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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
 

Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή που αρχίζει συνήθως στην παιδική ηλικία, το αργότερο, 

κατά τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής. Δεν υπάρχει ενιαία δοκιμασία για τη διάγνωση της 

διαταραχής του φάσματος του αυτισμού και δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει βρεθεί η θεραπεία, 

η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ωρίμανση του παιδιού με 

ΔΑΦ, ελαχιστοποιώντας κατά το δυνατό τις παθολογικές συμπεριφορές και βελτιώνοντας το 

επίπεδο ζωής του παιδιού αλλά και της οικογένειάς του.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση της άσκησης στη συμπεριφορά 

παιδιών με ΔΑΦ. Στην έρευνα συμμετείχε ένα αγόρι ηλικίας 7 ετών το οποίο φοιτά σε γενικό 

σχολείο και διαγνώστηκε στην ηλικία των 2.5 ετών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, ενώ 

στην ηλικία των 3.5 ετών με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Η ετήσια 

επαναξιολόγηση τον προσδιόρισε ως ένα παιδί με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας στην 

ηλικία των 6 ετών. Η έρευνα περιλάμβανε τρεις φάσεις. Με τη μέθοδο της συνέντευξης μέσω 

ερωτηματολογίου, συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούσαν τη γενικότερη εικόνα του 

αγοριού. Στο ίδιο ερωτηματολόγιο απάντησαν όλοι οι συμμετέχοντες (γονείς, δασκάλα 

γενικής τάξης, δασκάλα παράλληλης στήριξης και καθηγήτρια φυσικής αγωγής) 2 ημέρες 

πριν και 2 ημέρες μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης καταγράφοντας τις 

παρατηρήσεις τους. Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους συμμετέχοντες είχε σκοπό να 

διερευνήσει τέσσερις τομείς : α) Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας, β) Σημασιολογικές 

κατηγορίες και χρήση των λέξεων, γ) Πλαίσιο επικοινωνίας και δ) Τρόποι επικοινωνίας. Για 

την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Η παρέμβαση 

διήρκεσε 12 εβδομάδες (από 21-09-2016 έως 18-12-2016), με συχνότητα 3 φορές ανά 

εβδομάδα και διάρκεια 40-45 λεπτά ανά συνεδρία. Το πρόγραμμα παρέμβασης περιλάμβανε 

ασκήσεις ισορροπίας, ασκήσεις αυτογνωσίας, ομαδικά παιχνίδια (ανά 3-4 άτομα), ασκήσεις 

οπτικοκινητικού συντονισμού, πλευρική κίνηση και δρομικά παιχνίδια αίσθησης του χώρου 

και του χρόνου. Μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, το παιδί εμφάνισε 

σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς και σχεδόν σε όλες τις υποκατηγορίες.  

Συμπεραίνεται ότι ένα εξατομικευμένο και καλά δομημένο πρόγραμμα άσκησης προκάλεσε 

σημαντική βελτίωση στη συμπεριφορά, τις δεξιότητες και στην επικοινωνία ενός αγοριού με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.  
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ABSTRACT 

 

Autism is a disorder that usually begins in childhood, during the first three years of life, at the 

latest. There is no single test to diagnose autism spectrum and since treatment has not been 

found yet, education has an important role in the maturation of a child with ASD, minimizing 

possible pathological behaviors and improving the standard of living of the child and his 

family. 

The purpose of this study was to examine the effect of exercise on the behavior of children 

with ASD. The survey involved a  7 years old boy who attends a mainstream school and was 

diagnosed at the age of 2.5 years with pervasive developmental disorder, and at the age of 3.5 

years with autistic spectrum disorder. The annual reassessment identified him as a child with 

high functioning autism at the age of 6. The study consisted of three phases. In the interview 

process through a questionnaire, data concerning the overall picture of the boy was collected. 

The same questionnaire was answered by all participants (parents, general class teacher, 

parallel support teacher and physical education teacher) two days before and two days after 

the implementation of the intervention program , recording their observations. The aim of the 

questionnaire  was to investigate four areas:  Intention or function of communication, b) 

Semantic categories and use of words, c) Context communication and d) Ways of 

communication. For data analysis used the SPSS statistical package. The intervention lasted 

12 weeks (from 09.21.2016 to 18.12.2016), with a frequency of 3 sessions  per week and the 

duration per session was 40-45 minutes . The intervention program included balance 

exercises, self-awareness exercises, team games (for 3-4 people), optical and kinetic 

coordination exercises, lateral movement and games in order to sense space and time. After 

the implementation of the intervention program, the child showed significant improvement in 

all sectors and in almost all subcategories.  The conclusion is  that an individualized and 

structured exercise program results  a significant improvement in behavior, skills and 

communication for a child with ASD. 

 

Α2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) είναι σύνθετες, δια βίου, 

νευροαναπτυξιακές καταστάσεις σε μεγάλο βαθμό άγνωστης αιτιολογίας. Είναι πολύ πιο 

συχνές από ότι πιστευόταν παλαιότερα, το δεύτερο σε συχνότητα νόσημα ανάμεσα στις 

σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές, μετά τη νοητική υστέρηση. Παρόλο που ένα συστατικό 
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κληρονομικότητας έχει καταδειχθεί ως αιτία εμφάνισης της ΔΑΦ, οι κίνδυνοι που οφείλονται 

στα γονίδια μένει ακόμη να προσδιοριστούν. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί επίσης 

να διαδραματίσουν ένα ρόλο, ίσως μέσω των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

γονιδίων και περιβάλλοντος, αλλά οι ακριβείς αιτίες ακόμα δεν είναι γνωστές. Ένας αριθμός 

ενδογενών βιοδεικτών που σχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού έχουν ερευνηθεί 

και αυτό μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό σημαντικών βιολογικών οδών που, με τη σειρά 

τους, θα συμβάλλουν στην ανακάλυψη των ειδικών γονιδίων που είναι υπεύθυνα για τον 

αυτισμό και των εκθέσεων σε αυτά. 

Στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας θα αναφερθούν οι επικρατέστεροι ορισμοί της 

διαταραχής του φάσματος του αυτισμού, το οικονομικό κόστος που έχει για την οικογένεια 

και την κοινωνία, στην επιδημιολογία, την πρόγνωση και τη διάγνωση, καθώς και στις 

διάφορες μεθόδους αντιμετώπισης του αυτισμού. Επίσης, θα μελετηθούν τα κινητικά 

χαρακτηριστικά των παιδιών με αυτισμό, ο ρόλος της ψυχοκίνησης (άσκησης) στον αυτισμό, 

καθώς και η μέθοδος TEACCH και τα όργανα μέτρησης PEP-R και CARS. Τέλος, θα 

αναφερθούν προηγούμενες μελέτες σχετικές με το θέμα της διατριβής.  

Στο ερευνητικό κομμάτι θα παρουσιαστεί η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ένα 

αγόρι 7 ετών με ΔΑΦ. Μέσω ερωτηματολογίου καταγράφηκε η συμπεριφορά και η 

λειτουργικότητά του σε 4 τομείς πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση διάρκειας 12 

εβδομάδων. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να επιβεβαιώσει ή όχι την υπόθεση ότι η άσκηση 

μπορεί να βελτιώσει τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις του παιδιού στους συγκεκριμένους 

τομείς. 

 

Α3. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 
 

Τριάντα χρόνια πριν ο αυτισμός θεωρείτο μια σπάνια διαταραχή της παιδικής ηλικίας 

που συνδέεται με σοβαρή νοητική αναπηρία, έλλειψη κοινωνικής συνείδησης και απουσία 

εκφραστικής γλώσσας. Σήμερα, το φάσμα των αυτιστικών διαταραχών (ή Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος, ΔΑΦ ή ASD) αναγνωρίζεται πλέον ως ένα σύνολο κοινών 

αναπτυξιακών διαταραχών, με παρουσία σε περίπου 1 ανά 110 παιδιά στις ΗΠΑ (Δίκτυο 

Παρακολούθησης Αυτισμού και Αναπτυξιακών Αναπηριών για το έτος 2006, Principal 

Investigators, 2009). Πολλά από τα συμπτώματα που περιγράφηκαν αρχικά από τον Leo 

Kanner στο πρωτοποριακό άρθρο του για τον αυτισμό το 1943 και οριοθετούνται κατά την 

έρευνα στα τέλη του 1960 και του 1970 εξακολουθούν να ισχύουν (Dawson et al. 2009). 
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Το 1943, ο Leo Kanner δημοσίευσε τη θεμελιώδη εργασία του σχετικά με τον 

αυτισμό. Περιέγραψε με σαφήνεια 11 κοινωνικά απομονωμένα παιδιά, με "αυτιστικές 

διαταραχές της συναισθηματικής επαφής", μειωμένη επικοινωνία και συμπεριφορά, καθώς 

και ακαμψία. Ο Kanner επινόησε τον όρο «παιδικός αυτισμός» και αναζήτησε την αιτιολογία 

από πλευράς των βιολογικών διεργασιών όταν όλη η προσοχή επικεντρώνονταν στις 

αναλυτικές θεωρίες. Η μελέτη του δεν έτυχε μεγάλης προσοχής και τα παιδιά με τα 

συγκεκριμένα προβλήματα διαγνώστηκαν με σχιζοφρένεια παιδικής ηλικίας (Gallo & 

Volkmar, 2003).  

Το φάσμα του αυτισμού ή αυτιστικό φάσμα περιγράφει μια σειρά από καταστάσεις 

που ταξινομούνται ως νευροαναπτυξιακές διαταραχές στην πέμπτη αναθεώρηση του 

διαγνωστικού ελέγχου της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης και Στατιστικού Εγχειριδίου 

των Ψυχικών Διαταραχών 5η έκδοση (DSM-V). Το DSM-V, που δημοσιεύθηκε το 2013, 

επαναπροσδιόρισε το φάσμα του αυτισμού για να συμπεριλάβει τις προηγούμενες (DSM-IV-

TR) διαγνώσεις αυτισμού, το σύνδρομο Asperger, τη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη 

προσδιοριζόμενη αλλιώς (PDD-NOS), τη διαταραχή του συνδρόμου Rett και την παιδική 

αποδιοργανωτική διαταραχή. Οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται από κοινωνικά 

ελλείμματα και δυσκολίες επικοινωνίας, στερεοτυπικές ή επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές 

και ενδιαφέροντα, αισθητηριακά προβλήματα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, γνωστικές 

ελλείψεις. 

Αντί της κατηγοριοποίησης αυτών των διαγνώσεων, το DSM-V θα υιοθετήσει μια 

μονοδιάστατη προσέγγιση για τη διάγνωση διαταραχών που εμπίπτουν στο φάσμα του 

αυτισμού. Θεωρείται ότι τα άτομα με ΔΑΦ είναι καλύτερο να αντιπροσωπεύονται με μια 

μόνο διαγνωστική κατηγορία, επειδή επιδεικνύουν παρόμοια είδη συμπτωμάτων και είναι 

καλύτερα να είναι διαφοροποιημένα από τις κλινικά προσδιορισμένες διαταραχές (π.χ. 

γνωστές γενετικές διαταραχές και νοητική αναπηρία). Μια επιπλέον αλλαγή στο DSM-V 

είναι ότι ο περιορισμός προσδιορισμού της ηλικίας έχει επίσης χαλαρώσει από 3 ετών σε 

«πρώιμη περίοδο ανάπτυξης», με μια σημείωση ότι τα συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν 

αργότερα όταν οι απαιτήσεις υπερβαίνουν τις δυνατότητες (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Ο αυτισμός, το σύνδρομο Asperger, και η PDD-NOS μερικές φορές ονομάζονται 

αυτιστικές διαταραχές αντί ΔΑΦ,  ενώ ο αυτισμός το ίδιο συχνά ονομάζεται αυτιστική 

διαταραχή ή αυτισμός της παιδικής ηλικίας. Παρά το γεγονός ότι ο παλαιότερος όρος της  

διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής και ο νεότερος όρος της διαταραχής του φάσματος του 

αυτισμού σε μεγάλο βαθμό ή εξ ολοκλήρου επικαλύπτονται, ο πρώτος αποσκοπούσε στο να 
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περιγράψει ένα συγκεκριμένο σύνολο διαγνωστικών χαρακτηριστικών, ενώ ο δεύτερος 

αναφέρεται σε μια αξιωματική διαταραχή του φάσματος που συνδέει τις διάφορες συνθήκες. 

Επιπλέον, το σύνδρομο Asperger διακρίνεται από τον αυτισμό στο DSM-IV λόγω της 

απουσίας καθυστέρησης στη γλωσσική ανάπτυξη, αλλά και στο ότι τα άτομα αυτά δεν 

εμφανίζουν σημαντική απόκλιση από το μέσο φυσιολογικό Δείκτη Νοημοσύνης. Η PDD-

NOS θεωρήθηκε ως «άτυπος αυτισμός», επειδή συχνά χαρακτηρίζεται από ηπιότερα 

συμπτώματα του αυτισμού ή συμπτώματα σε ένα μόνο τομέα όπως είναι οι κοινωνικές 

δυσκολίες (Turner & Stone, 2007). Στο DSM-V λοιπόν και οι δύο αυτές διαγνώσεις έχουν 

υπαχθεί στη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (American Psychiatric Association, 

2013). 

Ο όρος ΔΑΦ χρησιμοποιείται πλέον ευρέως. Παρά το γεγονός ότι η έννοια της ΔΑΦ 

έχει γίνει πιο οικεία, σημαντικά ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τις πιο ακριβείς και 

αποτελεσματικές διαδικασίες για την διάγνωση της διαταραχής  και τις καλύτερες δυνατές 

θεραπείες. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά επηρεάζουν άμεσα την πολιτική των 

κοινωνικών αποφάσεων σχετικά με την κλινική πρακτική και την εκπαίδευση των παιδιών με 

ΔΑΦ και των οικογενειών τους (Abrahams & Geschwind, 2008). 

Ο αυτισμός είναι ένα νευροαναπτυξιακό σύνδρομο που ορίζεται από ελλείμματα στην 

κοινωνική αμοιβαιότητα και την επικοινωνία και από ασυνήθιστες, περιορισμένες και 

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές (American Psychiatric Association, 2005). Σύμφωνα με 

την Παιδιατρική Ακαδημία  των Η.Π.Α., η ΔΑΦ είναι μια νευρολογική διαταραχή, με βάση 

την οποία επηρεάζονται οι κοινωνικές δεξιότητες, η επικοινωνία και η συμπεριφορά του 

παιδιού. Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή που αρχίζει συνήθως στην παιδική ηλικία, το 

αργότερο, κατά τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής. Οι γονείς συχνά ανησυχούν πρώτα γιατί το 

παιδί τους δεν χρησιμοποιεί λέξεις για να επικοινωνήσει, ακόμα κι αν αυτό απαγγέλει 

αποσπάσματα από ταινίες ή λέει την αλφάβητο. Αν και τα κοινωνικά ελλείμματα μπορεί να 

μην είναι αμέσως εμφανή στα πρώτα χρόνια, γίνονται σταδιακά πιο εμφανή καθώς το παιδί 

γίνεται πιο κινητικό, ενώ τα άλλα παιδιά εξελίσσονται περισσότερο κοινωνικά. Τα μικρά 

παιδιά με αυτισμό συχνά δεν αναζητούν άλλους όταν είναι ευτυχισμένα, δεν δείχνουν 

σημάδια ενδιαφέροντος και δεν καλούν τους γονείς τους με το όνομα. Στην προσχολική 

ηλικία αρχίζουν να αναπτύσσονται επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, όπως η χρήση 

περιφερικής όρασης ή ειδικές κινήσεις με το χέρι και το δάχτυλο (Farley et al. 2009). 

Η ΔΑΦ προκαλεί τεράστια οικονομική επιβάρυνση στις οικογένειες και την κοινωνία 

γενικότερα. Πρόσφατες εκθέσεις τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από τη Μεγάλη 

Βρετανία δίνουν εκτιμώμενο κόστος για τις οικογένειες από 3 έως 5 εκατομμύρια δολάρια 
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πέρα από το συνηθισμένο κόστος για την ανατροφή ενός υγιούς παιδιού σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής του. Οι δε εκτιμήσεις για το  κοινωνικό κόστος στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 

σχεδόν $ 90 δισεκατομμύρια τον χρόνο. Σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά με εξειδικευμένες 

ανάγκες στον τομέα της υγείας, τα παιδιά με ΔΑΦ είναι υποβαθμισμένα, με καθυστερημένη 

ή λιγότερη υγειονομική περίθαλψη, στερούνται την απαιτούμενη οικογενειακή φροντίδα και 

αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες με τις ιατρικές παραπομπές και γνωμοδοτήσεις. 

Επιπλέον, οι οικογένειες των παιδιών με ΔΑΦ έχουν περισσότερα οικονομικά προβλήματα, 

καθώς χρειάζονται να δαπανούν περισσότερο χρόνο στο συντονισμό της υγειονομικής 

περίθαλψης (πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα) για τα δικά τους παιδιά και, επομένως, είναι 

πιο πιθανό ο ένας γονέας να αναγκαστεί να σταματήσει ή να μειώσει την εργασία του από ότι 

οι οικογένειες των άλλων παιδιών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Honberg 

et al. 2009; Kogan et al. 2008). Τα ανωτέρω  κόστη της ΔΑΦ αντανακλούν κατά κύριο λόγο 

τις ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της ζωής του πάσχοντος και την απώλεια 

εισοδήματος στην οικογένειά του. Η πραγματικότητα είναι ότι η απουσία ικανοποιητικού 

επιπέδου κοινωνικών μηχανισμών (π.χ. δημόσια υγεία ή κατάλληλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα), τα οποία μπορούν να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των ατόμων με ΔΑΦ, 

αναγκάζει τις οικογένειες να καλύπτουν με δικά τους ποσά την κρατική ανεπάρκεια. Ένα 

ενθαρρυντικό εύρημα που προκύπτει από τις τελευταίες έρευνες είναι ότι σχετικά μικρές 

αλλαγές στην ανεξαρτησία και τις προσαρμοστικές ικανότητες του παιδιού με ΔΑΦ  μπορεί 

να εξοικονομήσει σημαντικό ποσό χρημάτων (Kogan et al. 2008). Το κόστος είναι μικρότερο 

για τα άτομα με ΔΑΦ που έχουν λιγότερο σοβαρές γνωστικές διαταραχές (Järbrink et al. 

2007; Knapp et al. 2009). Οι προκλήσεις, λοιπόν, είναι να δημιουργηθούν κοινωνικές 

πολιτικές που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ανεξαρτησίας των 

παιδιών και των ενηλίκων με ΔΑΦ και, παράλληλα, θα μειώσουν τις τεράστιες οικονομικές 

και προσωπικές δαπάνες για την ανατροφή ενός παιδιού με ΔΑΦ. 

 

Α4. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Οι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) εκτιμάται ότι επηρεάζουν το 1% 

περίπου των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εκτίμηση αυτή είναι σύμφωνη και με τις 

εκτιμήσεις από τις άλλες βιομηχανικές χώρες. Ωστόσο, τα κρούσματα αυτισμού έχουν 

αυξηθεί σημαντικά σε σύντομο χρονικό διάστημα με βάση τα δεδομένα από πολλαπλές 

μελέτες, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανικών Κέντρου Ελέγχου, Παρακολούθησης και 

Πρόληψης Νοσημάτων του Αυτισμού και των Αναπτυξιακών Αναπηριών. Είτε οι αυξήσεις 

13 
 



των ΔΑΦ εν μέρει οφείλονται σε πραγματική αύξηση ή αποκλειστικά εξαιτίας της αλλαγής 

στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των καινούργιων μεθόδων ταυτοποίησης ατόμων 

με ΔΑΦ. Είναι σαφές ότι περισσότερα παιδιά ταυτίζονται με τη ΔΑΦ τώρα σε σχέση με το 

παρελθόν και οι επιπτώσεις στα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες είναι σημαντικές 

(National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, 2011). 

Από τις επιδημιολογικές μελέτες είναι πιθανό να εξάγονται παρατηρήσεις που 

ενδεχόμενα χρήζουν περαιτέρω εξέτασης. Για παράδειγμα, σχεδόν σε όλες τις μελέτες 

αναφέρεται αναλογία περίπου 4-5 αγοριών για κάθε 1 κορίτσι με ΔΑΦ (Newschaffer, 2007). 

Ωστόσο, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν μελέτες των ατόμων με ΔΑΦ προκειμένου να 

εξηγηθεί ο βιολογικός μηχανισμός που οδηγεί τα αγόρια να επηρεάζονται περισσότερο από 

τα κορίτσια. Επιπλέον, άλλα είδη επιδημιολογικών μελετών μπορούν να μας βοηθήσουν να 

καταλάβουμε τους παράγοντες κινδύνου για ΔΑΦ. 

Στο παρελθόν, ο αυτισμός θεωρούνταν σπάνια πάθηση, που επηρεάζει περίπου ένα στα 

2.000 άτομα. Ξεκινώντας στα μέσα της δεκαετίας του 1990, εκφράσθηκαν ανησυχίες για την 

αύξηση του αριθμού των ατόμων με αυτισμό που εντοπίστηκαν στα συστήματα παροχής 

υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μελέτες, βασισμένες στον πληθυσμό των ΗΠΑ, που 

ξεκίνησαν στις αρχές του 1990, αναφέρθηκε ότι η εμφάνιση του αυτισμού είχε αυξηθεί 

σημαντικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, εύρημα που επιβεβαιώθηκε από πολλές άλλες 

μελέτες. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις είναι ότι ο αυτισμός εμφανίζεται στο 1% περίπου των 

παιδιών. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι σημαντικές για τον προγραμματισμό των αναγκών και 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και για τον εντοπισμό πιθανών παραγόντων κινδύνου 

για την εμφάνιση της ΔΑΦ. Οι ανησυχίες αυτές προκάλεσαν τοπική, εθνική και διεθνή 

δράση όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη των υπηρεσιών. Ωστόσο, τα άτομα και οι 

οικογένειες που σχετίζονται με τη ΔΑΦ συνεχίζουν να έχουν δια βίου πολλές ανάγκες 

(Fombonne, 2009).  

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι σήμερα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5.000 παιδιά 

και ενήλικα άτομα με κλασικό αυτισμό και 30.000 άτομα με αυτιστικού τύπου διαταραχές 

της ανάπτυξης. Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι τα νούμερα αυτά είναι κατά πολύ μεγαλύτερα 

καθώς διευρύνεται η διαδικασία της διάγνωσης (http://noesi.gr/book/syndrome/autism# 

sthash.oAgvzRlS.dpuf ). 

Οι μέθοδοι για τον προσδιορισμό της εξάπλωσης του αυτισμού, βασίζονται σε 

συστήματα παροχής υπηρεσιών, τα μητρώα, τις έρευνες και στα άτομα που έχουν ήδη 

διαγνωστεί με ΔΑΦ. Οι επιδημιολογικές μελέτες ελέγχουν συστηματικά τον πληθυσμό και 

αυτό μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό ατόμων που δεν είχαν προηγουμένως διαγνωσθεί 
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με ΔΑΦ. Οι μελέτες αυτές  συνήθως καταλήγουν σε υψηλότερες και πληρέστερες εκτιμήσεις 

σχετικά με την διάχυση του αυτισμού. Οι περισσότερες επιδημιολογικές μελέτες έχουν 

διεξαχθεί στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και περιοχές της Ασίας. Υπάρχουν 

περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά του αυτισμού 

σε άλλες περιοχές του κόσμου. Από την πρώτη επιδημιολογική μελέτη στη δεκαετία του 

1960, πολλές μελέτες που ενσωματώνουν τις αλλαγές στα  διαγνωστικά κριτήρια έχουν 

υπολογίσει την εξάπλωση του αυτισμού (Centers for Disease Control and Prevention, 2008). 

Από το 1940 και μέχρι το 1980 ο αυτισμός αναφέρονταν κυρίως σε άτομα με σοβαρή 

αυτιστική διαταραχή και θεωρούνταν σπάνιος καθώς προσέβαλλε περίπου 1 ανά 2.000 

παιδιά (0.05%) (Fombonne, 2009). Σε αρκετές μελέτες όπου χρησιμοποιήθηκαν τα τρέχοντα 

εργαλεία διάγνωσης της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων (ICD-10) και της  Αμερικανικής 

Ψυχιατρικής Εταιρείας, καθώς και το στατιστικό εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών 

(DSM-IV) και έχουν διεξαχθεί στις βιομηχανικές χώρες εντοπίζοντας όχι μόνο τον αυτισμό 

αλλά και το ευρύτερο φάσμα του, παρέχουν μια καλύτερη εκτίμηση της εξάπλωσης της ΔΑΦ 

σε έξι ή επτά τοις χιλίοις (6%0 ή 7%0) μεταξύ των ανηλίκων. Αυτές οι εκτιμήσεις είναι πάνω 

από δέκα φορές μεγαλύτερες από τους υπολογισμούς που χρησιμοποιούσαν τα προηγούμενα 

κριτήρια. Ωστόσο, σε μερικές από τις πιο πρόσφατες μελέτες έχουν τεκμηριωθεί ακόμη 

υψηλότερες εκτιμήσεις για την εμφάνιση της ΔΑΦ σε περισσότερο από 1% κατά μέσο όρο 

και πάνω από 2% μεταξύ των παιδιών σε ορισμένες περιοχές της Ασίας, της Ευρώπης και 

της Βόρειας Αμερικής (Kim et al., 2011).  

