αν αυτή αδυνατεί να 

«αγοράσει» υπηρεσίες από την ελεύθερη αγορά. 

 

 

2.2. ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 

ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ 

 

Η διάγνωση του αυτισμού αποτελεί μία πολύ δύσκολη στιγμή πρωτίστως για 

τους γονείς και στη συνέχεια και για τους επαγγελματίες υγείας. Η σχέση γονέων-

επαγγελματιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επικοινωνία η οποία 

αναπτύσσεται από την πρώτη στιγμή της διάγνωσης. Οι προσδοκίες των γονέων από 

την αρχή, επικεντρώνονται κυρίως στο ρόλο των επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν 

άμεση σχέση με την εκπαίδευση και τη «θεραπεία» των παιδιών τους (Elston, 1997). 

Η κατανόηση των συναισθημάτων των γονέων, η υποστήριξη τους και η αναγνώριση 

των πεποιθήσεων τους αλλά και των προσδοκιών τους από τους επαγγελματίες υγείας 

και πρόνοιας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας σχέσης, η οποία 

θα επιφέρει ένα θετικό αποτέλεσμα για το αυτιστικό παιδί. Οι γονείς νιώθουν ότι 

μετά τη διάγνωση του αυτισμού στο παιδί τους η βοήθεια, η οποία προσφέρεται από 
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τους επαγγελματίες είναι αναγκαία τόσο για τους ίδιους όσο και για το παιδί τους 

(Παπαγεωργίου,2004). 

 

Με το πέρασμα των ετών και όσο το παιδί μεγαλώνει, οι περισσότεροι γονείς 

αποδέχονται την κατάσταση του παιδιού( άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο), αν 

και είναι δύσκολη η αποδοχή ότι δεν υπάρχει μία σίγουρη και αποτελεσματική 

θεραπεία. Η προσδοκία των γονιών για μια θεραπεία «θαύμα» ειδικά στις αρχές της 

διάγνωσης του αυτισμού στο παιδί τους, είναι απόλυτα κατανοητή και αναμενόμενη 

για τους επαγγελματίες στις περισσότερες περιπτώσεις. Ωστόσο, σε πολλές 

περιπτώσεις αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία υπερβολικής πίεσης από τους γονείς 

προς τους επαγγελματίες, οι οποίοι προσδοκούν περισσότερα από αυτούς. Στο 

αντίθετο άκρο βρίσκονται οι γονείς, οι οποίοι έχουν χαμηλές προσδοκίες από το παιδί 

και οι οποίοι θεωρούν ότι οι επαγγελματίες γνωρίζουν να κάνουν την δουλειά τους 

καλύτερα. Συνήθως, οι συγκεκριμένοι γονείς δεν νιώθουν την άνεση να εκφράσουν 

τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις επιθυμίες ακόμα και την άποψή τους. Οι 

περισσότεροι γονείς, ωστόσο, βρίσκονται μεταξύ των δύο ακραίων αυτών 

καταστάσεων. Με την πάροδο του χρόνου αποδέχονται ότι, (με τα σημερινά 

δεδομένα) δεν υπάρχει μία σίγουρη και άκρως αποτελεσματική θεραπεία και τότε 

καταλαβαίνουν πόσο σημαντικοί είναι οι επαγγελματίες στην αντιμετώπιση έστω και 

των βασικών δυσκολιών του παιδιού (Παπαγεωργίου,2004). 

Ανεξάρτητα όμως, από τη σοβαρότητα της κατάστασης του παιδιού και την 

κατανοητή, υπερπροστατευτική τους στάση, όλοι οι γονείς ανεξαιρέτως επιθυμούν 

την κάλυψη των αναγκών του παιδιού, την ασφάλεια, την φροντίδα και την 

αντιμετώπιση από το κοινωνικό περιβάλλον με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Οι γονείς, 

έχουν ανάγκη από την κατανόηση των συναισθημάτων τους και από τους 

επαγγελματίες αλλά και από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Επίσης, υποστήριξη, 

εκπαίδευση και συμβουλευτική είναι απαραίτητα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις 

καθημερινές δυσκολίες. Το βασικότερο όμως από όλα είναι η θετική στάση και η 

στήριξη από τη πλευρά των επαγγελματιών σε περιόδους κρίσης του παιδιού, κατά 

τις οποίες οι γονείς νιώθουν μόνοι, αβοήθητοι και απογοητευμένοι για την κατάσταση 

του παιδιού τους (Παναγοπούλου, 2003, Παπαγεωργίου,2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 

 

3.1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  

Βρισκόμαστε στο κατώφλι του 21ου αιώνα και διαπιστώνουμε ότι η 

πλειονότητα των παιδιών με ειδικές ανάγκες στερείται του δικαιώματος των ίσων 

ευκαιριών μόρφωσης και εκπαίδευσης. Ίσες ευκαιρίες στην Ειδική αγωγή σημαίνει 

διαφοροποιημένη υποστηρικτική βοήθεια αντίστοιχη με τις ανάγκες κάθε παιδιού, σ’ 

ένα κοινό σχολείο για όλα τα παιδιά. Η σημερινή πραγματικότητα στο χώρο της 

Ειδικής αγωγής στη χώρα μας συντηρεί τη διαφορά και την εγκατάλειψη και οδηγεί 

στην περιθωριοποίηση, με συνέπεια τις γνωστές επιπτώσεις στην εξέλιξη και την 

κοινωνική ενσωμάτωση. Μόνο ένας μικρός αριθμός παιδιών με ειδικές ανάγκες έχει 

ενταχθεί στα ειδικά σχολεία και μόνο ελάχιστα έχουν την τύχη να βρίσκονται σε 

κανονικές τάξεις εκπαίδευσης (Υπουργείου Παιδείας 1994, Ξηρομερίτη 1994, 617, 

Νικόδημου 1994, 623 κ.ε., Μπάρδη 1994, 741 κ.ε.). 

Η αναγνώριση και αποδοχή της «διαφοράς» ως δικαίωμα όλων των παιδιών, η 

βεβαιότητα και εξασφάλιση ότι δεν υπάρχει κοινωνικός διαχωρισμός και η προσφορά 

για μάθηση ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού συμβάλλουν στην εξάλειψη της 

ταμπέλας: «παιδί με ειδικές ανάγκες» ή «παιδί με ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης» 

(Scholer 1993, 10). 

Το είδος και ο βαθμός ανεπάρκειας δεν αποτελούν σ’ ένα παιδί τα γνωρίσματα 

από τα οποία εξαρτάται η «ικανότητα ενσωμάτωσης» στο σχολείο, αλλά η στάση των 

ενηλίκων απέναντι στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, η ετοιμότητα και ευελιξία του 

σχολείου (δηλ. κτιριακή υποδομή, κατάλληλος εξοπλισμός, διδακτικό υλικό, 

εξειδικευμένο προσωπικό κ.α.).  

Δεν θα μιλούσε κανείς για ένταξη και ενσωμάτωση παιδιών με ειδικές ανάγκες, 

αν γνώριζαν όλοι και πιο πολύ οι γονείς από τη στιγμή της διάγνωσης και είχαν τη 

βεβαιότητα ότι κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τις ικανότητές του, γίνεται δεκτό στο 
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κοντινό σχολείο και θα στηριχτεί εκεί από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό 

αντίστοιχα με τις ανάγκες του. Για να συγκεκριμενοποιήσω, στην κατηγορία των 

ειδικών παιδιών ανήκουν και όσα παιδιά έχουν διαγνωστεί με αυτισμό. 

 

3.1.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

Τα αυτιστικά παιδιά, όπως και όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, στερούνται 

εκείνων των ικανοτήτων που απαρτίζουν την υποδομή και τις προϋποθέσεις για την 

εξέλιξή τους. Ο αυτισμός ως σύνδρομο ανακόπτει την πορεία εξέλιξης. Σε κάθε 

περίπτωση που δεν λαμβάνονται έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα στήριξης, τα παιδιά με 

το σύνδρομο του αυτισμού όχι μόνο δεν είναι σε θέση να ενταχθούν στις κοινωνικές 

διαδικασίες εκπαίδευσης, αλλά καθίσταται λίαν δυσχερής και προβληματική ακόμη 

περισσότερο η ζωή τους κοντά στους γονείς τους, καθώς εκδηλώνονται στο μεταξύ 

διάστημα δευτερογενείς διαταραχές και ανεπάρκειες και το χάσμα ανάμεσα σ’ αυτά 

και στα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. 

Η σχολική ενσωμάτωση των παιδιών με αυτισμό μπορεί να επιτευχθεί κάτω από τις 

εξής προϋποθέσεις: 

 

1. Πρώιμη και έγκυρη διάγνωση 

Βασικό όρο για τη λήψη μέτρων θεραπείας και αποκατάστασης αποτελεί η 

έγκαιρη διάγνωση. Κάθε διαταραχή εκδηλώνεται με μια σειρά από συμπτώματα. 

Αν τα συμπτώματα του αυτισμού (ενδείξεις κατά τη βρεφική ηλικία, που έχουν 

αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο) εκδηλώνονται στη συμπεριφορά ενός παιδιού, 

τότε έγκειται πιθανότητα ύπαρξης της αυτιστικής διαταραχής. 

 

 

2. Πρώιμη υποστηρικτική παρέμβαση 

Με τον όρο πρώιμη υποστηρικτική παρέμβαση εννοούμε κάθε μορφή ιατρικής, 

ψυχολογικής, παιδαγωγικής και κοινωνικής στήριξης - βοήθειας που έχει σκοπό 

να συνοδεύει επικουρικά τη ζωή, εξέλιξη και μάθηση ενός παιδιού στο 

περιβάλλον του κατά την πρώιμη ηλικία στις περιπτώσεις ανεπαρκειών. 
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Εννοούμε τη στήριξη αυτή ως βοήθεια για απόκτηση ικανοτήτων για 

αυτοβοήθεια του παιδιού και των γονιών του. Δεν πρόκειται για επέμβαση μέσω 

εξωτερικών πιέσεων και προγραμμάτων, με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς, 

αλλά για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών εξέλιξης, μάθησης και 

κοινωνικοποίησης – ενσωμάτωσης. Η πρώιμη παρέμβαση στόχο έχει να 

συμβάλλει και να διευκολύνει στις διαδικασίες ενσωμάτωσης. Η ομάδα της 

πρώιμης υποστηρικτικής παρέμβασης πρέπει να συνεργαστεί με την οικογένεια, 

ώστε το αυτιστικό παιδί να πάρει τέτοια θέση μέσα στην οικογένεια που να 

στηρίζει και να προάγει την εξέλιξή του (Oseman, 1994). 

 

Η διεπιστημονική και συστηματική προσέγγιση κάθε μορφής διαταραχών, όπως 

το αυτιστικό σύνδρομο και η έγκαιρη λήψη αντίστοιχων μέτρων προφυλάσσει το 

παιδί και την οικογένειά του από την κοινωνική απομόνωση. Περισσότερο 

πρόσφορη και αισιόδοξη περίοδος για την έναρξη δραστηριοτήτων της πρώιμης 

υποστηρικτικής παρέμβασης – βοήθειας στο παιδί και στους γονείς- είναι η 

ηλικία αμέσως μετά τη γέννηση και όχι πέρα από το 3ο έτος.  

Κι αυτό διότι: 

Α) Ο αυτισμός ως σύνδρομο ανακόπτει την πορεία εξέλιξης και 

Β) Η περίοδος εξέλιξης κατά τα πρώτα έτη είναι η περισσότερο γόνιμη περίοδος, 

εξαιτίας της μεγάλης πλαστικότητας του εγκεφάλου, που σημαίνει ότι 

ανεπάρκειες που εκδηλώνονται, λόγω διαταραχής ή βλάβης κάποιας περιοχής του 

εγκεφάλου, μειώνονται ή εξαλείφονται, καθόσον άλλες περιοχές αναλαμβάνουν 

τις λειτουργίες τους. Για το λόγο αυτό, η πρώτη ηλικία είναι προσφορότερη και 

αποτελεσματικότερη για στήριξη και μαθήσεις. 

 

Η πρώιμη υποστηρικτική βοήθεια προσφέρεται στο οικείο περιβάλλον του 

παιδιού και παράλληλα καταβάλλεται η προσπάθεια ευαισθητοποίησης της 

οικογένειας για ενεργό εμπλοκή της στις διαδικασίες της παρέμβασης (Frei 1991). 

 

Ενώ σε περιπτώσεις βαριάς μορφής εγκεφαλικής βλάβης και πολύ χαμηλού 

εξελικτικού επιπέδου παιδιών η δυνατότητα επίδρασης και η λειτουργία της 

πρώιμης παρέμβασης είναι περιορισμένη, σε περιπτώσεις πρώιμου αυτισμού και 

κοινωνικής υστέρησης, η πρώιμη υποστηρικτική παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει 

σε μεγάλη βελτίωση και εξέλιξη. 
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Ειδικοί ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, παιδονευρολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 

εργοθεραπευτές εκπονούν και εφαρμόζουν προγράμματα παρέμβασης για κάθε 

παιδί ξεχωριστά τα οποία αντιστοιχούν στις ιδιαιτερότητες του παιδιού, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα επιμέρους συστήματα που επηρεάζουν την εξέλιξη 

(το παιδί με τις ιδιαιτερότητές του, οικογένεια ως σύστημα, περιβάλλον κ.α.= 

συστηματική παρέμβαση) και εμπλέκουν την οικογένεια στις διαδικασίες 

στήριξης και ιδιαίτερα τη μητέρα. 

 

3. Η εμπλοκή των γονιών στις διαδικασίες πρώιμης υποστηρικτικής παρέμβασης 

«Κάθε παιδί, περνά τα πρώτα χρόνια της ζωής του σχεδόν αποκλειστικά με 

τους γονείς του. Αυτοί είναι οι πρώτοι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνεί. 

Αυτοί προσφέρουν σ’ αυτό τα πρώτα ερεθίσματα. Αυτοί γίνονται πρότυπά του. 

Αυτοί με τη στάση και τις ενέργειές τους επηρεάζουν τη νοητική, 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Ο ρόλος τους αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, όταν ανάμεσά τους ζει και κινείται ένα παιδί – 

μέλος της οικογένειας με ειδικές ανάγκες. Τότε οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις 

τους είναι, αναγκαστικά, υπερβολικά σημαντικές, αφού η επιβίωση του παιδιού – 

μέλους της οικογένειας εξαρτάται αποκλειστικά από τον τρόπο βίωσης και 

αντιμετώπισης του προβλήματος» (Κυπριωτάκη 1995, 160). 

 

Συνεπώς, η συμμετοχή της οικογένειας στις διαδικασίες της πρώιμης 

υποστηρικτικής παρέμβασης αποτελεί την προϋπόθεση για επιτυχία. Η αποδοχή 

του αυτιστικού παιδιού από την οικογένειά του, η θαλπωρή του παιδιού, η 

ασφάλεια που προσφέρει η οικογένεια και η αγάπη προς το παιδί που είναι πάνω 

από γνώσεις και μεθόδους, απαρτίζουν για το παιδί ευοίωνες προϋποθέσεις για 

την εξέλιξή του (Κυπριωτάκη 1995, 161).  

 

Οι γονείς ενημερώνονται για το σύνδρομο του αυτισμού, μυούνται και 

ασκούνται σε τεχνικές θεραπείας με τη στενή συνεργασία και καθοδήγηση των 

ειδικών της πρώιμης παρέμβασης. 
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3.1.2.  ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Η ένταξη και η ικανότητα του αυτιστικού παιδιού να ενσωματωθεί σε ομάδα 

συνομηλίκων του στο νηπιαγωγείο εξαρτάται από τη διάρκεια και την ποιότητα 

της πρώιμης υποστηρικτικής παρέμβασης. Ο χρόνος έναρξης, η υψηλή ποιότητα 

προσφοράς στήριξης( κατάλληλη ψυχική ατμόσφαιρα, απελευθέρωση και 

συντονισμός των διαύλων μάθησης και επικοινωνίας, σφαιρική αντιμετώπιση, 

επιμονή και υπομονή στην επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων στήριξης, 

αποδοχή της διαφοράς και αναγνώριση της προσωπικότητας, προσφορά 

ευκαιριών επιτυχίας και επιδοκιμασίας) αποτελούν τις προϋποθέσεις για 

αισιόδοξη ένταξη στο σχολείο. 

 

Η ένταξη του παιδιού εξαρτάται, επίσης, από την ευαισθησία και την 

ετοιμότητα του/ της εκπαιδευτικού να συνεχίσει την πρώιμη υποστηρικτική 

βοήθεια σε ανώτερο επίπεδο σε συνεργασία με τους γονείς και ειδικούς στο 

πλαίσιο του σχολείου) Θεωρούμε ως αυτονόητα την κατάλληλη κτιριακή – 

υλικοτεχνική υποδομή, ευαισθητοποίηση, παιδαγωγική και ψυχολογική 

ενημέρωση του προσωπικού. 

 

Είναι, επίσης, φυσικό η ένταξη στο σχολείο να εξαρτάται και από τη στάση, τη 

διάθεση και τα συναισθήματα των άλλων παιδιών, που γίνονται δέκτες και φορείς 

αλληλεπίδρασης και που αντανακλούν ευρύτερα τη στάση της κοινωνίας απέναντι 

στα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως είναι και τα αυτιστικά παιδιά. Για το λόγο 

αυτό, επιβάλλεται η πλατιά ενημέρωση της κοινωνίας, η απαλλαγή της από 

προκαταλήψεις και η ανάπτυξη θετικής στάσης στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 

Τέλος, ας μην ξεχνάμε, ότι κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες και αυτισμό 

χρειάζεται ειδική στήριξη και είναι παιδί που χρειάζεται ειδική στήριξη. Για το 

λόγο αυτό, η ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων Ειδικής Αγωγής στις Σχολές 

Επιστημών της Αγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας αποτελεί αναγκαιότητα. 

Επιβάλλεται, επίσης, η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων πρώιμης υποστηρικτικής 

παρέμβασης και Συμβουλευτικής, κάτι που ισχύει σχεδόν σ’ όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να παρακολουθούν την εξέλιξη των παιδιών και να 
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παρεμβαίνουν έγκαιρα σε περιπτώσεις διαταραχών. Αυτά, όμως, που πρέπει να 

υιοθετηθούν είναι η ευαισθητοποίηση, η αποδοχή, η αλλαγή στάσεων και 

διαθέσεων, η απαλλαγή από προκαταλήψεις και η αναγνώριση του δικαιώματος 

της διαφοράς, τα οποία ανοίγουν το δρόμο και αποτελούν προϋποθέσεις για 

κοινωνική ενσωμάτωση. 

 

 

3.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 

 

Τα προτεινόμενα κριτήρια του DSM –V τονίζουν την κοινωνική φύση της 

διαταραχής του αυτισμού. Συγκεκριμένα το εγχειρίδιο προτείνει την εστίαση των 

κλινικών στον τομέα της κοινωνικής επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και 

συμπεριφοράς. Παράλληλα συγκαταλέγει το σύνδρομο Asperger’s και τη Διάχυτη 

Αναπτυξιακή Διαταραχή κάτω από την ομπρέλα του αυτισμού επισημαίνοντας 

την έννοια του φάσματος διαταραχής. Για κλινικούς, γονείς και εκπαιδευτικούς η 

κοινωνική φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι 

ενήλικες με αυτισμό είναι αυτές που δυσχεραίνουν την ισότιμη ένταξη των 

ανθρώπων αυτών.  

Η κοινωνική ένταξη των ατόμων με αυτισμό και γενικότερα με ειδικές ανάγκες 

αποτελεί πρωταρχικό στόχο της εκπαίδευσης σε πολλές χώρες, κυρίως τις τρεις 

τελευταίες δεκαετίες και αντικείμενο μελέτης για πολλούς ερευνητές του χώρου. 

 

 

 

3.2.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Η ερμηνεία πτυχών των κοινωνικών δεξιοτήτων και της κοινωνικής 

κατανόησης, όπως η αμοιβαιότητα στην συνδιαλλαγή και οι σχέσεις με 

συνομήλικους εξετάζουν το βαθμό επιτυχίας του ατόμου σύμφωνα με το 

αναπτυξιακό του επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα δυσκολίες παρουσιάζονται στην 

κατανόηση της κοινωνικής φύσης της επικοινωνίας, σε λεκτικό αλλά και σε μη-

λεκτικό επίπεδο, στάση σώματος, χειρονομίες και εκφράσεις προσώπου, 
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συντονισμένη και με νόημα βλεμματική επαφή. Δυσκολίες παρουσιάζονται στην 

αποκωδικοποίηση του μηνύματος αλλά και στην έκφραση συχνά ενός 

αντίστοιχου μηνύματος από τα παιδιά και τους εφήβους με αυτισμό. Για 

παράδειγμα μία έφηβη κοπέλα μπορεί να χαμογελά ενώ το συναίσθημα της 

μπορεί να είναι θυμός ή απορία στο πείραγμα ενός συμμαθητή της. Ένα παιδί 

μπορεί να είναι ο τέλειος μαθητής στο σχολείο του και στο σπίτι να καταναλώνει 

το χρόνο του σε τελετουργίες και ρουτίνες που είχε εγκαταλείψει για να μειώσει 

το άγχος που βιώνει στο σχολείο.  

 

Πολλές φορές η δυσκολία των παιδιών να εκφράσουν με λόγια αυτό που 

πραγματικά τους συμβαίνει και αισθάνονται τους αποσυντονίζει, δυσκολεύει την 

ανταπόκριση των γύρω τους και τη σχέση με τους άλλους, ειδικότερα τους 

συνομηλίκους αλλά και τα αδέρφια τους. Ο βαθμός δυσκολίας στον κοινωνικό 

τομέα κυμαίνεται ανάλογα με τη λειτουργικότητα του ατόμου, τις ευκαιρίες για 

κοινωνική συνδιαλλαγή και εκπαίδευση αλλά και την ηλικία του ατόμου. Έτσι με 

βάση τα παραπάνω η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες σχεδιάζεται και 

προσαρμόζεται στις ανάγκες αλλά και το δυναμικό του κάθε συγκεκριμένου 

ανθρώπου με αυτισμό.  

 

Η εκπαίδευση στοχεύει στην ενίσχυση στους τομείς της εγγύτητας του ατόμου 

με άλλους, της ενίσχυσης της μη-λεκτικής επικοινωνίας, της παράλληλης 

δραστηριότητας, της κοινωνικής ανταπόκρισης, της κοινωνικής πρωτοβουλίας, 

και της ανοχής στην αλλαγή, ευελιξίας του ατόμου και γενίκευση των δεξιοτήτων 

με διαφορετικούς ανθρώπους και πλαίσια. Για παράδειγμα ένα νήπιο μαθαίνει ότι 

είναι μέλος μίας ομάδας συνομηλίκων, ότι χαιρετά το δάσκαλο και τους 

συμμαθητές κατά την είσοδο και την έξοδό του από το σχολείο, ότι κάνει 

πράγματα μόνος αλλά πράγματα με τους συμμαθητές του, ότι μπορούν να 

παίξουν μαζί το παιχνίδι που του αρέσει, ότι θα πρέπει να περιμένει τη σειρά του 

για να παίξει, ότι ο δάσκαλος αλλά και ο φίλος μπορούν να το βοηθήσουν αλλά 

και να διασκεδάσουν μαζί, ότι υπάρχουν κανόνες αλλά και ένα πρόγραμμα κάτι 

που ισχύει στο σπίτι αλλά και στο σχολείο. Επίσης μαθαίνει ότι ο φίλος μπορεί να 

μη θέλει να παίξει το παιχνίδι που ο ίδιος θέλει τη συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι το 

παιδί μαθαίνει να συνυπάρχει με άλλους, αρχίζει να καθορίζει τη θέση του μέσα 

σε μία ομάδα ανθρώπων στο σχολείο, στην οικογένεια και την κοινωνία. Και 
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είναι η θέση αυτή που προσδιορίζει και τον τρόπο που το ίδιο το άτομο 

αυτοπροσδιορίζεται. Σήμερα ήμουν καλός, ένα παιδί λέει, γιατί κατάφερα να 

ψωνίσω μόνος μου από το κυλικείο του σχολείου και νιώθω χαρούμενος.  

 

Η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά 

πλαίσια. Το παιδί μαθαίνει τους κώδικες που χρησιμοποιούν οι άλλοι για να 

εκφραστούν αλλά ότι οι κώδικες που ο ίδιος χρησιμοποιεί έχουν επίδραση στους 

άλλους. Αργότερα ένα παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση για να 

αποκωδικοποιήσει μία κατάσταση που του είναι δυσνόητη αλλά και να 

προσαρμόσει τη συμπεριφορά του σε μία άγνωστη κοινωνική κατάσταση. Το πιο 

πιθανό είναι ένας έφηβος να προσπαθήσει να κάνει θετικά σχόλια αν γνωρίζει την 

επίδραση που μπορεί αυτό να έχει στον άλλο. Ένα παιδί θα προσπαθήσει να μας 

κοιτάξει για να μας πει αυτό που επιθυμεί αν αναγνωρίζει την αξία που έχει η 

επαφή με τα μάτια για τους άλλους.  

 

3.2.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Καθώς η κοινωνικές δεξιότητες αλλά και η κοινωνική ζωή του ατόμου αλλάζει 

με την ηλικία του ατόμου η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνει 

μια ευρεία γκάμα θεμάτων, τεχνικών αλλά και ανθρώπων που συμμετέχουν.  

 

Μία τεχνική που βοηθάει σημαντικά είναι η χρήση των κοινωνικών ιστοριών. Η 

ευελιξία της μεθόδου στα μέσα, τα υλικά αλλά και στα θέματα με τα οποία 

καταπιάνεται, την κάνει ιδιαίτερα χρήσιμη. Οι κοινωνικές ιστορίες αποτελούν 

οπτικοποιημένες, κατά βάση, ιστορίες οι οποίες γράφονται από ειδικούς ή/και 

γονείς οι οποίοι εκπαιδεύονται στη χρήση της μεθόδου. Δημιουργήθηκαν από την 

Κάρολ Γκρέυ κι έχουν σαν στόχο την περιγραφή και την αποσαφήνιση 

κοινωνικών καταστάσεων που προκαλούν σύγχυση ή δυσκολεύουν το άτομο. Οι 

κοινωνικές ιστορίες αντλούν ποικίλα θέματα και μορφές. Για ένα νήπιο μπορούμε 

να φτιάξουμε μία κοινωνική ιστορία για το πλύσιμο χεριών, για παράδειγμα, την 

επίσκεψη στον παιδίατρο, ή το νέο σχολείο του παιδιού. Επίσης το μέγεθος, το 
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είδος των εικόνων και ο λόγος που χρησιμοποιείται προσαρμόζεται στις 

δυνατότητες του κάθε ατόμου. Μπορεί να χρησιμοποιούνται φωτογραφίες, 

εικόνες, σύμβολα ή και μόνο γραπτό λόγο. Ο λόγος που χρησιμοποιείται το 

γραπτό κείμενο είναι γιατί η κοινωνική ιστορία μεταφέρεται και διαβάζεται από 

πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Μια κοινωνική ιστορία για το πλύσιμο 

χεριών θα συντροφεύει το παιδί στο σπίτι, στο σχολείο και σε εξωτερικούς 

χώρους.  

 

Είναι λοιπόν σημαντικό το μήνυμα να είναι το ίδιο που δίνεται από τους 

διαφορετικούς ανθρώπους και στα διάφορα πλαίσια για λόγους γενίκευσης. Οι 

κοινωνικές ιστορίες στοχεύουν στην αναγνώριση σχετικών κοινωνικών 

προτροπών, εισάγουν καινούριες δραστηριότητες και κανόνες καθορίζοντας 

θετικά επιθυμητές κοινωνικές συμπεριφορές. Επιπλέον μπορούν να 

προετοιμάσουν το άτομο για πιθανές απροσδόκητες αλλαγές, ενισχύοντας την 

ευελιξία του. Για παράδειγμα, συχνά ετοιμάζουμε κοινωνικές ιστορίες για μία 

εκδρομή του σχολείου, για το τι συμβαίνει όταν λείπει ο δάσκαλος της τάξης, ή τι 

μπορεί να ψωνίσει το παιδί από το κυλικείο αν έχει τελειώσει το αγαπημένο του 

σνακ. Ακόμα οι κοινωνικές ιστορίες στο σχολείο μπορεί να έχουν σαν θέμα το τι 

συμβαίνει μέσα στην τάξη ή και στο διάλειμμα. Μπορεί να μιλούν για το τι 

συμβαίνει την ώρα του διαγωνίσματος, την ώρα που η δασκάλα ζητά από τα 

παιδιά να συμπληρώσουν μία άσκηση ή και την ώρα της γυμναστικής. Στο 

διάλειμμα μπορεί να μιλούν για το τι μπορεί να κάνει ο μαθητής μας την ώρα 

αυτή μειώνοντας την κοινωνική του απομόνωση.  

 

Παραλλαγές των ιστοριών αποτελούν χρήση βίντεο, διάλογοι κόμικς, 

συμπλήρωση προτάσεων, κασέτες με ηχητικά μηνύματα, οπτικοποιημένοι 

κανόνες συμπεριφοράς, κάρτες με ιστορίες κι εκπαίδευση μέσω των 

συνομηλίκων. Η χρήση βίντεο και η ανάγνωση ιστοριών με θέματα που αφορούν 

το παιδί και δουλεύουμε μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Ο αγαπημένος ήρωας 

του παιδιού λειτουργεί σαν πρότυπο για το ίδιο. Για παράδειγμα ένα βίντεο με τον 

αγαπημένο ήρωα του παιδιού να πηγαίνει κατασκήνωση και να ετοιμάζει τα 

πράγματα του και να νιώθει αγωνία για το πώς θα είναι εκεί, μπορεί να βοηθήσει 

το παιδί πέρα από τις δεξιότητες που μαθαίνει παρακολουθώντας το για το τι 

συμβαίνει σε μία κατασκήνωση, να εκφράσει και συναισθήματα που πριν πιθανό 
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να του ήταν δύσκολο.. Είναι σημαντικό να νιώθει το άτομο ότι αυτό που 

ενδεχομένως να το φοβίζει δεν είναι κάτι που το περνά μόνο το ίδιο, κάτι που 

ισχύει για όλους μας. Έτσι μπορεί να συνδεθεί καλύτερα και με τους άλλους. 

Μπορεί να το συζητήσει με τους φίλους του και να ενισχύσει τη μεταξύ τους 

σχέση.  

 

Με τα παιδιά υψηλής λειτουργικότητας και τους εφήβους συχνά εργαζόμαστε 

με ιστορίες που το ίδιο το άτομο συμπληρώνει κομμάτια της ιστορίας. Με τον 

τρόπο αυτό το άτομο αποκτά μεγαλύτερο έλεγχο της ιστορίας. Η εκπαίδευση 

μέσω συνομηλίκων είναι ουσιώδης στο περιβάλλον του σχολείου αλλά και έξω 

από αυτό. Για παράδειγμα, ένας φίλος μπορεί να αναγνωρίσει ότι ο φίλος δεν έχει 

προσέξει ότι το κουδούνι χτύπησε και να το πει στο παιδί για να επιστρέψουν 

μαζί στην τάξη. Τέλος, οι οπτικοποιημένοι κανόνες μέσα στην τάξη μπορούν να 

βοηθήσουν πολύ παιδιά μικρότερης ηλικίας.  

 

 

3.2.3. Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ- Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 

Ο ρόλος του ειδικού είναι αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντικός στην εκπαίδευση 

του ατόμου με αυτισμό στις κοινωνικές δεξιότητες. Είναι ο άνθρωπος που συνδέει 

το άτομο με τα διαφορετικά περιβάλλοντα και ερεθίσματα. Ο ειδικός θα πρέπει να 

εκπαιδεύει το άτομο με αυτισμό, να αντλεί πληροφορίες από το σπίτι, το σχολείο, 

τους άλλους ειδικούς και την κοινότητα, να τις συνθέτει, να ενημερώνει και να 

εκπαιδεύει τους ανθρώπους με τους οποίους το άτομο συνδέεται. Ο ειδικός θα 

πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το άτομο για να μπορεί να ανταποκριθεί στον 

πολυσύνθετο ρόλο του. Θα πρέπει να σέβεται τις ιδιαιτερότητες της οικογένειας 

και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Ο ίδιος σαν επαγγελματίας θα πρέπει να 

φροντίζει τη δική του εκπαίδευση σε τεχνικές και να είναι ευρηματικός κι 

ευέλικτος ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες που 

έχει το συγκεκριμένο άτομο. Τέλος είναι σημαντικός ο ρόλος του στο να 

προετοιμάζει την οικογένεια, το σχολείο αλλά και την κοινότητα για την ισότιμη 

ένταξη του ατόμου.  

 



[45] 
 

Ο ρόλος του γονέα είναι να συνεργάζεται με τους ανθρώπους που εργάζονται 

με το παιδί του, να ενημερώνεται, να πληροφορεί και να προσφέρει στο άτομο τις 

ευκαιρίες για κοινωνική μάθηση και ένταξη. Ο γονιός είναι ο άνθρωπος που 

γνωρίζει το άτομο καλύτερα από τον καθένα, η πληροφορία του μας είναι 

πολύτιμη. Η ουσιαστική συνεργασία του με τον ειδικό είναι αυτή που θα 

βοηθήσει το παιδί του και την οικογένεια του. Θα πρέπει να παρακολουθεί, να 

εκπαιδεύεται ο ίδιος, να δοκιμάζει αλλά και να εμπιστεύεται το παιδί του.  

 

Τέλος ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι ανοιχτός στη βοήθεια που του 

προσφέρεται από τους ειδικούς αλλά και τους γονείς αλλά και να προσφέρει κι ο 

ίδιος βοήθεια στους υπολοίπους. Θα πρέπει να σέβεται τις ιδιαιτερότητες του 

καθενός μέσα στην ομάδα του και να ανταποκρίνεται ανάλογα. Ταυτόχρονα 

μπορεί να βοηθήσει με την εμπειρία του και να δημιουργήσει μία σχολική τάξη 

και κοινότητα με ανθρώπους που είναι γνώστες των αδυναμιών αλλά και των 

δυνάμεων του καθενός, τις σέβονται και προσπαθούν να πάνε παρακάτω με τις 

δυνάμεις τους. Μία σχολική κοινότητα με σεβασμό είναι δικό του δημιούργημα 

και είναι κάτι που συμβαίνει. Θα πρέπει να εκπαιδεύεται ο ίδιος αλλά και να 

εκπαιδεύει την ομάδα. Μπορεί, για παράδειγμα, να βοηθήσει τη μαθήτρια να 

ανοίξει το κολατσιό της αλλά και να τη βοηθήσει να ζητήσει από ένα συμμαθητή 

της βοήθεια για αυτό. Θα πρέπει να δημιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον προς το 

άτομο με αυτισμό, από υλικοτεχνικής αλλά και ανθρωπιστικής άποψης. Σε αυτό 

μπορεί να πάρει πολύτιμη βοήθεια από τον ειδικό αλλά και την οικογένεια.  