Οι μελέτες επιδημιολογίας που περιλαμβάνουν άμεση εξέταση του πληθυσμού γενικά 

αναφέρουν υψηλότερες εκτιμήσεις για την εμφάνιση της ΔΑΦ σε σχέση με εκείνες που 

βασίζονται σε διοικητικά δεδομένα ή σε αρχεία. Η εγκυρότητα από τον έλεγχο του 

πληθυσμού μπορεί, ωστόσο, να τεθεί σε κίνδυνο από τα χαμηλά ποσοστά ανταπόκρισης και 

τα πιθανά ψευδή στοιχεία. Από μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2012 στην Ολλανδία σε 3 

περιοχές, κάνοντας επανέλεγχο των αρχείων, διαπιστώθηκε ότι το 21-23% των παιδιών που 

χαρακτηρίζονται με ΔΑΦ δεν είχαν προηγουμένως τέτοια ένδειξη στα αρχεία τους 

(Roelfsema et al., 2012). Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις για τον Δυτικό κόσμο αναφέρουν ότι, 

κατά μέσο όρο, 1 στα 88 παιδιά (εύρος από 1 στα 47 παιδιά έως 1 στα 210) ταυτοποιήθηκαν 

με ΔΑΦ, που αντιστοιχεί σε αύξηση 78% σε μια περίοδο έξι ετών (2002 έως 2008). Η γενική 

τάση στην εμφάνιση της ΔΑΦ δείχνει μια σταθερή αύξηση, αλλά με διακύμανση μεταξύ  

περιοχών και υποομάδων. Η αύξηση αυτή μπορεί μερικώς να εξηγηθεί από παράγοντες όπως 

η καλύτερη πρόσβαση στα αρχεία και η πιο μεθοδική καταγραφή τους, καθώς και από τη 

βελτίωση της αναγνώρισης των συγκεκριμένων υποομάδων όπως τα Ισπανόφωνα παιδιά στις 
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Η.Π.Α. και τα παιδιά χωρίς γνωστικά προβλήματα. Ωστόσο, από τους παράγοντες αυτούς 

δεν εξηγείται η συνολική αύξηση στην εμφάνιση της ΔΑΦ (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2008). 

Η ύπαρξη μιας «επιδημίας αυτισμού» λαμβάνεται ως δεδομένο από εκείνους που 

πιστεύουν ότι ο αυτισμός έχει μια κυρίαρχη περιβαλλοντική αιτία. Ο όρος «επιδημία» 

συνεπάγεται επίσης ένα περιβαλλοντικό παράγοντα, όπως μια μόλυνση. Από την 

επιδημιολογία της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού, δεν αναφέρθηκε ποτέ ως 

συμπέρασμα η ύπαρξη επιδημίας αυτισμού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο αριθμός των 

διαγνώσεων αυτισμού έχει αυξηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αλλά τα στοιχεία δείχνουν 

έντονα ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στον τρόπο διάγνωσης του αυτισμού  και δεν είναι 

αντιπροσωπευτική μιας πραγματικής αύξησης. 

Επιπρόσθετα, στήριξη σε αυτά τα δεδομένα, παρέχεται από μια πρόσφατα 

δημοσιευμένη μελέτη στην οποία εξετάστηκε ο αυτισμός και η ΔΑΦ στην παγκόσμια 

επικράτεια. Στη συγκεκριμένη μελέτη αναφέρθηκε ότι «Το 2010 υπήρχαν περίπου 52 

εκατομμύρια περιπτώσεις αυτισμού, που αντιστοιχούσε σε συχνότητα 7.6 ανά 1000 ή 1 στα 

132 άτομα. Μετά τον συνυπολογισμό των μεθοδολογικών διαφορών, δεν υπήρχαν σαφείς 

ενδείξεις αύξησης της αυτιστικής διαταραχής ή άλλες μορφές ΔΑΦ μεταξύ του 1990 και του 

2010. Παγκόσμια, παρατηρήθηκε μια μικρή περιφερειακή διαφοροποίηση ως προς την 

αύξηση της εμφάνισης του αυτισμού» (Psychological Medicine, 2015). 

Το 1990, σύμφωνα με τη μελέτη, η διάχυση του αυτισμού ήταν 7.5 ανά 1000 άτομα 

που δεν διαφέρει σημαντικά από το 7.6 το 2010. Πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα 

στοιχεία με εκείνα από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΠΝΟ) στις 

Η.Π.Α. και από άλλες πηγές που δείχνουν αύξηση του μετρούμενου δείκτη διάχυσης; Το 

ΚΕΠΝΟ, για παράδειγμα, αναφέρει τη διάχυση της ΔΑΦ στις ΗΠΑ το 2000 ως 1 στα 150 

άτομα και το 2010 ως 1 στα 68 άτομα (Workshop on US data to evaluate changes in the 

prevalence of autism spectrum disorders. 2011). Οι συντάκτες της νέας μελέτης εξηγούν ότι 

η χρήση διοικητικών στοιχείων, όπως εκθέσεων και αρχείων είναι εξαιρετικά προβληματική: 

«Η μελέτη μας έγινε με στόχο να ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισμοί από τη χρήση στοιχείων 

για τη διάχυση της ΔΑΦ από διάφορες πηγές, χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες στρατηγικές 

για κάθε περίπτωση ανεύρεσης και με τη χρήση συμμεταβλητών για την προσαρμογή της 

συστηματικής μεροληψίας. Μετά την προσαρμογή και τη μεταβλητή μεθοδολογία της 

μελέτης, τα μοντέλα μας δείχνουν ότι η διάχυση του αυτισμού φαίνεται να έχει παραμείνει 

σχετικά σταθερή κατά τα τελευταία 20 χρόνια» (Psychological Medicine, 2015). 
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Καμία μελέτη δεν είναι ποτέ αμετάκλητη, αλλά στη συγκεκριμένη τα αποτελέσματα 

είναι σύμφωνα με εκείνα άλλων μελετών στις οποίες έχει εξετασθεί η διάχυση του αυτισμού 

ή η συχνότητα εμφάνισής του και προσπαθούν να ελέγξουν τις διαφορές που υπάρχουν 

ερευνώντας τις μεθόδους διάγνωσης. Σε μια μελέτη (Taylor, 2006) υποστηρίχθηκε ότι: «Η 

καταγεγραμμένη συχνότητα του αυτισμού έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό 

αντικατοπτρίζει μεγαλύτερη αναγνώριση με τις αλλαγές στις διαγνωστικές πρακτικές που 

συνδέονται με καλύτερα  εκπαιδευμένο προσωπικό, διεύρυνση των διαγνωστικών κριτηρίων 

που συμπεριλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα της αυτιστικής διαταραχής, μεγαλύτερη προθυμία 

από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να αποδεχθούν τη διάγνωση (εν μέρει και λόγω του 

να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες) και καλύτερα συστήματα καταγραφής». Με άλλα λόγια, 

σε αρκετές μελέτες έχει καταγραφεί αυξημένη παρακολούθηση για τον αυτισμό, διεύρυνση 

των διαγνωστικών κριτηρίων και αυξημένη προθυμία να αποδεχθούν τη διάγνωση οι γονείς 

και οι εκπαιδευτικοί. Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, η εμφάνιση του αυτισμού είναι 

σταθερή σε βάθος χρόνου. 

Οι επιδημιολογικές μελέτες είναι συχνά προσεκτικές στα συμπεράσματά τους, καθώς 

δεν μπορούν να αποκλείσουν άλλους παράγοντες, όπως το περιβάλλον ή την πραγματική 

αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων αυτισμού. Στις μελέτες αυτές, ωστόσο, δεν 

παρέχονται αποδείξεις είτε για μια πραγματική αύξηση είτε για οποιουσδήποτε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες ως αίτια. Αντίθετα, οι διαγνώσεις αυτισμού φαίνεται να 

συσχετίζονται καλύτερα με την κοινωνική ευαισθητοποίηση για τον αυτισμό και με τους 

διαθέσιμους πόρους για τη διάγνωση και την παροχή υπηρεσιών. Σύμφωνα με το 

Psychological Medicine (2015), η αύξηση των διαγνώσεων της ΔΑΦ παρουσιάζεται κυρίως 

στα παιδιά με υψηλή λειτουργικότητα, που σημαίνει ότι έχουν πιο λεπτομερή συμπτώματα 

του αυτισμού. Αυτό είναι λογικό, στο πλαίσιο της αυξημένης επιτήρησης και διερεύνησης 

των  διαγνωστικών κριτηρίων. 

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξέταση μερικών από τους 

πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση της ΔΑΦ. Αν και έχει αναφερθεί ότι οι 

αλλαγές στα διαγνωστικά κριτήρια που σημειώθηκαν στο DSM το 1980 (DSM III), το 1987 

(DSM III-R), και το 1994 (DSM-IV), καθώς και οι μικρές αλλαγές στο DSM-IV-TR το 2000, 

έχουν επηρεάσει την αυξανόμενη εμφάνιση της ΔΑΦ, δεν έχουν αναφερθεί μελέτες που να 

δείχνουν μια άμεση ποσοτική σχέση μεταξύ τους. Αντίθετα, σε μια προκαταρκτική ανάλυση 

των δεδομένων του δικτύου Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Αναπηριών στις ΗΠΑ 

(Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network) με βάση τα τρία διαγνωστικά 

πρότυπα, αναφέρθηκαν παρόμοια περιστατικά αυτισμού και διάχυση της ΔΑΦ 
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χρησιμοποιώντας τα DSM III και III-R πρότυπα. Οι εκτιμήσεις αυξήθηκαν όμως σημαντικά 

με τη χρήση των προτύπων του DSM-IV-TR. Ένα τμήμα της αύξησης της εμφάνισης του 

αυτισμού με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσε να αποδοθεί σε διαφορές στους ορισμούς 

της ΔΑΦ που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του αυτισμού από τους επαγγελματίες 

και τις υπηρεσίες (Workshop on US data to evaluate changes in the prevalence of autism 

spectrum disorders, www.cdc.gov, 2011). 

Άλλες αναλύσεις εξέτασαν μια σειρά παραγόντων, όπως τη γονική ηλικία, την ηλικία 

ταυτοποίησης του αυτισμού, γεννητικούς παράγοντες κινδύνου και την κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση προκειμένου να βρουν τους λόγους για την τυχόν αύξηση της ΔΑΦ. Ένα σχετικά 

σταθερό εύρημα σε πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες είναι η θετική συσχέτιση μεταξύ της 

μεγάλης γονικής ηλικίας κατά τη σύλληψη και τον κίνδυνο εμφάνισης ΔΑΦ στο έμβρυο. 

Παρά τη σύνδεση μεταξύ της ΔΑΦ και της γονικής ηλικίας και την αυξανόμενη τάση της 

μέσης γονικής ηλικίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μόνο ένα πολύ μικρό (λιγότερο από 

0.5%) ποσοστό της αύξησης της ΔΑΦ μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση της ηλικίας των 

γονέων (Durkin et al., 2008, Hertz-Picciotto & Delwiche, 2009 ). Υπάρχουν κάποια στοιχεία 

που δείχνουν ότι η ΔΑΦ συνδέεται θετικά με την υψηλότερη κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, διαφέρει από πολλές άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, οι 

οποίες τείνουν να είναι πιο συχνές σε κοινωνικοοικονομικά μειονεκτικούς πληθυσμούς. 

Διαπιστώθηκε έτσι ότι η εμφάνιση της ΔΑΦ αυξάνεται με αύξηση της κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης με σταδιακό τρόπο, δείχνοντας είτε αυξημένο κίνδυνο με την αύξηση της 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ή, ίσως πιο πιθανό, αποκλίσεις στην ταυτοποίηση. Οι  

εκτιμήσεις για την διάχυση της ΔΑΦ πιθανά υποεκτιμούν την αύξηση του αυτισμού σε 

ομάδες χαμηλότερης κοινωνικοοικονομικής θέσης. Περαιτέρω εξέταση των 

χαρακτηριστικών σε όλες τις ομάδες και υποομάδες θα είναι σημαντική για την κατανόηση 

και την αναγνώριση δυνητικών παραγόντων κινδύνου που συμβάλλουν στην αύξηση της 

εμφάνισης της ΔΑΦ (Durkin et al., 2010). 

Είναι σαφές ότι μια πραγματική αύξηση δεν μπορεί να αποκλειστεί, και επιπλέον, είναι 

δύσκολο να προσδιοριστεί. Προκειμένου να αξιολογηθούν οι αλλαγές στην εμφάνιση της 

ΔΑΦ, οι ερευνητές τείνουν να αποκλείσουν εναλλακτικές εξηγήσεις και εύκολα 

παρατηρημένους παράγοντες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη διαφορά με τη πάροδο του 

χρόνου, όπως οι αλλαγές στα πρότυπα της αναγνώρισης. Μια πιο σύνθετη πρόκληση είναι να 

ψάξουν για άγνωστους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να συμβάλλουν στην αύξηση της 

διάχυσης της ΔΑΦ. Παρά τις πολλές προσπάθειες, μια ενιαία και απλή εξήγηση δεν έχει 

18 
 



βρεθεί και όλα δείχνουν ότι είναι πιο πιθανό να υπάρχουν πολλαπλοί, επικαλυπτόμενοι 

παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση αυτή (Weintraub, 2011).   

Συνοψίζοντας, όπως προκύπτει από πολλές μελέτες, η διάχυση της ΔΑΦ έχει αυξηθεί 

σημαντικά σε σύντομο χρονικό διάστημα και εκτιμάται ότι προσβάλλεται  περίπου το 1% ή 

και περισσότερο των παιδιών. Οι μελέτες αυτές δεν είναι επαρκείς για να προσδιορίσουν τι 

προκαλεί τη ΔΑΦ και αν η αύξηση είναι πραγματική. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως εργαλεία για να εξετάσουν τη μεταβολή στην εμφάνιση του αυτισμού σε όλη την 

εξεταζόμενη χώρα και μπορεί να παρέχουν ενδείξεις για τις ομάδες που βρίσκονται σε 

αυξημένο κίνδυνο. Άλλες μελέτες είναι αναγκαίες προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι 

λόγοι για τους οποίους έχει παρατηρηθεί διακύμανση στη διάχυση της ΔΑΦ. Σε αυτό το 

σημείο είναι σαφές ότι οι παράγοντες ταυτοποίησης είχαν αντίκτυπο στη διάχυση της ΔΑΦ, 

αλλά κανένας μεμονωμένος παράγοντας δεν εξηγεί τις αλλαγές που εντοπίζονται στη 

διάχυση με την πάροδο του χρόνου. Πολλά πρέπει να γίνουν για να γίνει κατανοητή η 

σχετική συνεισφορά των πολλαπλών παραγόντων. Επιπλέον, είναι πιθανό να υπάρχουν 

αρκετές μορφές ΔΑΦ με πολλαπλές αιτίες που σήμερα είναι ελάχιστα κατανοητές. 

Σημειώνεται ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι βιολογικοί και 

περιβαλλοντικοί παράγοντες, μόνοι τους και σε συνδυασμό, θα πρέπει να θεωρούνται ως 

αιτίες της ΔΑΦ. Με καλύτερη γνώση του τι προκαλεί τον αυτισμό, μπορεί να είμαστε σε 

θέση να κατανοήσουμε τις μετρήσιμες και πραγματικές αυξήσεις στην εμφάνιση της ΔΑΦ.  

Οι εκτιμήσεις για την επιδημία έχουν τροφοδοτήσει δράση από ομάδες υποστήριξης 

και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Ωστόσο, τα άτομα, οι οικογένειες και οι κοινότητες 

συνεχίζουν να έχουν να αντιμετωπίσουν ανεκπλήρωτες ανάγκες σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

των ατόμων με ΔΑΦ. Οι ΔΑΦ είναι διαταραχές που προσβάλλουν περισσότερα άτομα από 

ότι εθεωρείτο πιθανό μέχρι σήμερα και χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες για να 

αντιμετωπισθούν οι πολλές ανάγκες των ατόμων, των οικογενειών τους και των κοινοτήτων 

στο πλαίσιο μιας προσέγγισης για τη δημόσια υγεία που να περιλαμβάνει τη βελτίωση της 

φροντίδας, τον τερματισμό της προκατάληψης, την έγκαιρη ιατρική και αναπτυξιακή 

αξιολόγηση και τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Σε μελλοντικές επιδημιολογικές μελέτες, οι ερευνητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην 

αύξηση των πληθυσμιακών ομάδων που διερευνώνται για την εμφάνιση αυτισμού, τη 

διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου και την πραγματοποίηση μελετών που θα 

ενσωματώνουν τα γενετικά και τα περιβαλλοντικά δεδομένα (Schwartz & Susser, 2006). 
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Α5. ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 

Οι γονείς και οι συγγενείς ενός παιδιού με ΔΑΦ συνήθως επιθυμούν να 

πληροφορούνται από τους ειδικούς σχετικά με τη διαδικασία πρόγνωσης. Στο παρόν 

κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί ένα εννοιολογικό μοντέλο, βασισμένο σε έρευνες και κλινικές 

εμπειρίες δύο δεκαετιών. Το μοντέλο αυτό δεν επιτρέπει στην διπειστημονική ομάδα  να 

καθορίσει το αποτέλεσμα της πρόγνωσης ενός συγκεκριμένου παιδιού. Αντίθετα, μεταφέρει 

μια συνολική προοπτική της έκφρασης της ΔΑΦ και λειτουργεί ως ένας χάρτης πορείας όπου 

οι γονείς μπορούν να σχεδιάζουν την πρόοδο του δικού τους παιδιού με την πάροδο του 

χρόνου. Οι ποιοτικές στρεβλώσεις της ανάπτυξης της ΔΑΦ είναι «άτυπες», με την έννοια ότι 

δεν υπάρχει ηλικία για την οποία θα αποτελούσαν τυπικό φαινόμενο. Για παράδειγμα, η 

εμφάνιση μοναδικών λέξεων στους 24 μήνες της ηλικίας είναι ενδεικτική της καθυστέρησης 

της ομιλίας (ασυνήθιστα αργά, αλλά τυπική συμπεριφορά για ένα μικρότερο παιδί). 

Αντίθετα, η απουσία της ομιλίας μέχρι 24 μηνών, που ακολουθείται από την αιφνίδια 

εμφάνιση ηχολαλίας και η καθυστερημένη ηχολαλία θεωρούνται άτυπες, δηλαδή δεν υπάρχει 

ηλικία για την οποία αυτό το φαινόμενο να αποτελεί κανονιστική συμπεριφορά (Shattuck, 

2009).  

Στο μοντέλο αυτό, το παιδί που έχει σοβαρή ΔΑΦ και νοητική αναπηρία τείνει να 

παραμείνει, με ευκόλως αναγνωρίσιμο, αυτισμό σε όλη του τη ζωή. Σε αντίθεση, το παιδί με 

ήπια έως μέτρια ΔΑΦ και με  νοημοσύνη μέσου όρου τείνει να παρουσιάσει  προβλέψιμη 

βελτίωση με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η διαδικασία μπορεί να εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό 

ώστε το άτομο παύει να είναι ευκόλως αναγνωρίσιμο ως αυτιστικό, παρόλο που η λεπτή 

δυσλειτουργία παραμένει. (Lord, Rutter & DiLavore, 1998). 

Οι γονείς με αυτή τη μέθοδο μπορούν να αρχίσουν να έχουν μια ιδέα για το πού 

εντάσσεται το παιδί τους στη συνολική εικόνα. Οι γονείς βρίσκουν σχεδόν πάντα το ανωτέρω 

μοντέλο πολύ χρήσιμο. Αν και δεν προσφέρει μια συγκεκριμένη πρόγνωση για το παιδί τους, 

τουλάχιστον τους δίνει ένα λογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν και ένα 

πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να τοποθετήσουν την ανάπτυξη του δικού τους παιδιού με 

την πάροδο του χρόνου. Το μοντέλο υπογραμμίζει την ανάγκη μακρόχρονης 

παρακολούθησης των δεδομένων με αύξουσα ποσοτικοποίηση της σοβαρότητας της ΔΑΦ 

και του Δείκτη Νοημοσύνης (IQ). Επί του παρόντος, τα διαθέσιμα μέσα εστιάζονται κυρίως 

στην πραγματοποίηση της αρχικής διάγνωσης, αντί της ποσοτικοποίησης της σοβαρότητας 

της ΔΑΦ με τη  πάροδο του χρόνου. Διαχρονικά δεδομένα σχετικά με το IQ και τη 

σοβαρότητα της ΔΑΦ θα μετατρέψουν το παραπάνω μοντέλο από εννοιολογικό  σε κλινικό 
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εργαλείο με το οποίο θα μπορεί να προβλεφθεί η  έκβασή της σε μεμονωμένα παιδιά και ο 

αναμενόμενος βαθμός βελτίωσης (Rice et al., 2010). 

Για πολλά παιδιά λοιπόν τα συμπτώματα του αυτισμού θα βελτιωθούν με τη θεραπεία 

και την ηλικία. Μερικά παιδιά με αυτισμό μεγαλώνοντας θα μπορέσουν να ζήσουν μια 

«φυσιολογική» ή σχεδόν «φυσιολογική» ζωή. Τα παιδιά των οποίων οι δεξιότητες στη 

γλώσσα υποχωρούν νωρίς στη ζωή, συνήθως πριν από την ηλικία των 3 ετών, φαίνεται να 

βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης επιληψίας. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, μερικά παιδιά 

με αυτισμό μπορεί να παρουσιάσουν κατάθλιψη  και προβλήματα συμπεριφοράς. Οι γονείς 

αυτών των παιδιών θα πρέπει να είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν τη παιδαγωγική 

αντιμετώπιση για το παιδί τους, όπως απαιτείται. Τα άτομα με ΔΑΦ συνήθως συνεχίζουν να 

χρειάζονται υπηρεσίες και υποστήριξη, καθώς γερνούν, αλλά πολλοί είναι σε θέση να 

λειτουργήσουν με επιτυχία και να ζήσουν ανεξάρτητα μέσα σε ένα υποστηρικτικό 

περιβάλλον (Shelton, Tancredi & Hertz-Picciotto, 2010). 

 
Α6. ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 

Σχετικά με τη διάγνωση της ΔΑΦ δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα ενιαία δοκιμασία. Η 

διάγνωση συνήθως περιλαμβάνει μια σειρά εξετάσεων και μετρήσεων. Συχνά, αυτό 

συνεπάγεται και την ανάγκη συμμετοχής πολλών και διαφορετικής ειδικότητας επιστημόνων. 

Ένας συνδυασμός διαφορετικών εξετάσεων, μετρήσεων και ειδικών μπορεί να πετύχει μια 

ακριβή διάγνωση και να καταδείξει την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν υπάρχει διαθέσιμη ενιαία δοκιμασία για τη 

διάγνωση της ΔΑΦ. Αντί αυτού, η διάγνωση βασίζεται στην παρατήρηση του πώς ένα παιδί 

παίζει και αλληλεπιδρά με τους άλλους (τρέχουσα ανάπτυξη), στις συνεντεύξεις με τους 

γονείς, και την επανεξέταση του αναπτυξιακού ιστορικού του παιδιού (παρελθούσα 

ανάπτυξη). Με τη χρήση ενός συνδυασμού εργαλείων, οι ειδικοί μπορούν να διαγνώσουν ένα 

παιδί με ΔΑΦ και να καθορίσουν σε ποιο σημείο του φάσματος το παιδί εμπίπτει.  

Τα δύο πιο γνωστά διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι το ICD-IV 

(International Classification of Diseases 10), από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World 

Health Organization, 1992), και το DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Disorders, 

IV, APA, 2000), από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία. Το ICD 10 (1992) 

χρησιμοποιείται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς, ενώ το DSM-IV (2000) χρησιμοποιείται 

τόσο για έρευνα, όσο και για κλινική πράξη  (Αξαρλή, 2009). Όπως έχει προαναφερθεί, από 

το 2013 χρησιμοποιείται η αναβαθμισμένη έκδοση DSM-V. 
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Επομένως, κατά τη διάγνωση της ΔΑΦ, οι ειδικοί όπως ψυχίατροι και ψυχολόγοι θα 

χρησιμοποιήσουν είτε το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών 

(DSM-IV ή V) είτε το ICD-10. Το DSM-IV διαχωρίζει τα σημάδια και τα συμπτώματα της 

ΔΑΦ σε κατηγορίες. Αναφέρει επίσης πόσα από αυτά τα σημάδια και χαρακτηριστικά πρέπει 

να υπάρχουν σε κάθε κατηγορία για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση της ΔΑΦ σε παιδιά. Σε 

κάθε περίπτωση, οι ειδικοί θα ζητήσουν πιθανότατα μια διεπιστημονική αξιολόγηση του 

παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε ειδικός θα έχει διαβουλεύσεις με ειδικούς από άλλους 

τομείς για να εξασφαλίσει ότι η διάγνωση είναι ακριβής και να αναπτύξουν όλοι μαζί το 

καλύτερο σχέδιο θεραπείας (American Psychiatric Association, 2013). 

Τον Μάιο του 2013 η νέα έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των 

Ψυχικών Διαταραχών (DSM), το DSM-V τέθηκε σε ισχύ. Το DSM-V αλλάζει τον τρόπο με 

τον οποίο γίνεται η διάγνωση της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού. Οι αλλαγές αυτές 

αντανακλούν την τρέχουσα αντίληψη της ΔΑΦ, με βάση την έρευνα. Όπως προαναφέρθηκε, 

το DSM-V απαριθμεί τα σημεία και τα συμπτώματα της ΔΑΦ και αναφέρει πόσα από αυτά 

τα συμπτώματα πρέπει να είναι παρόντα για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση της αυτιστικής 

διαταραχής. Το DSM-V αντικαθιστά το παλιό εγχειρίδιο (DSM-IV) και σύμφωνα με τη 

Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση (2013) έχει τις ακόλουθες επτά βασικές αλλαγές στη 

διάγνωση της ΔΑΦ: 

1. Νέα ενιαία διάγνωση της ΔΑΦ. Αυτή η ενιαία διάγνωση αντικαθιστά τις 

διαφορετικές υποδιαιρέσεις δηλαδή της αυτιστικής διαταραχής, της διαταραχής του 

Asperger και της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που δεν ορίζεται διαφορετικά. 

2. Νέα κατάταξη σοβαρότητας της ασθένειας: H διάγνωση της ΔΑΦ έχει τώρα μια 

κατάταξη σοβαρότητας - επίπεδο 1, 2 ή 3. Η κατάταξη εξαρτάται από το πόση 

υποστήριξη χρειάζεται το άτομο. Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι μερικοί άνθρωποι 

έχουν ήπια συμπτώματα και άλλοι πιο σοβαρά συμπτώματα αυτιστικής διαταραχής. 