 

Συνοψίζοντας, η κοινωνική ζωή αποτελείται από καταστάσεις που είναι αρκετά 

προβλέψιμες και δεδομένες έως καταστάσεις που είναι αρκετά ασαφείς. Στόχος 

της εκπαίδευσης των ανθρώπων με αυτισμό στις κοινωνικές δεξιότητες είναι να 

μπορέσουν να κατανοήσουν τις καταστάσεις αυτές και να ανταποκριθούν με 

κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Παράλληλα προσφέρεται ένας κοινός κώδικας 

επικοινωνίας και σύνδεσης του ατόμου με τους άλλους σημαντικούς για τον ίδιο, 

μειώνοντας το βαθμό ασάφειας των κοινωνικών καταστάσεων. Με τον τρόπο 

αυτό στοχεύουμε στην αποσαφήνιση της κοινωνικής ζωής, μειώνοντας την 

κοινωνική απομόνωση και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του ατόμου για μία 

ουσιαστική ένταξη του στο περιβάλλον της κοινότητας.  
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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4. ΕΡΕΥΝΑ 

 

4.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των 

ερευνητών τόσο για τη σχολική όσο και για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος της 

εργασίας, η εκπαίδευση είναι ο βασικός χώρος στον οποίο τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες ή μη, προετοιμάζονται για τον μελλοντικό κοινωνικό τους ρόλο και 

οικειοποιούνται τις κυρίαρχες αξίες και αντιλήψεις. Έτσι, οι αρνητικές διακρίσεις και 

ο διαχωρισμός στην εκπαίδευση σε βάρος ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα 

με αυτισμό είναι το βασικό μέσο που διαιωνίζει την κοινωνική τους 

περιθωριοποίηση. Η εκπαίδευση είναι ένας από τους κοινωνικούς μηχανισμούς που 

εξασφαλίζουν τη διαμόρφωση των νέων προσώπων κάθε κοινωνίας με βάση τις αρχές 

και τις ηθικές αξίες της κοινωνίας. Για να επιτευχθούν, όμως, τα παραπάνω θα πρέπει 

το αυτιστικό παιδί να υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό μέσα σε ένα 

οργανωμένο και κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σε ότι αφορά την ένταξη των 

ατόμων με αυτισμό στο σχολείο θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα δικαιώματα των παιδιών αυτών. Στην Ελλάδα, ο θεσμός αυτός 

κατοχυρώνεται από την συγκεκριμένη νομοθεσία (2817/14.3.2000). Οι γονείς των 

παιδιών με αυτισμό όμως πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο για να πετύχουν την 

αποτελεσματικότερη ένταξη στο σχολικό πλαίσιο των παιδιών τους. Υπάρχουν 

αρκετές εναλλακτικές μορφές σχολικής ένταξης που ποικίλουν από απόλυτα 

εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δομές μέχρι αντίστοιχες συμβατικές. Αυτές είναι: α) 

ένταξη σε τάξεις, β) ένταξη σε τάξεις με υποστήριξη, γ) ένταξη σε τάξεις με 

παράλληλη ενισχυτική διδασκαλία. 

Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης έρευνας επικεντρώνεται στους γονείς με 

σκοπό τη διερεύνηση μιας σειράς απόψεων που είναι σχετικές με την υπάρχουσα 

κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και αφορούν την ένταξη του αυτιστικού παιδιού 

τους στο σχολείο που φοιτά και στην κοινωνία. Συγκεκριμένα, μέσα από τη 

συγκεκριμένη έρευνα γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν : 



[48] 
 

 Ο βαθμός ικανοποίησης των γονέων από τις παροχές και τις υπηρεσίες του 

σχολείου στο οποίο φοιτά το παιδί τους οι οποίες αφορούν την ένταξή του σε 

αυτό αλλά και την κοινωνικοποίησή του. 

 Οι ειδικότητες που υπάρχουν στη δομή φοίτησης που φοιτούν τα 

συγκεκριμένα παιδιά με αυτισμό. 

 Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε ειδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 Η σχέση και η συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών( εξειδικευμένων 

ή μη) η συχνότητα της επικοινωνίας τους και η ικανοποίησή τους από αυτή. 

 Οι απόψεις τους σχετικά με υπηρεσίες που θα έπρεπε να προσφέρει το 

σχολείο για να εξασφαλίζεται η καλύτερη σχολική ένταξη των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ειδικότερα με αυτισμό. 

 Πληροφορίες για τις υπηρεσίες υγείας που ενδεχομένως να παρέχει το σχολείο 

που φοιτά το αυτιστικό παιδί τους. 

 Οι παράγοντες που ανησυχούν τους γονείς σχετικά με τη σχολική ένταξη των 

παιδιών τους. 

 Οι απόψεις τους για το εάν το σχολείο προετοιμάζει κατάλληλα τα παιδιά με 

αυτισμό να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία (κοινωνικοποίηση). 

 Οι απόψεις τους για τη συμβολή της πολιτείας στην ένταξη των παιδιών με 

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) στην κοινωνία. 

 Η συνεργασία μεταξύ σχολείου και φορέων κοινωνικοποίησης για την 

κοινωνικοποίηση των παιδιού με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. 

 Οι τεχνικές εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί το σχολείο για να ενισχύσει τις 

κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με αυτισμό. 

 Η υποστήριξη και η βοήθεια που πήραν οι γονείς για διάφορες τεχνικές 

εκπαίδευσης από το σχολείο ή άλλους φορείς. 

 Η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας για την συνέχιση της 

κοινωνικής εκπαίδευσης του παιδιού με ΔΑΔ και στο σπίτι. 

 Οι προσδοκίες των γονέων για την καλύτερη ένταξη των παιδιών τους στην 

κοινωνία. 
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4.2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Το δείγμα αποτελούν δέκα (10) γονείς που έχουν παιδιά με διαταραχές στο 

φάσμα του αυτισμού, οχτώ (8) μητέρες και δύο (2) πατέρες. Οι  εννιά ερωτώμενοι 

διαμένουν στην πόλη της Λάρισας ενώ ο πατέρας 2 στην πόλη της Καλαμάτας και τα 

παιδιά τους φοιτούν σε δομές της πόλης αυτής και της Καλαμάτας αντίστοιχα. Τα 

χαρακτηριστικά του δείγματος παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Η επιλογή των εννιά 

γονέων έγινε μέσω του Κέντρου Ημέρας Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιστικών 

Ατόμων Νομού Λάρισας «ΧΑΡΑ» και χάρης τη βοήθεια της επιστημονικά υπεύθυνης 

κυρίας Ελένης Μπακού στην οποία απηύθυνα αίτημα να με φέρει σε επαφή με γονείς 

που έχουν παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Στο σημείο αυτό κρίνεται 

σκόπιμο να τονιστεί πως το δείγμα μου επιλέχθηκε τυχαία ανάμεσα στους γονείς των 

οποίων τα παιδιά φοιτούσαν στο «ΧΑΡΑ». Βέβαια, φρόντισα οι συμμετέχοντες να 

έχουν παιδιά προσχολικής και πρωτο-σχολικής ηλικίας με αυτισμό. Τέλος, η επιλογή 

του γονέα από την Καλαμάτα έγινε λόγω γνωριμίας μου μαζί του. 

 

Συμμετέχοντες  

Φύλο 
8 γυναίκες (μητέρες): μητέρα 6 –Αλβανίδα, 2 

άντρες (πατέρες) 

Μορφωτικό επίπεδο 
Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, Τεχνικό Λύκειο, 

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Ε.Ι 

Επάγγελμα 
Άνεργη, Εκπαιδευτικοί, Λογίστρια, Διάφορες 

Δουλειές, ιδιοκτήτης επιχείρησης 

Ηλικία παιδιών  5,5 έως 8 χρονών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

4.3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Ως βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε η ημι-δομημένη 

συνέντευξη, καθώς θεωρείται ένα ευέλικτο μέσο που επιτρέπει τη δημιουργία ενός 

κλίματος αμεσότητας ανάμεσα στον συνεντευκτή και τον ερωτώμενο και που 

επιτρέπει μια ταχύτατη ανατροφοδότηση. Διαθέτει επίσης μεγάλη ευελιξία, δίνοντας 
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παράλληλα υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας των ερωτήσεων στον ερωτώμενο 

κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Η ευέλικτη ροή που λαμβάνει η συνέντευξη 

μέσω του ημι-δομημένου ερωτηματολογίου βοηθά στην επίτευξη της αύξηση του 

αυθορμητισμού του ερωτώμενου και μείωση της παρέμβασης του ερευνητή. Οι 

ερωτήσεις είναι ανοιχτού τύπου, γιατί επιτρέπουν στο συνεντευκτή να εισχωρήσει σε 

μεγαλύτερο βάθος, συλλέγοντας ταυτόχρονα πλούσιο περιεχόμενο απαντήσεων. 

Μέσα από τις συνεντεύξεις δίνεται η δυνατότητα να εξακριβωθούν οι απόψεις 

και οι προσδοκίες των γονέων σχετικά με την σχολική και κοινωνική ένταξη των 

παιδιών τους. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, γιατί αυτές επιτρέπουν 

τη διερεύνηση σε μεγαλύτερο βάθος και βοηθούν στη συλλογή πλούσιου υλικού 

ποιοτικών δεδομένων. Οι συνεντεύξεις των γονέων δομήθηκαν γύρω από τους 

παρακάτω θεματικούς άξονες: 

 

 

 

Α. Προσωπικά στοιχεία των γονέων 

Τα ερωτήματα αφορούσαν το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα του γονέα καθώς 

επίσης και την ηλικία του παιδιού με αυτισμό. 

 

 

Β. Σχολική ένταξη 

Τα  ερωτήματα στη θεματική αυτή ήταν: 

1. Σε τι σχολείο φοιτά το παιδί; 

2. Ποιες ειδικότητες υπάρχουν στη δομή φοίτησης; Υπάρχει ψυχολόγος, 

κοινωνική λειτουργός κ.λπ.; 

3. Είστε ικανοποιημένος/η με τις παροχές αυτές; 

4. Τι άλλο θεωρείτε ότι θα έπρεπε να παρέχει το σχολείο για να εξασφαλίζεται 

η καλύτερη σχολική ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και ειδικότερα με αυτισμό;-Προτάσεις. 

5. Ποια είναι η συχνότητα επικοινωνίας σας με τους εκπαιδευτικούς του 
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σχολείου στο οποίο φοιτά το παιδί σας; Είναι επαρκής; 

6. Ποια είναι η σχέση σας με τους εκπαιδευτές; Σας παρέχουν τη βοήθεια και 

τις πληροφορίες που χρειάζεστε; Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης; 

7. Παρέχει το σχολείο εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία μπορείτε να 

συμμετέχετε κι εσείς ως γονιός και αν ναι τι είδους προγράμματα είναι αυτά; 

8. Παρέχει το σχολείο υπηρεσίες υγείας; Ποιες είναι αυτές; 

9. Υπάρχουν παράγοντες που σας ανησυχούν σχετικά με τη σχολική ένταξη του 

παιδιού σας και με την ακαδημαϊκή του επίδοση; 

 

Γ. Κοινωνική ένταξη 

Τα ερωτήματα στη θεματική ενότητα ήταν: 

1. Θεωρείτε ότι το σχολείο προετοιμάζει τα παιδιά με ιδιαιτερότητες και 

ειδικότερα με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΔ) να 

κοινωνικοποιηθούν; 

2. Πιστεύετε ότι η πολιτεία βοηθάει τα παιδιά με ιδιαιτερότητες και πιο 

συγκεκριμένα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) να ενταχθούν 

ομαλά στην κοινωνία; 

3. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ του σχολείου και των φορέων για την 

κοινωνικοποίηση του παιδιού σας (π.χ. εκκλησία, δημόσιοι φορείς, ΜΚΟ, 

δράσεις για ΑμεΑ και άλλα); 

4. Υπάρχει συνεργασία του σχολείου και με εσάς, την οικογένεια, ώστε να 

συνεχίζεται η κοινωνική του εκπαίδευση, και στο σπίτι μαζί σας; 

5. Γνωρίζετε κάποιες τεχνικές εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί το σχολείο για να 

ενισχύσει τις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές 

διαταραχές (ΔΑΔ); Το σχολείο σας βοήθησε για τα θέματα αυτά; Αν ναι, 

πώς; Αν όχι, ποιος φορέας σας υποστήριξε;  

6. Τι προσδοκάτε εσείς για την καλύτερη ένταξη του παιδιού σας στην 

κοινωνία; 
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4.4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Φεβρουάριο, 

Μάρτιο και Απρίλιο του 2016. Η δειγματοληψία βασίστηκε απλά και μόνο στη 

συγκατάθεση των ερωτώμενων να δώσουν ανώνυμη ηχογραφημένη συνέντευξη με 

κριτήριο το ενδιαφέρον τους για το θέμα που διαπραγματεύονταν η έρευνα. 

Επιπλέον, οι γονείς αυτοί δέχθηκαν με χαρά να συμμετάσχουν στην έρευνα, 

θεωρώντας τη κυρίως ως μια ευκαιρία για να συζητήσουν τα θέματα τα οποία 

πραγματεύεται και να εκφράσουν τις απόψεις τους γι’ αυτά. Πρέπει να σημειωθεί, 

βέβαια, πως μέσα από την υποστήριξη του Κέντρου Ημέρας «ΧΑΡΑ» οι γονείς αυτοί 

ενθαρρύνονταν να συμμετέχουν και το θεωρούσαν υποχρέωσή τους να μιλήσουν για 

το θέμα του αυτισμού. Χαρακτηριστικές φράσεις τους όταν στο τέλος της 

συνέντευξής μας τους ευχαριστούσα για την πολύτιμη βοήθεια που μου πρόσφεραν 

ώστε να εκπονήσω την πτυχιακή μου εργασία ήταν: «Εγώ ευχαριστώ», «Ήταν χαρά 

μου», «Γιατί να μην σας δώσω συνέντευξη;». 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η επαφή μου με αυτούς τους γονείς έγινε 

μέσω του Κέντρου Ημέρας Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων 

Νομού Λάρισας «ΧΑΡΑ» και χάρης τη βοήθεια της επιστημονικά υπεύθυνης κυρίας 

Ελένης Μπακού η οποία μου προσέφερε απλόχερα την υποστήριξή της. Να 

υπογραμμίσω σε αυτό το σημείο πως μετά από πολλαπλά αιτήματα που είχα στείλει 

σε διάφορα Κέντρα Ημέρας Αυτισμού, Ειδικά Σχολεία, Ιδιωτικά Ειδικά Εκπαιδευτικά 

Κέντρα, το Κέντρο Ημέρας Αυτιστικών «ΧΑΡΑ» στη Λάρισα ήταν το μοναδικό που 

δέχτηκε το αίτημά μου και με υποστήριξε σε τέτοιο βαθμό. Η πρώτη επαφή μαζί τους 

περιλάμβανε μια πλήρη περιγραφή της έρευνας που διεξάγεται, των στόχων που 

επιδιώκει να πετύχει και την διαβεβαίωση της ανωνυμίας τους σε αυτή. Κατόπιν, και 

εφόσον οι γονείς δέχονταν να συμμετάσχουν, διεξαγόταν η συνέντευξη ή οριζόταν η 

ώρα, ο χώρος και η ημερομηνία διεξαγωγής της, ανάλογα με το πρόγραμμα των 

γονέων. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο του Κέντρου Ημέρας 

Αυτιστικών «ΧΑΡΑ» κυρίως μεσημεριανές ώρες καθώς οι γονείς έφερναν τα παιδιά 

τους εκεί ώστε να παρακολουθήσουν τις συνεδρίες. Η συνέντευξη του γονέα από την 

Καλαμάτα (πατέρας 2) έγινε στο σπίτι του. 
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 Πριν ξεκινήσει η συνέντευξη προσπαθούσα να δημιουργήσω ένα οικείο και 

ευχάριστο κλίμα για να νιώσουν άνετα, γνωρίστηκα με όλους και τους ευχαριστούσα 

που δέχονταν να με βοηθήσουν. Σε όλους τους ερωτώμενους δίνονταν η απαιτούμενη 

άνεση χρόνου να απαντήσουν. Ενισχύονταν να μιλήσουν αυθόρμητα, ανοιχτά και να 

εμβαθύνουν στις απαντήσεις τους, δείχνοντας ενδιαφέρον για τα λεγόμενα τους και 

βοηθώντας τους να εκφραστούν σε περίπτωση δυσκολίας με διάφορες 

διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

 

Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν. 

 

4.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από τους γονείς των παιδιών με 

διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού αποτέλεσαν πηγή πληροφόρησης για τις 

απόψεις τους όσον αφορά την σχολική και κοινωνική ένταξη των παιδιών τους. Η 

επεξεργασία του υλικού που συγκεντρώθηκε πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 

ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου των Miles και Huberman (1994). 

 

Κατά την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκε η εξής πορεία: Έγινε 

προσεκτική και πολλαπλή ανάγνωση των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων, 

ώστε να σχηματιστεί μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης και να προσανατολιστούμε 

στις δύο θεματικές ενότητες. Στη συνέχεια, γίνεται μια πρώτη κωδικοποίηση των 

δεδομένων, ενώ στην πορεία με τον επανέλεγχο τροποποιούνται οι κωδικοί για να 

αποδίδουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πληροφορίες. 

 

Με βάση τη μέθοδο ανάλυσης των Miles και Huberman (1994), η ανάλυση των 

ποιοτικών δεδομένων διεξάγεται σε τρία επίπεδα: 

1) Αναγωγή δεδομένων 

Το στάδιο αυτό διακρίνεται σε δύο επιμέρους επίπεδα. Στο πρώτο, το σύνολο 

των δεδομένων χωρίζεται σε μικρότερες ενότητες σύμφωνα με το «εννοιολογικό 

πλαίσιο και τα ερευνητικά ερωτήματα» (Brown 2001). Έτσι το κείμενο διασπάται σε 

μικρότερα κομμάτια με σκοπό να μπορεί να επεξεργαστεί ευκολότερα από τον 

ερευνητή. Στη συνέχεια κωδικοποιούνται στοιχεία του κειμένου, φράσεις και 
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προτάσεις που εκφράζουν ένα συγκεκριμένο νόημα (Παπαδοπούλου, 1999). Οι 

κωδικοί αυτοί φέρουν ένα «λειτουργικό ορισμό» σύμφωνα με τους Miles και 

Huberman, και κάποια κεφαλαία αρχικά γράμματα που σχετίζονται με τους 

υπόλοιπους κωδικούς και το συνολικό κείμενο. 

 

Στο δεύτερο επίπεδο αναγωγής πραγματοποιείται η ταξινόμηση των κωδικών 

σε κατάλληλες κατηγορίες, με βάση τους άξονες της συνέντευξης και του σκοπού της 

έρευνας. Γίνεται επανέλεγχος των κωδικών και μια προσπάθεια ομαδοποίησής τους 

σε κοινές κατηγορίες που περιέχουν πληροφορίες που ταυτίζονται εννοιολογικά 

(Παπαδοπούλου 1999). 

 

Τέλος, δημιουργείται ένας συγκεντρωτικός πίνακας από την ανάλυση 

δεδομένων των γονέων που περιέχει τους κωδικούς με τους εννοιολογικούς ορισμούς 

τους, σε σχέση με τις αντίστοιχες κατηγορίες και τους θεματικούς άξονες. 

 

1) Έκθεση δεδομένων 

Η «συστηματική και συνοπτική συλλογή και ταξινόμηση των δεδομένων» 

σύμφωνα με τους Miles και Huberman, συμβάλλει όχι μόνο στην κατανόηση των 

δεδομένων, αλλά και στην ανάλυση και τη σύνθεση των πληροφοριών και στην 

εξαγωγή -συμπερασμάτων. Έπειτα από την αναγωγή των δεδομένων σε κατηγορίες 

και κωδικούς, δημιουργούνται οι φόρμες έκθεσης δεδομένων που περιλαμβάνουν 

πίνακες που αναφέρουν τις απόψεις κάθε γονέα. 

 

 

Θεματικός άξονας Α: Σχολική ένταξη παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού 

 

Κατηγορίες 

 

Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισμοί 

 

 

 

1. Σχολείο φοίτησης παιδιού 

Μητέρα 1: Νηπιαγωγείο με ένταξη 

Πατέρας 1: Ειδικό Σχολείο για ΔΑΔ-νηπιαγωγείο 

Μητέρα 2: Ειδικό Σχολείο για ΔΑΔ-νηπιαγωγείο 

Μητέρα 3: Δημοτικό Σχολείο με παράλληλη στήριξη 

Μητέρα 4: Ειδικό Σχολείο για ΔΑΔ 

Μητέρα 5: Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο με παράλληλη 
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στήριξη 

Μητέρα 6: Ειδικό Σχολείο για ΔΑΔ-νηπιαγωγείο 

Μητέρα 7: Νηπιαγωγείο με παράλληλη στήριξη 

Μητέρα 8: Ειδικό Σχολείο για ΔΑΔ-δημοτικό 

Πατέρας 2: Ειδικό Σχολείο 

 

 

2. Ειδικότητες στη δομή φοίτησης 

Μητέρα 1: όχι- ιδιωτική συνοδός 

Πατέρας 1: ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός, κ.α. 

Μητέρα 2: λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπεύτρια, 

ψυχολόγος, γυμνάστρια και δύο δασκάλες ειδικής 

αγωγής 

Μητέρα 3:  όχι 

Μητέρα 4:  λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, 

φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός 

κ.α. 

Μητέρα 5: νηπιαγωγοί, γυμνάστρια, (και η ιδιοκτήτρια 

έχει γνώσεις ειδικής αγωγής) 

Μητέρα 6:  λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπεύτρια, 

γυμνάστρια, δασκάλα ειδικής αγωγής, ψυχολόγος 

Μητέρα 7:  όχι- απλοί νηπιαγωγοί 

Μητέρα 8: λογοθεραπεύτρια, ψυχολόγος, κοινωνική 

λειτουργός, εργοθεραπεύτρια, γυμνάστρια  

Πατέρας 2: δασκάλα ειδικής αγωγής, ψυχολόγος 

(επίσκεψη δύο φορές το μηνα) 

 

 

 

3. Βαθμός ικανοποίησης από τις παροχές 

 

 

Μητέρα 1:  όχι- δεν υπάρχουν παροχές 

Πατέρας 1: ναι από εκπαιδευτές, όχι από κράτος 

Μητέρα 2: ναι από εκπαιδευτές, όχι από τις υποδομές 

Μητέρα 3:ικανοποιημένη από διευθυντή και δασκάλους 

Μητέρα 4:  πολύ ικανοποιημένη 

Μητέρα 5: πολύ ικανοποιημένη 

Μητέρα 6: αρκετά ικανοποιημένη 

Μητέρα 7: αρκετά ικανοποιημένη 

Μητέρα 8: πάρα πολύ ικανοποιημένη 

Πατέρας 2: καθόλου ικανοποιημένος 

 

 

 

4. Προτάσεις για άλλες παροχές 

 

 

Μητέρα 1: ψυχολόγος και νηπιαγωγός ειδικής αγωγής 

Πατέρας 1: κατηγοριοποίηση παιδιών ανάλογα με τις 

δυνατότητές τους 

Μητέρα 2: καινούργιο κτήριο, ξεχωριστές αίθουσες, 

ελεγχόμενος αύλειος χώρος 

Μητέρα 3: ένα σχολείο που να κατηγοριοποιεί τα παιδιά 
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 ανάλογα με τις δυνατότητές του και να προσφέρει 

πολλά στο εκπαιδευτικό κομμάτι 

Μητέρα 4: ευχαριστημένη με αυτές τις παροχές 

Μητέρα 5: ίσως μια ψυχολόγος 

Μητέρα 6: περισσότερες ώρες λειτουργίας 

Μητέρα 7: δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, όλα είναι στα 

λογικά πλαίσια 

Μητέρα 8: σταθερό προσωπικό  

Πατέρας 2: να υπάρχουν ειδικότητες στη δομή φοίτησης 

 

 

5. Συχνότητα επικοινωνίας γονέων - 

εκπαιδευτικών 

Μητέρα 1: καθημερινή επικοινωνία, επαρκής 

Πατέρας 1: κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα, επαρκής 

Μητέρα 2: κάθε εβδομάδα ή κάθε δεκαπέντε μέρες ή 

όταν προκύψει κάτι, επαρκής 

Μητέρα 3: καθημερινή επικοινωνία με τη συνοδό 

παράλληλης στήριξης, τη δασκάλα και τον διευθυντή 

Μητέρα 4:συχνή επικοινωνία και όταν προκύψει 

οτιδήποτε πρόβλημα, επαρκής 

Μητέρα 5: καθημερινή (και τετράδιο επικοινωνίας), 

επαρκής 

Μητέρα 6: συχνά και όποτε χρειαστεί 

Μητέρα 7: ανά πάσα ώρα και στιγμή, επαρκής 

Μητέρα 8: μία με δύο φορές την εβδομάδα, επαρκής 

Πατέρας 2: μία φορά την εβδομάδα ή τις δύο εβδομάδες 

η μητέρα και μία φορά το μήνα ο πατέρας, επαρκής 

 

 

 

6. Σχέση γονέων - εκπαιδευτικών 

Μητέρα 1:  καλή, δεν μπορούν να υπάρξουν περιθώρια 

βελτίωσης γιατί είναι μια τυπική νηπιαγωγός 

Πατέρας 1: καλή, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 

Μητέρα 2: καλή 

Μητέρα 3:καμία, μόνο η συνοδός παράλληλης στήριξης  

τη βοηθά 

Μητέρα 4: καλή 

Μητέρα 5: πολύ καλή 

Μητέρα 6: καλή 

Μητέρα 7: πολύ καλή 

Μητέρα 8: καλή 

Πατέρας 2: αρκετά καλή 
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7. Εκπαιδευτικά προγράμματα με 

συμμετοχή γονέων 

Μητέρα 1:  όχι 

Πατέρας 1: μόνο ομάδες γονέων με ψυχολογική 

υποστήριξη 

Μητέρα 2: ομάδες γονέων με ψυχολογική υποστήριξη, 

ομιλίες για αυτισμό 

Μητέρα 3: όχι 

Μητέρα 4: όχι μέχρι στιγμής 

Μητέρα 5: μιλούν ψυχολόγοι για τις μαθησιακές 

δυσκολίες, σχολική ένταξη, λειτουργία οικογένειας, έχει 

τη δυνατότητα συμμετοχής στη διδασκαλία του παιδιού 

αλλά θεωρεί πως θα ταραχτεί το παιδί 

Μητέρα 6:μόνο ομάδες γονέων με ψυχολογική 

υποστήριξη 

Μητέρα 7:  όχι, μόνο ομιλίες που παρευρίσκονται γονείς 

Μητέρα 8:επισκέψεις στον κινηματογράφο, σε μουσεία, 

δημιουργικές ημέρες κ.α. 

Πατέρας 2:  θεατρικά και χορευτικά δρώμενα 

 

 

 

8. Υπηρεσίες υγείας 

Μητέρα 1: όχι 

Πατέρας 1: μόνο ψυχολόγος 

Μητέρα 2: δεν γνωρίζει 

Μητέρα 3: παιδίατρος και καμιά φορά κοινωνική 

λειτουργός, για το παιδί με αυτισμό πηγαίνει ψυχολόγος 

και κοινωνική λειτουργός από το «ΧΑΡΑ» 

Μητέρα 4: δεν γνωρίζει 

Μητέρα 5: κατά καιρούς παιδίατρος και οδοντίατρος 

Μητέρα 6: δεν γνωρίζει 

Μητέρα 7: όχι, καμία 

Μητέρα 8: σχολική νοσηλεύτρια 

Πατέρας 2: όχι, καμία 

 

 

 

9. Παράγοντες ανησυχίας σχετικά με την 

σχολική ένταξη και την ακαδημαϊκή 

επίδοση 

Μητέρα 1: η κοινωνικότητα 

Πατέρας 1: η σχολική και κοινωνική ένταξή και οι 

υποδομές του σχολείου 

Μητέρα 2: το ότι δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση των 

παιδιών ανάλογα με τις δυνατότητές του 

Μητέρα 3: γενικά η εξέλιξή του 

Μητέρα 4: δεν ανησυχεί, όχι  για ακαδημαϊκή επίδοση 

Μητέρα 5:  η σχολική ένταξη 

Μητέρα 6: αν θα έχει βελτίωση και αν θα μπορέσει να 

πάει σε κανονικό σχολείο 
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Μητέρα 7: δεν ανησυχεί 

Μητέρα 8:όχι η ακαδημαϊκή επίδοση, να είναι 

χαρούμενος και ευτυχισμένος 

Πατέρας 2: το ότι δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση 

ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού 

            ΠΊΝΑΚΑΣ 2 

 

 

Θεματικός άξονας Β: Κοινωνική ένταξη παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού 

 

Κατηγορίες 

 

Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισμοί 

 

 

1. Προετοιμασία σχολείου για 

κοινωνικοποίηση παιδιών με ΔΑΔ 

Μητέρα 1: καθόλου 

Πατέρας 1: ναι, βοηθούν οι δασκάλες 

Μητέρα 2: ναι, όσο μπορούν 

Μητέρα 3: ναι στο συγκεκριμένο σχολείο, όχι σε όλα 

Μητέρα 4: πιστεύει πως ναι 

Μητέρα 5: ναι το δικό της, όχι όμως στο δημόσιο 

Μητέρα 6: ναι, εξαρτάται κι απ’ το παιδί 

Μητέρα 7: ναι, απόλυτα ευχαριστημένη 

Μητέρα 8: ναι, βελτίωση στην κοινωνικότητα 

Πατέρας 2: όχι, δυστυχώς 

 

 

2. Συμβολή πολιτείας στην κοινωνική 

ένταξη 

Μητέρα 1:  όχι 

Πατέρας 1: όχι  

Μητέρα 2: όχι όσο θα έπρεπε 

Μητέρα 3: καθόλου 

Μητέρα 4: θα μπορούσε να κάνει κι άλλα πράγματα 
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Μητέρα 5: όχι, καθόλου 

Μητέρα 6: όχι, καμία παροχή στους ξένους 

Μητέρα 7: όχι 

Μητέρα 8: όχι ιδιαίτερα 

Πατέρας 2: όχι, τίποτα 

 

 

 

3. Συνεργασία σχολείου και φορέων 

κοινωνικοποίησης 

Μητέρα 1: το σχολείο δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό το κομμάτι 

Πατέρας 1: εκκλησία, Κέντρο Ημέρας 

Μητέρα 2: εκκλησία, μουσεία, πινακοθήκη, παιδότοπο 

Μητέρα 3: συνεργασία με Κέντρο Ημέρας 

Μητέρα 4: εκκλησία, δήμος 

Μητέρα 5: όχι 

Μητέρα 6: σινεμά, μουσεία 

Μητέρα 7: όχι 

Μητέρα 8: ναι με πολλούς φορείς 

Πατέρας 2: όχι σε αυτό το σχολείο 

 

 

4. Συνεργασία σχολείου – οικογένειας 

για κοινωνική εκπαίδευση και στο 

σπίτι 

Μητέρα 1: όχι, καμία 

Πατέρας 1: ναι, εξαρτάται από το ενδιαφέρον των γονιών 

Μητέρα 2: ναι, εξαρτάται από το ενδιαφέρον των γονιών 

Μητέρα 3: μόνο μέσω της συνοδού 

Μητέρα 4:  ναι, είμαι καλυμμένη 

Μητέρα 5: όχι, μόνο με το Κέντρο Ημέρας 

Μητέρα 6: ναι, κυρίως απ’ το Κέντρο Ημέρας 

Μητέρα 7: όχι, μόνο με τους εξωτερικούς εκπαιδευτές  

Μητέρα 8: ναι, εξαρτάται και από το πόσο δεκτικός είναι ο 

κάθε γονιός 



[60] 
 

Πατέρας 2: όχι, μόνο η εκπαιδευτικός που έχει προσλάβει 

 

 

 

5. Τεχνικές εκπαίδευσης σχολείου για 

ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων 

Μητέρα 1: δεν γνωρίζει, δεν πιστεύει ότι κάνει κάτι 

Πατέρας 1: PECS 

Μητέρα 2: PECS και TEACCH 

Μητέρα 3: δεν γνωρίζει 

Μητέρα 4: έχουν άλλους τρόπους να τα προσεγγίζουν 

Μητέρα 5: δεν γνωρίζει, η συνοδός το έχει αναλάβει αυτό το 

κομμάτι 

Μητέρα 6: δεν γνωρίζει 

Μητέρα 7: δεν γνωρίζει 

Μητέρα 8: δεν ξέρει να ονοματίσει τις μεθόδους αλλά κάνουν 

δουλειά 

Πατέρας 2: δεν γνωρίζω, με έχουν βοηθήσει οι εξωτερικοί 

εκπαιδευτές  

 

 

6. Προσδοκίες για καλύτερη 

κοινωνική ένταξη 

Μητέρα 1: εξειδικευμένα σχολεία με παράλληλη στήριξη 

Πατέρας 1: κατάλληλες υποδομές 

Μητέρα 2: ενημέρωση, κατάλληλες υποδομές και προσωπικό 

και χρηματοδότηση 

Μητέρα 3: να δεχτεί η κοινωνία τα παιδιά με αυτισμό 

Μητέρα 4: βελτίωση 

Μητέρα 5: μικροί στόχοι, να κρατήσει το παιδί στο σπίτι, να 

μπορεί να πηγαίνει εκδρομές και βόλτες μαζί του 

Μητέρα 6: να γίνει καλά, μακάρι να βελτιωθεί 

Μητέρα 7: να γίνει αποδεκτός από την κοινωνία 

Μητέρα 8: να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος, να έχει 
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αυτονομία 

Πατέρας 2: μετά το θάνατό τους να είναι από μόνος του 

λειτουργικός 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Γίνεται 

σχολιασμός που βασίζεται στους πίνακες και στα κείμενα των συνεντευξιαζόμενων. 

Ακολουθούν τα πρώτα ερμηνευτικά σχόλια και παρατίθενται αυτούσια κομμάτια από 

τις απόψεις των γονέων, ώστε να ενισχυθούν και να εξηγηθούν οι προτάσεις μας.  

 

 

4.6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα δεδομένα από τις προφορικές εξωτερικεύσεις και τις συνεντεύξεις 

απομαγνητοφωνήθηκαν και αρχικά αναλύθηκαν ποιοτικά (Miles&Humberman), 

1994). Εντοπίστηκαν χαρακτηριστικές λέξεις, φράσεις και προτάσεις και αποδόθηκαν 

οι κατάλληλοι «κωδικοί». 

Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων ανά θεματικό άξονα: 

 

Α) Θεματικός άξονας: Σχολική ένταξη παιδιών με ΔΑΔ 

 

Η σχολική ένταξη είναι ένα μείζον θέμα που αφορά και ανησυχεί τους γονείς 

των παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Η ομαλή ένταξη του παιδιού στο 

σχολείο δεν αφορά μόνο τον εκπαιδευτικό αλλά απαιτεί και την εμπλοκή του ίδιου 

του γονέα σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και φυσικά τις κατάλληλες 

υλικοτεχνικές υποδομές. 

Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και 

αντιστοιχούν στους κωδικούς του άξονα Α έχουν ως εξής: 
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Σχολείο που φοιτά το παιδί:  

Η πρώτη ερώτηση αφορούσε το σχολείο στο οποίο είναι ενταγμένα τα παιδιά 

με αυτισμό. Τα πέντε από τα δέκα παιδιά φοιτούν σε Ειδικό Σχολείο για Διάχυτες 

Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ), ένα σε Ειδικό Σχολείο, ένα σε Ιδιωτικό 

Νηπιαγωγείο με Παράλληλη στήριξη, ένα σε Δημοτικό Σχολείο με παράλληλη 

στήριξη και τα άλλα δύο σε Νηπιαγωγείο με τμήμα ένταξης και παράλληλη στήριξη 

αντίστοιχα. 

 

Ειδικότητες στη δομή φοίτησης: 

Σε ότι αφορά τις ειδικότητες που υπάρχουν στη δομή φοίτησης η γενική εικόνα 

είναι πως στο Ειδικό Σχολείο για ΔΑΔ υπάρχουν αρκετές ειδικότητες όπως αυτή του 

λογοθεραπευτή, του εργοθεραπευτή, του ψυχολόγου, των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής και τις ειδικής γυμνάστριας. Ο γονέας του οποίου το παιδί φοιτά στο Ειδικό 

Σχολείο αναφέρει πως δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες ειδικότητες παρά μόνο 

δασκάλες ειδικής αγωγής και ένας ψυχολόγος που επισκέπτεται το σχολείο δύο φορές 

το μήνα. Τέλος, οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στα Τυπικά Δημοτικά Σχολεία και 

Νηπιαγωγεία (Δημόσια και Ιδιωτικό) υπογραμμίζουν πως δεν υπάρχουν ειδικότητες 

εκπαιδευτικών. 