3.  Η διάγνωση ΔΑΦ βασίζεται σε δύο τομείς: Οι ειδικοί θα πρέπει να διαγνώσουν τώρα 

τη ΔΑΦ βάσει των δυσκολιών σε δύο τομείς. Ένα παιδί θα πρέπει να έχει δυσκολίες 

και στους δύο τομείς προκειμένου να διαγνωστεί με ΔΑΦ. Η προσέγγιση αυτή 

αντικαθιστά τους προηγούμενες τρεις τομείς – την κοινωνική αλληλεπίδραση, την 

επικοινωνία και τη γλώσσα, την επαναλαμβανόμενη και περιορισμένη συμπεριφορά 

και ενδιαφέροντα. Τα κοινωνικά και επικοινωνιακά προβλήματα συγχωνεύθηκαν σε 

μία περιοχή που ονομάσθηκε «ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία». Οι 

δυσκολίες στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν τη σπάνια χρήση του λόγου για την 

επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, την ολοκληρωτική έλλειψη λόγου, τη μηδενική 
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ανταπόκριση όταν του μιλούν ή να μην αντιγράφει άλλες ενέργειες ανθρώπων, όπως 

το να χτυπάει παλαμάκια. 

Ο δεύτερος τομέας είναι τα σταθερά, σε σημείο προσκόλλησης, ενδιαφέροντα και η 

επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Παραδείγματα αυτού του τομέα περιλαμβάνουν 

την παράταξη των παιχνιδιών με ένα συγκεκριμένο τρόπο ξανά και ξανά ή και το να  

έχει πολύ περιορισμένα και έντονα ενδιαφέροντα. 

4. Αισθητηριακές ευαισθησίες: Οι αισθητηριακές ευαισθησίες δεν ήταν στο DSM-IV. 

Στο DSM-V, έχουν συμπεριληφθεί ως μια κατηγορία για τη συμπεριφορά εντός των 

σταθερών σε σημείο εμμονής ενδιαφερόντων και της επαναλαμβανόμενης 

συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, στο παιδί μπορεί να μην αρέσουν οι ετικέτες στα 

ρούχα ή να τρώει μόνο τα τρόφιμα ορισμένων χρωμάτων ή συγκεκριμένης υφής. 

5. Τα συμπτώματα από την πρώιμη παιδική ηλικία: Σύμφωνα με το DSM-V, για τη 

διάγνωση της αυτιστικής διαταραχής, ένα παιδί πρέπει να είχε συμπτώματα από την 

πρώιμη παιδική ηλικία, ακόμη και αν αυτά έγιναν αντιληπτά αργότερα. 

Αυτή η αλλαγή έγινε για να ενθαρρύνει τους ειδικούς να κάνουν διάγνωση της  

ΔΑΦ στην πρώιμη παιδική ηλικία. Αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι η διάγνωση 

μπορεί να γίνει όταν καθίσταται σαφές ότι οι ικανότητες των παιδιών δεν 

ανταποκρίνονται στις κοινωνικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, σε μια ηλικία όπου 

ένα παιδί αναμένεται να έχει αμφίδρομες συζητήσεις, παρατηρείται ότι μπορεί να 

απαντήσει μόνο σε απλές ερωτήσεις. 

6. Διάγνωση δύο ή περισσοτέρων διαταραχών: Αν ένα παιδί έχει άλλα συμπτώματα που 

πληρούν τα κριτήρια για άλλες διαταραχές, τότε θα πρέπει να διαγνωσθεί ως έχον 

δύο ή περισσότερες διαταραχές - για παράδειγμα, ΔΑΦ και ΔΕΠΥ (Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα). Αυτή η τεχνική δεν ήταν δυνατό με 

το DSM-IV, αν και πολλοί ειδικοί έκαναν τη διάγνωση και άλλων διαταραχών μαζί 

με τη ΔΑΦ. 

7. Νέα διάγνωση της διαταραχής κοινωνικής επικοινωνίας (ΔΚΕ). Η ΔΚΕ είναι 

παρόμοια με τη ΔΑΦ, αλλά σύμφωνα με το DSM-V, η κύρια διαφορά μεταξύ ΔΚΕ 

και ΔΑΦ είναι η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Θα χρειαστεί χρόνος και η 

εμπειρία της κλινικής πρακτικής για να γίνει σαφές το νόημα αυτής της κατηγορίας. 

Εάν ένα παιδί έχει τουλάχιστον δύο επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, θα 

μπορούσαμε να διαγνώσουμε ΔΑΦ. Αν όχι, η διάγνωση σύμφωνα με το DSM-V 

είναι Διαταραχή Κοινωνικής Επικοινωνίας. 
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Οι αλλαγές αυτές του DSM-V επιφέρουν όπως είναι φανερό από τα ανωτέρω 

σημαντικές διαφοροποιήσεις στην αξιολόγηση και κατάταξη των εξεταζόμενων παιδιών. Τα 

παιδιά που θα αξιολογηθούν με τα κριτήρια του DSM-V θα διαγνωσθούν με ΔΑΦ και πλέον 

όχι αυτιστική διαταραχή ή σύνδρομο Asperger ή της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που 

δεν ορίζεται διαφορετικά. (O’Brien & Daggett, 2006). 

Μερικά παιδιά που θα πληρούσαν τα κριτήρια του DSM-IV για τον αυτισμό δεν θα 

μπορέσουν να ανταποκριθούν στα κριτήρια του DSM-V. Είναι πιθανό κάποια να καταταγούν 

στη νέα κατηγορία της Διαταραχής Κοινωνικής Επικοινωνίας. 

Αν και καμιά δοκιμασία ή εργαλείο δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν έμπειρο κλινικό 

ιατρό στη διάγνωση της ΔΑΦ, ωστόσο υπάρχουν τυποποιημένα εργαλεία που βοηθούν τους 

ιατρούς στη διάγνωση της ΔΑΦ. 

Ορισμένες από τις δοκιμασίες που μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση της ΔΑΦ 

είναι: 

Το Διαγνωστικό Πρόγραμμα Παρατήρησης Αυτισμού (ADOS) 

Συνέντευξη για τη Διάγνωση του Αυτισμού (ADI) 

Κλίμακες Αξιολόγησης Αυτισμού Παιδικής Ηλικίας (CARS) 

Τροποποιημένη Λίστα Ελέγχου για Αυτισμό σε νήπια (M-CHAT) 

Λίστα Ελέγχου Αναπτυξιακής Συμπεριφοράς (DBC) 

Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής Επικοινωνίας (SCQ) 

Αναθεωρημένο Εκπαιδευτικό Προφίλ (PEP-R) 

Λίστα Ελέγχου της Αυτιστικής Συμπεριφοράς (ABC). 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εργαλεία αυτά δεν μπορούν να εντοπίσουν κάθε 

παιδί στο φάσμα, ειδικά εκείνα με πιο ήπια σημάδια της ΔΑΦ (O’Brien & Daggett, 2006). 

 

Α7. ΠΡΩΙΜΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

 

Ο αυτισμός είναι ένα φάσμα διαταραχών οι οποίες συνδέονται στενά με ένα κοινό 

πυρήνα συμπτωμάτων. Οι ΔΑΦ εμφανίζονται στην παιδική και την πρώιμη παιδική ηλικία, 

προκαλώντας καθυστερήσεις σε πολλούς βασικούς τομείς της ανάπτυξης, όπως η εκμάθηση 

της ομιλίας, το παιγνίδι και η αλληλεπίδραση με τους άλλους. Τα σημάδια και τα 

συμπτώματα του αυτισμού ποικίλουν ευρέως, όπως και οι επιδράσεις του. Μερικά αυτιστικά 

παιδιά έχουν μόνο ήπια προβλήματα, ενώ άλλα έχουν περισσότερα εμπόδια να ξεπεράσουν. 

Ωστόσο, κάθε παιδί στο φάσμα του αυτισμού έχει προβλήματα, τουλάχιστον σε κάποιο 

βαθμό, στους ακόλουθους τρεις τομείς: 
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• Επικοινωνία προφορική και μη. 

• Συσχέτιση με τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω τους 

• Ευέλικτη σκέψη και συμπεριφορά (Myers, & Johnson, 2007). 

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των ιατρών, των γονέων και των ειδικών για 

το τι προκαλεί τον αυτισμό και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης, αλλά 

υπάρχουν πολλά που ακόμα δεν είναι γνωστά. Ωστόσο, όλοι συμφωνούν ότι η πρώιμη και 

εντατική παρέμβαση βοηθά και μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. 

Εάν ο αυτισμός πιστοποιηθεί σε πρώιμο στάδιο, η αντιμετώπιση μπορεί να αξιοποιήσει 

πλήρως τη μεγάλη πλαστικότητα του νεαρού εγκεφάλου. Παρά το γεγονός ότι ο αυτισμός 

είναι δύσκολο να εντοπιστεί πριν από τους 24 μήνες, τα συμπτώματα συχνά εμφανίζονται 

μεταξύ 12 και 18 μηνών. Εάν παρατηρηθούν σημάδια από 18 μηνών, η εντατική θεραπεία 

μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της εγκεφαλικής λειτουργίας και να αντιστρέψει τα 

συμπτώματα. Τα πρώτα σημάδια του αυτισμού περιλαμβάνουν την απουσία «φυσιολογικής» 

συμπεριφοράς και όχι την παρουσία μη «φυσιολογικής» συμπεριφοράς, επομένως είναι 

δύσκολο να εντοπιστούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πρώτα συμπτώματα του αυτισμού 

μπορεί ακόμα να παρερμηνευθούν ως σημάδια ενός «καλού και ήσυχου παιδιού», δεδομένου 

ότι το βρέφος μπορεί να φαίνεται ήσυχο, ανεξάρτητο και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

Ωστόσο, οι γονείς μπορούν να αντιληφθούν τα προειδοποιητικά σημάδια νωρίς, εφόσον 

γνωρίζουν τι να αναζητήσουν. Ορισμένα αυτιστικά βρέφη δεν ανταποκρίνονται στην 

αγκαλιά ή αποφεύγουν να κοιτάξουν τις μητέρες τους, όταν σιτίζονται (Levy et al., 2010). 

Τα πρώιμα σημάδια του αυτισμού σε βρέφη και νήπια είναι τα παρακάτω: 

• Δεν κάνει επαφή με τα μάτια (απουσία βλεμματικής επαφής) 

• Δεν χαμογελάει όταν του χαμογελούν 

• Δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του, ή στον ήχο μίας γνώριμης φωνής 

• Δεν ακολουθεί το αντικείμενα οπτικά 

• Δεν δείχνει ή αποχαιρετάει ή να χρησιμοποιεί άλλες χειρονομίες για να επικοινωνεί 

• Δεν ακολουθεί την κίνηση του χεριού που δείχνει κάτι 

• Δεν κάνει θορύβους για να αποσπάσει την προσοχή  

• Δεν ζητά ή δεν αντιδρά σε αγκαλιά 

• Δεν μιμείται τις κινήσεις των άλλων και τις εκφράσεις του προσώπου 

• Δεν παίζει με άλλους ανθρώπους 

• Δεν ζητάει βοήθεια ή κάτι άλλο 
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Οι ακόλουθες καθυστερήσεις δικαιολογούν την άμεση αξιολόγηση του παιδιού από τον 

παιδίατρο: 

• Από 6 μηνών: Δεν χαμογελάει ή δεν κάνει άλλες θερμές, χαρούμενες εκφράσεις 

• Από τους 12 μήνες: Η έλλειψη ανταπόκρισης στο όνομά του, δεν βγάζει ήχους, δεν δείχνει  

ή δεν κάνει άλλες χειρονομίες. 

• Στους 16 μήνες: Μη προφορικός λόγος 

• 24 μήνες: Δεν μπορεί να σχηματίσει φράσεις δύο λέξεων που να βγάζουν νόημα και δεν 

αφορούν μίμηση ή επανάληψη (National Center on Birth Defects and Developmental 

Disabilities, 2011). 

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, οι ενδείξεις για τον αυτισμό γίνονται πιο ποικιλόμορφες. 

Υπάρχουν πολλά προειδοποιητικά σημάδια και συμπτώματα που συνήθως περιστρέφονται 

γύρω από την ανομοίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, τις δυσκολίες λόγου και ομιλίας, τη 

μη λεκτική δυσκολία στην επικοινωνία  και την άκαμπτη συμπεριφορά. Σύμφωνα με την 

Αμερικάνικη Ψυχιατρική Ένωση, τα κυριότερα σημάδια και συμπτώματα της ΔΑΦ στις 

ανωτέρω κατηγορίες είναι: 

  α. Πρώιμες ενδείξεις και χαρακτηριστικά των κοινωνικών δυσκολιών: 

• Εμφανίζεται αδιάφορο με τους άλλους ανθρώπους ή με ότι συμβαίνει γύρω του. 

• Δεν ξέρει πώς να συνδεθεί με τους άλλους, να παίξει ή να κάνει φίλους. 

• Προτιμά να μην το αγγίζουν ή να το αγκαλιάζουν. 

• Δεν παίζει παιχνίδια και δεν συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια, δεν μιμείται άλλους και δεν 

χρησιμοποιεί τα παιχνίδια με δημιουργικούς τρόπους. 

• Έχει προβλήματα κατανόησης. 

• Δεν φαίνεται να ακούει όταν οι άλλοι μιλούν για αυτό.  

• Δεν έχει κοινά ενδιαφέροντα (παιγνίδια) ή σχέδια με άλλους. 

Οι βασικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να είναι δύσκολες για τα παιδιά με 

ΔΑΦ. Πολλά παιδιά στο φάσμα του αυτισμού φαίνεται να προτιμούν να ζουν στον δικό τους 

κόσμο, σε απόσταση και αποκομμένα από τους άλλους. 

  β. Τα σημάδια και τα συμπτώματα των δυσκολιών στον λόγο και τη γλώσσα :  

• Το παιδί μιλάει με ένα μη φυσιολογικό τόνο της φωνής ή με ένα περίεργο ρυθμό (π.χ. 

τελειώνει κάθε φράση σαν να κάνει μια ερώτηση). 

• Επαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις ή φράσεις ξανά και ξανά. 

• Απαντά σε ερωτήσεις επαναλαμβάνοντας την ίδια την ερώτηση, αντί να απαντήσει. 

• Αναφέρεται στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο. 

• Χρησιμοποιεί λανθασμένα τη γλώσσα (γραμματικά λάθη, λάθος λέξεις). 
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• Έχει δυσκολία στην επικοινωνία των αναγκών ή επιθυμιών. 

• Δεν κατανοεί απλές οδηγίες, δηλώσεις, ή ερωτήσεις. 

• Λαμβάνει τα όσα λέγονται πάρα πολύ κυριολεκτικά.  

Τα παιδιά με ΔΑΦ έχουν δυσκολία στην ομιλία και τη γλώσσα. Συχνά, αρχίζουν να 

μιλάνε αργά. 

  γ. Τα σημάδια και συμπτώματα της δυσκολίας στη μη λεκτική επικοινωνία: 

• Αποφεύγει την επαφή με τα μάτια. 

• Χρησιμοποιεί εκφράσεις του προσώπου που δεν ταιριάζουν με αυτό που λέει. 

• Δεν συγκρατεί τις εκφράσεις του προσώπου, τον τόνο της φωνής και τις χειρονομίες των 

άλλων ατόμων. 

• Κάνει πολύ λίγες χειρονομίες (όπως το να δείχνει). 

• Αντιδρά ασυνήθιστα σε μερικά θεάματα, τις μυρωδιές, τις υφές και τους ήχους. Μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε δυνατούς θορύβους. 

• Μη «φυσιολογική» στάση, αδεξιότητα ή εκκεντρικοί τρόποι μετακίνησης (π.χ. περπάτημα 

αποκλειστικά στις μύτες των ποδιών). 

Τα παιδιά με ΔΑΦ έχουν πρόβλημα στη χρησιμοποίηση της γλώσσας του σώματος. 

Αυτό κάνει το «δούναι και λαβείν» της κοινωνικής αλληλεπίδρασης πολύ δύσκολο. 

  δ. Οι πρώιμες ενδείξεις και τα χαρακτηριστικά της ακαμψίας στον αυτισμό: 

• Ακολουθεί μία άκαμπτη ρουτίνα (π.χ. επιμένει σε μια συγκεκριμένη διαδρομή προς το 

σχολείο). 

• Έχει δυσκολία προσαρμογής σε τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα ή στο περιβάλλον (π.χ. έχει 

κρίση θυμού αν τα έπιπλα τοποθετηθούν σε διαφορετική θέση ή η ώρα για ύπνο είναι σε 

διαφορετική χρονική στιγμή από ότι συνήθως). 

• Ασυνήθιστη προσκόλληση σε παιχνίδια ή παράξενα αντικείμενα όπως κλειδιά, διακόπτες 

φώτων ή λάστιχα. 

• Εμμονή στη διευθέτηση των πραγμάτων σε μια συγκεκριμένη σειρά. 

• Ενασχόληση με ένα στενό θέμα ενδιαφέροντος, που συχνά σχετίζεται με αριθμούς ή 

σύμβολα (π.χ. απομνημόνευση και απαγγελία των δρομολόγιων των τρένων ή αθλητικών 

στατιστικών). 

• Ξοδεύει υπερβολική ώρα για να τακτοποιήσει παιχνίδια με συγκεκριμένους τρόπους, 

βλέποντας κινούμενα αντικείμενα, όπως ένα ανεμιστήρα οροφής ή εστιάζοντας σε ένα 

συγκεκριμένο μέρος ενός αντικειμένου, όπως τις ρόδες ενός αυτοκινήτου - παιχνίδι. 

• Επαναλαμβάνει τις ίδιες ενέργειες ή κινήσεις ξανά και ξανά, όπως χτύπημα χεριών, 

λίκνισμα ή στροβίλισμα (γνωστή και ως αυτοδιεγερτική συμπεριφορά, ή "stimming»). 
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Μερικοί ερευνητές και κλινικοί ιατροί πιστεύουν ότι οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να 

χαλαρώνουν τα παιδιά με αυτισμό παρά να τους προκαλούν διέγερση.  

Τα παιδιά με ΔΑΦ είναι συχνά περιορισμένα, άκαμπτα και ακόμη και βασανιστικά στη 

συμπεριφορά, τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Οι πιο κοινές αυτοδιεγερτικές συμπεριφορές είναι: 

• χτύπημα των χεριών 

• κίνηση εμπρός και πίσω 

• κυκλική περιστροφή 

• τίναγμα δακτύλων 

• κοπανάει το κεφάλι 

• κοιτάει με εμμονή τα φώτα 

• τοποθέτηση δαχτύλων μπροστά από τα μάτια 

• μπέρδεμα δαχτύλων 

• άγγιγμα αυτιών 

• ξύσιμο 

• ευθυγράμμιση παιχνιδιών 

• περιστροφή αντικειμένων 

• παρακολούθηση κινούμενων αντικειμένων 

• να ανάβει και να σβήνει τα φώτα 

• επανάληψη λέξεων ή θορύβου (American Psychiatric Association, 2013).  

 

Α8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

 

Η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία βοηθά τα μικρά παιδιά με ΔΑΦ να αναπτυχθούν 

πλήρως. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να βελτιωθεί η συνολική ικανότητα του παιδιού να 

λειτουργήσει. Τα συμπτώματα και οι συμπεριφορές του αυτισμού μπορούν να συνδυαστούν 

με πολλούς τρόπους και ποικίλουν σε σοβαρότητα. Επίσης, μεμονωμένα συμπτώματα και 

συμπεριφορές συχνά αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Για τους λόγους αυτούς, οι 

στρατηγικές θεραπείας είναι προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες και τους διαθέσιμους 

πόρους της οικογένειας. Αλλά, σε γενικές γραμμές, τα παιδιά με αυτισμό ανταποκρίνονται 

καλύτερα στην πολύ καλά δομημένη και εξειδικευμένη θεραπεία. Ένα πρόγραμμα που 

στοχεύει στη βοήθεια των γονέων και τη βελτίωση της επικοινωνίας, της κοινωνικής 

συμπεριφοράς, της προσαρμοστικότητας και της δυνατότητας μάθησης ενός παιδιού θα είναι 

το πιο επιτυχημένο. Κατά συνέπεια, το παιδαγωκεντρικό μοντέλο διαφέρει ανάλογα με: 
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α. την ηλικία και την αναπτυξιακή κατάσταση του ατόμου 

β. τη σοβαρότητα των βασικών συμπτωμάτων της ΔΑΦ. 

γ. τυχόν ΔΑΦ που σχετίζονται με συμπτώματα όπως επιληψία ή νοητικές διαταραχές 

δ. παρουσία πρόσθετων ιατρικών καταστάσεων (Volkmar et al. 2009) 

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συνιστά τις ακόλουθες στρατηγικές με στόχο ένα 

παιδί να βελτιώσει τη συνολική λειτουργία του και να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων 

του: 

• Εκπαίδευση στη συμπεριφορά και κατάρτιση στη διαχείρισή της χρησιμοποιώντας θετική 

ενίσχυση, εκπαίδευση στην αυτοβοήθεια και εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες για να 

βελτιώσουν τη συμπεριφορά και την επικοινωνία. Πολλοί τύποι τέτοιων θεραπειών έχουν 

αναπτυχθεί, συμπεριλαμβανομένης της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ABA), της 

TEACCH και της αισθητηριακής ολοκλήρωσης. 

• Εξειδικευμένες θεραπείες: Αυτές περιλαμβάνουν την ομιλία, την επαγγελματική και φυσική 

αγωγή. Αυτές οι θεραπείες είναι σημαντικά συστατικά της διαχείρισης του αυτισμού και 

πρέπει όλες να περιλαμβάνονται στις διάφορες πλευρές του προγράμματος θεραπείας του 

παιδιού. Η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί με αυτισμό να βελτιώσει τις 

γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες και να επικοινωνεί πιο αποτελεσματικά. Η 

επαγγελματική και φυσική θεραπεία μπορεί να το βοηθήσει να βελτιώσει τυχόν ελλείψεις 

στον συντονισμό και τις κινητικές δεξιότητες. Η εργοθεραπεία μπορεί επίσης να βοηθήσει 

ένα παιδί με αυτισμό να μάθει να επεξεργάζεται τις πληροφορίες από τις αισθήσεις (όραση, 

ήχος, ακοή, αφή, όσφρηση ) και με πιο εύχρηστο τρόπο. 

• Φάρμακα: Τα φάρμακα χρησιμοποιούνται πιο συχνά για τη θεραπεία καταστάσεων που 

σχετίζονται και με προβληματικές συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης, 

του άγχους, της υπερκινητικότητας και της ψυχαναγκαστικής συμπεριφοράς. 

• Η κοινοτική στήριξη, η υποστήριξη και εκπαίδευση των κηδεμόνων του παιδιού (Johnson 

et al. 2007). 

Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι όσο νωρίτερα στη ζωή ενός παιδιού παρέμβει η 

υπηρεσία πρώιμης παρέμβασης τόσο καλύτερη είναι η πρόγνωση για τη βελτίωση του 

παιδιού. Όλα τα παιδιά με αυτισμό μπορούν να ωφεληθούν από την έγκαιρη παρέμβαση και 

μερικά μπορεί να αποκτήσουν αρκετές δεξιότητες για να είναι σε θέση να φοιτήσουν σε 

κανονικό σχολείο. Από την έρευνα του Johnson και των συνεργατών του (2007), φαίνεται ότι 

η έγκαιρη παρέμβαση σε κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για τουλάχιστον δύο έτη πριν 

από την έναρξη του σχολείου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις σε πολλά μικρά 

παιδιά με ΔΑΦ. Από τη στιγμή λοιπόν που γίνει η διάγνωση της ΔΑΦ, η πρώιμη παρέμβαση 
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πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Επομένως, η έγκαιρη διάγνωση της ΔΑΦ, σε συνδυασμό με την 

ταχεία και αποτελεσματική παρέμβαση, είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη του 

καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για το παιδί. Ακόμη και από την ηλικία των έξι μηνών, η 

διάγνωση της ΔΑΦ είναι δυνατή. Οι τακτικοί έλεγχοι από παιδοψυχιάτρους συνιστώνται από 

τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων παγκοσμίως (Council on Children With 

Disabilities, 2010). 

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Ένωση (American Psychiatric Association, 

2013), η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΕΑΣ) εργάζεται συστηματικά για να 

αλλάξει η συμπεριφορά που βασίζεται στις αρχές της μάθησης και προέρχεται από τη 

συμπεριφορική ψυχολογία. Η ΕΑΣ ενθαρρύνει τις θετικές συμπεριφορές και αποθαρρύνει τις 

αρνητικές. Επιπλέον, διδάσκει νέες δεξιότητες και εφαρμόζει αυτές τις δεξιότητες σε νέες 

καταστάσεις. 

Η Πρώιμη Εντατική Παρέμβαση Συμπεριφοράς είναι ένας τύπος ΕΑΣ για τα πολύ 

μικρά παιδιά με ΔΑΦ, συνήθως μικρότερα των πέντε ετών, συχνά μικρότερα και των τριών 

ετών. 

Η Εκπαίδευση της Κρίσιμης Αντίδρασης είναι μια παραλλαγή της ΕΑΣ που σκοπεύει 

στο να αυξηθούν τα κίνητρα του παιδιού να μάθει, να παρακολουθεί την ίδια τη 

συμπεριφορά του και να ξεκινήσει την επικοινωνία με τους άλλους, εστιάζοντας σε 

συμπεριφορές που θεωρούνται κλειδί για την εκμάθηση άλλων δεξιοτήτων, όπως η γλώσσα, 

το παιχνίδι και οι κοινωνικές δεξιότητες. Η εκπαίδευση αυτή λειτουργεί ώστε να  γενικεύσει 

τις δεξιότητες σε πολλές καταστάσεις με διαφορετικούς ανθρώπους. 

Η Διακριτή Διδασκαλία είναι μια κοινή μορφή της ΕΑΣ, στην οποία ότι διδάσκεται 

διασπάται σε μικρότερα βήματα και η διδασκαλία γίνεται με τη χρήση προτροπών και 

ανταμοιβών για κάθε βήμα. Οι προτροπές και οι ανταμοιβές σταδιακά σταματάνε με την 

πάροδο του χρόνου (American Psychiatric Association, 2013). 

Το μοντέλο Lovaas αποτελείται από 20-40 ώρες εξαιρετικά δομημένης, διακριτής 

εκπαίδευσης που ενσωματώνει τεχνικές της ΕΑΣ σε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης. Η 

παρέμβαση συνήθως αρχίζει όταν το παιδί είναι μεταξύ των ηλικιών 2-8 ετών και το 

αργότερο έως 12 ετών. Η τεχνική είναι σχεδιασμένη ειδικά για τα παιδιά ώστε να τα 

παρακινήσει και τα ανταμείβει για κάθε επιτυχία. Επιπλέον, η χρήση της γλώσσας και η 

μίμηση είναι ζωτικής σημασίας για αυτό το μοντέλο διδασκαλίας. 

Η πρώιμη έναρξη του μοντέλου Ντένβερ (Early Start Denver Model) είναι ένα πρώιμο 

πρόγραμμα παρέμβασης σχεδιασμένο για βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας  από 

12 έως 48 μηνών με ΔΑΦ. Αναπτύχθηκε από την Δρ. Geraldine Dawson  και την Δρ. Sally 
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Rogers και είναι το μόνο επαληθευμένο πειραματικά πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης 

σχεδιασμένο για παιδιά με αυτισμό από την ηλικία των 18 μηνών. Παρόμοια με την 

Εκπαίδευση της Κρίσιμης Αντίδρασης, οι παρεμβάσεις είναι βασισμένες στο παιχνίδι και 

επικεντρωμένες στη ρουτίνα. Από τις μελέτες για τη δοκιμή της αποτελεσματικότητας αυτής 

της θεραπείας έχει παρατηρηθεί ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση "οδήγησε σε σημαντικές 

βελτιώσεις στο IQ, τη γλώσσα και την προσαρμοστική συμπεριφορά" (American Psychiatric 

Association, 2013). 

 

Λογοθεραπεία:  

Με δεδομένο ότι τα άτομα με ΔΑΦ έχουν ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία, η 

λογοθεραπεία είναι μια σημαντική θεραπευτική επιλογή. Η λογοθεραπεία με έναν 

διπλωματούχο Παθολόγο Λόγου και Ομιλίας βοηθά στη βελτίωση των δεξιοτήτων 

επικοινωνίας ενός ατόμου, επιτρέποντάς του να εκφράσει καλύτερα τις ανάγκες του ή ότι 

άλλο θέλει. Για τα άτομα με ΔΑΦ, η λογοθεραπεία είναι συχνά πιο αποτελεσματική όταν ο 

λογοθεραπευτής συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό υποστήριξης, την 

οικογένεια και τους συμμαθητές του παιδιού ώστε η βελτίωση της λειτουργικής επικοινωνίας 

του ατόμου να γίνει στο οικείο και, επομένως, στο φυσικό περιβάλλον του. Μερικά άτομα με 

ΔΑΦ δεν έχουν λόγο και επειδή αδυνατούν να αναπτύξουν λεκτικές δεξιότητες επικοινωνίας, 

η χρήση χειρονομιών, η νοηματική γλώσσα και τα προγράμματα επικοινωνίας με εικόνες 

είναι συχνά χρήσιμα εργαλεία για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην επικοινωνία 

(Dumont-Mathieu & Fein, 2005). 

 

Εργοθεραπεία:  

Η εργοθεραπεία χρησιμοποιείται συχνά ως θεραπεία για τα αισθητηριακά προβλήματα 

ένταξης που σχετίζονται με τη ΔΑΦ. Επίσης, χρησιμοποιείται ως βοήθεια στη διδασκαλία 

των καθημερινών δεξιοτήτων που αφορούν τις λεπτές κινήσεις όπως το ντύσιμο, τη χρήση 

σκευών, το κόψιμο με το ψαλίδι και το γράψιμο. Η εργοθεραπεία στοχεύει στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του παιδιού και στην ικανότητά του να συμμετέχει πλήρως στις καθημερινές 

δραστηριότητες. Κάθε πρόγραμμα εργοθεραπείας βασίζεται σε ατομικές αξιολογήσεις και 

στόχους. Η εργοθεραπεία για μικρά παιδιά με ΔΑΦ συχνά επικεντρώνεται στη βελτίωση της 

αισθητηριακής ολοκλήρωσης και σε αισθητικοκινητικά θέματα. Στα μεγαλύτερα παιδιά, η 

εργοθεραπεία συχνά επικεντρώνεται στη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς και την 

αύξηση της ανεξαρτησίας (Council on Children With Disabilities, 2010). 
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Φυσικοθεραπεία:  

Η φυσικοθεραπεία χρησιμοποιείται για να βελτιώσει τις κινητικές δεξιότητες και, 

ιδιαίτερα, εκείνες που αφορούν την ικανότητα του ατόμου να αισθάνεται και να 

αντιλαμβάνεται το σώμα του μέσα στον χώρο, καθώς και να χειριστεί το θέμα της 

αισθητηριακής ολοκλήρωσης,. Όπως η εργοθεραπεία έτσι και η φυσικοθεραπεία 

χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την ικανότητα του ατόμου να συμμετέχει στις καθημερινές 

δραστηριότητες. Η φυσικοθεραπεία στοχεύει στο να διδάξει πώς να βελτιωθούν δεξιότητες 

όπως το περπάτημα, ο συντονισμός και η ισορροπία. Η φυσικοθεραπεία είναι πιο 

αποτελεσματική όταν ενσωματωθεί σε ένα πρώιμο πρόγραμμα παρέμβασης (Council on 

Children With Disabilities, 2010). 

 

Φάρμακα: 

Οι φαρμακευτικές θεραπείες μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση κάποιων από τα 

συμπτώματα συμπεριφοράς της ΔΑΦ, συμπεριλαμβανομένων της ευερεθιστότητας, της 

επιθετικότητας και του αυτοτραυματισμού. Επιπλέον, από τη μείωση των διασπαστικών 

συμπεριφορών, άλλες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΑΣ, μπορεί να είναι πιο 

αποτελεσματικές. Τα φάρμακα θα πρέπει να συνταγογραφούνται και να υπάρχει στενή 

παρακολούθηση από ειδικευμένους ιατρούς. 

Η ρισπεριδόνη είναι το πρώτο εγκεκριμένο από την Εθνική Επιτροπή Φαρμάκου των 

ΗΠΑ (FDA) φάρμακο για τη θεραπεία των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη ΔΑΦ σε 

παιδιά και εφήβους, συμπεριλαμβανομένης της επιθετικής συμπεριφοράς, του σκόπιμου 

αυτοτραυματισμού και των ξεσπασμάτων θυμού  (Scahill et al., 2012). 

Το Aripriprazole είναι επίσης ένα εγκεκριμένο από την FDA φάρμακο για τη θεραπεία της 

ευερεθιστότητας σε παιδιά και εφήβους με ΔΑΦ. Σε μια μελέτη του 2009 παρατηρήθηκε ότι 

σε μια ομάδα 98 παιδιών, το 52% που έλαβαν Αripriprazole, την 8η εβδομάδα, παρουσίασαν 

μείωση κατά 25% στα συμπτώματα αυτισμού που σχετίζονται με ευερεθιστότητα (Aman et 

al., 2010). 

Η πιο πρόσφατη  ανακάλυψη που πιθανά θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στη μάχη για 

την αντιμετώπιση του αυτισμού  είναι η χρήση δύο νεότερων τεχνολογιών για διαγνωστικές 

εξετάσεις (χρωμοσωμική ανάλυση μικροσυστοιχιών αλληλουχίας εξωνίων) των παιδιών με 

ΔΑΦ, οι οποίες είναι ανώτερες από τις τρέχουσες προσεγγίσεις για τον εντοπισμό γενετικών 

μεταλλάξεων που συνδέονται με τη διαταραχή. Ο Δρ. Scherer και οι συνεργάτες του σε μια 

έρευνά τους το 2015  πραγματοποίησαν  χρωμοσωμική ανάλυση μικροσυστοιχιών (CMA) 

και προσδιορισμό της αλληλουχίας ολόκληρου εξωνίου  σε μια ομάδα 258 παιδιών με ΔΑΦ 
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για να προσδιοριστεί το ποσοστό των ατόμων με γενετική τροποποίηση (μετάλλαξη). Όλα τα 

παιδιά υποβλήθηκαν σε CMA και ένα τυχαίο υποσύνολο  95 παιδιών υποβλήθηκε επίσης σε 

WES. Όλα τα παιδιά υποβλήθηκαν σε λεπτομερή κλινική αξιολόγηση για την παρουσία 

τυχόν μειζόνων συγγενών ανωμαλιών και κατανεμήθηκαν σε 3 ομάδες αυξανόμενης 

σοβαρότητας, ουσιαστική, διφορούμενη και περίπλοκη. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε 

ότι τα παιδιά με ορισμένες σωματικές ανωμαλίες είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν 

ανιχνεύσιμες γενετικές μεταλλάξεις, διαπιστώσεις που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό 

των παιδιών που θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από τα γενετικά τεστ. 

Ο Δρ Μathew Pletcher, αντιπρόεδρος και επικεφαλής του γονιδιακής ανακάλυψης 

αναφέρει : «Οι ερευνητές αποδεικνύουν ότι τα σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία μπορεί να 

αυξήσουν σημαντικά την ικανότητα εντοπισμού των γενετικών αιτιών για ένα υποσύνολο 

ατόμων με ΔΑΦ. Η δυνατότητα να έχουν αυτές τις πληροφορίες στα χέρια τους οι 

οικογένειες και οι ιατροί είναι κρίσιμη. Τα αποτελέσματα από το είδος των δοκιμών που 

χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη επιτρέπει ένα πιο ενημερωμένο και εξατομικευμένο 

πρόγραμμα θεραπείας που μπορεί να αναπτυχθεί μόνο με τη γνώση των ειδικών γενετικών 

αιτιών και τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται» (The Journal of the American 

Medical Association, 2015). 

 

Α9. ΜΕΘΟΔΟΣ TEACCH 

 

 Το TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication 

handicapped Children) είναι μια κλινική, εκπαιδευτική και ερευνητική μέθοδος κατά του 

αυτισμού με βάση το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας στο Chapel 

Hill, στις Η.Π.Α. Είναι μια ολοκληρωμένη και δομημένη προσέγγιση διδασκαλίας 

σχεδιασμένη για άτομα με αυτισμό και επικοινωνιακές διαταραχές, καθώς και για τις 

οικογένειές τους. Το TEACCH, που αναπτύχθηκε από τους Drs. Eric Schopler και Robert 

Reichler στη δεκαετία του 1960, καθιερώθηκε ως ένα πολιτειακό πρόγραμμα στη Βόρεια 

Καρολίνα με νόμο το 1972 και έχει γίνει πρότυπο για άλλα προγράμματα σε όλο τον κόσμο. 

Το TEACCH καλλιεργεί και αναπτύσσει κοινωνικές υπηρεσίες, προγράμματα κατάρτισης 

και έρευνας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ΔΑΦ και για τις 

οικογένειές τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Επιπλέον, το TEACCH προσφέρει ένα 

σύνολο βασικών κλινικών υπηρεσιών στα επτά κοινοτικά κέντρα σε όλη τη Βόρεια 

Καρολίνα, ένα πρόγραμμα για την απασχόληση και ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό και 

οικιστικό πρόγραμμα για ενήλικες με ΔΑΦ. Το TEACCH δεν μπορεί να προσδιορισθεί ως 
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μια τεχνική, ούτε καν ως ένα σύνολο τεχνικών, ούτε ακόμα ως μια απλή μέθοδος. Πρόκειται 

για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών για αυτιστικά άτομα που κάνει χρήση των 

διαφόρων τεχνικών, των διαφόρων μεθόδων σε διάφορους συνδυασμούς ανάλογα με τις 

ανάγκες του κάθε ατόμου και τις ατομικές δυνατότητές του.  

Οι κλινικές υπηρεσίες του TEACCH περιλαμβάνουν διαγνωστική αξιολόγηση, 

εκπαίδευση των γονέων και ομάδες υποστήριξης της οικογένειας, ομάδες παρέμβασης και 

ατομική συμβουλευτική υπηρεσία. Οι υπηρεσίες του TEACCH θεμελιωμένες στην εμπειρική 

έρευνα και εμπλουτισμένες με εκτεταμένη κλινική εμπειρία διακρίνονται για την ευέλικτη 

και εξατομικευμένη υποστήριξη των ατόμων με ΔΑΦ και των οικογενειών τους. Έχει γίνει 

γνωστό σε όλο τον κόσμο για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτιστικά άτομα 

και συχνά χρησιμοποιείται ως πρότυπο για την αποτελεσματικότητά του (Probst et al.,2010 ). 

Συγκριτικά, λίγα προγράμματα στον κόσμο έχουν μακρόχρονη εφαρμογή και εμπειρία σε 

αυτιστικά άτομα συγκρινόμενα με τα τριάντα χρόνια λειτουργίας του TEACCH, το οποίο 

συνεχίζει να εξελίσσεται, να επανεκτιμά συνεχώς την προσέγγισή του αμφισβητώντας τις 

παλαιές πεποιθήσεις και να ενσωματώνει τα νέα ερευνητικά δεδομένα. Είναι ένα πρόγραμμα 

που δεν χρησιμοποιεί μια ενιαία τεχνική ή μέθοδο, ενώ κανένας ειδικός που συμμετέχει στο 

πρόγραμμα δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι το πρόγραμμα πρόκειται να "θεραπεύσει" τον 

αυτισμό. Ο κύριος στόχος του TEACCH για αυτιστικά παιδιά είναι να τα καταστήσει ικανά 

να αναπτύξουν αυτονομία μέχρι την ενηλικίωση, βοηθώντας τα να κατανοήσουν τον κόσμο 

που τα περιβάλλει, να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους και 

να τα εφοδιάσει με όσο το δυνατόν περισσότερα προσόντα ώστε να είναι σε θέση να κάνουν 

τις επιλογές που αφορούν τη ζωή τους. Ο βασικός άξονας είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων 

επικοινωνίας και της αυτονομίας στο μέγιστο των δυνατοτήτων του παιδιού, 

χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση ως μέσον για την επίτευξη αυτού του στόχου.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναθεωρούνται συχνά, ανάλογα με την ωρίμανση του 

παιδιού και της προόδου που κάνει, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας καλός προγνωστικός 

δείκτης της εξέλιξης του παιδιού και μια βιαστική εκτίμηση θα μπορούσε να αποδειχθεί 

παραπλανητική. Οι εκπαιδευτικές στρατηγικές καθορίζονται ατομικά με βάση τη λεπτομερή 

αξιολόγηση των ικανοτήτων μάθησης του αυτιστικού παιδιού και προσπαθώντας να 

εντοπιστούν τα πιθανά πλεονεκτήματα του και όχι οι αδυναμίες του. 

Οι αρχές της δομημένης διδασκαλίας TEACCH περιλαμβάνουν (α) την κατανόηση του 

πολιτισμού του αυτισμού, (β) την ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου πλάνου για κάθε μαθητή 

με επίκεντρο την προσωπικότητα και την οικογένεια του αντί να χρησιμοποιεί ένα πρότυπο 

πρόγραμμα σπουδών, (γ) τη διάρθρωση του φυσικού περιβάλλοντος με έναν τρόπο που θα 
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βοηθήσει τους μαθητές με αυτισμό να κατανοήσουν τις έννοιες, (δ) χρησιμοποιώντας οπτική 

καθοδήγηση για να κάνει την ακολουθία των καθημερινών δραστηριοτήτων προβλέψιμη και 

κατανοητή και (ε) χρησιμοποιώντας την οπτική καθοδήγηση για να κάνουν τις επιμέρους 

εργασίες κατανοητές (Virues - Ortega, 2013). 

Η αρχή της τροποποίησης του περιβάλλοντος για να καλυφθούν οι ανάγκες των 

μαθητών με αυτισμό είναι το θεμέλιο της δομημένης διδασκαλίας. Τα τέσσερα κύρια 

συστατικά που συνδέονται με αυτή τη διαδικασία είναι: 

1. Η φυσική οργάνωση. Η φυσική οργάνωση αναφέρεται στη φυσική διάταξη της τάξης ή 

της περιοχής για τη διδασκαλία. Η φυσική οργάνωση βοηθά ή εμποδίζει την ανεξάρτητη 

λειτουργία ενός μαθητή και την ικανότητά του να αναγνωρίσει και να συμμορφωθεί με τους 

κανόνες και τα όρια. Είναι σχεδιασμένη ώστε να παρέχει στους μαθητές τις οπτικές 

πληροφορίες με σκοπό να κατευθύνει τις δραστηριότητές τους με ένα προβλέψιμο τρόπο. 

2. Προγραμματισμός. Δεδομένου ότι οι μαθητές με αυτισμό έχουν προβλήματα με τη 

διαδοχική μνήμη και την οργάνωση του χρόνου χρειάζονται χρονοδιαγράμματα. Τα οπτικά 

προγράμματα επιτρέπουν στους μαθητές να γνωρίζουν ποιες δραστηριότητες θα λάβουν 

χώρα και σε ποια σειρά και τους βοηθούν στην πρόβλεψη των γεγονότων, μειώνοντας το 

άγχος τους. 

3. Συστήματα εργασίας. Τα συστήματα εργασίας ενημερώνουν τους μαθητές ποιες 

δραστηριότητες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε ανεξάρτητους χώρους εργασίας και 

διευκρινίζοντας οπτικά τι και πόση δουλειά πρέπει να γίνει και προσδιορίζοντας πότε η κάθε 

εργασία και η περίοδος εργασίας έχουν ολοκληρωθεί. 

4. Οργάνωση έργων. Όπως και με τα συστήματα εργασίας, η οργάνωση των έργων καθορίζει 

τι δουλειά κάνουν οι μαθητές ανεξάρτητα, τι πρέπει να γίνει μέσα σε ένα έργο, πόσα στοιχεία 

θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τα τελικά αποτελέσματα (D'Elia et al. 2014). 

Η ιδέα για τα ανωτέρω βασίζεται σε δύο πτυχές για τη βελτίωση της κατάστασης του 

ατόμου: 

Α / Δίνοντας στο άτομο με ΔΑΦ εφόδια για να κατανοήσει καλύτερα το περιβάλλον του, 

αυτό (το περιβάλλον) γίνεται όλο και πιο προβλέψιμο και παράγει λιγότερο άγχος. Αυτό 

μπορεί να απαιτεί ένα απλούστερο περιβάλλον κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης και τη 

σταδιακή επαναφορά της πολυπλοκότητας, όσο το παιδί προχωρεί προς όλο και μεγαλύτερη 

αυτονομία. 

Β / Δίνοντας μέσα επικοινωνίας που θα του επιτρέψουν να κατανοήσει και να εκφράσει τις 

δυνατότητές του και θα τον βοηθήσουν να αντιληφθεί καλύτερα τι του λένε και τι του ζητάνε 
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με αποτέλεσμα  να μπορέσει να εκφράσει τις ανάγκες του και τα συναισθήματα με άλλα 

μέσα πέρα από προβλήματα συμπεριφοράς. 

Η μέθοδος Άμεση Τροποποίηση της Συμπεριφοράς (Direct Behavior Modification, DBM) 

δεν αποκλείεται εντελώς. Χρησιμοποιείται  αποκλειστικά για τις εν λόγω συμπεριφορές που 

θέτουν σε κίνδυνο το άτομο και για τις οποίες η παραπάνω στρατηγική δεν λειτουργεί. Αυτό 

όμως είναι πολύ σπάνιο (Reichow, 2011). 

Το TEACCH είναι προσηλωμένο στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης για τους 

σπουδαστές και επαγγελματίες που εξυπηρετούν άτομα με ΔΑΦ (Simpson, 2005).  

Ένας πρόσθετος στόχος του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας για το πρόγραμμα 

TEACCH είναι να παρέχει ένα ισχυρό, συνεργατικό περιβάλλον τόσο για τη βασική όσο και 

την εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τη ΔΑΦ που να έχει νόημα για τα άτομα με ΔΑΦ και 

τις οικογένειές τους, καθώς και να είναι κατατοπιστική για τους κλινικούς ιατρούς, αυτούς 

που παρέχουν υπηρεσίες και τους ερευνητές. 

Συνοπτικά, η προσέγγιση TEACCH χρησιμοποιεί τα σχετικά πλεονεκτήματα των φυσικών 

προσώπων και είναι κατάλληλη για τα άτομα με αυτισμό όλων των ηλικιών και κάθε 

αναπτυξιακού επιπέδου. Οι αρχές της δομημένης διδασκαλίας βοηθούν τα άτομα με αυτισμό 

να κατανοήσουν τον κόσμο τους καλύτερα και να μπορέσουν να είναι πιο ανεξάρτητα και 

παραγωγικά (Fornasari et al. 2012). 

 

Α10. ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 

 

Τα παιδιά με αυτισμό έχουν συχνά προβλήματα στην ανάπτυξη των κινητικών 

δεξιοτήτων, όπως το τρέξιμο, η ρίψη μιας μπάλας ή ακόμα και μαθαίνοντας πώς να γράφουν. 

Ωστόσο, ο  Calhoun και οι συνεργάτες του δεν γνωρίζουν εάν οι δυσκολίες αυτές είναι 

κληρονομικές ή συνδέονται με τον αυτισμό. 

Το δίκτυο αυτό βασίζεται στον εγκέφαλο και συνδέεται με τον νωτιαίο μυελό μέσω 

ειδικών οδών. Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός συνεργάζονται για να συντονίσουν τον 

σχεδιασμό και την εκτέλεση των κινήσεων από τις πιο απλές έως τις πιο σύνθετες (Calhoun 

et al., 2011). 

H αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού είναι ένας γενικός όρος που 

χρησιμοποιείται για να καλύψει ένα φάσμα δυσκολιών που επηρεάζουν την έναρξη, την 

οργάνωση και την εκτέλεση των κινήσεων. Φαίνεται να περιλαμβάνει τα προβλήματα 

σχετικά με την ικανότητα του εγκεφάλου να επεξεργάζεται πληροφορίες που οδηγεί σε 

μηνύματα με μη πλήρη μετάδοση στο σώμα. Η δυσπραξία μπορεί να υπάρχει εκ γενετής ή ως 
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αποτέλεσμα της βλάβης του εγκεφάλου από οποιαδήποτε αιτία. Μπορεί να περιλαμβάνει 

οποιαδήποτε δυσκολία στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των κινήσεων. Ενώ πολλά παιδιά 

με ΔΑΦ δείχνουν να έχουν καλά ανεπτυγμένο κινητικό συντονισμό και επιδεξιότητα, 

υπάρχουν και πολλά άλλα με σημαντικές δυσκολίες στην κίνηση και τον σχεδιασμό των 

κινήσεων. Σε αυτά τα παιδιά υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τη μορφή που παίρνει η 

δυσπραξία, οι διάφορες μορφές της οποίας μπορεί να υπάρχουν από κοινού ή χωριστά. 

Μερικά παιδιά παρουσιάζουν εμφανή προβλήματα με την ισορροπία, το περπάτημα, το 

τρέξιμο κλπ. Εξαιτίας του χαμηλού μυϊκού τόνου (υποτονία), μπορεί να έχουν δυσκολία να 

κάθονται χωρίς υποστήριξη. Άλλα επηρεάζονται περισσότερο στο επίπεδο των λεπτών 

κινητικών ικανοτήτων. Άλλα παιδιά με αυτισμό έχουν τέτοια δυσκολία στον έλεγχο των 

μυών γύρω από τα μάτια, που δεν μπορούν να κατευθύνουν το βλέμμα τους σε ένα 

επιθυμητό πρόσωπο ή αντικείμενο. Τέλος, υπάρχουν παιδιά που έχουν αυτό που αναφέρεται 

ως «δυσπραξία ομιλίας». Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούν την ομιλία ως κίνηση, 

η ομιλία είναι ένας από τους καλύτερα ελεγχόμενους συνδυασμούς των μυϊκών κινήσεων 

που το ανθρώπινο σώμα μπορεί να εκτελέσει. Όταν ένα παιδί δεν μπορεί να ελέγξει αυτές τις 

κινήσεις, η απόκτηση της ομιλίας που επηρεάζεται από την κίνηση του στόματος είναι 

δύσκολη και ο ίδιος ήχος μπορεί να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά (Vernazza-Martin et al., 

2005). 

Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει από νωρίς τις κινητικές διαφορές σε παιδιά με ΔΑΦ. Ο 

Kanner (1943), ο οποίος εντόπισε για πρώτη φορά τη ΔΑΦ, σημείωσε ότι τα βρέφη  

εκτίθενται σε υποτονία ή χαμηλό μυϊκό τόνο. Άλλοι ερευνητές έχουν επίσης παρατηρήσει 

υποτονία. Για παράδειγμα, ο Mingetal (2007) εξέτασε τα ιατρικά αρχεία 154 παιδιών τα 

οποία διαγνώστηκαν με ΔΑΦ σε μια προσπάθεια να καθορίσει τους τύπους και την διάχυση 

των κινητικών προβλημάτων σε αυτό τον πληθυσμό και ιδιαίτερα την υποτονία, την κινητική 

καθυστέρηση και τον συντονισμό. Τα παιδιά είχαν ηλικία 2-18 ετών, με μέση ηλικία τα 6 

έτη. Στα πλαίσια της μελέτης, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορές των δύο φύλων στον 

πληθυσμό με ΔΑΦ υπήρχαν 126 αγόρια και 28 κορίτσια. Όλα τα παιδιά ήταν στο ΔΑΦ. Οι 

ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στο 51% της ομάδας παρατηρήθηκε  υποτονία, 

όπως τα βρέφη, η οποία μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου στο 38% στην ηλικιακή ομάδα 

των 7-18 ετών (Hilton et al., 2012).  

Αν και οι κινητικές δυσκολίες δεν περιλαμβάνονται ως μέρος των διαγνωστικών 

κριτηρίων του DSM-V για τη ΔΑΦ, τα άτομα με κινητικές διαταραχές τείνουν να 

παρουσιάζουν υστέρηση στις κινητικές δεξιότητες, καθώς και αξιοσημείωτες διαφορές στην 

κινητική ανάπτυξη. Τα βρέφη με ΔΑΦ είναι πιθανό να παρουσιάσουν υποτονία. Επιπλέον, 
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καθυστερήσεις μπορεί να υπάρχουν στην επίτευξη κινητικών οροσήμων και των θεμελιωδών 

κινητικών δεξιοτήτων. Οι διαφορές στις δεξιότητες, όπως το βάδισμα και η χειρωνακτική 

επιδεξιότητα είναι εμφανείς κυρίως στην παιδική ηλικία, στοιχεία που δείχνουν ότι τα 

γονίδια παίζουν ρόλο στις κινητικές δυσλειτουργίες που παρατηρούνται σε άτομα με ΔΑΦ.  