 

 

Βαθμός ικανοποίησης από τις παροχές: 

Στην ερώτηση αυτή οι γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν στο Ειδικό Σχολείο 

για ΔΑΔ δηλώνουν αρκετή έως μεγάλη ικανοποίηση από τη δουλειά των 

εκπαιδευτικών. Βέβαια, δύο από αυτούς καταγγέλλουν την ανυπαρξία 

ικανοποιητικών υποδομών και την ακαταλληλότητα του χώρου ο οποίος δεν τηρεί 

τους κανόνες ασφαλείας για τα παιδιά τους. Απ’ την άλλη, ο πατέρας 2 του οποίου το 

παιδί φοιτά σε Ειδικό Σχολείο επισημαίνει τις μη ικανοποιητικές και ελλιπείς παροχές 

του: «Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από τις παροχές γι’ αυτό και βοηθάμε το 

παιδί έξω απ’ το σχολείο». Τέλος, οι  τρεις από τους τέσσερις γονείς των οποίων τα 

παιδιά φοιτούν σε Τυπικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία είναι αρκετά έως πολύ 

ευχαριστημένοι με αυτές τις παροχές που προσφέρουν τα σχολεία, ενώ η μητέρα 1 

δηλώνει : «Δεν υπάρχουν παροχές, άρα δεν είμαι ικανοποιημένη από κανέναν, θα 

ήθελα να υπήρχαν…» 
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Προτάσεις για άλλες παροχές: 

Οι προτάσεις των γονέων των παιδιών που φοιτούν στο Ειδικό Σχολείο για 

ΔΑΔ έχουν να κάνουν με την κατηγοριοποίηση των παιδιών ανάλογα με τις 

δυνατότητες του καθενός (πατέρας 1), την δημιουργία ενός λειτουργικού σχολείου 

(μητέρα 2: «Από θέμα εκπαιδευτικών θεωρώ πως είναι εντάξει. Έτσι όπως είναι το 

κτήριο δεν είναι λειτουργικό. Να υπάρχουν ξεχωριστές αίθουσες, ένας πιο ελεγχόμενος 

αύλειος χώρος καθώς ο συγκεκριμένος είναι τεράστιος και υπάρχουν κίνδυνοι.»), το 

ωράριο λειτουργίας (μητέρα 6: «Να δούλευε παραπάνω ώρες, είναι λίγες οι τρείς ώρες. 

Όσο πιο πολλές ώρες είναι εκεί, τόσο το καλύτερο. Κι εγώ το δουλεύω στο σπίτι αλλά 

δεν είναι το ίδιο, δεν είμαι ειδικός.») και τέλος τις συχνές αλλαγές στο προσωπικό 

(μητέρα 8: Δυστυχώς, δεν είναι σταθερό το προσωπικό. Μέχρι το Νοέμβριο δεν είχαμε 

δασκάλους. Αν παραμείνει το τωρινό προσωπικό θα είμαστε πολύ τυχεροί γιατί όλοι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν όρεξη για δουλειά.») . Απ’ την άλλη, ο γονέας του παιδιού που 

φοιτά στο Ειδικό Σχολείο θεωρεί ότι για τα παιδιά με αυτισμό απαιτούνται όλες οι 

απαραίτητες και κατάλληλες για την βελτίωσή τους παροχές (πατέρας 2: «Τα πάντα 

χρειάζονται. Να είναι όπως στο εξωτερικό που έχουν παιδιάτρους, ψυχολόγους, 

εργοθεραπευτές και ότι θέλει ο αυτισμός για να μπορέσει αυτό το παιδί να βελτιωθεί 

και να προχωρήσει.»). Τέλος, οι γονείς των αυτιστικών παιδιών που φοιτούν στα 

Τυπικά Σχολεία προτείνουν : Μητέρα 1: «Να υπάρχει ψυχολόγος για να βοηθήσει τα 

υπόλοιπα παιδιά να το δεχτούν και να ενταχθεί και ο ίδιος και ενδεχομένως μια 

νηπιαγωγός ειδικής αγωγής για το εκπαιδευτικό κομμάτι.», Μητέρα 3: «Να υπάρχει 

ένα καλό σχολείο για τα δικά μας τα παιδιά. Το σχολείο αυτό δεν μπορεί να δώσει κάτι 

παραπάνω, εκτός από κοινωνικοποίηση και τα διάφορα ερεθίσματα που παίρνει από τα 

άλλα παιδάκια. Γιατί στο εκπαιδευτικό κομμάτι δεν μπορούν. Να υπάρχει ένα καλό 

ειδικό σχολείο, καλό όμως που να κατηγοριοποιεί τα παιδιά ανάλογα με τη 

λειτουργικότητά τους.», Μητέρα 5: «Επειδή η συνοδός που έχω καλύπτει αρκετά, είμαι 

καλυμμένη. Ίσως μια ψυχολόγος.» , ενώ η μητέρα 7 δηλώνει πως δεν χρειάζεται κάτι 

παραπάνω και πως «…. είναι όλα στα λογικά πλαίσια.». 

 

Συχνότητα επικοινωνίας γονέων – εκπαιδευτικών: 

Στις απαντήσεις της συγκεκριμένης ερώτησης παρατηρείται η συχνή 

επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων οι οποίοι δηλώνουν πως είναι επαρκής 

για τις ανάγκες των παιδιών τους. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς των παιδιών που 

φοιτούν στο ΔΑΔ επικοινωνούν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα (πατέρας 1), ανά μία 



[64] 
 

εβδομάδα ή κάθε δεκαπέντε μέρες και όταν προκύψει κάτι (μητέρα 2, μητέρα 4, 

μητέρα 6) και  μία με δύο φορές την εβδομάδα (μητέρα 8). Ο γονέας του παιδιού που 

φοιτά στο Ειδικό Σχολείο δηλώνει πως η επικοινωνία του με τους εκπαιδευτικούς 

είναι επαρκής: « Μια φορά την εβδομάδα ή τις δύο εβδομάδες πηγαίνει η μητέρα του, 

εγώ κάθε μήνα. Είναι επαρκής για αυτά που μου λένε». Τέλος,  και οι γονείς των 

παιδιών που φοιτούν στα Τυπικά Σχολεία δηλώνουν πως η επικοινωνία τους με τους 

εκπαιδευτικούς είναι επαρκής και είναι ικανοποιημένοι καθώς όλες οι μητέρες 

τονίζουν την καθημερινή επικοινωνία με αυτούς και την ενημέρωσή τους για την 

εξέλιξη του παιδιού, για το πρόγραμμα που ακολουθούν και για προβλήματα που 

ενδεχομένως να προκύπτουν. 

 

Σχέση γονέων – εκπαιδευτών: 

Οι σχέσεις των εκπαιδευτών και των γονέων των παιδιών που φοιτούν στο ΔΑΔ 

είναι πολύ καλές. Υπογραμμίζουν ότι δεν έχουν κανένα παράπονο και πως εκείνοι 

τους παρέχουν τη βοήθεια και τις πληροφορίες που χρειάζονται. Το ίδιο συμβαίνει 

και με τους γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε Τυπικά Σχολεία. Η μητέρα 1 

δηλώνει  χαρακτηριστικά : «Είναι καλή, απλώς θεωρώ ότι είμαι τυχερή γιατί δεν 

απεικονίζει το σύνολο των εκπαιδευτικών. Τον δέχτηκαν. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης γιατί είναι μια τυπική νηπιαγωγός και δεν  μπορεί να κάνει τίποτα 

παραπάνω που να αφορά το παιδί μου. Απλά, θα πρέπει παράλληλα με τη νηπιαγωγό να 

υπάρχει κάποιος ειδικός εκπαιδευτής και ψυχολόγος.». Η μητέρα 3 υπογραμμίζει ότι η 

μόνη που της παρέχει πληροφορίες και τη βοηθά είναι η συνοδός της παράλληλης 

στήριξης που έχει ορίσει, η μητέρα 5 δηλώνει: «Είμαι ευχαριστημένη. Παρατηρώ ότι 

υπάρχει ευελιξία και στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου χάρης στην ιδιαιτερότητα του 

παιδιού μου. Για παράδειγμα, η συνοδός πρότεινε στις εκπαιδευτικούς να μπει 

περισσότερη ψυχοκινητική στο πρόγραμμα και έγινε.». Τέλος, ο πατέρας 2 δηλώνει: 

«Όταν χρειάζεται με βοηθούν, με πληροφορούν. Γενικά προσπαθούν αλλά δεν 

υπάρχουν, λόγω κρίσης, θέσεις κ.α.». 

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα με συμμετοχή γονέων: 

Οι τρείς από τους πέντε γονείς των παιδιών που φοιτούν στο ΔΑΔ 

υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία μπορούν να 

συμμετέχουν παρά μόνο ομάδες γονέων που υποστηρίζονται από ψυχολόγο. Η μητέρα 

4 αναφέρει πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία 
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μπορεί να συμμετέχει, ενώ η μητέρα 8 (το παιδί φοιτά στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο – 

ΔΑΔ) δηλώνει: «Πραγματοποιούνται επισκέψεις στον κινηματογράφο, σε μουσεία, έχει 

δημιουργικές μέρες και μάλιστα μας δίνουν υπεύθυνες δηλώσεις για να συμμετέχουμε κι 

εμείς.» Οι γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε Τυπικά Σχολεία με παράλληλη 

στήριξη και τμήματα ένταξης δηλώνουν πως δεν υπάρχει κάποιο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που να συμμετέχουν και εκείνοι. Μάλιστα, η μητέρα 5  αναφέρει πως στο 

Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο που φοιτά το αυτιστικό παιδί της γίνονται κάποιες ομιλίες από 

ψυχολόγους σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, την σχολική ένταξη και τη 

λειτουργία της οικογένειας και συμπληρώνει «….. Έχω τη δυνατότητα να συμμετέχω 

στη διδασκαλία του παιδιού μου αλλά θεωρώ ότι το παιδί ταράζεται.». Τέλος, ο 

πατέρας 2 αναφέρει πως οι γονείς του Ειδικού Σχολείου έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν θεατρικά και χορευτικά δρώμενα. 

 

Υπηρεσίες υγείας: 

Οι τρείς από τους πέντε γονείς των οποίων τα παιδιά πηγαίνουν στο Ειδικό 

Σχολείο ΔΑΔ δεν γνωρίζουν εάν υπάρχουν υπηρεσίες υγείας στο σχολείο, η μητέρα 8 

( το παιδί φοιτά στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΔΑΔ) αναφέρει πως υπάρχει σχολική 

νοσηλεύτρια, ενώ ο πατέρας 1 τονίζει πως υπάρχει μόνο ψυχολόγος. Οι  δύο  απ’ τις 

τέσσερις μητέρες των παιδιών που φοιτούν στα Τυπικά Σχολεία με ένταξη ή 

παράλληλη στήριξη αναφέρουν πως δεν παρέχονται υπηρεσίες υγείας, η μητέρα 3 

δηλώνει: «Επισκέπτεται το σχολείο η παιδίατρος καμιά φορά. Για το δικό μου το παιδί 

πηγαίνει ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός απ’ το ΄΄ΧΑΡΑ΄΄.», ενώ η μητέρα 5 

αναφέρει πως κατά καιρούς επισκέπτεται τα παιδιά παιδίατρος και οδοντίατρος. 

Τέλος, ο πατέρας 2 και γονέας του παιδιού που φοιτά στο Ειδικό Σχολείο 

υπογραμμίζει με έμφαση πως δεν παρέχεται καμία υπηρεσία υγείας στο συγκεκριμένο 

σχολείο που φοιτά ο γιος του. 

 

 

Παράγοντες ανησυχίας σχετικά με σχολική ένταξη και την ακαδημαϊκή επίδοση: 

 

Στην τελευταία ερώτηση του πρώτου θεματικού άξονα, οι οχτώ στους δέκα 

γονείς δηλώνουν κάποιου είδους ανησυχία που είναι σχετική κυρίως με τη σχολική 

ένταξη των παιδιών τους, τη γενικότερη εξέλιξή τους και όχι με την ακαδημαϊκή του 

επίδοση.  Πιο συγκεκριμένα: 
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Μητέρα 1: «Με απασχολεί η κοινωνικότητα γιατί δεν είναι εύκολο να ενταχθεί στο 

σύνολο και για την ακαδημαϊκή του επίδοση είναι νωρίς ακόμα. Βασικά, πιστεύω ότι η 

δουλεία δεν θα γίνει στο σχολείο, θα γίνει αλλού, εκτός σχολείου.» 

Πατέρας 1: «Για την ακαδημαϊκή του επίδοση δεν μπορώ να πω, είναι μικρά. Η 

σχολική και η κοινωνική ένταξή τους με απασχολεί. Θα μπορούσαν να υπάρχουν 

καλύτερες υποδομές. Είναι απαράδεκτο να παλεύουμε οχτώ χρόνια να φτιάξουμε ένα 

σχολείο και τα νήπια να είναι σε κοντέινερ. Ο χώρος δεν είναι κατάλληλος.» 

Μητέρα 2: «Με ανησυχεί το ότι, ενώ κάθε παιδάκι είναι διαφορετικό και έχει 

διαφορετικές δυνατότητες, τα βάζουν μαζί. Αν ανάλογα με τις δυνατότητες χώριζαν τα 

παιδιά σε τμήματα θα ήταν καλύτερα. Η δασκάλα δεν μπορεί να ασχολείται το ίδιο για 

όλα τα παιδιά.» 

Μητέρα 3: «Ανησυχώ γενικά για την εξέλιξή του. Μπορεί να προχωράει μπροστά και 

κάποια στιγμή να γίνει ένα πισογύρισμα και να πάνε όλα χαμένα.» 

Μητέρα 5: «Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ πίσω στη σχολική ένταξη γιατί δεν είναι απλά 

να πάρεις τη διάγνωση απ’ τα Κ.Δ.Α.Υ. Κάνεις την αίτηση για παράλληλη στήριξη και 

αν γίνει δεκτή θα έρθει στη μέση της χρονιάς. Ένα παιδί δεν μπορεί να σταθεί σε μια 

τάξη χωρίς επίβλεψη, όσο υψηλής λειτουργικότητας κι αν είναι. Στο διάλειμμα τι θα 

κάνουν; Αυτό είναι μείζον ζήτημα και με ανησυχεί, όπως και πολλούς γονείς.» 

Μητέρα 6: «Ποιος γονέας δεν ανησυχεί; Αν θα εξελιχθεί, θα μπορέσει να πάει σε 

κανονικό σχολείο…» 

Μητέρα 8: «Δεν με απασχολεί να διαβάζει και να γράφει. Δίνω το 99% στο να είναι 

ευτυχισμένος και χαρούμενος. Αν κατακτηθεί τώρα εκείνος ο στόχος καλώς, αν δεν 

κατακτηθεί δεν θα σκάσω. Αρκεί που τον βλέπω καλά ψυχολογικά, που δεν έχουμε 

εντάσεις και ξεσπάσματα. Πλέον έχει αποκτήσει ικανοποιητικό λόγο, μου λέει ότι είναι 

χαρούμενος οπότε μου αρκεί. Την σχολική ένταξη δεν είναι ώριμος ακόμα να την 

κατακτήσει.» 

Πατέρας 2: «Τα παιδιά δεν τα έχουν ξεχωρίσει σε τμήματα ανάλογα με τη 

λειτουργικότητά τους και είναι όλα τα παιδιά μαζί.» 

 

Οι μητέρες 4 και 7 δηλώνουν πως δεν υπάρχει κάτι που να τους ανησυχεί «…προς το 

παρόν». 
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Β) Θεματικός άξονας: Κοινωνική ένταξη παιδιών με ΔΑΔ 

Η ένταξη των αυτιστικών παιδιών στην κοινωνία και κατ’ επέκταση η 

κοινωνικοποίηση τους αποτελούν μείζονα ζητήματα για την εξέλιξη του παιδιών 

αυτών. Στη χώρα μας φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο των 

ειδικών και τυπικών( με τμήματα ένταξης) σχολείων και μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, 

όταν έρευνες αποδεικνύουν και υπογραμμίζουν την μεγάλη αξία της μέριμνας για 

ένταξη των ατόμων με αυτισμό στην κοινωνία. Τα παραπάνω είναι και αυτά που 

απασχολούν περισσότερο τους γονείς καθώς οι περισσότεροι ανησυχούν για την τύχη 

του αυτιστικού παιδιού τους μετά το θάνατό τους. 

Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και 

αντιστοιχούν στους κωδικούς του άξονα Α έχουν ως εξής: 

 

Προετοιμασία σχολείου για κοινωνικοποίηση παιδιών με ΔΑΔ: 

Όλοι οι γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν στο σχολείο ΔΑΔ, είναι 

ικανοποιημένοι από τη δουλειά του προσωπικού στον τομέα της κοινωνικοποίησης. 

Βέβαια, μία μητέρα (μητέρα 6) θεωρεί πως η κοινωνικοποίηση έχει να κάνει και με το 

ίδιο το παιδί και τις δυνατότητές του.  Η μητέρα 1 είναι κατηγορηματική στην 

απάντησή της «Καθόλου!», η μητέρα 7 υποστηρίζει το αντίθετο «Ναι, η δασκάλα μας 

βοήθησε πάρα πολύ, δεν έχω λόγια», ενώ οι μητέρες 3 και 5 είναι ευχαριστημένες από 

την προετοιμασία που κάνουν τα συγκεκριμένα σχολεία που φοιτούν τα παιδιά τους 

όμως δεν θεωρούν πως αυτό αποτελεί γενική εικόνα των υπολοίπων Τυπικών 

Σχολείων. Τέλος, ο πατέρας 2 δηλώνει με απογοήτευση την αδιαφορία του Ειδικού 

Σχολείο για την προετοιμασία της κοινωνικοποίησης των παιδιών με αυτισμό. 

 

Συμβολή πολιτείας στην κοινωνική ένταξη: 

Όλοι οι γονείς του δείγματος δηλώνουν απογοητευμένοι από την πολιτεία η 

οποία δεν παρέχει κατάλληλες υποδομές (μητέρα 1, μητέρα 2), περιθωριοποιεί τα 

αυτιστικά παιδιά και δεν υπάρχει στους στόχους της η κοινωνική ένταξή τους (μητέρα 

1). Επίσης, ο πατέρας 1 αναφέρει ότι εκτός των άλλων φορολογείται και πως το 
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ωράριο δεν επιτρέπει σε εκείνον να δουλεύει αρκετά, η μητέρα 3 καταγγέλλει πως, 

εκτός του ότι η πολιτεία δεν βοηθάει, υπάρχουν και άτομα που δεν γνωρίζουν τίποτα 

για τον αυτισμό ενώ καλύπτουν κομβικές θέσεις. Η μητέρα 4 θα περίμενε και άλλα 

πράγματα από την πολιτεία, όπως να μην προωθεί το ρατσισμό για αυτά τα παιδιά. 

Στη συνέχεια, η μητέρα 5 κατηγορεί το νομοσχέδιο του τωρινού Υπουργού Παιδείας 

για το κλείσιμο των τμημάτων ένταξης: «…. θα κλείσει τα τμήματα ένταξης αντί να 

τα αυξήσει» και καταγγέλλει την ύπαρξη ειδικών σχολείων στα οποία θα έπρεπε να 

φοιτούν μόνο οι πολύ βαρείς μορφές διαταραχών. Σημαντική είναι η επισήμανση της 

μητέρας 6 η οποία δηλώνει πως επειδή δεν είναι Ελληνίδα δεν έχει κανένα δικαίωμα 

και δεν μπορεί να λαμβάνει καμία παροχή από την πολιτεία. Η μητέρα 7 αναφέρει ότι 

το κράτος δεν βοηθάει οικονομικά αυτούς τους γονείς, η μητέρα 8 ότι αλλάζει 

συνεχώς το προσωπικό και τέλος, ο πατέρας 2 γελάει ειρωνικά λέγοντας ένα 

κατηγορηματικό όχι. 

Συνεργασία σχολείου και φορέων κοινωνικοποίησης: 

Το Ειδικό Σχολείο ΔΑΔ, σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων, συνεργάζεται 

με κάποιους φορείς κοινωνικοποίησης όπως την εκκλησία, το δήμο, το Κέντρο 

Ημέρας Αυτιστικών «ΧΑΡΑ», οργανώνει για τα παιδιά διάφορες εκδρομές σε 

μουσεία, πινακοθήκες, παιδότοπους, εκκλησίες, κινηματογράφο που βοηθούν τα 

παιδιά στην κοινωνική τους προσαρμογή. Μάλιστα μία μητέρα (μητέρα 8) δηλώνει: 

«…. οι φορείς χαίρονται να φιλοξενούν άτομα με ειδικές ανάγκες». Ο γονέας 

(πατέρας 2) δηλώνει πως το Ειδικό Σχολείο δεν συνεργάζεται με κανέναν φορέα 

κοινωνικοποίησης : «….Κι αυτές οι κοπέλες είναι εποχιακές, δεν υπάρχει μονιμότητα 

για να βελτιώνονται κι αυτοί οι άνθρωποι. Όλα αυτά εμείς τα κάνουμε έξω». Τέλος, 

οι δύο μητέρες (μητέρα 1 και μητέρα 3) αναφέρουν την συνεργασία του σχολείου που 

φοιτά το παιδί τους με το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας, ενώ οι άλλες δύο 

αναφέρουν πως το σχολείο δεν συνεργάζεται με κανέναν φορέα κοινωνικοποίησης. 

 

Συνεργασία σχολείου – οικογένειας για κοινωνική εκπαίδευση και στο σπίτι: 

Ο πατέρας 1, η μητέρα 2 και η μητέρα 8  αναφέρουν πως υπάρχει συνεργασία 

σχολείου και οικογένειας για την κοινωνική εκπαίδευση του παιδιού τους και στο 

σπίτι αλλά αυτό εξαρτάται και από το ενδιαφέρον του κάθε γονέα. Οι υπόλοιπες 
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μητέρες των οποίων τα παιδιά φοιτούν στο Ειδικό Σχολείο ΔΑΔ δηλώνουν μεγάλη 

ικανοποίηση από τη συνεργασία που υπάρχει με το προσωπικό του σχολείου το οποίο 

τις βοηθάει και τις συμβουλεύει για το πώς να διαχειριστούν το παιδί μέσα στο σπίτι. 

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της μητέρας 8: «Απόλυτα. Είναι και στο χέρι κάθε 

γονιού πόσο ανοιχτός είναι. Εγώ έχω άριστη συνεργασία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μέλη 

της οικογένειάς μας. Ήμουν εντελώς πελαγωμένη και εμφανίστηκαν κάποιοι άνθρωποι 

που είχαν το εργαλείο για να γίνει η δουλειά. Θα ήμουν χαζή αν δεν είχα ανοιχτεί σε 

αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχεις το δικαίωμα να καταρρεύσεις.». Στη συνέχεια, ο 

πατέρας 2 αναφέρει την παντελή έλλειψη συνεργασίας με το Ειδικό Σχολείο του 

παιδιού του και δηλώνει πως για τέτοια θέματα των βοηθάει η δασκάλα που έχει 

προσλάβει εκείνος. Τέλος, οι μητέρες των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε Τυπικά 

Σχολεία αναφέρουν πως το σχολείο δεν έχει καμία συνεργασία με την οικογένεια 

(μητέρα 1, μητέρα 7), η μητέρα 3 αναφέρει συνεργασία μόνο με την συνοδό της 

παράλληλης στήριξης, ενώ η μητέρα 5 συνεργάζεται με το Κέντρο Ημέρας και όχι με 

το σχολείο. 

 

Τεχνικές εκπαίδευσης σχολείου για ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων: 

Ο πατέρας 1 και η μητέρα 2 αναφέρουν ως τεχνικές ενίσχυσης των κοινωνικών 

δεξιοτήτων το PECS (πατέρας 1, μητέρα 2) και το TEACCH (μητέρα 2), ενώ 

δηλώνουν πως δεν έχουν βοηθηθεί τόσο από αυτό όσο από το Κέντρο Ημέρας 

(μητέρα 2), και από δικές τους αναζητήσεις (πατέρας 1). Η μητέρα 4 και η μητέρα 8 

δεν ξέρουν τις ονομασίες των μεθόδων όμως αναφέρουν πως σίγουρα το σχολείο 

ΔΑΔ χρησιμοποιεί τέτοιου είδους τεχνικές και μάλιστα βοηθάει και εκείνες για 

τέτοιου είδους θέματα, ενώ η μητέρα 6 δεν γνωρίζει καμία τεχνική εκπαίδευσης για 

την ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, οι γονείς των οποίων τα παιδιά 

φοιτούν σε  Τυπικά Σχολεία δεν γνωρίζουν τέτοιου είδους τεχνικές εκπαίδευσης ενώ 

δηλώνουν πως οι συνοδοί έχουν αναλάβει αυτό το κομμάτι και όχι το σχολείο. Η 

μητέρα 3 είναι ικανοποιημένη από το σχολείο σε αυτό το κομμάτι καθώς αναφέρει 

πως το παιδί της έχει κοινωνικοποιηθεί αρκετά και είναι χαρούμενο. Τέλος, ο πατέρας 

2 δεν γνωρίζει για τις τεχνικές κοινωνικών δεξιοτήτων: «Με βοηθούν στις κοινωνικές 

δεξιότητες μόνο οι εξωτερικοί άνθρωποι που παρακολουθούν το παιδί.». 
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Προσδοκίες για καλύτερη κοινωνική ένταξη: 

Οι προσδοκίες των γονέων αναφέρονται κυρίως στις κατάλληλες υποδομές , 

στην αντιμετώπιση του ρατσισμού, στην ενημέρωση και στο κατάλληλο προσωπικό, 

στη βελτίωση και αυτονομία του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα: 

Μητέρα 1: «Ακόμη κι αυτό μας το έχουν κόψει. Θα ήθελα ένα σχολείο που θα έχει 

κάποια άτομα εξειδικευμένα που θα μπορούν να τον υποστηρίξουν παράλληλα. Αυτό θα 

ήταν το ιδανικό, αυτό θα ήθελα και θα τον βοηθούσε νομίζω πάρα πολύ και στην 

κοινωνική του ένταξη.» 

Πατέρας 1: «Υπάρχουν υποδομές, σχολεία που να μπαίνεις μέσα και να λες είναι αυτό 

σχολείο; Δεν υπάρχει ευαισθησία. Πρέπει να διορθωθεί η πολιτεία, να μας πιάσει να 

της δείξουμε εμείς το δρόμο.» 

Μητέρα 2: «Περισσότερη ενημέρωση και προς τους γονείς και προς την κοινωνία και 

το κράτος να χορηγεί τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς όπου χρειάζεται. Κατάλληλες 

υποδομές, κατάλληλο προσωπικό, ενημέρωση και χρήματα για το σκοπό αυτό.» 

Μητέρα 3: «Να μάθει η κοινωνία να αντιμετωπίζει αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά 

είναι έτοιμα αλλά δεν τα αφήνουμε εμείς. Όταν πάω στην παιδική χαρά και βλέπω τις 

μαμάδες να τραβάνε τα παιδιά τους να μην κολλήσουν, εκεί σε πονάει. Λες και είναι 

ίωση που κολλάει.» 

Μητέρα 4: «Το μόνο πράγμα που ζητάω και θέλω είναι να δω βελτίωση, τίποτε άλλο. 

Όλα τα άλλα είναι για μένα δευτερεύοντα. Θέλω τα παιδιά τα δικά μου να κάνουν 

κάποια στιγμή ότι μπορεί να κάνει ένα φυσιολογικό παιδί.» 

Μητέρα 5: «Είναι δύσκολη η ερώτηση. Νομίζω ότι ο αυτισμός είναι σαν μια 

χειροβομβίδα. Δεν ξέρεις πότε θα σκάσει. Δηλαδή, εκεί που βλέπεις ένα παιδί να πάει 

καλά, ξαφνικά να γυρίσει πίσω. Προσωπικά, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη για να μην 

ματαιώνομαι και απογοητεύομαι. Προσπαθώ να βάζω μικρούς στόχους. Θέλω το παιδί 

να μπορώ να το κρατήσω στο σπίτι μας, να βγαίνουμε τις βόλτες μας, να πηγαίνουμε τις 

εκδρομές μας…» 

Μητέρα 6: «Πολλά θα ήθελα. Να γίνει καλά γίνεται; Δεν γίνεται. Μακάρι να βελτιωθεί 

αλλά δεν το βλέπω. Εκεί που παίρνουμε τα πάνω μας, πάμε πάλι στον πάτο. Και να 

είναι πιο πολλές ώρες σε ένα μεγαλύτερο σχολείο, σε έναν καλύτερο χώρο.» 
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Μητέρα 7: «Η κοινωνία μας είναι πολύ σκληρή και τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σ’ 

αυτή σκληρά και νομίζω ότι δεν υπάρχουν και οι κατάλληλες γνώσεις από τους γονείς 

προς τα παιδιά. Το πως πρέπει να δεχτούν κάποια παιδιά διαφορετικά από εκείνα. 

Συναντάω ρατσισμό αλλά προσπαθώ να είμαι δυνατή ώστε να ανταπεξέλθω. Το δικό 

μου το παιδί είναι αρκετά κοινωνικοποιημένο, δεν ανησυχώ. Αυτό που με ανησυχεί 

είναι πώς θα το αποδεχτούν τα άλλα, αυτό προσδοκώ.» 

Μητέρα 8: «Να είναι ευτυχισμένος, χαρούμενος και να μπορέσουμε να φτάσουμε στο 

σημείο που μπορεί να φτάσει ο ίδιος. Να έχει αυτονομία.» 

Πατέρας 2: «Εμείς θα φύγουμε από τη ζωή, να μπορέσει μόνος του να γίνει 

λειτουργικός, τίποτε άλλο. Στο εξωτερικό υπάρχουν ιδρύματα που παίρνουν αυτά τα 

παιδιά μετά το θάνατο των γονιών τους.» 

 

 

4.7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Το μέγεθος του δείγματος δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό, λόγω της 

μικρής ποσότητας των υποκειμένων. Ένα μεγαλύτερο δείγμα που θα κάλυπτε 

μεγαλύτερη γεωγραφική περιγραφή θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικό των απόψεων των 

γονέων των αυτιστικών παιδιών. Επίσης, η πόλη της Λάρισας είναι ανεπτυγμένη και 

δίνει αρκετές παροχές εκπαίδευσης στους κατοίκους της. Ενδεχομένως, αν υπήρχαν 

περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι στην Καλαμάτα ή σε μια ακόμα μικρότερη πόλη οι 

απόψεις να ήταν διαφορετικές λόγω των λιγοστών παροχών ειδικής εκπαίδευσης. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο με αποτέλεσμα 

να μην είναι δυνατός ο έλεγχος των τυχόν διαφοροποιήσεων στις απόψεις που 

εκφράζονται από τα υποκείμενα σε διαφορετικό χρόνο. Μια διαχρονική έρευνα ή 

επανάληψη της παρούσας σε μελλοντικό χρόνο πιθανόν να εξάγει διαφορετικά 

συμπεράσματα ή να καταλήξει σε διαφοροποίηση των απόψεων των υποκειμένων. 
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Η επιλογή της ημιδομημένης συνέντευξης ως βασικό εργαλείο θεωρήθηκε ότι 

θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους στόχους της παρούσας έρευνας. Ωστόσο, αν και τα 

πλεονεκτήματα της συνέντευξης είναι πολλά, καταγράφονται και ορισμένα 

μειονεκτήματα, όπως το περιορισμένο δείγμα λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας και η 

περιορισμένη δυνατότητα τυποποίησης των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Αυτά 

δυσκολεύουν τη σύγκριση των απαντήσεων και κάνουν περισσότερο επίπονη την 

ανάλυση των δεδομένων. Βέβαια το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές ή περισσότερες ερωτήσεις, οδηγώντας τα 

συμπεράσματα σε διαφορετικές ή πλουσιότερες κατευθύνσεις. Ακόμη, ένα 

διαφορετικό ερευνητικό εργαλείο  όπως το ερωτηματολόγιο, πιθανόν να έδινε τη 

δυνατότητα ελέγχου μεγαλύτερου δείγματος εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο. 

Η λήψη της συνέντευξης από Αλβανίδα μητέρα πιθανόν και να τροποποίησε τα 

αποτελέσματα της έρευνας λόγω της δυσκολίας του παιδιού σε σχέση με τη γλώσσα. 

Τέλος, τα συγκεκριμένα συμπεράσματα θα ήτανε ενδιαφέρον να συγκριθούν με 

αντίστοιχες απόψεις γονέων παιδιών με αυτισμό από άλλες χώρες για να εξαχθούν 

συμπεράσματα σε σχέση με τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος στην 

Ελλάδα και στις άλλες χώρες. 

 

 

4.8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ 

Όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα μετά τη διάγνωση και 

δυστυχώς οι υπηρεσίες που δίνουν τη διάγνωση παρέχουν ελάχιστη έως καθόλου 

περαιτέρω υποστήριξη στην οικογένεια. Η στενοχώρια και το άγχος είναι τα πιο 

συνηθισμένα συναισθήματα, αλλά και η απόγνωση καθώς όλοι οι γονείς ψάχνουν 

απεγνωσμένα τρόπους για να βοηθήσουν το παιδί. 

 

         Σ’ αυτή τη φάση επίσης, οι γονείς έχουν αγωνία και προσπαθούν να 

εκμαιεύσουν απαντήσεις από τους επιστήμονες σε ερωτήματα όπως: «πόσο θα 

βελτιωθεί το παιδί μου;» ή «θα γίνει καλά;» Φυσικά αυτές οι αντιδράσεις είναι 

αναμενόμενες. Ωστόσο θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι προβλέψεις δεν 
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επαληθεύονται πάντα. Έχει συμβεί παιδιά που εμφάνιζαν πολλές δυσκολίες να έχουν 

θεαματική βελτίωση, και άλλα παιδιά με καλλίτερες προοπτικές να μην 

ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες γονέων και επαγγελματιών στο βαθμό που 

αναμενόταν. Εξάλλου είναι προτιμότερο να επικεντρωθούν στο «τι κάνουμε τώρα». 

Κάποιες φορές ίσως αρκεί μια ανάσα, ή λίγος χρόνος για να συνειδητοποιήσουν 

την κατάσταση. Κάτι που μπορεί να βοηθήσει είναι η γνωριμία με άλλους γονείς που 

αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και η συνομιλία μαζί τους. Είναι, επίσης, 

σημαντικό η μητέρα και ο πατέρας να μοιράζονται τις σκέψεις τους, τα 

συναισθήματά τους και οτιδήποτε τους ανησυχεί και να το λύνουν από κοινού. 

Σίγουρα, όμως, κρίνεται απαραίτητη η συμβολή ενός ειδικού για την ψυχολογική 

υποστήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Έτσι, οι γονείς 

υποβοηθούνται να κατανοήσουν και να αναλύσουν τα προσωπικά τους αισθήματα, να 

αποδεχθούν την κατάσταση αλλά και τις πραγματικές τους ανάγκες, να επισημάνουν 

και να αντιμετωπίσουν προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν την περίοδο αυτή στο 

πλαίσιο των γονεϊκών και συζυγικών σχέσεων. 

  Είναι πολύ σημαντικό, μέσω της συμβουλευτικής, να αποφορτιστούν 

συναισθηματικά οι γονείς μέσα από την αποδοχή των αισθημάτων θυμού, αδικίας και 

ενοχοποίησης, να κατευθυνθούν στη δόμηση θετικών σχέσεων με το παιδί, και να 

αποδυναμωθούν ή και να τροποποιηθούν τα αρνητικά συναισθήματά τους. Η 

αποδοχή της αναπηρίας του παιδιού από τους γονείς θεωρείται ζωτικής σημασίας για 

την επιτυχία ενός προγράμματος παρέμβασης. Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί πως οι 

γονείς από τους οποίους πήρα συνέντευξη, μου επεσήμαναν πως δεν θα τα είχαν 

καταφέρει χωρίς τη στήριξη και τη βοήθεια εξειδικευμένων ανθρώπων. Επομένως: 

Οι γονείς συνήθως χρειάζονται τις εξής πληροφορίες από έναν ειδικό: 

  Σωστή και κατανοητή πληροφόρηση για το πρόβλημα του παιδιού τους 

  Σωστή πληροφόρηση για τις υπηρεσίες και τα διαθέσιμα προγράμματα 

εκπαίδευσης, υποστήριξης και αποκατάστασης 

  Ενημέρωση για το τι πρέπει να περιμένουν από το παιδί τους, ποια θα είναι η 

εξέλιξή και το μέλλον του 
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  Σωστή πληροφόρηση και βοήθεια για να μπορέσουν οι γονείς να δουν και να 

εκτιμήσουν τις δυνατότητες του παιδιού τους 

  Βοήθεια και υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων μέσω της μελέτης των 

στάσεων, διαθέσεων και συναισθημάτων της οικογένειας  

(Πολυχρονοπούλου, 2003). 