Αυτό αποτελεί περαιτέρω ένδειξη ότι η ΔΑΦ είναι σε μεγάλο βαθμό γενετική 

διαταραχή. Είναι πιθανό ότι οι αναπτυξιακές διεργασίες στον εγκέφαλο που προκαλούν τον 

κινητικό συντονισμό και την κοινωνική ευαισθησία να μοιράζονται στα δύο συστήματα. 

Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τη σχέση τους στον αυτισμό και να παράσχει νέες ιδέες 

σχετικά με τις στρατηγικές επέμβασης προκειμένου να βοηθήσει τα πάσχοντα παιδιά, 

χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους, για την προώθηση της ανάπτυξης των κινήσεων.  

Επιπλέον, από τη μελέτη φάνηκε ότι όσο μειωμένες είναι οι κινητικές ικανότητες των 

παιδιών με ΔΑΦ, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της κοινωνικής δυσλειτουργίας και της 

σοβαρότητας της διαταραχής. Τα παιδιά που εμφανίζουν δυσκολία στις κινητικές δεξιότητες 

μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εκτέλεση απλών δραστηριοτήτων, όπως το 

βούρτσισμα των δοντιών, δηλαδή βασικές δραστηριότητες για την ανεξαρτησία του παιδιού, 

γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα ένταξης στο σχολείο, καθώς η 

παρουσία βοηθού για την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων πιθανά θα αντιμετωπιζόταν 

με αρνητικό τρόπο από τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Αυτά τα προβλήματα μπορούν να 

οδηγήσουν στη συνέχεια σε μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς πολλά παιδιά το 

αντιλαμβάνονται και αισθάνονται άσχημα για τον εαυτό τους. Είναι λοιπόν πιθανό να 

παρουσιάσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, με αποτέλεσμα ακόμη και εάν παρατηρείται 

καθυστέρηση μόνο στις κινητικές δεξιότητες, να υπάρχει μεγάλη επίδραση στην ευημερία 

τους κατά την ενηλικίωση (Dewey et al., 2007). 

Το Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (PECS) είναι μια ευρέως 

χρησιμοποιούμενη στρατηγική παρέμβασης, η οποία έχει σχεδιαστεί  για να διδάξει 

δεξιότητες επικοινωνίας σε παιδιά με αναπτυξιακές καθυστερήσεις, συμπεριλαμβανομένου 

του ΔΑΦ.  Ο σκοπός της  μελέτης των  Jurgens A., και των συνεργατών του (2009) ήταν να 

αξιολογήσει την λειτουργία του PECS σε ένα 3 χρονών αγόρι με ΔΑΦ, το οποίο είχε έντονα 

κινητικά και κοινωνικά προβλήματα καθώς και σημαντική καθυστέρηση λόγου και να 

αξιολογήσει τις αλλαγές στον προφορικό λόγο, τις κοινωνικές-επικοινωνιακές συμπεριφορές, 

και στις κινητικές δεξιότητες και στο λειτουργικό παιχνίδι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο 

συμμετέχων επέδειξε γρήγορη βελτίωση  στο προφορικό λεξιλόγιο και  στο ελεύθερο 

παιχνίδι καθώς και στις κινητικές δεξιότητες (Jurgens A., Anderson A., Moore D. W. (2009). 
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Σε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Nobile M., 

και τους συνεργάτες του ( 2011) και με απώτερο σκοπό να αυξηθεί η γνώση των διαταραχών 

του κινητικού συστήματος σε παιδιά με αυτισμό, και του μηχανισμού υποκειμένων σε 

αυτούς, ο στόχος αυτής της διερευνητικής μελέτης ήταν η αξιολόγηση των κινητικών 

παραμέτρων χρησιμοποιώντας έναν αυτόματο αναλυτή κίνησης  σε μια ομάδα παιδιών με  

ΔΑΦ και σε μια άλλη ομάδα παιδιών που δεν ανήκαν στο φάσμα του αυτισμού. Οι κινητικές 

δυσκολίες που αναδείχθηκαν στα παιδιά με ΔΑΦ ( τραχύ βάδισμα, έλλειψη ρευστότητας 

κινήσεων , δυσκολία διατήρησης ευθείας  κλπ. ), υποδηλώνουν μια σύνθετη κινητική 

δυσλειτουργία που αφορούν τόσο την φλοιώδη όσο και την υποφλοιώδη περιοχή του 

εγκεφάλου και ίσως, ένα πιθανή έλλειμμα στην ενσωμάτωση των αισθητικών και κινητικών 

πληροφοριών. Επομένως , κατά την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων διάγνωσης και 

αποκατάστασης  οι κινητικές δυσκολίες πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν 

(Nobile M., et al. (2011). 

 

Α11. AYTIΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΑΣΚΗΣΗ 

 

Η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας καλύτερης ανάπτυξης για όλους μας. 

Όταν μαθαίνουμε πώς να κινούμαστε σωστά και να συμμετέχουμε σε νέες σωματικές 

δραστηριότητες, το σώμα και το μυαλό είναι σίγουρο ότι θα καρπωθούν τα οφέλη της νέας 

εμπειρίας και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Πολλές από τις φυσικές δεξιότητες που 

αναπτύσσουμε ως βρέφη και νήπια τις γενικεύουμε για τις δραστηριότητες της καθημερινής 

ζωής, όταν είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας. Για τον πληθυσμό του αυτισμού, η άσκηση είναι 

μία μοναδική πρόκληση κυρίως για δύο λόγους: 

1) Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού έχουν ακαθόριστες κινητικές 

ανισορροπίες που επηρεάζουν το βάδισμα, τη στάση του σώματος και την ικανότητά τους να 

εκτελούν σωστά "μεγάλες" κινήσεις (σπρώξιμο, τράβηγμα, τρέξιμο, αναρρίχηση, κλπ). 

2) Υπάρχουν ελάχιστα προγράμματα παρέμβασης που επικεντρώνονται στην 

μακροπρόθεσμη άσκηση παιδιών, εφήβων, νέων και ενηλίκων με αυτισμό. Κατά συνέπεια, 

τα ελλείμματα κίνησης ή η ανισορροπία που εμφανίζονται στη παιδική ηλικία εξακολουθούν 

να επιμένουν και στα μεταγενέστερα στάδια της ζωής (Oriel et al., 2011). 

Τα οφέλη της άσκησης δεν είναι ίδια για όλα τα παιδιά με ΔΑΦ, καθώς κάθε παιδί 

επηρεάζεται διαφορετικά με βάση το λειτουργικό του επίπεδο. Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας 

της ΔΑΦ, υπάρχουν πολλές πτυχές που παραμένουν θολές, ιδιαίτερα εκείνες της θεραπείας. 
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Τα παιδιά που δεν παρουσιάζουν τα κοινωνικά και συμπεριφορικά ελλείμματα του αυτισμού 

δραστηριοποιούνται σωματικά παίζοντας με τα άλλα παιδιά. Επειδή τα παιδιά με αυτισμό 

δυσκολεύονται να συμμετέχουν στα κοινωνικά δρώμενα μέσω της επαφής με τα μάτια, έχουν 

λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες σε σχέση με τους συνομηλίκους 

τους και γενικά είναι λιγότερο δραστήρια. Η ψυχοκινητική αγωγή και η φυσική αγωγή, όπως 

συνήθως ονομάζονται στην προσχολική και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα, η 

άσκηση δηλαδή, επηρεάζει όχι μόνο τη σωματική υγεία του παιδιού, αλλά χρησιμεύει επίσης 

για την καταπολέμηση των εκδηλώσεων της διαταραχής. Επίσης, οι ευκαιρίες άσκησης είναι 

εξαιρετικά περιορισμένες και οι περισσότερες διαθέσιμες δραστηριότητες περιλαμβάνουν 

εκτεταμένες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Για τα παιδιά με ΔΑΦ οι προτεινόμενες ασκήσεις  

πρέπει να είναι προσαρμοσμένες και επικεντρωμένες στην ένταξη και γενικά σε 

δραστηριότητες που θα διευκολύνουν τη ζωή τους (García-Villamisar & Dattilo, 2010). 

Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα για τα παιδιά με αυτισμό είναι εκείνα που 

περιλαμβάνουν την κίνηση. Μέσα από την κίνηση τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά 

τους, επιλύουν τα προβλήματά τους, εκφράζουν τα ενδιαφέροντά τους και τις δικές τους 

κινητικές προτιμήσεις και ικανότητες, μαθαίνοντας να σέβονται τη διαφορετικότητα (Φίλιου, 

2010). Οι  κοινωνικές και συμπεριφορικές επιπτώσεις του αυτισμού, προκαλούνται από 

αναποτελεσματική αισθητηριακή επεξεργασία, η οποία εκδηλώνεται με προβλήματα στην 

προσοχή, στη συμπεριφορά, στη μάθηση, στην ανάπτυξη του λόγου, στην κίνηση και στον 

συντονισμό. Ο Szot το 2005, εξέτασε τις επιδράσεις των κινητικών ασκήσεων για τη 

σταθεροποίηση της στατικής ισορροπίας, έναν σημαντικό παράγοντα στον συντονισμό και 

τη φυσιολογική ανάπτυξη ενός παιδιού προκειμένου να λειτουργήσει στο περιβάλλον του. 

Τα παιδιά πραγματοποιούσαν επαναλαμβανόμενες κινητικές ασκήσεις πέντε φορές την 

εβδομάδα κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος διάρκειας 3 μηνών. Για τα αποτελέσματα της 

μελέτης  χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Στατοκινητικής Μέτρησης, η οποία καθορίζει 

γραφικά την αυτοκυριαρχία του παιδιού κατά τη διάρκεια της ισορροπίας. Η ισορροπία των 

παιδιών μετά από το πρόγραμμα άσκησης βελτιώθηκε κατά 47.9%. Τέτοιες 

επαναλαμβανόμενες κινητικές ασκήσεις περιλαμβάνουν αύξοντα αριθμό γυμναστικών 

ασκήσεων. Καθώς η ένταση και η επανάληψη της παιδικής άσκησης αυξάνονται σε βάθος 

χρόνου, παρατηρούνται αλλαγές στη κίνηση και τη συμπεριφορά του παιδιού (Szot, 2005). 

Άλλες αυτοδιεγερτικές συμπεριφορές, όπως το λίκνισμα, στοχεύουν να δημιουργήσουν την 

ίδια ανατροφοδότηση, ωστόσο, είναι η αυξανόμενη ένταση της άσκησης που προκαλεί τα 

θεραπευτικά αποτελέσματα. Όσο ισχυρότερα είναι τα εξωτερικά ερεθίσματα για το παιδί, 

τόσο περισσότερα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, τα οποία στη συνέχεια 
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ενεργοποιούν τον εγκεφαλικό φλοιό. Αυτή η διέγερση είναι απαραίτητη για τη σωστή 

ανάπτυξη του εγκεφάλου, και μπορεί να αποδώσει σημαντικά οφέλη στη συμπεριφορά των 

παιδιών με αυτισμό, όταν χρησιμοποιείται ως μέθοδος θεραπείας (Δαφέρμου, 2006). 

Οι αυτοδιεγερτικές συμπεριφορές είναι ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό του αυτισμού 

επειδή συντηρούνται από την αισθητήρια ανατροφοδότηση. Οι αισθητηριακές πληροφορίες 

υποστηρίζονται από τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, οι οποίες συντηρούνται από τον 

ρυθμό. Τα παιδιά θα κάνουν συνεχώς ρυθμικά λικνίσματα, άλματα και κινήσεις με τα μάτια 

ή τα δάκτυλα των ποδιών προκειμένου να λαμβάνουν την αισθητήρια ανατροφοδότηση. 

Αυτές οι συμπεριφορές αποσπούν ένα παιδί από τα συνθήματα ανταπόκρισης που δίνει το 

περιβάλλον, και το κάνουν να ξεχάσει ότι είχε μάθει σχετικά με τη συμπεριφορά. 

Ο   Ospina και οι συνεργάτες του το 2008 έκαναν μια έρευνα με στόχο τη διακοπή 

αυτής της ανάδρασης μέσω της χρήσης της άσκησης ώστε να σταματήσουν οι μη 

λειτουργικές συμπεριφορές. Τα παιδιά που συμμετείχαν ακολούθησαν ένα ήπιο πρόγραμμα 

άσκησης (βάδισμα) και ένα έντονο πρόγραμμα άσκησης (τρέξιμο), όπως προσδιορίζεται από 

την αλλαγή στον ρυθμό της καρδιάς. Μετά από κάθε 15 λεπτά προγράμματος, γίνονταν 

παρατηρήσεις για αλλαγές στην αυτοδιεγερτική συμπεριφορά. Διαπιστώθηκε ότι η μέση τιμή 

της στερεοτυπικής συμπεριφοράς μετά την έντονη άσκηση μειώθηκε κατά 17.5%. Μετά από 

90 λεπτά, η συμπεριφορά επέστρεψε στα προηγούμενα επίπεδα. Αυτή η μεγάλη μείωση 

δείχνει ότι η άσκηση θα μπορούσε να αντικαταστήσει την κίνηση της στερεοτυπικής 

συμπεριφοράς όταν εκτελείται με επαρκή ένταση. Η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο 

αποτελεσματικά όταν μιμείται την ανατροφοδότηση που το παιδί λαμβάνει από την 

αυτοδιεγερτική συμπεριφορά. Μια άλλη μελέτη εξέτασε την επίδραση της αερόβιας 

δραστηριότητας στη συμπεριφορά ατόμων με αυτισμό συγκριτικά με άτομα που δεν 

ασκούνταν. Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε μείωση στις δυσπροσαρμοστικές 

συμπεριφορές η οποία καταγράφηκε ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε άσκηση. Τα 

ευρήματα αυτά συμφωνούν ότι η ένταση της δραστηριότητας ευθύνεται για τη μείωση της 

αυτοδιεγερτικής συμπεριφοράς. Ένα πρωτόκολλο άσκησης με ένταση στο 60-90% της 

μέγιστης καρδιακής συχνότητας και διάρκεια τουλάχιστον 20 λεπτά έχει φανεί να είναι 

ικανοποιητικό για μείωση της ανάρμοστης συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε μορφή έντονης 

αερόβιας άσκησης μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των μη λειτουργικών 

συμπεριφορών που σχετίζονται με τον αυτισμό, έτσι ώστε τα άτομα να μπορούν να 

λειτουργήσουν πιο εύκολα στο χώρο εργασίας, τα κοινωνικά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα 

και πέρα από αυτά (Ospina et al. 2008). 
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H άσκηση που ενεργοποιεί την κίνηση και εμβαθύνει την κοινωνική επικοινωνία, 

μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία για την επίτευξη της κοινωνικής προόδου. Η 

χρήση του δημιουργικού χορού ως θεραπεία για παιδιά με αυτισμό βασίζεται στη δυνατότητα 

του για την κοινωνική ανατροφοδότηση.  

Ο Mason to 2005 συνέκρινε τις κοινωνικές ικανότητες κατά τη διάρκεια του 

δημιουργικού χορού σε παιδιά με ΔΑΦ με στέρηση λόγου και μη. Και οι δύο ομάδες 

επωφελήθηκαν από τον δημιουργικό χορό αυξάνοντας την κοινωνικότητά τους και κυρίως τα 

παιδιά που δεν είχαν λόγο. Συνολικά, είναι προφανές ότι ο δημιουργικός χορός, εξαλείφει τις 

κοινωνικές πιέσεις από την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά. Σε αυτές τις ασκήσεις, το 

παιδί με γλωσσικές και επικοινωνιακές διαταραχές είναι σε θέση να εκτελεί παρόμοιες 

κινήσεις με τους συνομηλίκους του χωρίς διαταραχές και ως εκ τούτου, τα παιδιά και 

ιδιαίτερα εκείνα που είναι μη λεκτικά έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν και να 

απολαύσουν την κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Η θεραπευτική ιππασία, ή 

ιπποθεραπεία, είναι επίσης μια δραστηριότητα που παρέχει οφέλη που κυμαίνονται από τα 

θεραπευτικά αποτελέσματα της επαναλαμβανόμενης κίνησης της βάδισης του αλόγου, μέχρι 

την σταδιακή κοινωνική αλληλεπίδραση που παρέχει στον αναβάτη. Οι διαδρομές που κάνει 

το παιδί με το άλογο, είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης και φιλίας με 

το άλογο, αφού το ίδιο έχει ηρεμήσει από την αισθητική ανατροφοδότηση που του παρέχει η 

τρισδιάστατη κίνηση του αλόγου. Επίσης, είναι σε θέση να αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις με 

τον εκπαιδευτή, τον θεραπευτή, τους εθελοντές, και πιθανά με τους άλλους αναβάτες. Αυτή 

η άσκηση είναι επίσης γενικά ιδιαίτερα ωφέλιμη σε παιδιά χωρίς λόγο καθώς επιτρέπει στο 

παιδί να αλληλεπιδρά με το άλογο και τους άλλους γύρω του χωρίς τις ανησυχίες που 

προκαλούνται από τα κοινωνικά και επικοινωνιακά του ελλείμματα ( Mason, 2005). 

Η σωματική άσκηση σε μια πισίνα προσφέρει σημαντικά οφέλη στα παιδιά με αυτισμό. 

Η έλλειψη βαρύτητας του νερού επιτρέπει μεγαλύτερο εύρος κίνησης, ρευστότητα και 

ευκολία κινήσεων. Τα αισθητήρια ερεθίσματα που δέχεται το παιδί από το υδάτινο 

περιβάλλον το βοηθάει επίσης να ηρεμήσει. Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά με αυτισμό 

παρουσιάζουν ελλείψεις στις κινητικές δεξιότητες, και συνεπώς  το πρόγραμμα 

αποκατάστασης θα πρέπει  να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και τη βελτίωση αυτών των 

δεξιοτήτων με εξατομικευμένα παιχνίδια και αθλήματα. Επιπλέον, εξαιτίας των χαμηλών 

επιπέδων των φυσικών ικανοτήτων, το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει και 

δραστηριότητες για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. O Yilmaz και οι συνεργάτες του 

το 2004, εξέτασαν τις επιπτώσεις μετά από δέκα εβδομάδες κολύμβησης στη γενική φυσική 

κατάσταση και τον προσανατολισμό στο νερό. Μετά την παρέμβαση, οι συμμετέχοντες 
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βρέθηκαν να έχουν αυξημένη ισορροπία, ταχύτητα, ευκινησία, καλύτερη λαβή στο χέρι και 

το πόδι, αύξηση της μυϊκής δύναμης, ευελιξίας και αντοχής. Ο καλύτερος προσανατολισμός 

στο νερό συνδυάστηκε με σημαντική μείωση των αυτοδιεγερτικών στερεοτυπικών 

συμπεριφορών. H μεταγενέστερη μείωση ήταν αποτέλεσμα της αυξανόμενης έντασης της 

άσκησης στο κολύμπι. Επιπλέον, τα παιδιά βρέθηκαν να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 

και αυτογνωσία μέσα στο νερό μετά την περίοδο προσαρμογής. Η άσκηση στο νερό δεν 

ωφελεί μόνο την καρδιαγγειακή ικανότητα των αυτιστικών, αλλά πιστεύεται ότι βοηθάει στη 

γλωσσική ανάπτυξη και αυτοαντίληψη, καθώς και στη βελτίωση της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς, και, ιδιαίτερα, κατά τη διάρκεια της πρόωρης εκπαιδευτικής παρέμβασης 

(Yilmaz et al. 2004). 

Η άσκηση για παιδιά με αυτισμό δεν θα είναι αποτελεσματική  εάν δεν έχει εγκριθεί ή 

επιλεγεί από το ίδιο το παιδί, και εάν το παιδί δεν υποστηριχθεί σε αυτή την επιλογή του. 

Όπως και με όλα τα παιδιά, οι δραστηριότητες που απολαμβάνουν πιο πολύ, τα ωφελούν 

περισσότερο. Εάν ένα παιδί έχει τον φόβο του νερού, η άσκηση σε μια πισίνα μπορεί να μην 

είναι τόσο αποτελεσματική όσο μια άλλη δραστηριότητα που απολαμβάνουν, όπως ο 

δημιουργικός χορός, το τρέξιμο και η ιππασία. Όπως η ίδια η αναπτυξιακή διαταραχή 

επηρεάζει διαφορετικά κάθε παιδί στο φάσμα του αυτισμού, έτσι και η άσκηση θα πρέπει να 

είναι εξατομικευμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τα ενδιαφέροντα και τη λειτουργικότητα 

του παιδιού ώστε να είναι λιγότερο ένα εργαλείο θεραπείας και περισσότερο διασκεδαστική. 

Επιπλέον, με δεδομένο ότι η περισσότερη σωματική δραστηριότητα σε νεαρή ηλικία 

συμβαίνει στο σχολείο, θα πρέπει τα παιδιά με αυτισμό να αισθάνονται άνετα, με 

αυτοπεποίθηση και να συμμετέχουν στις ίδιες δραστηριότητες με τους συνομηλίκους τους 

χωρίς αναπηρία.  

Οι σημαντικές στρατηγικές για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για 

τα παιδιά με αυτισμό περιλαμβάνουν τη θέσπιση μίας σαφούς δομής σε δραστηριότητες με 

οπτικές ενδείξεις, μιας ρουτίνας, ένα σαφές τέλος στην άσκηση, τη χρήση θετικής 

ανατροφοδότησης και επικοινωνία με τέτοιο τρόπο ώστε το παιδί να ανταποκρίνεται 

ικανοποιητικά. Επίσης, είναι ζωτικής σημασίας για τους εκπαιδευτές να προετοιμαστούν για 

τυχόν προκλητική συμπεριφορά με το να είναι ενήμεροι για την αισθητηριακή ευαισθησία 

του κάθε παιδιού και να υπάρχει η δυνατότητα ιδιωτικού χώρου για το παιδί ώστε να 

ηρεμήσει αν αυτό καταστεί αναγκαίο. Με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς 

τον αυτισμό, το παιδί δεν θα συνδέσει την άσκηση με το άγχος, θα απολαύσει περισσότερο 

το πρόγραμμα και, κατά συνέπεια, θα θέλει να συνεχίσει να ασκείται (Groft-Jones & Block, 

2006). 
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Η άσκηση είναι μια αποτελεσματική μορφή θεραπείας για παιδιά, εφήβους και 

ενήλικες με αυτισμό. Εκτός από τα οφέλη στην υγεία, συμβάλλει στη βελτίωση της 

ισορροπίας και της κίνησης, μειώνει την εμφάνιση στερεοτυπικών συμπεριφορών, βελτιώνει 

θεαματικά τις κοινωνικές τους ικανότητες, συντελεί στην ευελιξία, αναπτύσσει τις αθλητικές 

δεξιότητες και ενεργοποιεί τους νευρώνες συμπεριφοράς του εγκεφάλου. Όπως συμβαίνει με 

τις περισσότερες άλλες συνήθειες που είναι σημαντικές για την υγεία, το καλύτερο είναι να 

διδάξουμε στα παιδιά με αυτισμό τη σημασία της άσκησης και να τα παρακινήσουμε να 

συμμετέχουν με στόχο η άσκηση να ενταχθεί στην καθημερινότητά τους ως  μια ευχάριστη 

δραστηριότητα και όχι ως αγγαρεία. Τα βιώματα και οι εμπειρίες που προκύπτουν από την 

άσκηση μεταφέρονται από τα παιδιά στην ενήλικη ζωή τους, ενώ στη συνέχεια τα 

μεταλαμπαδεύουν ακόμη και στα παιδιά τους. Είναι σημαντικό η μετάβαση να είναι 

σταδιακή και σταθερά υποστηρικτική για το παιδί, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι 

δραστηριότητες είναι της επιλογής του παιδιού. Η άσκηση προσφέρει πολλά θετικά 

αποτελέσματα για τα παιδιά με αυτισμό, αλλά το πιο σημαντικό είναι το παιδί να αισθάνεται 

άνετα και να διασκεδάζει (Reid, 2005). 
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Β. ΕΡΕΥΝΑ  

 

Β1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Όπως αναφέραμε στο θεωρητικό πεδίο , η αντιμετώπιση της ΔΑΦ γινόταν παλαιότερα 

μόνο με θεραπευτική αγωγή. Σήμερα έχει τεκμηριωθεί  από πολλές έρευνες , όπως θα δούμε 

παρακάτω, ότι η σωματική άσκηση ωφελεί τα άτομα με ΔΑΦ.  

Μία πρώτη έρευνα που μελέτησε τα αποτελέσματα της αερόβιας άσκησης σε μικρά παιδιά με 

ΔΑΦ, πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Κολλεγίου του Lebanon 

Valley στην πολιτεία της Πενσυλβάνιας στις Η.Π.Α.  

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί εάν η συμμετοχή σε αερόβια 

άσκηση πριν από τις δραστηριότητες στην τάξη βελτιώνει την ακαδημαϊκή απόδοση και 

μειώνει τις στερεοτυπικές συμπεριφορές σε μικρά παιδιά με ΔΑΦ.     

     Η μέθοδος περιλάμβανε αερόβια άσκηση με 15 λεπτά τρέξιμο / τζόκινγκ που 

ακολουθείτο από μια εργασία στην τάξη και μια εργασία στην τάξη χωρίς να προηγείται 

άσκηση. Οι συμμετέχοντες ήταν οι μαθητές σε 4 τάξεις.  

Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στις σωστές 

απαντήσεις μετά την άσκηση. Αντίθετα, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές για τη 

συμπεριφορά ως προς την εργασία ή στις στερεοτυπικές συμπεριφορές. 

Το συμπέρασμα ήταν ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι η αερόβια άσκηση πριν από 

δραστηριότητες στην τάξη μπορεί να βελτιώσει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις σε μικρά παιδιά 

με ΔΑΦ (Pediatric  Physical Therapy, 2011). 

Το 2012 η Anne Therese Fedak εφάρμοσε σε 23 παιδιά ηλικίας 5-13 ετών ( 6 κορίτσια, 

17 αγόρια), 15 λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας την ημέρα. Η 

σωματική δραστηριότητα χαρακτηρίστηκε ως μέτρια ή έντονη βασιζόμενη στην καρδιακή 

συχνότητα του παιδιού. Το παιδί παρατηρήθηκε για δυόμισι ώρες κάθε μέρα ως προς τις 

συμπεριφορές του οι οποίες στη συνέχεια ταξινομήθηκαν είτε ως στερεοτυπική συμπεριφορά 

ή ως συμπεριφορά συμβατή με την εργασία. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 

συμπεριφοράς που να σχετίζονται με την ηλικία και το φύλο. Ωστόσο, στα παιδιά μειώθηκαν 

σημαντικά οι στερεοτυπικές συμπεριφορές τους, υποδεικνύοντας ότι η μέτρια έως έντονη 

σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει αυτού του είδους τις συμπεριφορές των παιδιών 

με ΔΑΦ, ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο. Αυτό υποδηλώνει ότι η φυσική 
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δραστηριότητα είναι μια μέθοδος διαφοροποίησης των στερεοτυπικών συμπεριφορών σε 

παιδιά με ΔΑΦ. 

Σε μια άλλη μελέτη στην Ολλανδία το 2011, οι Michelle Sowa και  Ruud Meulenbroek 

αξιολόγησαν τις συμπεριφορικές μελέτες συνολικά σε 133 παιδιά με διάφορες παραλλαγές 

της ΔΑΦ τα οποία συμμετείχαν σε σωματικές δραστηριότητες, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε 

στο πλαίσιο ομάδας. Οι επιδράσεις στην κοινωνική και κινητική διαταραχή, δύο από τα τρία 

βασικά συμπτώματα της ΔΑΦ εκτιμήθηκαν για να δώσουν μια ποσοτική αξιολόγηση. Σε όλα 

τα προγράμματα δραστηριοτήτων παρατηρήθηκε σημαντική πρόοδος των παιδιών σχετικά 

με τα μέτρα που αξιολογήθηκαν. Τα ατομικά προγράμματα απέδωσαν σημαντικά 

περισσότερο σε σχέση με τα ομαδικά τόσο στην κίνηση όσο και περιέργως, στον κοινωνικό 

τομέα. Παρόλο που το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν μικρό, από τα συνδυασμένα 

αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι όσον αφορά τις επιδόσεις στην κίνηση και στις κοινωνικές 

δεξιότητες τα οφέλη ήταν απτά και κυρίως σε ότι αφορά τα ατομικά προγράμματα.  

Ο R. Lang και οι συνεργάτες του το 2010 εξέτασαν συνδυαστικά 18 προηγούμενες 

μελέτες  που περιλάμβαναν σωματική άσκηση και άτομα με ΔΑΦ, καθώς και μια μελέτη που 

έκαναν οι ίδιοι οι συγγραφείς. Η νέα έρευνα εξέτασε 64 άτομα με ΔΑΦ ηλικίας 3-41 ετών. 

Μετά τις παρεμβάσεις, η άσκηση φάνηκε να μειώνει τη στερεοτυπία, την επιθετικότητα και 

την προβληματική συμπεριφορά. Η κόπωση δεν ήταν η πιθανή αιτία της μείωσης των 

δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι Το 

Στην έρευνα της Αξαρλής το 2009 στο Α.Π.Θ., εξετάστηκε η επίδραση της άσκησης 

και της εκπαιδευτικής - θεραπευτικής ιππασίας στη συμπεριφορά παιδιών με ΔΑΦ. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 5 παιδιά με σοβαρό αυτισμό, ηλικίας 10-12 χρονών που φοιτούσαν σε 

ειδικά σχολεία.  Η αξιολόγηση του προγράμματος γινόταν με μέτρηση των συμπεριφορών 

τόσο πριν όσο και κατά ή μετά το πρόγραμμα παρέμβασης, αλλά και επιπλέον 2 και 5 μήνες 

αντίστοιχα μετά το πέρας του προγράμματος. Μετά την εφαρμογή του προγράμματος 

παρέμβασης, όλοι οι συμμετέχοντες εμφάνισαν σημαντική μείωση στις στερεοτυπικές και 

αυτοπαρακινούμενες συμπεριφορές. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος άσκησης στο γυμναστήριο ή κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής ιππασίας οι 

μειώσεις αυτές έφτασαν το 100%. Αύξηση της συχνότητας των συμπεριφορών εμφάνισαν οι 

συμμετέχοντες δύο μήνες μετά το πέρας του προγράμματος, ενώ από την επαναμέτρηση των 

συμμετεχόντων πέντε μήνες αργότερα χωρίς να ακολουθούν πρόγραμμα άσκησης και 

θεραπευτικής ιππασίας, παρατηρήθηκε ότι οι συμπεριφορές τους επανήλθαν στα αρχικά 

επίπεδα πριν την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης. 
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Συμπερασματικά, η άσκηση και η θεραπευτική ιππασία επέφεραν σημαντική βελτίωση 

στη συμπεριφορά παιδιών με αυτισμό, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η επικοινωνία και η 

συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και την ομάδα των ειδικών. 

 

Β2. ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

Με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε εκπαιδευτική παρέμβαση σε ένα αγόρι ηλικίας 7 

ετών με ΔΑΦ. Ειδικότερα, με γνώμονα το ότι η σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία έχει 

εστιάσει στη σχέση της ψυχοκινητικής αγωγής με τον αυτισμό, κύριο σκοπό της έρευνας 

αποτέλεσε η ανίχνευση του βαθμού συσχέτισης της ψυχοκινητικής άσκησης μέσω της 

παρέμβασης με την τροποποίηση της συμπεριφοράς.  

Το κυρίαρχο ερώτημα που τέθηκε ήταν κατά πόσο η έμμεση επαφή και η απουσία 

επαφής των μαθητών του γενικού σχολείου με συμμαθητές που αντιμετωπίζουν ΔΑΦ,  αλλά 

και των προσώπων του συγγενικού και φιλικού τους περιβάλλοντος μπορεί να βελτιωθεί 

μέσω της παρέμβασης με τη ψυχοκίνηση.  

Υπό το πρίσμα αυτό, επιχειρήθηκε μια λεπτομερής και αναλυτική καταγραφή των 

αλλαγών της συμπεριφοράς του συμμετέχοντα πριν και μετά την παρέμβαση.  

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εκπαιδευτικά εργαλεία για την 

αξιολόγηση του αγοριού:  

1). Το διαγνωστικό εργαλείο CARS (Childhood Autism Rating Scale), για την εκτίμηση της 

βαρύτητας του αυτισμού του παιδιού, η οποία είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που 

σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τα παιδιά που διατρέχουν τον κίνδυνο να είναι ΔΑΦ. 

Κατάλληλη για την αξιολόγηση των παιδιών ηλικίας δύο ετών και άνω, η CARS εξετάζει και 

βαθμολογεί μια σειρά από παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στη διάκριση των 

παιδιών με ΔΑΦ από εκείνα με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Η CARS βοηθά επίσης να 

προσδιοριστεί ο βαθμός αυτισμού των ερωτηθέντων. Έχοντας τη μορφή ερωτηματολογίου, 

αυτή η κλίμακα βασίζεται στην άμεση παρατήρηση της συμπεριφοράς από έναν 

επαγγελματία, καθώς και τις αναφορές από τους γονείς, τους δασκάλους ή τους έχοντες την 

επίβλεψη του παιδιού (Risis et al., 2006).  

Η CARS αναπτύχθηκε από το προσωπικό του προγράμματος TEACCH και 

δημοσιεύθηκε το 1980. Σε διάστημα δεκαπέντε ετών, το προσωπικό του TEACCH 

χρησιμοποίησε μια βάση δεδομένων με πάνω από 1.500 περιπτώσεις, ώστε να αναπτυχθεί 

αυτό το ολοκληρωμένο αυτιστικό διαγνωστικό εργαλείο. Οι κλινικοί ιατροί αλλά και άλλοι 

επαγγελματίες με ελάχιστη εμπειρία στον αυτισμό μπορούν εύκολα να διαχειριστούν αυτή τη 
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δοκιμασία. Σύντομη, βολική, και κατάλληλη για χρήση σε κάθε παιδί ηλικίας άνω των δύο 

ετών, η CARS  καθιστά πολύ πιο εύκολο για τους κλινικούς ιατρούς και τους εκπαιδευτικούς 

την αναγνώριση και ταξινόμηση των αυτιστικών παιδιών. Επίσης, περιλαμβάνει αντικείμενα 

που προέρχονται από πέντε εξέχοντα συστήματα για τη διάγνωση του αυτισμού. Η CARS 

έχει δείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα στη διάγνωση του αυτισμού μεταξύ εφήβων, 

σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από το Κέντρο Επιστήμης και Υγείας στο 

Πανεπιστήμιο του Τέξας, το 1988. H CARS εξετάζει δεκαπέντε κατηγορίες σχετικά με τις 

συμπεριφορές, τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες σε σχέση με την αναμενόμενη 

ανάπτυξη των τυπικών παιδιών για να διαπιστωθεί εάν τα αυτιστικά συμπτώματα είναι 

παρόντα.  

Οι αξιολογούμενες κατηγορίες είναι οι παρακάτω: 

• Σχέσεις με ανθρώπους 

• Μίμηση 

• Συναισθηματική ανταπόκριση 

• Χρήση του σώματος 

• Χρήση αντικειμένων 

• Προσαρμογή στην αλλαγή 

• Οπτική απόκριση 

• Ακρόαση απάντηση 

• Γεύση, όσφρηση, αφή και ανταπόκριση στο άγγιγμα 

• Φόβος ή νευρικότητα 

• Λεκτική επικοινωνία 

• Μη λεκτική επικοινωνία 

• Επίπεδο δραστηριότητας 

• Επίπεδο και συνέπεια της πνευματικής απόκρισης 

• Γενικές εντυπώσεις 

 Οι βαθμολογίες κυμαίνονται από 15 έως 60, και το σημείο αποκοπής για μια διάγνωση 

του αυτισμού είναι ένα σκορ από 30 και πάνω. Οι βαθμολογίες που εμπίπτουν στο εύρος για 

τη διάγνωση του αυτισμού αναλύονται περαιτέρω ανάλογα με το βαθμό στον οποίο τα 

συμπτώματα είναι παρόντα. Σύμφωνα με τα πρότυπα βαθμολόγησης της CARS οι 

βαθμολογίες μεταξύ 30 και 37 δείχνουν ήπια έως μέτρια ΔΑΦ, ενώ οι βαθμολογίες μεταξύ 

38 και 60 χαρακτηρίζονται ως σοβαρός αυτισμός. (Perry et al., 2005). 

Η CARS καλύπτει πλήρως τα κριτήρια του DSM-IV αλλά και του DSM-V για την 

αυτιστική διαταραχή. Αν και είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, η CARS φαίνεται να κάνει μια 
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υπερδιάγνωση μικρών παιδιών με αυτισμό. Ο Lord (1995) διαπίστωσε ότι η CARS έκανε 

σταθερά διάγνωση αυτισμού σε μη αυτιστικά παιδιά με νοητική υστέρηση σε ένα δείγμα 

παιδιών ηλικίας 2 ετών στο οποίο γίνονταν έρευνα για πιθανό αυτισμό. Ένας άλλος 

σημαντικός περιορισμός της CARS είναι ότι δεν είναι σχεδιασμένη για να διακρίνει τη PDD-

NOS από την αυτιστική διαταραχή ή τη ΔΑΦ από του μη-φάσματος (Perry et al., 2005). Η 

έλλειψη ενός σημείου αποκοπής της ΔΑΦ στην πράξη μειώνει τη διαγνωστική συμφωνία 

μεταξύ της CARS, των άλλων διαγνωστικά εργαλείων για τον αυτισμό και της κλινικής 

κρίσης (Chlebowskieta, 2008). 

Από το 2010 αναπτύσσεται μια επικαιροποιημένη έκδοση της CARS, η CARS-2. Η 

CARS-2 διατήρησε την αρχική φόρμα για χρήση από νεότερα ή με χαμηλή λειτουργικότητα 

άτομα (τώρα μετονομάστηκε σε CARS2-ST για «Τυποποιημένο έντυπο») και ανέπτυξε μια 

ξεχωριστή κλίμακα διαβάθμισης για άτομα με υψηλότερη λειτουργικότητα (που ονομάζεται 

CARS2-HF για «Υψηλής λειτουργικότητας»). Δηλαδή, η επικαιροποιημένη αυτή έκδοση  

έχει πλέον την CARS2-ST για παιδιά άνω ή κάτω των 6 ετών, αλλά με IQ 79 ή χαμηλότερο, 

ή μια αξιοσημείωτη βλάβη στην επικοινωνία. Η CARS2-HF εφαρμόζεται σε ηλικίες 6 ετών 

και άνω, με εκτιμώμενο IQ 80 ή υψηλότερο και άπταιστο επίπεδο επικοινωνίας (Schopler et 

al., 2010). 

2) Το ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο PEP-R (Psycho educational Profile), το οποίο αναπτύχθηκε 

το 1990 από τον Schopler και τους συνεργάτες του έχοντας ως βάση μια παλαιότερη έκδοση 

του PEP, είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί το αναπτυξιακό επίπεδο των 

παιδιών με αυτισμό και άλλων σχετικών διαταραχών ώστε να σχεδιασθούν εξατομικευμένα 

σχέδια κατάρτισής τους. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες, όπως φαίνεται από τις 

πολλές μεταφράσεις του σε διάφορες γλώσσες του κόσμου, όπως Κινεζικά, Εσθονικά, 

Ολλανδικά κλπ (American Academy of Neurology, 2005). 

Το PEP-R αρχικά δεν είχε σχεδιαστεί για να καθορίσει ένα γενικό επίπεδο της 

γνωστικής λειτουργίας του παιδιού, ούτε ως ένα ψυχομετρικό όργανο. Στην πραγματικότητα, 

ο γενικός σκοπός είναι να περιγράψει το άνισο και συνήθως ιδιοσυγκρασιακό μαθησιακό 

προφίλ των παιδιών με ΔΑΦ και ως εκ τούτου, να βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό να 

καθορίσει μια στρατηγική αποκατάστασης για κάθε παιδί ατομικά. Επομένως, το κύριο 

χαρακτηριστικό του PEP-R είναι η ευκολία και η ευελιξία της διαχείρισης, καθώς έχει 

σχεδιαστεί για αυτού του είδους τα παιδιά. Πράγματι, είναι γνωστό για τη χρήση 

τυποποιημένων δοκιμασιών προκειμένου να διαπιστωθεί το αναπτυξιακό επίπεδο ή το IQ σε 

ένα δύσκολο έργο: ένα μεγάλο ποσοστό των αυτιστικών παιδιών έχουν την τάση να μην 
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έχουν λόγο, η ικανότητα προσοχής τους να είναι περιορισμένη, να συγκεντρώνονται πολύ 

δύσκολα και να είναι πολύ ταλαιπωρημένα από τις ρυθμίσεις των επίσημων αξιολογήσεων.  

Ένα άμεσα συναφές ζήτημα είναι ότι τα παιδιά που καταφέρνουν να ανεχθούν τις 

τυποποιημένες συνεδρίες, δηλαδή τα ήπια ή υψηλής λειτουργικότητας παιδιά που δεν 

παρουσιάζουν σοβαρό πρόβλημα και, επομένως, οι συμπεριφορές τους δεν είναι 

αντιπροσωπευτικές του συνολικού πληθυσμού των παιδιών με αυτισμό και με συναφείς 

αναπτυξιακές διαταραχές. Για αυτούς τους λόγους, η χρήση του PEP-R έχει επίσης επεκταθεί 

και σε ερευνητικές εργασίες όπως για παράδειγμα, για να περιγράψει τα κλινικά 

χαρακτηριστικά σε αναφορές περιπτώσεων και την επικύρωση των αποτελεσμάτων  

θεραπείας ( DeLeon et al., 2004). 

Η δοκιμασία είναι πιο κατάλληλη για χρήση με παιδιά που λειτουργούν στο ή κάτω από 

το εύρος της προσχολικής ηλικίας και εντός του χρονολογικού φάσματος ηλικίας από έξι 

μηνών έως επτά ετών. Το PEP-R, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αναπτυξιακή 

λειτουργία στη μίμηση, την αντίληψη, τις λεπτές κινητικές δεξιότητες, τις ολικές κινήσεις, 

τον συντονισμό ματιού-χεριού, τη γνωστική απόδοση και τις γνωστικές λεκτικές περιοχές. Το 

PEP-R εντοπίζει επίσης βαθμούς της συμπεριφορικής διαταραχής, οι οποίοι αφορούν και 

επηρεάζουν τη συνεργασία, το ενδιαφέρον για τα υλικά πράγματα, τις αισθητηριακές 

αντιδράσεις και τη γλώσσα. Το PEP-R αποτελείται από ένα σύνολο παιχνιδιών και υλικών 

μάθησης που παρουσιάζονται σε ένα παιδί μέσα σε δομημένες δραστηριότητες παιχνιδιού. Ο 

εξεταστής παρατηρεί, αξιολογεί και καταγράφει τις απαντήσεις του παιδιού κατά τη διάρκεια 

της δοκιμής. Μέσα στο PEP-R υπάρχουν 131 στοιχεία για την ανάπτυξη και 43 στοιχεία για 

τη  συμπεριφορά. Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την υποβολή των στοιχείων αυτών 

και την καταγραφή του αποτελέσματος ποικίλλει από 45 - 90 λεπτά. Επειδή δεν είναι μια 

δοκιμασία ταχύτητας, οι διακυμάνσεις στο συνολικό χρόνο εξαρτώνται από το επίπεδο 

λειτουργίας του παιδιού και τυχόν προβλήματα διαχείρισης συμπεριφοράς που προκύπτουν 

κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Στο τέλος της συνεδρίασης, οι βαθμολογίες του παιδιού 

κατανέμονται μεταξύ επτά αναπτυξιακών και τεσσάρων περιοχών της συμπεριφοράς. Τα 

προφίλ τα οποία προκύπτουν απεικονίζουν τα σχετικά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του 

παιδιού σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης και της συμπεριφοράς. Η Αναπτυξιακή Κλίμακα 

δείχνει που ένα παιδί λειτουργεί σε σχέση με τους συνομηλίκους του. Τα στοιχεία σχετικά με 

τις συμπεριφορές σε αυτή την κλίμακα έχουν τη ξεχωριστή δυνατότητα για την αξιολόγηση 

των απαντήσεων και εντοπισμού συμπεριφορών σύμφωνα με τη  διάγνωση του αυτισμού. Το 

PEP-R παρέχει ένα τρίτο και μοναδικό αποτέλεσμα απαντήσεων που ονομάζονται 

αναδυόμενες. Μια απάντηση που κατατάσσεται στις «αναδυόμενες» είναι αυτή που δείχνει 
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κάποια γνώση του τι απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια εργασία, αλλά δεν είναι πλήρης η 

κατανόηση ή οι ικανότητες που έχει δεν είναι οι αναγκαίες για να το πράξει με επιτυχία. Το 

Ψυχοπαιδαγωγικό Προφίλ Εφήβων και Ενηλίκων (The Adolescent and Adult 

Psychoeducational Profile, AAPEP) επεκτείνει τη χρήση του PEP- R για να καλύψει τις 

ανάγκες των εφήβων και των ενηλίκων (Klin et al. 2005). 

3) Το ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν πριν και μετά την παρέμβαση οι 

γονείς, η καθηγήτρια φυσικής αγωγής, η δασκάλα της γενικής τάξης και η δασκάλα της 

παράλληλης στήριξης του παιδιού. Το ερωτηματολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη 

μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο « Η Επίδραση της άσκησης και της Εκπαιδευτικής 

Θεραπευτικής Ιππασίας στη Συμπεριφορά Παιδιών με Αυτισμό» (Αξαρλη, 2009) και μετά 

από συναίνεση της ερευνήτριας χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα μελέτη. 

Το παρεμβατικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στο παιδί ήταν σύμφωνο με το Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ, 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες του συγκεκριμένου παιδιού και σύμφωνα με το TEACCH. 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS, version 17. 

 

Β2.1. Περιγραφή συμμετέχοντος 

 

Ο Γ. είναι ένα αγόρι 7 ετών, το οποίο διαγνώστηκε στην ηλικία των 2.5 ετών με 

διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και στην ηλικία των 3.5 ετών με ΔΑΦ. Η ετήσια 

επαναξιολόγηση, στην ηλικία των 6 ετών, τον όρισε ως ένα παιδί με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας. 

Καθημερινά υποβάλλεται σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει εργοθεραπεία, 

λογοθεραπεία, βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και θεραπευτική ιππασία. 

Παρακολούθησε ένα δημόσιο νηπιαγωγείο με τμήμα ένταξης μόνoς του, χωρίς 

παράλληλη στήριξη, από την ηλικία των 5 ετών. Φέτος, φοιτά σε δημόσιο δημοτικό σχολείο 

της γενικής εκπαίδευσης στην πρώτη τάξη και υποστηρίζεται από παράλληλη ιδιωτική 

στήριξη (δασκάλα ειδικής αγωγής). Η συμμετοχή του σε δημόσιο σχολείο γενικής 

εκπαίδευσης αποφασίσθηκε με ομόφωνη γνώμη των επιστημόνων που υποστηρίζουν και 

παρακολουθούν το παιδί, παιδοψυχίατρους, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, 

εργοθεραπευτές, ιατρό εξειδικευμένο σε θέματα ανάπτυξης και με ταυτόχρονη συναίνεση 

των γονέων. 

Ο Γ.  ζει με τον πατέρα του, τα 2 αδέλφια του και τη γιαγιά του. Όλοι ενδιαφέρονται 

για τον Γ. Ο Γ., σε γενικές γραμμές, είναι ένα λεπτό, ψηλό και όμορφο αγόρι. Η σωματική 
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του ανάπτυξη είναι κανονική και κατάλληλη για την ηλικία του. Είναι ήρεμος, έχει τη δική 

του γνώμη και είναι κοινωνικός με ανθρώπους που γνωρίζει και επιθυμεί, ακόμη και με 

άγνωστα άτομα, που φαίνονται φιλικά. Διαφορετικά, είναι αποστασιοποιημένος. 

Μερικές φορές, αισθάνεται άβολα όταν αλληλεπιδρά με τους άλλους ανθρώπους. Έχει την 

τάση να παίζει μόνος, αλλά θέλει να έρθει σε επαφή και με άλλα παιδιά. Η αντίδρασή του 

εξαρτάται από τις αντιδράσεις τους. Εμφανίζει επαφή με τα μάτια, εκτός όταν αντιδρά 

απρόθυμα. 

Τις περισσότερες φορές μιλάει στο τρίτο πρόσωπο. Αντιδρά και αντιστέκεται στην 

καθοδήγηση κάποιου που δεν του αρέσει.  Εκφράζει τη στεναχώρια ή το άγχος του με 

κλάμα. Η μεγάλη αγωνία του εκφράζεται συνήθως με  κινητικότητα και δημιουργείται όταν 

δεν μπορεί να καταλάβει ποιες είναι οι προσδοκίες που έχουν οι άλλοι (π.χ. δάσκαλος) ή το τι 

συμβαίνει γύρω του.  Δεν έχει φόβους.  

Αναφορικά με τη γνωστική λειτουργία, παρακολουθεί το μάθημα στην τάξη όλη την 

ώρα, βοηθούμενος από τη συνεχή υποστήριξη της δασκάλας, όταν απαιτείται. Συμμετέχει 

στην ορθογραφία, την ανάγνωση του κειμένου και απαντάει σε ερωτήσεις κατανόησης. 

Αναγνωρίζει οικεία πρόσωπα και εκφράζει την επιθυμία να καθίσει με μια ομάδα. Ζητά να 

τον πάρει αγκαλιά κάποιος που αγαπά (βάζοντας το χέρι του στον ώμο του/της). Συμμετέχει 

στην πορεία του τρέχοντος έτους με τη χρήση των καρτών (TEACCH- για να ενθαρρύνει τη 

συνεργασία της ομάδας εργασίας) και στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Παίζει με τα παιδιά 

στο διάλειμμα, με παρότρυνση και βοήθεια της ειδικής παιδαγωγού. Δεν συντονίζεται 

εύκολα όταν παρατηρείται η παρουσία πολλών παιδιών ή ενηλίκων.  

 Επικοινωνεί προφορικά με τα άτομα που του αρέσουν, αλλά χρησιμοποιεί σύντομες 

φράσεις. Καταλαβαίνει τι έχει πει, αλλά έχει μια δυσκολία να εκφραστεί με πολλά λόγια. 

Δηλαδή, έχει δυσκολία να περιγράψει είτε λόγω έλλειψης διάθεσης είτε λόγω του πτωχού 

λεξιλογίου. 
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Β2.2 Όργανα Μέτρησης 

 

Β.2.2.1. Ερωτηματολόγιο 

 

Με τη μέθοδο της συνέντευξης συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούν τις ικανότητες 

και τις αδυναμίες του παιδιού, δηλαδή τη γενικότερη εικόνα του. Στο ίδιο ερωτηματολόγιο 

απάντησαν όλοι οι συμμετέχοντες (γονείς, δασκάλα γενικής τάξης, δασκάλα παράλληλης 

στήριξης και καθηγήτρια φυσικής αγωγής). Για τις περιπτώσεις που αφορούν 

συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς η συνέντευξη 

(ερωτηματολόγιο) είναι γενικά αποδεκτό ότι αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο εκτίμησης. Οι 

συμμετέχοντες απάντησαν στο ίδιο ερωτηματολόγιο δύο ημέρες πριν και δύο ημέρες μετά το 

πρόγραμμα  παρέμβασης. Οι συνεντεύξεις των συμμετεχόντων παρατίθενται στο παράρτημα. 

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους συμμετέχοντες είχε σκοπό να διερευνήσει τέσσερις 

τομείς : α) Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας, β) Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση 

των λέξεων, γ) Πλαίσιο επικοινωνίας και δ) Τρόποι επικοινωνίας. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας 

Γενικά: Όταν επικοινωνεί στο σπίτι ποιος είναι ο λόγος που επικοινωνεί μαζί σας; 

Ζητάει: Ζητά πράγματα που θέλει; Ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται; Αν ναι, περιγράψτε με 

κάποιο παράδειγμα πώς γίνεται αυτό. 