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω δύο φράσεις δύο μητέρων παιδιών με αυτισμό 

από τις οποίες πήρα συνέντευξη:  

«Αν είχα το δικαίωμα επιλογής παιδιού, σε ένα εκατομμύριο παιδιά το ίδιο παιδί 

θα διάλεγα. Άλλαξα σαν άνθρωπος, βελτιώθηκα, με γεμίζει, με γεμίζει συναίσθημα, 

αγάπη, να δώσω σε όλο τον κόσμο.» 

«Όταν πήρα τη διάγνωση χαμογέλασα. Μέσα σε όλα τα τριαντάφυλλα εγώ έχω 

ένα όμορφο γαρύφαλλο.» 

 

4.9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω κατανοούμε ότι ο αυτισμός είναι 

ίσως η δυσκολότερη επικοινωνιακή διαταραχή που μπορεί να εμφανίσει ένας 

άνθρωπος. Όπως έχουμε αναφέρει στο πρώτο μέρος , ο αυτισμός έγινε κέντρο 

μελέτης τη δεκαετία του 1940 αναπτύσσοντας μια ευρεία φιλολογία γύρω από τις 

μορφές αντιμετώπισης, της διάγνωσης και ίασής του. Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος 

οι γονείς περνούν από πολλά στάδια μέχρι, και εάν, αποδεχτούν τη διαταραχή του 

παιδιού τους, σε συνδυασμό με την ολιγωρία της πολιτείας και την ανυπαρξία 

κατάλληλων δομών που να υποστηρίζουν τα παιδιά με αυτισμό. Ο τρόπος 

λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών και η κοινωνική πρόνοια που λαμβάνεται 

είναι ανεπαρκής, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των γονέων. Αυτό, δεν επιτρέπει σε 

αρκετούς γονείς χαμηλών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων να βοηθήσουν το 

αυτιστικό παιδί τους αλλά και την ίδια την κοινωνία να κατανοήσει τη φύση του 

αυτισμού για την ομαλότερη ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία.  

Η εκπαίδευση είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό στην Ελλάδα. Από την μια δεν εντάσσονται στο 
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«τυπικό» σχολείο και από την άλλη απομονώνονται στα Ειδικά Σχολεία. Όμως, ο 

κόσμος χρειάζεται όλων των ειδών τα μυαλά όπως λέει η Temple Grandin. Η 

εκπαίδευση είναι «το Α και το Ω» για την ένταξη, αφού στο σχολείο δίνεται η 

δυνατότητα της κοινωνικής συνύπαρξης όλων των μαθητών. Η συνεκπαίδευση 

καλλιεργεί την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωση στο κοινωνικό σύνολο και 

την ισότιμη κοινωνική εξέλιξη των παιδιών. Όπως προκύπτει από την μελέτη του 

εκπαιδευτικού συστήματος, μεγάλο μέρος της ευθύνης για τις δυσκολίες της 

εκπαίδευσης δεν ανήκει στην φύση των διαταραχών αλλά στο  ίδιο το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Η αποτυχία προέρχεται από την αδυναμία του ίδιου του εκπαιδευτικού 

συστήματος να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή. Τα σχολεία 

πρέπει να υιοθετήσουν το κοινωνικό μοντέλο ερμηνείας της αναπηρίας, το οποίο 

αντιλαμβάνεται την αναπηρία ως ιδιότητα που προστίθεται στο άτομο από την 

κοινωνία. 

Όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι ο αυτισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα 

από τη συμβουλευτική αγωγή η οποία μπορεί να καθοδηγήσει τους γονείς ως προς το 

θέμα αποδοχής και αντιμετώπισης αυτιστικών περιστατικών στην οικογένεια. Πέρα 

από τις πολλαπλές και σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους του αυτισμού οι γονείς δεν 

πρέπει να παραλείπουν τη συμβουλευτική μέθοδο ως ένα ακόμη τρόπο 

αντιμετώπισης του προβλήματός τους. Ας μην λησμονείται ότι οι γονείς αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι στην διαδικασία της σχολικής και κοινωνικής ένταξης των 

παιδιών τους. 

Ο αυτισμός αποτελεί μια πρόκληση για ζωή. Να μη ξεχνάμε να βλέπουμε πίσω 

από τις ταμπέλες, εκεί μας περιμένουν καρδιές που αξίζουν να αγαπηθούν, να 

αγκαλιαστούν και να ζήσουν όπως τους αξίζει.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Δείγμα Συνεντεύξεων) 

 

Συνέντευξη 1: Πατέρας 1 

 

Εγώ: Λοιπόν. Εεε… προτού ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ εεε για 

την βοήθεια που πρόθυμα μου προσφέρετε. Εεε σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα απ’ 

την καρδιά μου για το χρόνο σας αλλά και για την προθυμία στην οποία επιδείξατε να 

με βοηθήσετε να πραγματοποιήσω την παρούσα Πτυχιακή Εργασία. Εεε αυτό που 

μελετώ, όπως σας είπα και πριν, είναι οι απόψεις των γονέων εεε που έχουν παιδιά 

που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού σχετικά με τη σχολική και κοινωνική ένταξη 

των παιδιών τους. Εεε με ενδιαφέρουν πολύ οι απόψεις σας στο συγκεκριμένο θέμα 

και θα είναι αυτές που θα αποτελέσουν και τα συμπεράσματα της έρευνάς μου. Θα 

ήθελα να υπογραμμίσω ό,τι η συνέντευξη είναι ανώνυμη, όπως σας είπα, και για 

λόγους γνησιότητας της συνέντευξης η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί. Εεε οι μόνες 

ερωτήσεις που θα σας κάνω εεε που είναι εεε και λίγο προσωπικές  αλλά δεν θα 

ήθελα να αναφέρουμε όνομα, τίποτα απολύτως, εεε είναι ποιο είναι το μορφωτικό 

σας επίπεδο, αν έχετε τελειώσει Δημοτικό, ενδεχομένως Γυμνάσιο ή κάποια Ανώτατη 

Σχολή… 

Πατέρας 1: Τεχνικό Λύκειο έχω τελειώσει, μηχανολόγος ψυκτικός. 

Εγώ: Και το επάγγελμά σας είναι αυτό; 

Πατέρας 1:  Όχι. 

Εγώ: Εεε αν επιτρέπεται… 

Πατέρας 1: Είμαι πολυτεχνίτης. Γνωρίζω πάρα πολλές τέχνες, κυρίως πάνω στη 

δόμηση. 

Εγώ: Χμ… Ωραία! Εεε… 

Πατέρας 1: Αυτές με λίγα λόγια… αλλά κι άλλες. 
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Εγώ: Εεε η ηλικία του παιδιού; 

Πατέρας 1: Είναι εφτά (7). Δύο κοριτσάκια. 

Εγώ: Ωραία! Εεε σε τι σχολείο φοιτά το παιδί σας; 

Πατέρας 1: Εεε είναι τώρα στααα νήπια στο ΔΑΔ. 

Εγώ: Χμ.. Ααα πηγαίνει σε σχολείο… εεε που είναι εεε για αυτισμό… έτσι. Ωραία! 

Εεε ποιες ειδικότητες υπάρχουν στη δομή φοίτησης; Εννοώ υπάρχει κάποιος 

ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός…; 

Πατέρας 1: Υπάρχει. 

Εγώ: Εεε είστε ικανοποιημένος με τις παροχές αυτές; 

Πατέρας 1: Απ’ τους ανθρώπους είμαι ικανοποιημένος εκεί, δεν έχω πρόβλημα. Απ’ 

το κράτος δεν είμαι ικανοποιημένος (γελάει ελαφρώς). 

Εγώ: Θα τα πούμε κι αυτά, ναι. Εννοώ, εεε αν είστε ικανοποιημένος με τη δουλειά 

που κάνουν οι άνθρωποι… Θεωρείτε ότι είναι επαρκής η…. η δουλειά τους; 

Πατέρας 1: Κοίταξε. Επαρκής… θέλουν να είναι αλλά δεν μπορεί να είναι για το 

λόγο ότι δεν στελεχώνονται ποτέ. 

Εγώ: Καταλαβαίνω τι εννοείτε. Εεε… 

Πατέρας 1: Έχουνε όλη την  όρεξη, δηλαδή οι άνθρωποι, να πούμε να δουλέψουν, να 

προσφέρουν στα παιδιά, να τα βοηθήσουν αλλά… όταν φτάνει δυο μήνες να είναι 

δύο δασκάλες με έξι παιδάκια και… πώς να τα βοηθήσουν και χωρίς βοηθητικό 

προσωπικό… 

Εγώ: Χμ… Κατάλαβα. Τι άλλο θεωρείτε ότι θα έπρεπε να παρέχει το σχολείο για να 

εξασφαλίζεται η καλύτερη σχολική ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και ειδικότερα με αυτισμό; Ποιες είναι οι προτάσεις σας για κάτι καλύτερο; 

Πατέρας 1: Βασικά κατηγοριοποίηση. 

Εγώ: Τι εννοείτε; 
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Πατέρας 1: Δηλαδή…. Εεε θα πρέπει να υπάρχει μια κατηγορία, για παράδειγμα στα 

παιδιά που… έχουν… επιθετική συμπεριφορά. Ετσί; Να μην είναι, δηλαδή όλη την 

ώρα με τα παιδιά που δεν έχουν επιθετική. Να υπάρχει, δηλαδή, τμηματοποίηση.  

Εγώ: Κατάλαβα! Για την καλύτερη εεε… Το θεωρείτε καλύτερο. 

Πατέρας 1: Εεε βέβαια! 

Εγώ: Χμ! Ωραία! Εεε ποια είναι η συχνότητα επικοινωνίας σας με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου στο οποίο φοιτά το παιδί σας; Εννοώ εεε μιλάτε συχνά; 

Έχετε συχνή επαφή; 

Πατέρας 1: Εεε ντάξει. Κάθε βδομάδα και κάθε μέρα… θα πάω. 

Εγώ: Χμ! Εεε είναι επαρκής αυτό θεωρείτε ή πρέπει να υπάρχει περισσότερη 

επικοινωνία; 

Πατέρας 1: Επαρκής είναι.  

Εγώ: Χμ. Εεε η σχέση σας με τους εκπαιδευτές… Εννοώ σας παρέχουν τη βοήθεια 

και τις πληροφορίες που ενδεχομένως χρειάζεστε; Είναι εκεί όταν τους έχετε 

χρειαστεί; 

Πατέρας 1: Ντάξει. Μου παρέχουν τέτοια, δεν μπορώ να πω. Αλλά… το κάθε παιδί 

είναι διαφορετικό. Δεν μπορούν να ‘χουν κανόνες εεε στάνταρ στο το κάθε παιδί. 

Εγώ: Χμ! Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης θεωρείτε στην επικοινωνία σας με τους 

εκπαιδευτικούς, με τους εκπαιδευτές; 

Πατέρας 1: Πάντα υπάρχουν. 

Εγώ: Χμ. Εεε παρέχει το σχολείο εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία μπορείτε να 

συμμετέχετε κι εσείς ως γονιός εεε σ’ αυτά; Συμμετέχετε σε κάποια προγράμματα; 

Πατέρας 1: Σε ομάδα γονέων… συμμετέχω. 

Εγώ: Θέλετε να μου πείτε… 

Πατέρας 1: Ψυχολόγος δηλαδή… 

Εγώ: Ααα ψυχολογικού τύπου προγράμματα. 
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Πατέρας 1: Ναι! Ψυχολογικού τύπου. Τώρα άλλου τύπου δεν έχουν. 

Εγώ: Χμ! Εεε έχει το σχολείο κάποιες υπηρεσίες υγείας; Κι αν ναι ποιες είναι αυτές; 

Πατέρας 1: Ψυχολόγο έχει… όχι τίποτ’ άλλο. 

Εγώ: Τίποτ’ άλλο, ωραία. Εεε υπάρχουν παράγοντες που σας ανησυχούν σχετικά με 

τη σχολική ένταξη του παιδιού σας και την ακαδημαϊκή του επίδοση, γενικότερα; 

Πατέρας 1: Ντάξει! Για την ακαδημαϊκή δεν μπορώ να πούμε, είναι ακόμα πολύ 

μικρά, έτσι; Δεν ξέρουμε, γιατί τα παιδιά αλλάζουν απ’ τη μια μέρα στην άλλη.  

Εγώ: Ναι, έχετε δίκιο! Για τη σχολική τους ένταξη; 

Πατέρας 1: Για τη σχολική, για τη κοινωνική ένταξη… Γιατί δεν είναι μόνο η 

σχολική, είναι κι η κοινωνική. 

Εγώ: Θα τα πούμε. Θα μιλήσουμε, ναι και για την κοινωνική. Όσον αφορά τη 

σχολική ένταξη θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να γίνονται περισσότερα πράγματα γι’ 

αυτή… Σας ανησυχεί; 

Πατέρας 1: Θα μπορούσαν να υπήρχαν καλύτερες υποδομές. Δεν μπορούν τώρα… 

Εγώ: Αυτό σας ανησυχεί… 

Πατέρας 1: ….να έχουν… Παλεύουμε οχτώ χρόνια να φτιάξουμε ένα σχολείο και τα 

νήπια είναι σε κοντέινερ.  

Εγώ: Το κατανοώ, ναι! 

Πατέρας 1: Ντάξει; Όσο και καλοί… να θέλουν να βοηθήσουν, δεν είναι ο χώρος 

κατάλληλος. 

Εγώ: Μάλιστα! Εεε πάμε στην κοινωνική ένταξη τώρα. Εεε θεωρείτε ότι το σχολείο 

προετοιμάζει τα παιδιά με ιδιαιτερότητες και ειδικότερα παιδιά που ανήκουν στο 

φάσμα του αυτισμού να κοινωνικοποιηθούν; 

Πατέρας 1: Ναι.  

Εγώ: Αλήθεια; 

Πατέρας 1: Βοηθάν πολύ και οι δασκάλες σ’ αυτό το θέμα. 
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Εγώ: Χμ. Τους… εννοείτε ότι τους εεε βοηθάνε στις κοινωνικές τους δεξιότητες 

αρκετά. 

Πατέρας 1: Ναι. 

Εγώ: Χμ. Εεε η πολιτεία τώρα, μιας και μιλήσαμε και πριν γι’ αυτή, βοηθάει τα 

παιδιά με ιδιαιτερότητες και συγκεκριμένα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές να 

ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία; 

Πατέρας 1: Το μόνο που τους παρέχει είναι δεκαπέντε λογοθεραπείες… 

Εγώ: Χμ… εννοείτε δωρεάν… 

Πατέρας 1: Ναι… Εεε ψυχοθεραπείες και τα λοιπά να πούμε… αυτή την 

υποστήριξη… 

Εγώ: Και τίποτ’ άλλο; 

Πατέρας 1: Τίποτ’ άλλο. 

Εγώ: Δεν είναι επαρκής… 

Πατέρας 1: Η μετακίνησή τους… που δεν υπάρχουν ημερήσια σχολεία να 

δουλεύουν, για παράδειγμα από τις εφτά μέχρι τις τρεις η ώρα να πούμε τρεισήμισι 

να μπορώ να πάω να εργαστώ.  

Εγώ: Καταλαβαίνω. Εεε άρα θεωρείτε ότι δεν… 

Πατέρας 1: Και με φορολογεί και… 

Εγώ: Σας φορολογεί, ναι. Εεε κάνει κάτι γενικά αυτή η… το κράτος εεε για να δεχτεί 

αυτά τα παιδιά στην κοινωνία; 

Πατέρας 1: Πώς δεν κάνει; Πώς δεν κάνει; Τον Κινέζο! (γέλια) 

Εγώ: Μάλιστα! Καταλαβαίνω, ναι! Εεε τώρα υπάρχει συνεργασία μεταξύ του 

σχολείου στο οποίο φοιτά το παιδί και των φορέων για την κοινωνικοποίηση των 

παιδιών σας; Δηλαδή, εννοώ αν υπάρχει κάποια συνεργασία, κάποιου είδους 

συνεργασία μεταξύ του σχολείου με την εκκλησία, ενδεχομένως, με κάποιους άλλους 

δημόσιους φορείς, με δράσεις γενικότερα για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
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Πατέρας 1: Εντάξει, με την εκκλησία θα τα πάνε ρε παιδί μου τα παιδιά λίγο… στην 

εκκλησία. Δηλαδή, μία φορά το δίμηνο, δεν είναι τόσο… 

Εγώ: Με το Κέντρο Ημέρας εδώ, το ΧΑΡΑ, συνεργάζεται το σχολείο σας; 

Πατέρας 1: Πιστεύω πως ναι! 

Εγώ: Εεε αυτό γνωρίζετε πως έχει γίνει με πρωτοβουλία του ίδιου του σχολείου ή με 

πρωτοβουλία του Κέντρου Ημέρας εδώ; 

Πατέρας 1: Πιο πολύ νομίζω με… Και με τη δασκάλα γιατί είναι πολύ καλή να 

πούμε κι η δασκάλα… Δηλαδή, απ’ τη πρώτη μέρα δηλαδή που είδε τα παιδιά ήθελε 

να ενημερωθεί όσο πιο πολύ γίνεται, εεε που είναι υπεύθυνη δηλαδή στο τμήμα στα 

νήπια εκεί, νηπιαγωγός… Εεε ζήτησε, δηλαδή, και κάποια βοήθεια. Ήρθαν και τα 

άτομα εδώ από το ΧΑΡΑ να τη παράσχουν να πούμε αυτό που μπορούσαν, τις 

γνώσεις… 

Εγώ: Άρα υπάρχει μια συνεργασία… 

Πατέρας 1: Τώρα περαιτέρω συνεργασία δεν ξέρω. Αυτό ρωτήστε καλύτερα να 

πούμε τις υπεύθυνες εδώ. 