Τραβά την προσοχή: Έχει κάποιο τρόπο να σας αποσπάσει την προσοχή όταν θέλει με 

κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας; Δώστε παράδειγμα. 

Σχολιάζει: Δείχνει ή σχολιάζει αντικείμενα απλώς επειδή τον/την ενδιαφέρουν; Δώστε 

παράδειγμα. 

Αρνείται: Έχει κάποιο τρόπο για να σας δηλώσει ότι δεν θέλει κάτι ή ότι δεν θέλει να κάνει 

κάτι; Δώστε παράδειγμα. 

Δίνει πληροφορίες: Μιλάει στους ανθρώπους για πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται 

μπροστά του, ή δεν έχουν συμβεί εκείνη τη στιγμή; 

Ζητάει πληροφορίες: Έχει τρόπο να κάνει ερωτήσεις; Δώστε παράδειγμα. 
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Εκφράζει συναισθήματα: Έχει τρόπο να σας πει πώς αισθάνεται σωματικά ή 

συναισθηματικά; Δώστε παράδειγμα. 

Κοινωνική ρουτίνα: Χαιρετάει ανθρώπους, λέει γεια και αντίο, ζητάει συγνώμη κ.τ.λ.; 

Δώστε παράδειγμα. 

 

2. Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση των λέξεων 

Γενικά: Τι είδους λέξεις χρησιμοποιεί (σύμβολα, νοήματα, αντικείμενα, εικόνες κ.τ.λ.) όταν 

θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Αντικείμενα: Έχει λέξεις για τα αντικείμενα; Πόσο χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; 

Άτομα: Έχει λέξεις με τις οποίες αναφέρεται σε άτομα που γνωρίζει; Πώς χρησιμοποιεί 

αυτές τις λέξεις; Με τι λέξεις αναφέρεται για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζει (άνδρας, 

γυναίκα, μωρό, αυτός κ.τ.λ.); 

Ενέργειες: Έχει λέξεις για τις ενέργειες; 

Χώροι: Έχει λέξεις για τους χώρους (τουαλέτα, έξω, εκεί, πάνω, κάτω); 

Ποιότητα: Έχει κάποιες περιγραφικές λέξεις (κόκκινο, μεγάλο, σπασμένο κ.τ.λ.); 

Εσωτερική κατάσταση: Έχει κάποιες λέξεις με τις οποίες να δηλώνει συναισθήματα 

(ευτυχισμένος, άρρωστος, θυμωμένος κ.τ.λ.); 

Άλλο: Χρησιμοποιεί κάποιο είδος λέξεων (χρόνου, κι άλλο, άρνηση, ναι, ή κοινωνικές 

λέξεις); 

 

3. Πλαίσιο επικοινωνίας 

Γενικά:  

• Με ποιον προσπαθεί περισσότερο συνήθως να επικοινωνήσει; Σε ποια κατάσταση 

επικοινωνεί συνήθως περισσότερο;. 

• Επικοινωνεί ευκολότερα με εσάς (γονείς); 

• Επικοινωνεί ευκολότερα με τα αδέλφια του; 

• Τι γίνεται με άλλα παιδιά της ηλικίας του ή άλλα νεαρά άτομα; 

• Επικοινωνεί με οικογενειακούς φίλους ή συγγενείς; 

• Επικοινωνεί εύκολα με άγνωστους ανθρώπους; 

• Επικοινωνεί συνήθως κατά την ώρα του φαγητού; 

• Επικοινωνεί για δουλειές του σπιτιού που μπορεί ο ίδιος να τις κάνει; 

• Επικοινωνεί για ενέργειες όπως το ντύσιμο, πλύσιμο, βούρτσισμα των δοντιών κλπ; 

• Όταν τον αφήνετε να παίζει μόνος του ξεκινάει επικοινωνία μαζί σας; 
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• Όταν βγαίνετε μαζί έξω υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που κάνετε ή κάποια μέρη 

που πηγαίνετε στα οποία είναι ιδιαίτερα πιθανό να επικοινωνήσει; 

• Υπάρχουν κάποιες άλλες καταστάσεις στις οποίες έχετε παρατηρήσει ότι είναι 

ιδιαίτερα επικοινωνιακός; 

• Υπάρχουν άλλες καταστάσεις στις οποίες παρατηρήσατε ότι είναι ιδιαίτερα μη 

επικοινωνιακός ή στις οποίες η επικοινωνία του είναι ιδιαίτερα ακατάλληλη; 

 

4. Τρόποι επικοινωνίας 

Κινητικός/αντικείμενα: Σας σπρώχνει, σας δίνει στο χέρι σας αντικείμενα ή σας φέρνει 

αντικείμενα; 

Νοήματα: Δείχνει ή τεντώνει το χέρι του ή χρησιμοποιεί άλλα νοήματα για να 

επικοινωνήσει; 

Εικόνες: Σας δείχνει εικόνες ή σας φέρνει εικόνες για να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Σύμβολα: Χρησιμοποιεί κάποια σύμβολα στο σπίτι; Συμβολίζει περισσότερες από μία λέξεις 

την ώρα; 

Γραπτές λέξεις: Δείχνει γραπτές λέξεις ή διαβάζει λέξεις φωναχτά ή γράφει λέξεις; 

Προφορικός λόγος: Σας μιλάει; Έχει κάποια σημασία αυτό που λέει; Βάζει λέξεις μαζί; 

Άλλο: Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους να επικοινωνεί μαζί σας; 

Σαφήνεια: Πόσο εύκολο είναι να καταλάβετε αυτό που θέλει να πει; Υπάρχουν φορές που 

γνωρίζετε ότι προσπαθεί να σας πει κάτι αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι; Πόσο συχνά 

συμβαίνει αυτό; 

 

Β2.2.2 Πρωτόκολλο του προγράμματος παρέμβασης 

 

Το πρόγραμμα παρέμβασης περιλάμβανε ασκήσεις ισορροπίας, ασκήσεις αυτογνωσίας, 

ομαδικά παιχνίδια (ανά 3-4 άτομα), ασκήσεις οπτικοκινητικού συντονισμού, πλευρική 

κίνηση και δρομικά παιχνίδια αίσθησης του χώρου και του χρόνου. Η συνεδρία ξεκινούσε με 

προθέρμανση 7 λεπτών, ενώ η συνεδρία ολοκληρώνονταν με αποθεραπεία 5 λεπτών που 

είναι κύκλοι με τη φορά του ρολογιού πάνω στη γραμμή του γηπέδου του μπάσκετ. 

Συνολική διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης: 12 εβδομάδες 

Συχνότητα: 3 φορές ανά εβδομάδα 

Διάρκεια ανά συνεδρία: 40-45 λεπτά 

Διαλείμματα εντός της κάθε συνεδρίας: 1-2 λεπτά ανά 10 λεπτά παρέμβασης 
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««Δημιουργία και φαντασία» 

«Αλεξίπτωτο» 

Πρακτικό μέρος 

• Αφού ανοίξουμε το αλεξίπτωτο, αφήνουμε ελεύθερα τα παιδιά να αυτοσχεδιάσουν, 

πάντα με μέτρο, αποσκοπώντας στο να αποφευχθεί η αταξία και το χάος. 

• Συγκεντρώνουμε τα παιδιά και συζητούμε, ρωτάμε τι είναι το αλεξίπτωτο και ποιος 

το χρησιμοποιεί. 

• Τρέχουμε με το αλεξίπτωτο. 

• Κρυβόμαστε, το σηκώνουμε επάνω, κάτω και σχηματίζουμε ένα μανιτάρι. 

• Παίζουμε τη γάτα που μπορεί να πηγαίνει γύρω από το αλεξίπτωτο και το ποντίκι που 

επιτρέπεται να πηγαίνει κάτω από αυτό. 

• Αρχικά τα παιδιά κρατάνε το αλεξίπτωτο, το τεντώνουν, σχηματίζοντας κύματα 

θάλασσας. Κάποιοι μαθητές προσπαθούν να κολυμπήσουν επάνω στα κύματα ή να τα 

πατήσουν. 

• Παίζουμε τη χελώνα. Όλα τα παιδιά κρύβονται από κάτω, γιατί παραμονεύει ο 

εχθρός. 

• Φανταζόμαστε οτιδήποτε άλλο, το συζητάμε με τα παιδιά και το εφαρμόζουμε. 

Συνήθως τις καλύτερες ιδέες τις σκέφτονται τα παιδιά. 

Στη συνέχεια παίζουμε ένα δρομικό παιχνίδι. 

• Κυνηγοί στο δάσος θα είναι αυτοί που φοράνε κόκκινες φόρμες. Τα υπόλοιπα παιδιά 

μεταμορφώνονται σε ζωάκια, για φωλιές θα χρησιμοποιήσουμε 3-4 στεφάνια που 

έχουμε σκορπισμένα στο γήπεδό μας. 

Θέμα: «Στατική και δυναμική ισορροπία» 

Χώρος μαθήματος: αυλή σχολείου ή γυμναστήριο 

Απαιτούμενο υλικό: τέσσερις μικρές μπάλες, σανίδι πάχους 5 εκατοστών και μήκους 4 

μέτρων, κασετόφωνο 

Πρακτικό μέρος 

• Σχηματίζουμε τέσσερις ομάδες, κρατώντας μια μπάλα στο χέρι και τρέχουμε σε 

σκυταλοδρομίες. 

• Χρησιμοποιούμε μουσική, κατά προτίμηση ένα ρυθμικό κομμάτι, που όταν τη 

σταματάμε πρέπει να σταθούμε σε ένα πόδι σαν τον πελαργό. 

• Επαναλαμβάνουμε, αλλά τώρα ισορροπούμε σε δύο πόδια και ένα χέρι. 
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• Το ίδιο παιχνίδι, όμως θέλοντας να δυσκολέψουμε την άσκηση, ισορροπούμε 

στηριζόμενοι σε ένα χέρι και ένα πόδι. 

 

«Ισορροπία» 

Πρακτικό μέρος 

• Περπατάμε στη γραμμή της πετοσφαίρισης ή, όπως ο ισορροπιστής του τσίρκου, 

επάνω στο σχοινί. 

• Στη συνέχεια στα τέσσερα επάνω στη γραμμή και έπειτα επάνω στις μύτες. 

• Πλάγια, από τη μια και από την άλλη πλευρά, και μετά με την όπισθεν. 

• Περπατάμε με κλειστά μάτια. 

• Ακολούθως, τρέχουμε στις γραμμές της πετοσφαίρισης. 

• Έπειτα, επάνω στις γραμμές της καλαθοσφαίρισης. Με το σφύριγμα του γυμναστή 

μένουμε ακίνητοι με δύο πόδια στο έδαφος. 

• Επαναλαμβάνουμε, αλλά τώρα στεκόμαστε όρθιοι στο ένα πόδι, σαν τον πελαργό. 

• Συνεχίζουμε ακουμπώντας τα δύο πόδια και το ένα χέρι στη γραμμή. 

• Τρέχουμε με την όπισθεν και με το σφύριγμα μένουμε ακίνητοι. 

• Σκυταλοδρομία με μπάλα στα χέρια (βλ. αναλυτικό πρόγραμμα υπουργείου σελ. 34). 

Περπατάμε με τα τέσσερα, κρατώντας ή κυλώντας την μπάλα. 

 

«Οπτικοκινητικός συγχρονισμός» 

Απαιτούμενο υλικό: 10-12 μικρά μπαλάκια ρίψης ή μπάλες ρυθμικής 

Πρακτικό μέρος 

• Παίζουμε ελεύθερα με ένα μπαλάκι ρίψης ή μια πλαστική μπαλίτσα. 

Προτείνουμε και παράλληλα δείχνουμε μερικές απλές ασκήσεις όπως: 

• Χτυπώ το μπαλάκι κάτω ή στον τοίχο και το πιάνω. 

• Πετώ στον αέρα και πιάνω. 

• Περνώ το μπαλάκι κάτω από το πόδι. 

• Βάζω καλάθι. 

• Στοχεύω στο τετράγωνο του ταμπλό της μπασκέτας. 

• Σημαδεύω στον κύκλο που σχημάτισα με κιμωλία στον τοίχο. 

• Παίζουμε σε ζευγάρια πετώντας το μπαλάκι ο ένας στον άλλον. 

• Καθόμαστε πάλι σε ζευγάρια και κυλάμε το μπαλάκι. 

• Κάνω μια στροφή γύρω από τον εαυτό μου και πετώ το μπαλάκι στο συμμαθητή μου. 
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• Παίζουμε ταυτόχρονα με δύο μπαλάκια. 

• Συνεχίζουμε χρησιμοποιώντας τα πόδια, ο ένας κάθεται τέρμα και ο άλλος προσπαθεί 

να βάλει γκολ. 

• Έπειτα τρεις-τρεις. 

• Τέλος, παίζουμε τους αστακούς. 

Περιγραφή παιχνιδιού «οι αστακοί» 

Στο μισό γήπεδο της πετοσφαίρισης (9Χ9μ.) ορίζουμε δύο αστακούς. 

Μπουσουλώντας προσπαθούν να ακουμπήσουν-πιάσουν τα ψαράκια-μαθητές, για να 

μετατραπούν και αυτοί σε αστακούς. Δεν επιτρέπεται να βγει κανείς από το χώρο-θάλασσα 

που ορίστηκε. Καλό είναι να τοποθετήσουμε κώνους, για να γίνει περισσότερο κατανοητός ο 

περιορισμένος χώρος. Στη συνέχεια γίνονται άλλοι αστακοί κλπ. 

Οπτικοκινητικός συγχρονισμός 

Απαιτούμενο υλικό: ελαστικό σχοινί, στρώματα γυμναστικής, δύο καρέκλες 

Πρακτικό μέρος 

• Βαφτίζω το σχοινάκι «Διαμαντή» που εννοείται ότι είναι ένα φιδάκι. 

• Παίρνω φόρα και πηδώ το σχοινάκι όπως μπορώ. 

• Πηδώ με δύο πόδια. 

• Σέρνομαι κάτω από το σχοινί χωρίς να το ακουμπήσω. 

• Βάζω δύο στρώματα, στέκομαι και πηδώ πάνω από το σχοινί προς τα κάτω. 

• Το ίδιο πηδώ κάτω (δείχνω τον τρόπο σωστής προσγείωσης, που είναι με λυγισμένα 

πόδια για να μην επιβαρύνεται λανθασμένα η σπονδυλική στήλη), στεκούμενος σε 

τρία στρώματα. 

• Εκτελώ την ίδια άσκηση στεκούμενος σε τέσσερα στρώματα. 

• Κρατώ από την άκρη ένα σχοινί και κάνω κυματοειδείς κινήσεις φιδιού. Δεν πρέπει 

να ακουμπήσει κανείς το «Διαμαντή» γιατί θα τον τσιμπήσει. 

• Κάνω καμάρα με το σχοινί βοηθούμενος από έναν μαθητή. Οι υπόλοιποι προσπαθούν 

να περάσουν από κάτω έρποντας χωρίς να ακουμπήσουν. Όποιος μπορεί κάνει δυο 

τρία πηδηματάκια και βγαίνει έξω από την καμάρα. 

• Παίζουμε τον ξαπλωμένο κυνηγό »(Λευθερούδης, 2005). 
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Β3. ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Με δεδομένο ότι στη βιβλιογραφία καταδεικνύεται η σημασία των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων παρέμβασης στη βελτίωση της συμπεριφοράς, της κοινωνικότητας και των 

δεξιοτήτων του παιδιού με ΔΑΦ, οι επιμέρους ερευνητικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν : 

• H πιθανή μεταβολή της συμπεριφοράς του συμμετέχοντα μετά την ψυχοκινητική παρέμβαση 

• Κατά πόσο η πιθανολογούμενη βελτίωση εμφανίζεται και στους τρεις χώρους 

δραστηριοποίησης του παιδιού (σπίτι, σχολική τάξη, χώρος εκγύμνασης και εξωτερικοί χώροι) 

ή μεμονωμένα.  

Κατά συνέπεια η υπόθεση της έρευνας διαμορφώθηκε ως εξής:  

Ο συμμετέχων αναμένεται να παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στη συμπεριφορά και στις 

δεξιότητές του μετά το πρόγραμμα παρέμβασης σε όλους τους χώρους που δραστηριοποιείται.  

 

 

Β4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε διαφορετικούς πίνακες για καθένα από τους τέσσερις 

τομείς πριν και μετά την παρέμβαση από κάθε ερωτηθέντα. Για την ανάλυση και την 

επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε  Ποιοτική έρευνα (Bernard, 1995), η οποία 

έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική στην συλλογή πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται 

με κοινωνικές συμπεριφορές, προσωπικές γνώμες και δίνει έμφαση στην συλλογή δεδομένων 

μέσω ερωτημάτων και παρεμβάσεων οι οποίες δεν έχουν προαποφασιστεί.  

 

Γονείς 

1. Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.1. το παιδί, μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση, παρουσίασε 

αισθητή βελτίωση σε όλες τις υποκατηγορίες που αφορούν την πρόθεση ή τη λειτουργία της 

επικοινωνίας. Οι γονείς ανέφεραν ότι πλέον το παιδί χρησιμοποιεί περισσότερο την ομιλία για 

να επικοινωνήσει και είναι πιο κοινωνικό. 
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Πίνακας 1.1 ‐ Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας 

Γονείς πριν  Γονείς μετά

Γενικά: Όταν επικοινωνεί στο σπίτι ποιος είναι ο λόγος που επικοινωνεί μαζί σας; 

Για να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη, π.χ. φαγητό  Χωρίς PECS πλέον / λεκτικά

Ζητάει: Ζητά πράγματα που θέλει; Ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται; Αν ναι, περιγράψτε με κάποιο παράδειγμα πώς γίνεται αυτό. 

Συνήθως όχι. Μόνο αν είναι κάτι που δεν φτάνει  Ναι. Ζητάει και επαφή πια

Τραβά την προσοχή: Έχει κάποιο τρόπο να σας αποσπάσει την προσοχή όταν θέλει με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας; Δώστε 
παράδειγμα. 

Ναι, κάνει στερεοτυπία, π.χ. γύρω‐γύρω απ’ τον εαυτό του Ναι, ζητάει να τον βοηθήσω

Σχολιάζει: Δείχνει ή σχολιάζει αντικείμενα απλώς επειδή τον/την ενδιαφέρουν; Δώστε παράδειγμα. 

Σχολιάζει  κυρίως  τα  χρώματα  σε  αντικείμενα  όταν  είναι 
έντονα ή αντικείμενα που δεν τα γνωρίζει καθόλου. 

Δείχνει και ζητάει επιπλέον πληροφορίες

Αρνείται: Έχει κάποιο τρόπο για να σας δηλώσει ότι δεν θέλει κάτι ή ότι δεν θέλει να κάνει κάτι; Δώστε παράδειγμα. 

Τα σπρώχνει συνήθως  Ναι. Λέει πως «δεν θέλω να το κάνω».

Δίνει πληροφορίες: Μιλάει στους ανθρώπους για πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται μπροστά του, ή δεν έχουν συμβεί εκείνη τη στιγμή. 

Όχι  Λέει κάποιες φορές τι έγινε στο σχολείο

Ζητάει πληροφορίες: Έχει τρόπο να κάνει ερωτήσεις; Δώστε παράδειγμα. 

Ναι, γενικά θέλει να μάθει  Απλές  ερωτήσεις.  Π.χ.  τι  θα  κάνω  με  τη  μπάλα  /  την 
κουβέρτα 

Εκφράζει συναισθήματα: Έχει τρόπο να σας πει πώς αισθάνεται σωματικά ή συναισθηματικά; Δώστε παράδειγμα. 

Συνήθως όχι. Τάση απομόνωσης. Δωμάτιο 

 

Ναι, λέει αν είναι χαρούμενος/λυπημένος κ.τ.λ. 

Κοινωνική ρουτίνα: Χαιρετάει ανθρώπους, λέει γεια και αντίο, ζητάει συγνώμη κ.τ.λ.; Δώστε παράδειγμα. 

Όχι  Λέει γεια/αντίο
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Πίνακας 1.2 ‐ Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση των λέξεων 

Γονείς πριν  Γονείς μετά

Γενικά: Τι είδους λέξεις χρησιμοποιεί (σύμβολα, νοήματα, αντικείμενα, εικόνες κ.τ.λ.) όταν θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας; 

PECS κυρίως και λόγο πιο σπάνια Όχι PECS, λέει απλές προτάσεις, π.χ. θέλω νερό 

Αντικείμενα: Έχει λέξεις για τα αντικείμενα; Πόσο χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; 

Όχι. Χρησιμοποιεί κανονικά το λόγο όταν θέλει  Με την ονομασία τους

Άτομα: Έχει λέξεις με τις οποίες αναφέρεται σε άτομα που γνωρίζει; Πώς χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; Με τι λέξεις αναφέρεται για τους 
ανθρώπους που δεν γνωρίζει (άνδρας, γυναίκα, μωρό, αυτός κ.τ.λ.); 

Π.χ. αυτός  Με  ονόματα.  Αλλιώς  αυτούς  που  δεν  ξέρει  αυτός/αυτή  η 
ψηλή κ.τ.λ. 

Ενέργειες: Έχει λέξεις για τις ενέργειες; 

Όχι  Ναι

Χώροι: Έχει λέξεις για τους χώρους (τουαλέτα, έξω, εκεί, πάνω, κάτω); 

Ναι  Ναι, π.χ. τουαλέτα/κουζίνα/κήπος

Ποιότητα: Έχει κάποιες περιγραφικές λέξεις (κόκκινο, μεγάλο, σπασμένο κ.τ.λ.); 

Ναι, σπάνια όμως  Ναι

Εσωτερική κατάσταση: Έχει κάποιες λέξεις με τις οποίες να δηλώνει συναισθήματα (ευτυχισμένος, άρρωστος, θυμωμένος κ.τ.λ.); 

Όχι  Ναι, αλλά όχι πολλές

Άλλο: Χρησιμοποιεί κάποιο είδος λέξεων (χρόνου, κι άλλο, άρνηση, ναι, ή κοινωνικές λέξεις); 

Ναι/όχι  Ναι/όχι
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Πίνακας 1.3 ‐ Πλαίσιο επικοινωνίας 

Γονείς πριν  Γονείς μετά

1. Γενικά: Με ποιον προσπαθεί περισσότερο συνήθως να επικοινωνήσει; Σε ποια κατάσταση επικοινωνεί συνήθως περισσότερο; 

Με τη γιαγιά. Φαγητό/τουαλέτα/μπάνιο  Αδέρφια/γιαγιά/εξυπηρέτηση/παιχνίδι

2.Επικοινωνεί ευκολότερα με εσάς (γονείς); 

Όχι  Γιαγιά

3. Επικοινωνεί ευκολότερα με τα αδέλφια του; 

Ναι  Ναι, λεκτικά

4. Τι γίνεται με άλλα παιδιά της ηλικίας του ή άλλα νεαρά άτομα; 

Δεν έχει φιλικές σχέσεις / απομόνωση  Είναι πιο κοινωνικός

5. Επικοινωνεί με οικογενειακούς φίλους ή συγγενείς; 

Ναι / γιαγιά / καθημερινότητα  Χαιρετά, ναι

6. Επικοινωνεί εύκολα με άγνωστους ανθρώπους; 

Όχι  Χαιρετά, ναι

7. Επικοινωνεί συνήθως κατά την ώρα του φαγητού; 

Όχι  Όχι

8. Επικοινωνεί για δουλειές του σπιτιού που μπορεί ο ίδιος να τις κάνει; 

Όχι, δεν κάνει  Όχι, κάνει μόνος

9. Επικοινωνεί για ενέργειες όπως το ντύσιμο, πλύσιμο, βούρτσισμα των δοντιών κλπ; 

Όχι  Μόνος

10. Όταν τον αφήνετε να παίζει μόνος του ξεκινάει επικοινωνία μαζί σας; 

Όχι  Ναι, αδέρφια

11.  Όταν  βγαίνετε  μαζί  έξω  υπάρχουν  κάποιες  δραστηριότητες  που  κάνετε  ή  κάποια  μέρη  που  πηγαίνετε  στα  οποία  είναι  ιδιαίτερα 
πιθανό να επικοινωνήσει; 

Όχι  Ναι, παιδική χαρά

12. Υπάρχουν κάποιες άλλες καταστάσεις στις οποίες έχετε παρατηρήσει ότι είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός; 

Όχι  Φαγητό έξω

13.Υπάρχουν άλλες καταστάσεις στις οποίες παρατηρήσατε ότι είναι ιδιαίτερα μη επικοινωνιακός ή στις οποίες η επικοινωνία του είναι 
ιδιαίτερα ακατάλληλη; 

Όχι  Όχι
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Πίνακας 1.4 ‐ Τρόποι επικοινωνίας 

Γονείς πριν  Γονείς μετά

Κινητικός/αντικείμενα: Σας σπρώχνει, σας δίνει στο χέρι σας αντικείμενα ή σας φέρνει αντικείμενα; 

Φέρνει μόνο  Στο χέρι

Νοήματα: Δείχνει ή τεντώνει το χέρι του ή χρησιμοποιεί άλλα νοήματα για να επικοινωνήσει; 

PECS μόνο  Χέρι / λέει «έλα, κοίτα»

Εικόνες: Σας δείχνει εικόνες ή σας φέρνει εικόνες για να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Ναι, PECS  Τίποτα πια

Σύμβολα: Χρησιμοποιεί κάποια σύμβολα στο σπίτι; Συμβολίζει περισσότερες από μία λέξεις την ώρα; 

Όχι  Όχι

Γραπτές λέξεις: Δείχνει γραπτές λέξεις ή διαβάζει λέξεις φωναχτά ή γράφει λέξεις; 

Ναι, μόνο γράφει  Διαβάζει/γράφει

Προφορικός λόγος: Σας μιλάει; Έχει κάποια σημασία αυτό που λέει; Βάζει λέξεις μαζί; 

Σπάνια, μόνο για προσωπικές ανάγκες  Ναι, μικρές προτάσεις

Άλλο: Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους να επικοινωνεί μαζί σας; 

PECS (λεκτική επικοινωνία)  Όχι

Σαφήνεια: Πόσο εύκολο είναι να καταλάβετε αυτό που θέλει να πει; Υπάρχουν φορές που γνωρίζετε ότι προσπαθεί να σας πει κάτι αλλά 
δεν μπορείτε να καταλάβετε τι; Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό; 

Σπάνια έως ποτέ  Εύκολα καταλαβαίνω
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Σχήμα 1. Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας 

 

Επικοινωνία  ‐  1:  Γενικά,  2:  Ζητάει,  3:  Τραβά  την  προσοχή,  4:  Σχολιάζει,  5:  Αρνείται,  6:  Δίνει 
πληροφορίες, 7: Ζητάει πληροφορίες, 8: Εκφράζει συναισθήματα, 9: Κοινωνική ρουτίνα 

Συμπεριφορά – 1: Καμία αλλαγή, 2: Αλλαγή 

 

Σχετικά  με  την  Πρόθεση  ή  λειτουργία  της  επικοινωνίας  εμφανίστηκαν  αλλαγές  στην 

συμπεριφορά μετά από  τις  παρεμβάσεις  στα  εξής  ερωτήματα  (Σχήμα  1).  Στο  ερώτημα  1  (Γενικά) 

εμφανίστηκε  αλλαγή  στην  συμπεριφορά  μετά  από  τις  παρεμβάσεις  της  Δασκάλας  και  του 

Εκπαιδευτικού  Παράλληλης  Στήριξης,  στο  ερώτημα  2  (Ζητάει)  εμφανίστηκε  αλλαγή  μετά  τις 

παρεμβάσεις της Δασκάλας και του Εκπαιδευτικού Παράλληλης Στήριξης, στα ερωτήματα 3 (Τραβά 

την προσοχή) και 7 (Ζητάει πληροφορίες) εμφανίστηκε αλλαγή μόνο μετά από την παρέμβαση των 

γονέων και στο ερώτημα 6 (Δίνει πληροφορίες) εμφανίστηκε αλλαγή μετά από τις παρεμβάσεις του 

καθηγητή Φυσικής. 
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Πίνακας 2.1 ‐ Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας 

Δασκάλα πριν  Δασκάλα μετά

Γενικά: Όταν επικοινωνεί στο σχολείο ποιος είναι ο λόγος που επικοινωνεί μαζί σας; 

Για να πάει τουαλέτα όταν είμαστε στην τάξη  Τουαλέτα

Ζητάει: Ζητά πράγματα που θέλει; Ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται; Αν ναι, περιγράψτε με κάποιο παράδειγμα πώς γίνεται αυτό. 