Εγώ: Ναι ναι ναι. Εεε υπάρχει συνεργασία τώρα μεταξύ του σχολείου κι εσάς την 

οικογένεια ώστε για παράδειγμα να συνεχίζεται η κοινωνική του εκπαίδευση στο 

σπίτι, η κοινωνική εκπαίδευση του παιδιού στο σπίτι; Συνεργάζεστε εσείς με το 

σχολείο για να βοηθάτε την κοινωνική εκπαίδευση του παιδιού; 

Πατέρας 1: Ναι. Ντάξει αυτό δεν είναι μόνο στο σχολείο. Είναι… το πόσο… θέλει ο 

καθένας να βοηθήσει.  

Εγώ: Α, μάλιστα! Μάλιστα, κατάλαβα! 

Πατέρας 1: … Γνωρίζω κι άτομα που τα φέρνουν απλά στο σχολείο και δεν πατάνε 

στο σχολείο να δουν τι κάνουν τα παιδιά τους, όχι ότι εγώ είμαι καλύτερος πατέρας 

αλλά… 

Εγώ: Είναι και το ενδιαφέρον εννοείται, έχει να κάνει και το ενδιαφέρον. Εεε 

γνωρίζετε κάποιες τεχνικές εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί το σχολείο για να 
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ενισχύσει τις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές 

διαταραχές; 

Πατέρας 1: Πιο πολύ με το PECS, με εικόνες… 

Εγώ: Εεε σας βοήθησε το σχολείο για τα θέματα αυτά; Για την επικοινωνία και τη 

δικιά σας με το παιδί. 

Πατέρας 1: Εεε ναι, ντάξει. Αν και έχουμε μια καλή επικοινωνία, προσωπικά εγώ. 

Εγώ:  Δηλαδή, σας βοήθησε το σχολείο και για τις κοινωνικές δεξιότητες που θα… 

για τις οποίες θα βοηθήσετε και σεις το παιδί. 

Πατέρας 1: Ναι. Αν και το ψάχνω και περισσότερο μόνος μου. 

Εγώ: Μάλιστα! Τελευταία ερώτηση. Εεε τι προσδοκάτε εσείς για την καλύτερη 

ένταξη του παιδιού σας στην κοινωνία; Ποιες θα ήταν οι προσδοκίες σας για κάτι 

καλύτερο. 

Πατέρας 1: Ποιες θα ήταν οι προσδοκίες μου… Εγώ μόνο στα παιδιά, δηλαδή, όχι… 

πως θα ήθελα να ήταν… 

Εγώ: Εεε και αυτό. Τι… εννοώ, είναι γενική η ερώτηση. Τι προσδοκάτε εσείς για τη 

καλύτερη ένταξη. Τι νομίζετε ότι θα πρέπει, μάλλον θα θέλατε να υπάρχει ακόμη για 

να βοηθάει το παιδί στην ένταξή του. 

Πατέρας 1: Να υπάρχουν υποδομές. Σχολεία που να μη… εεε μπαίνεις μέσα να 

πούμε και να λες είναι αυτό σχολείο; 

Εγώ: Ναι έχετε δίκιο… Άρα θεωρείτε ότι… 

Πατέρας 1: …Όταν είδα να πούμε την πρώτη χρονιά που έπρεπε να πάμε εεε σε στα 

νήπια και πήγα κι είδα ένα κοντέινερ, τρελάθηκα. 

Εγώ: Χμ! Δεν έχει υποδομές. Καταλαβαίνω. Μάλιστα! 

Πατέρας 1: Έτσι; Κι εδώ πολεμάν δυο χρόνια να κάνουν ένα σχολείο, μία σε 

διώχνουν από κει, μία σε φέρνουν το ένα πρόβλημα, μία σε φέρνουν το άλλο 

πρόβλημα, γραφειοκρατία… Δεν υπάρχει ευαισθησία να πούμε σ’ αυτό το κράτος. 

Εγώ: Άρα πρέπει να διορθωθεί γενικότερα η πολιτεία, το κράτος. Αυτό λέτε. 
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Πατέρας 1: Πιο πολύ η πολιτεία. Κι ας μας πιάσει εμάς να της δείξουμε το δρόμο. 

Εγώ: Μάλιστα! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα 

είπατε. Εεε… 

Πατέρας 1: Κι ούτε στις οικογένειες υπάρχει Για παράδειγμα εγώ που θα μπορούσα 

να βοηθηθώ, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορώ. Οχτώ η ώρα θα φύγουν τα παιδιά, θα 

παν σχολείο, δώδεκα και μισή θα μου τα φέρουν. Που θα πάω εγώ να πιάσω δουλειά; 

Ποιος θα με πάρει εμένα για δουλειά; Ναι, αλλά αυτά θα πρέπει να είναι 

ασφαλισμένα γιατί αν δεν τα έχω ασφαλισμένα, δεν κολλήσω ένσημα, δεν θα μπορώ 

να πάω να πληρωθώ τις λογοθεραπείες μου, δεν με βοηθάει κανένας… 

Εγώ: Ναι! Έχετε δίκιο! Εύχομαι να γίνει κάτι πραγματικά… 
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Συνέντευξη 2: Μητέρα 2 

 

Εγώ: Εεε προτού ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη βοήθεια που μου 

δίνετε. Εεε σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα απ’ την καρδιά μου για το χρόνο σας 

αλλά κυρίως για τη προθυμία σας εεε έτσι ώστε να πραγματοποιήσω την παρούσα 

Πτυχιακή Εργασία. Εεε αυτό που μελετώ είναι οι απόψεις εεε που έχουν οι γονείς 

παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού σχετικά με τη σχολική και κοινωνική 

ένταξη των παιδιών τους. Μ’ ενδιαφέρουν πολύ οι απόψεις σας σχετικά με το 

συγκεκριμένο θέμα και θα είναι αυτές που θα αποτελέσουν τα συμπεράσματα της 

έρευνάς μου. Εεε θα ήθελα να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό πως η συνέντευξη είναι 

ανώνυμη, όπως σας είπα, και για λόγους γνησιότητας εεε η συνομιλία μας θα 

ηχογραφηθεί. Οι μόνες ερωτήσεις που θα έχουν ένα στοιχείο προσωπικό είναι μόνο 

δύο και θέλω να μου πείτε το μορφωτικό σας επίπεδο, αν έχετε τελειώσει Δημοτικό, 

Γυμνάσιο, κάποια Ανώτατη Σχολή… 

Μητέρα 2:  Τουριστική Σχολή. 

Εγώ: Ωραία. Ασχολείστε μ’ αυτό; 

Μητέρα 2: Όχι! Μεγαλώνω τα παιδάκια. 

Εγώ: Ωραία! Η καλύτερη δουλειά νομίζω… Εεε κι η ηλικία του παιδιού για το οποίο 

θα μιλήσουμε; 

Μητέρα 2:  Εξίμιση (6,5). 

Εγώ: Είναι 6,5. Ωραία! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Εεε θα μου πείτε λίγο σε τι 

σχολείο φοιτά το παιδί; 

Μητέρα 2`: Είναι στο Νηπιαγωγείο ΔΑΔ. 

Εγώ: Ααα έμαθα κι από έναν άλλο πατέρα ότι έχετε εεε σχολείο για αυτισμό. 

Μητέρα 2: Ναι. 

Εγώ: Εεε στο Νηπιαγωγείο επομένως. 

Μητέρα 2: Στο Νηπιαγωγείο, ναι. 
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Εγώ: Εεε ποιες ειδικότητες υπάρχουν στη δομή φοίτησης του σχολείου; Εννοώ… 

Μητέρα 2: Εεε υπάρχει λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπεύτρια, ψυχολόγος, εεε νομίζω 

ότι είναι γυμνάστρια-εκτός αν λέγεται κάπως αλλιώς ο τίτλος της… Εεε αυτά. Και οι 

δύο οι δασκάλες, η διευθύντρια και η νηπιαγωγός ειδικής αγωγής.  

Εγώ: Ωραία! Εεε είστε ικανοποιημένη με τις παροχές αυτές; 

Μητέρα 2: Με τους εκπαιδευτικούς ναι. Το κτήριο δεν είναι κατάλληλο. Θα 

προτιμούσα να υπάρχει κάποιο πιο εξειδικευμένο κτήριο, άνετος χώρος για να 

μπορέσουν και οι εκπαιδευτικοί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 

Εγώ: Μάλιστα! Εεε τι άλλο θεωρείτε ότι θα έπρεπε να παρέχει το σχολείο για να 

εξασφαλίζεται η καλύτερη σχολική ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και ειδικότερα με αυτισμό; Ποιες είναι οι προτάσεις σας έτσι ώστε να 

παρέχεται η καλύτερη σχολική ένταξη των παιδιών σας; Τι άλλο θα ‘πρεπε να 

παρέχει το σχολείο; 

Μητέρα 2: Έτσι όπως είναι από θέμα εκπαιδευτικού φέτος είναι εντάξει. Το μόνο 

που δεν ενδείκνυται είναι το κτήριο. Θα έπρεπε να έχουν ξεχωριστές αίθουσες, να… 

παράδειγμα η εργοθεραπεύτρια να έχει την αίθουσά της, να κάνει τα παιδιά 

εργοθεραπεία, η λογοθεραπεύτρια το ίδιο. Να υπάρχει ένας χώρος εεε λειτουργικός 

για να βγαίνουν τα παιδιά διάλειμμα, γιατί το προαύλιο είναι τεράστιο και υπάρχουν 

κίνδυνοι…Αυτό. 

Εγώ: Σχετικά με τους εκπαιδευτές, όμως, δεν έχετε κανένα πρόβλημα… 

Μητέρα 2: Φέτος, αυτούς που γνώρισα όχι. Δεν μπορώ να πω… 

Εγώ: Χμ… Έχετε συχνά επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς; 

Μητέρα 2: Ναι! Ανά βδομάδα, δεκαπέντε μέρες… 

Εγώ: Είναι επαρκής θεωρείτε; 

Μητέρα 2: Ναι, γιατί όχι. Κι αν χρειαστεί κάτι, με ενημερώνουνε. Και υπάρχει και 

μια ομάδα με ψυχολόγο που κάνουμε κάθε δεκαπέντε μέρες, που συζητάμε όλοι οι 

γονείς τα προβλήματα των παιδιών… Θίγουμε ένα θέμα και συζητάμε. Οπότε κι αυτό 

βοηθάει. Γνωριζόμαστε καλύτερα και βοηθιόμαστε. 
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Εγώ: Τέλεια! Εεε η σχέση σας τώρα με τους εκπαιδευτές… Εεε σας παρέχουν μου 

είπατε τη βοήθεια και τις πληροφορίες που χρειάζονται; 

Μητέρα 2: Ναι… ναι… Δεν έχω παράπονο. 

Εγώ: Ωραία! Εεε παρέχει τώρα το σχολείο κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα στα 

οποία μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς ως γονιός και αν ναι, τι είδους προγράμματα 

είναι αυτά; 

Μητέρα 2: Εεε αυτό που είπα και πριν, με τη ψυχολόγο κάθε δεκαπέντε μέρες… εεε 

διάφορες ομιλίες με θέματα του αυτισμού που μπορούν και οι γονείς να 

παρακολουθήσουν… Εεε για τους γονείς κάτι άλλο δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. 

Εγώ: Εεε σας ενημερώνουν εννοείτε στις ομιλίες σχετικά με τον αυτισμό… 

Μητέρα 2: Ναι, ναι. Θέματα για τον αυτισμό. 

Εγώ: Εεε κάποιες υπηρεσίες υγείας που ενδεχομένως να παρέχει το σχολείο; 

Μητέρα 2: Δεν γνωρίζω… 

Εγώ: Άρα δεν… δεν γνωρίζετε να έχουν, έτσι; 

Μητέρα 2: Νομίζω πως δεν έχουν. 

Εγώ: Χμ! Εεε υπάρχουν παράγοντες που σας ανησυχούν σχετικά με τη σχολική 

ένταξη του παιδιού σας και με την ακαδημαϊκή του επίδοση αργότερα;  

Μητέρα 2: Ναι! Το πρόβλημα είναι ότι η κάθε περίπτωση αυτισμού είναι 

διαφορετική. Σε εμάς, έτσι όπως είναι εδώ στη Λάρισα και στην Ελλάδα γενικότερα, 

βάζουν όλα τα παιδάκια σ’ ένα τμήμα με την ταμπέλα «αυτιστικό». Κάθε παιδάκι, 

όμως, έχει διαφορετικές δυνατότητες οπότε εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα. Αν 

ανάλογα με τις δυνατότητες χώριζαν τα παιδιά σε τμήματα, θα ήταν καλύτερα. Γιατί 

στο τμήμα που είναι ο γιος μου δεν είναι όλα τα παιδάκια το ίδιο. Το δικό μου το 

παιδί μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω. Κι αυτό μου λεν και οι δασκάλες για του 

χρόνου ότι καλά είναι να πάει σε ένα σχολείο με παράλληλη στήριξη. Δεν μπορούν 

όλα τα παιδάκια να το κάνουν. Η δασκάλα δεν μπορεί να έχει όλα τα παιδάκια σε μία 

αίθουσα και να ασχολείται το ίδιο. 

Εγώ: Κατάλαβα, καταλαβαίνω. Εεε  (κάνω λάθος ερώτηση)………………….. 
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Μητέρα 2: Τώρα όταν λέτε για σχολείο εννοείτε και το Κέντρο Ημέρας; 

Εγώ: Όχι. Μιλάμε για το σχολείο… Εεε θα μιλήσουμε τώρα για την κοινωνική 

ένταξη των… του παιδιού. Θεωρείτε ότι το σχολείο προετοιμάζει τα παιδιά με 

ιδιαιτερότητες και ειδικότερα με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού να 

κοινωνικοποιηθούν; Βοηθάει στην κοινωνικοποίηση; 

Μητέρα 2: Νομίζω πως ναι. Όσο μπορούνε, ναι. Το κάνουνε. 

Εγώ: Χμ. Πιστεύετε τώρα ότι η πολιτεία βοηθάει τα παιδιά με ιδιαιτερότητες και πιο 

συγκεκριμένα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές να ενταχθούν ομαλά στην 

κοινωνία; Για τη πολιτεία μιλάμε… 

Μητέρα 2: Όχι όσο θα έπρεπε νομίζω. Μπορούσε να κάνει και περισσότερα. Αυτό το 

κτήριο για να στεγαστούν το ζητάνε εδώ και χρόνια. Και οι προηγούμενοι γονείς και 

εμείς και ακόμη δεν έχει γίνει, παράδειγμα το πιο απλό, το σχολείο. Είναι σε ένα 

κοντέινερ. 

Εγώ: Α μάλιστα. Τώρα κατάλαβα. 

Μητέρα 2: Γι’ αυτό! Είναι το Δημοτικό, κανονικό κτήριο και δίπλα ένα κοντείνερ… 

Εγώ: Συστεγάζονται στην ουσία… 

Μητέρα 2: Ναι… το νηπιαγωγείο. Και μέσα σε μία αίθουσα είναι όλοι αυτοί οι 

δάσκαλοι. Μοιράζονται αίθουσες απ’ το Δημοτικό για να κάνουν τη δουλειά τους και 

ένας τεράστιος χώρος για προαύλιο που είναι λίγο επικίνδυνο. Μαζί με τα παιδιά του 

Δημοτικού που έχουν πιο πολλά θέματα. 

Εγώ: Σαφώς, σαφώς. Εεε υπάρχει τώρα συνεργασία μεταξύ του σχολείου και των 

φορέων για την κοινωνικοποίηση του παιδιού σας; Για παράδειγμα, συνεργάζεται το 

σχολείο με την εκκλησία, κάποιους δημόσιους φορείς…; 

Μητέρα 2: Ναι. Και στην εκκλησία πηγαίνουν, πηγαίνουν τακτικά. Και σε μουσεία 

έχουν πάει, στην πινακοθήκη έχουν πάει, σε παιδότοπο… Αυτό νομίζω βοηθάει στην 

κοινωνικοποίηση. 
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Εγώ: Χμ… Τέλεια, τέλεια! Εεε υπάρχει συνεργασία τώρα μεταξύ του σχολείου και 

εσάς εεε της οικογένειας για να συνεχιστεί η κοινωνική εκπαίδευση του παιδιού και 

στο σπίτι; 

Μητέρα 2: Υπάρχει ενημέρωση, από κει και πέρα είναι στο χέρι του κάθε γονιού, τι 

μπορεί να προσφέρει. 

Εγώ: Μάλιστα. Άρα υπάρχει τέλος πάντων ένα παράθυρο συνεργασίας, λόγω της 

ενημέρωσης… 

Μητέρα 2: Ναι, βεβαίως υπάρχει. 

Εγώ: Μάλιστα! Εεε γνωρίζετε τώρα κάποιες τεχνικές εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί 

το σχολείο για να ενισχύσει τις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με αυτισμό; 

Μητέρα 2: Ναι είναι το πρόγραμμα TEACCH που χρησιμοποιούν, αν αυτό 

εννοείτε… Εεε και το PECS, αλλά πιο πολύ με το TEACCH δουλεύουν. 

Εγώ: Χμ… Εεε σας βοήθησε το σχολείο για τα θέματα αυτά; 

Μητέρα 2: Ναι. 

Εγώ: Εεε μάλιστα!Εεε… 

Μητέρα 2: Όχι όσο θα έπρεπε. Πιο πολλή βοήθεια ήτανε απ’ το Κέντρο Ημέρας 

παρά απ’ το σχολείο. Ίσως το θεωρούσαν δεδομένο. 

Εγώ: Εεε τελευταία μου ερώτηση… είναι  τι προσδοκάτε εσείς για τη καλύτερη 

ένταξη του παιδιού σας στη κοινωνία; 

Μητέρα 2: Περισσότερη ενημέρωση και προς τους γονείς και προς την κοινωνία. 

Και το κράτος να χορηγεί τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς όπου χρειάζεται. 

Κατάλληλες υποδομές, κατάλληλοι εκπαιδευτικοί και ενημέρωση και χρήματα για το 

σκοπό αυτό. 

Εγώ: Εεε ευχαριστώ πάρα πολύ… 

Μητέρα 2: Παρακαλώ! Ελπίζω να βοήθησα! 
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