Σπάνια, όχι θα ‘λεγα  Όχι, κάνει πολλά μόνος

Τραβά την προσοχή: Έχει κάποιο τρόπο να σας αποσπάσει την προσοχή όταν θέλει με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας; Δώστε 
παράδειγμα. 

Σηκώνεται όρθιος  Σηκώνει χέρι

Σχολιάζει: Δείχνει ή σχολιάζει αντικείμενα απλώς επειδή τον/την ενδιαφέρουν; Δώστε παράδειγμα. 

Όχι  Μόνο αν είναι ερώτηση δική μου απαντάει 

Αρνείται: Έχει κάποιο τρόπο για να σας δηλώσει ότι δεν θέλει κάτι ή ότι δεν θέλει να κάνει κάτι; Δώστε παράδειγμα. 

Λέει όχι  Λέει ότι δεν θέλει / ή τον ενοχλεί

Δίνει πληροφορίες: Μιλάει στους ανθρώπους για πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται μπροστά του, ή δεν έχουν συμβεί εκείνη τη στιγμή. 

Όχι  Λέει τι έκανε χτες σπίτι

Ζητάει πληροφορίες: Έχει τρόπο να κάνει ερωτήσεις; Δώστε παράδειγμα. 

Λίγες ερωτήσεις συνήθως στην παράλληλη  Ναι, π.χ. «μπορώ να βγω έξω;» / «Τι είναι αυτό;» 

Εκφράζει συναισθήματα: Έχει τρόπο να σας πει πώς αισθάνεται σωματικά ή συναισθηματικά; Δώστε παράδειγμα. 

Όχι  Λέει αν είναι χαρούμενος ή όχι κ.τ.λ.

Κοινωνική ρουτίνα: Χαιρετάει ανθρώπους, λέει γεια και αντίο, ζητάει συγνώμη κ.τ.λ.; Δώστε παράδειγμα. 

Λέει γεια όταν του πω και απευθυνθώ σ’ αυτόν  Ναι, λέει χωρίς παρότρυνση «γεια, καλημέρα, αντίο» 
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Πίνακας 2.1 ‐ Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση των λέξεων 

Δασκάλα πριν  Δασκάλα μετά

Γενικά: Τι είδους λέξεις χρησιμοποιεί (σύμβολα, νοήματα, αντικείμενα, εικόνες κ.τ.λ.) όταν θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Λίγο PECS  Πλέον μόνο λεκτικά

Αντικείμενα: Έχει λέξεις για τα αντικείμενα; Πόσο χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; 

Όχι  Όχι

Άτομα: Έχει λέξεις με τις οποίες αναφέρεται σε άτομα που γνωρίζει; Πώς χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; Με τι λέξεις αναφέρεται για τους 
ανθρώπους που δεν γνωρίζει (άνδρας, γυναίκα, μωρό, αυτός κ.τ.λ.); 

«Να αυτός» και δείχνει  Με ονόματα κυρίως

Ενέργειες: Έχει λέξεις για τις ενέργειες; 

Όχι  Όχι

Χώροι: Έχει λέξεις για τους χώρους (τουαλέτα, έξω, εκεί, πάνω, κάτω); 

τουαλέτα/τάξη  Ναι. Τάξη/τουαλέτα/αυλή κ.τ.λ.

Ποιότητα: Έχει κάποιες περιγραφικές λέξεις (κόκκινο, μεγάλο, σπασμένο κ.τ.λ.); 

Ναι  Ναι, όλα σχεδόν τα περιγράφει σωστά

Εσωτερική κατάσταση: Έχει κάποιες λέξεις με τις οποίες να δηλώνει συναισθήματα (ευτυχισμένος, άρρωστος, θυμωμένος κ.τ.λ.); 

Όχι  Ναι

Άλλο: Χρησιμοποιεί κάποιο είδος λέξεων (χρόνου, κι άλλο, άρνηση, ναι, ή κοινωνικές λέξεις); 

Ναι/όχι  Ναι
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Πίνακας 2.3 ‐ Πλαίσιο επικοινωνίας 

Δασκάλα πριν  Δασκάλα μετά

1.Γενικά: Με ποιον προσπαθεί περισσότερο συνήθως να επικοινωνήσει; Σε ποια κατάσταση επικοινωνεί συνήθως περισσότερο; 

Με παράλληλη στήριξη σε ό,τι θέλει  Παράλληλη στήριξη

2. Επικοινωνεί ευκολότερα με εσάς (γονείς); 

Σχολείο μόνο πλύσιμο και ντύσιμο‐μπουφάν. Τα κάνει μόνος 
σχεδόν, λίγη βοήθεια από παράλληλη 

Ελάχιστα πιο πολύ / ναι

3. Επικοινωνεί ευκολότερα με τα αδέλφια του; 

Όχι  Ναι, διάλειμμα

4. Τι γίνεται με άλλα παιδιά της ηλικίας του ή άλλα νεαρά άτομα; 

Αυλή / δεν επικοινωνεί – απομόνωση  Αλληλεπιδρά πιο έντονα

5. Επικοινωνεί με οικογενειακούς φίλους ή συγγενείς; 

Όχι  Ναι

6. Επικοινωνεί εύκολα με άγνωστους ανθρώπους; 

Όχι  Το ίδιο περίπου

7. Επικοινωνεί συνήθως κατά την ώρα του φαγητού; 

  Όχι

8. Επικοινωνεί για δουλειές του σπιτιού που μπορεί ο ίδιος να τις κάνει; 

  Όχι/μόνος

9. Επικοινωνεί για ενέργειες όπως το ντύσιμο, πλύσιμο, βούρτσισμα των δοντιών κλπ; 

  Μόνος

10. Όταν τον αφήνετε να παίζει μόνος του ξεκινάει επικοινωνία μαζί σας; 

  Όχι, δεν βρίσκομαι στην αυλή συχνά

11.  Όταν  βγαίνετε  μαζί  έξω  υπάρχουν  κάποιες  δραστηριότητες  που  κάνετε  ή  κάποια  μέρη  που  πηγαίνετε  στα  οποία  είναι  ιδιαίτερα 
πιθανό να επικοινωνήσει; 

  Εκδρομές μόνο, ναι επικοινωνεί

12. Υπάρχουν κάποιες άλλες καταστάσεις στις οποίες έχετε παρατηρήσει ότι είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός; 

  Αυλή. Παιχνίδι/γυμναστική

13. Υπάρχουν άλλες καταστάσεις στις οποίες παρατηρήσατε ότι είναι ιδιαίτερα μη επικοινωνιακός ή στις οποίες η επικοινωνία του είναι 
ιδιαίτερα ακατάλληλη; 

  Όχι
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Πίνακας 2.4 ‐ Τρόποι επικοινωνίας 

Δασκάλα πριν  Δασκάλα μετά

Κινητικός/αντικείμενα: Σας σπρώχνει, σας δίνει στο χέρι σας αντικείμενα ή σας φέρνει αντικείμενα; 

Όχι  Φέρνει

Νοήματα: Δείχνει ή τεντώνει το χέρι του ή χρησιμοποιεί άλλα νοήματα για να επικοινωνήσει; 

Όχι  Σηκώνει χέρι

Εικόνες: Σας δείχνει εικόνες ή σας φέρνει εικόνες για να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Λίγο PECS / συνήθως λέει λεκτικά Όχι

Σύμβολα: Χρησιμοποιεί κάποια σύμβολα στο σχολείο; Συμβολίζει περισσότερες από μία λέξεις την ώρα; 

Όχι  Όχι

Γραπτές λέξεις: Δείχνει γραπτές λέξεις ή διαβάζει λέξεις φωναχτά ή γράφει λέξεις; 

Ναι  Ναι όλα

Προφορικός λόγος: Σας μιλάει; Έχει κάποια σημασία αυτό που λέει; Βάζει λέξεις μαζί; 

Ναι,  απαντάει  μόνο  όταν  του  κάνω  ερώτηση  /  απλή 
απάντηση 

Ναι, κάνει πιο καλές προτάσεις

Άλλο: Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους να επικοινωνεί μαζί σας; 

PECS σπάνια  Όχι

Σαφήνεια: Πόσο εύκολο είναι να καταλάβετε αυτό που θέλει να πει; Υπάρχουν φορές που γνωρίζετε ότι προσπαθεί να σας πει κάτι αλλά 
δεν μπορείτε να καταλάβετε τι; Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό; 

Αρκετά εύκολα  Πολύ εύκολα / όχι, καταλαβαίνω
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Σχήμα 2. Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση των λέξεων 

 

Σημασιολογικές κατηγορίες/λέξεις – 1: Γενικά, 2: Αντικείμενα, 3: Άτομα, 4: Ενέργειες, 5: Χώροι, 6: 
Ποιότητα, 7: Εσωτερική κατάσταση, 8: Άλλο 

Συμπεριφορά – 1: Καμία αλλαγή, 2: Αλλαγή 

 

Σχετικά  με  τις  Σημασιολογικές  κατηγορίες  και  χρήση  των  λέξεων  εμφανίστηκαν  αλλαγές 

στην  συμπεριφορά  μετά  από  τις  παρεμβάσεις  στα  εξής  ερωτήματα  (Σχήμα  2).  Στο  ερώτημα  1 

(Γενικά)  εμφανίστηκε  αλλαγή  στην  συμπεριφορά  μετά  από  τις  παρεμβάσεις  των  γονέων,  της 

Δασκάλας καθώς επίσης και του Εκπαιδευτικού Παράλληλης Στήριξης, στο ερώτημα 2 (Αντικείμενα) 

εμφανίστηκε  αλλαγή  από  τον  Εκπαιδευτικό  Παράλληλης  Στήριξης,  στα  ερωτήματα  3  (Άτομα),  4 

(Ενέργειες)  και  7  (Εσωτερική  κατάσταση)  εμφανίστηκε  αλλαγή  μετά  από  τις  παρεμβάσεις  των 

γονέων και στο ερώτημα 6  (Ποιότητα) εμφανίστηκε αλλαγή μετά την παρέμβαση των γονέων και 

του καθηγητή Φυσική Αγωγής.  
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Πίνακας 3.1‐ Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας 

Παράλληλη Στήριξη πριν  Παράλληλη Στήριξη μετά 

Γενικά: Όταν επικοινωνεί στο σχολείο ποιος είναι ο λόγος που επικοινωνεί μαζί σας; 

Χρειάζεται κάποια βοήθεια ή/και επιπλέον εξηγήσεις Βοήθεια σε ό,τι δεν μπορεί

Ζητάει: Ζητά πράγματα που θέλει; Ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται; Αν ναι, περιγράψτε με κάποιο παράδειγμα πώς γίνεται αυτό. 

Ναι,  π.χ.  αν  θέλει  βοήθεια  σε  κάποια  άσκηση,  ή  να  πάει 
τουαλέτα κ.τ.λ. 

Ναι, λέει «θέλω βοήθεια εδώ»

Τραβά την προσοχή: Έχει κάποιο τρόπο να σας αποσπάσει την προσοχή όταν θέλει με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας; Δώστε 
παράδειγμα. 

Μου τραβάει το χέρι  Με φωνάζει με το όνομά μου

Σχολιάζει: Δείχνει ή σχολιάζει αντικείμενα απλώς επειδή τον/την ενδιαφέρουν; Δώστε παράδειγμα. 

Μου τα δείχνει  Ναι, μου τα περιγράφει πως είναι, τι κάνουν 

Αρνείται: Έχει κάποιο τρόπο για να σας δηλώσει ότι δεν θέλει κάτι ή ότι δεν θέλει να κάνει κάτι; Δώστε παράδειγμα. 

Μου το σπρώχνει  Λέει πως δεν θέλει να το κάνει

Δίνει πληροφορίες: Μιλάει στους ανθρώπους για πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται μπροστά του, ή δεν έχουν συμβεί εκείνη τη στιγμή. 

Σπάνια έως ποτέ  Ναι, π.χ. μου λέει τι έκανε χτες σπίτι

Ζητάει πληροφορίες: Έχει τρόπο να κάνει ερωτήσεις; Δώστε παράδειγμα. 

Ναι, «πώς το κάνω το α;»  Ναι,  κάνει  απλές  ερωτήσεις,  π.χ.  τι  είναι  αυτός,  γιατί  θα  το 
κάνουμε έτσι; 

Εκφράζει συναισθήματα: Έχει τρόπο να σας πει πώς αισθάνεται σωματικά ή συναισθηματικά; Δώστε παράδειγμα. 

Όχι  Ναι, λέει «είμαι κουρασμένος», «είμαι χαρούμενος» κ.τ.λ. 

Κοινωνική ρουτίνα: Χαιρετάει ανθρώπους, λέει γεια και αντίο, ζητάει συγνώμη κ.τ.λ.; Δώστε παράδειγμα. 

Μόνο γεια ύστερα από παρότρυνση  Ναι. Γεια/αντίο/καλημέρα/συγνώμη κ.τ.λ. 
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Πίνακας 3.2 ‐ Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση των λέξεων 

Παράλληλη Στήριξη πριν  Παράλληλη Στήριξη μετά 

Γενικά: Τι είδους λέξεις χρησιμοποιεί (σύμβολα, νοήματα, αντικείμενα, εικόνες κ.τ.λ.) όταν θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Λίγο PECS και λόγο  Μόνο λεκτικά πια

Αντικείμενα: Έχει λέξεις για τα αντικείμενα; Πόσο χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; 

Όχι  Ναι, με κυριολεκτική έννοια λέξης

Άτομα: Έχει λέξεις με τις οποίες αναφέρεται σε άτομα που γνωρίζει; Πώς χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; Με τι λέξεις αναφέρεται για τους 
ανθρώπους που δεν γνωρίζει (άνδρας, γυναίκα, μωρό, αυτός κ.τ.λ.); 

Αυτός/αυτή  Αυτός/αυτή/το μικρό παιδί/το μεγάλο παιδί 

Ενέργειες: Έχει λέξεις για τις ενέργειες; 

Όχι  Ναι

14.Χώροι: Έχει λέξεις για τους χώρους (τουαλέτα, έξω, εκεί, πάνω, κάτω); 

Ναι, βασικές  Ναι, όλα. Τουαλέτα/αυλή, διάδρομος‐τάξη‐αίθουσα 

Ποιότητα: Έχει κάποιες περιγραφικές λέξεις (κόκκινο, μεγάλο, σπασμένο κ.τ.λ.); 

Ναι  Ναι

Εσωτερική κατάσταση: Έχει κάποιες λέξεις με τις οποίες να δηλώνει συναισθήματα (ευτυχισμένος, άρρωστος, θυμωμένος κ.τ.λ.); 

Όχι  Ναι

Άλλο: Χρησιμοποιεί κάποιο είδος λέξεων (χρόνου, κι άλλο, άρνηση, ναι, ή κοινωνικές λέξεις); 

Όχι/ναι μόνο  Ναι/όχι/δεν θέλω
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Πίνακας 3.3 ‐ Πλαίσιο επικοινωνίας 

Παράλληλη Στήριξη πριν  Παράλληλη Στήριξη μετά 

1.Γενικά: Με ποιον προσπαθεί περισσότερο συνήθως να επικοινωνήσει; Σε ποια κατάσταση επικοινωνεί συνήθως περισσότερο; 

Με τραβάει – για βοήθεια στα μαθήματα / ή για να βγούμε 
από την τάξη 

Εμένα

2. Επικοινωνεί ευκολότερα με εσάς (γονείς); 

Ναι  Ναι

3. Επικοινωνεί ευκολότερα με τα αδέλφια του; 

Όχι  Ναι

4. Τι γίνεται με άλλα παιδιά της ηλικίας του ή άλλα νεαρά άτομα; 

Δεν επικοινωνεί  Ναι, κυρίως γυμναστική

5. Επικοινωνεί με οικογενειακούς φίλους ή συγγενείς; 

Γιαγιά/μπαμπά  Παίζει λίγο καλύτερα (γυμναστική και αυλή) 

6. Επικοινωνεί εύκολα με άγνωστους ανθρώπους; 

Όχι  Ναι

7. Επικοινωνεί συνήθως κατά την ώρα του φαγητού; 

Όχι  Ναι, π.χ. άλλους δασκάλους

8. Επικοινωνεί για δουλειές του σπιτιού που μπορεί ο ίδιος να τις κάνει; 

Όχι  Όχι

9. Επικοινωνεί για ενέργειες όπως το ντύσιμο, πλύσιμο, βούρτσισμα των δοντιών κλπ; 

Λίγο  Όχι

10. Όταν τον αφήνετε να παίζει μόνος του ξεκινάει επικοινωνία μαζί σας; 

Όχι, δεν παίζει  Μόνο όταν δεν μπορεί

11.  Όταν  βγαίνετε  μαζί  έξω  υπάρχουν  κάποιες  δραστηριότητες  που  κάνετε  ή  κάποια  μέρη  που  πηγαίνετε  στα  οποία  είναι  ιδιαίτερα 
πιθανό να επικοινωνήσει; 

Ελάχιστα‐λίγο  Ναι

12. Υπάρχουν κάποιες άλλες καταστάσεις στις οποίες έχετε παρατηρήσει ότι είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός; 

Όχι, γενικά απομόνωση  Εκδρομή

13. Υπάρχουν άλλες καταστάσεις στις οποίες παρατηρήσατε ότι είναι ιδιαίτερα μη επικοινωνιακός ή στις οποίες η επικοινωνία του είναι 
ιδιαίτερα ακατάλληλη; 

Όχι  Αυλή με παιδιά τάξης
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Πίνακας 3.4 ‐ Τρόποι επικοινωνίας 

Παράλληλη Στήριξη πριν  Παράλληλη Στήριξη μετά 

Κινητικός/αντικείμενα: Σας σπρώχνει, σας δίνει στο χέρι σας αντικείμενα ή σας φέρνει αντικείμενα; 

Με σπρώχνει  Μου δίνει το χέρι

Νοήματα: Δείχνει ή τεντώνει το χέρι του ή χρησιμοποιεί άλλα νοήματα για να επικοινωνήσει; 

Δείχνει  Δείχνει με το χέρι

Εικόνες: Σας δείχνει εικόνες ή σας φέρνει εικόνες για να επικοινωνήσει μαζί σας; 

PECS  Όχι, μου λέει συνήθως

Σύμβολα: Χρησιμοποιεί κάποια σύμβολα στο σχολείο; Συμβολίζει περισσότερες από μία λέξεις την ώρα; 

Όχι  Όχι

Γραπτές λέξεις: Δείχνει γραπτές λέξεις ή διαβάζει λέξεις φωναχτά ή γράφει λέξεις; 

Ναι  Ναι

Προφορικός λόγος: Σας μιλάει; Έχει κάποια σημασία αυτό που λέει; Βάζει λέξεις μαζί; 

Ναι, απλή πρόταση  Ναι

Άλλο: Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους να επικοινωνεί μαζί σας; 

PECS  Όχι

Σαφήνεια: Πόσο εύκολο είναι να καταλάβετε αυτό που θέλει να πει; Υπάρχουν φορές που γνωρίζετε ότι προσπαθεί να σας πει κάτι αλλά 
δεν μπορείτε να καταλάβετε τι; Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό; 

Αρκετά εύκολα να καταλάβω  Ναι, αρκετά κατανοητό έως πολύ
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Σχήμα 3. Πλαίσιο επικοινωνίας 

 

Πλαίσιο επικοινωνίας – Δες ερωτήματα Πίνακα 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 

Συμπεριφορά – 1: Καμία αλλαγή, 2: Αλλαγή 

 

Σχετικά με τo Πλαίσιο επικοινωνίας εμφανίστηκαν αλλαγές στην συμπεριφορά μετά από τις 

παρεμβάσεις στα εξής ερωτήματα (Σχήμα 3). Στα ερωτήματα 1 (Γενικά) και 8 εμφανίστηκε αλλαγή 

στην  συμπεριφορά  μετά  από  τις  παρεμβάσεις  των  γονέων  (Πίνακας  1.3,  2.3,  3.3  και  4.3),  στο 

ερώτημα 2 εμφανίστηκε αλλαγή μετά τις παρεμβάσεις των γονέων, της Δασκάλας και του καθηγητή 

Φυσική Αγωγής στα ερωτήματα 3, 4 και 5 εμφανίστηκε αλλαγή μετά τις παρεμβάσεις των γονέων, 

της  Δασκάλας,  του  Εκπαιδευτικού  Παράλληλης  Στήριξης  και  του  καθηγητή  Φυσική  Αγωγής,  στο 

ερώτημα 6 εμφανίστηκε αλλαγή μετά τις παρεμβάσεις των γονέων, του Εκπαιδευτικού Παράλληλης 

Στήριξης  και  του  καθηγητή  Φυσική  Αγωγής,  στο  ερώτημα  7  εμφανίστηκε  αλλαγή  μετά  τις 

παρεμβάσεις του Εκπαιδευτικού Παράλληλης Στήριξης, στο ερώτημα 8 εμφανίστηκε αλλαγή μετά 

τις  παρεμβάσεις  των  γονέων,  στα  ερωτήματα  9,  10,  11  και  12  εμφανίστηκε  αλλαγή  μετά  τις 

παρεμβάσεις  των  γονέων,  του  Εκπαιδευτικού  Παράλληλης  Στήριξης  και  του  καθηγητή  Φυσική 

Αγωγής  και  στο  ερώτημα  13  εμφανίστηκε  αλλαγή  μετά  τις  παρεμβάσεις  του  Εκπαιδευτικού 

Παράλληλης Στήριξης. 
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Πίνακας 4.1 ‐ Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας 

Φυσική Αγωγή Πριν  Φυσική Αγωγή Μετά 

Γενικά: Όταν επικοινωνεί στο σχολείο ποιος είναι ο λόγος που επικοινωνεί μαζί σας; 

Μόνο για να του δώσω μπάλα  Να τρέξουμε – μπάλα

Ζητάει: Ζητά πράγματα που θέλει; Ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται; Αν ναι, περιγράψτε με κάποιο παράδειγμα πώς γίνεται αυτό. 

Όχι  Ναι,  ζητάει  αντικείμενα  γυμναστικής,  βοήθεια  κυρίως  από 
παράλληλη 

Τραβά την προσοχή: Έχει κάποιο τρόπο να σας αποσπάσει την προσοχή όταν θέλει με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας; Δώστε 
παράδειγμα. 

Όχι  Με σπρώχνει

Σχολιάζει: Δείχνει ή σχολιάζει αντικείμενα απλώς επειδή τον/την ενδιαφέρουν; Δώστε παράδειγμα. 

Όχι  Μου λέει για τις μπάλες – τα σχοινάκια – σφυρίχτρα 

Αρνείται: Έχει κάποιο τρόπο για να σας δηλώσει ότι δεν θέλει κάτι ή ότι δεν θέλει να κάνει κάτι; Δώστε παράδειγμα. 

Φεύγει  Λέει πως δεν μπορεί να κάνει την άσκηση 

Δίνει πληροφορίες: Μιλάει στους ανθρώπους για πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται μπροστά του, ή δεν έχουν συμβεί εκείνη τη στιγμή. 

Όχι  Όχι

Ζητάει πληροφορίες: Έχει τρόπο να κάνει ερωτήσεις; Δώστε παράδειγμα. 

Όχι  Ναι

Εκφράζει συναισθήματα: Έχει τρόπο να σας πει πώς αισθάνεται σωματικά ή συναισθηματικά; Δώστε παράδειγμα. 

Όχι  Ναι, π.χ. «κουρασμένος», «πόνεσαν χέρια‐πόδια» 

Κοινωνική ρουτίνα: Χαιρετάει ανθρώπους, λέει γεια και αντίο, ζητάει συγνώμη κ.τ.λ.; Δώστε παράδειγμα. 

Μόνο γεια  Ναι, όλα
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Πίνακας 4.2 ‐ Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση των λέξεων 

Φυσική Αγωγή Πριν  Φυσική Αγωγή Μετά 

Γενικά: Τι είδους λέξεις χρησιμοποιεί (σύμβολα, νοήματα, αντικείμενα, εικόνες κ.τ.λ.) όταν θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Γενικά δεν επικοινωνεί / απομόνωση  Λέξεις με την κυριολεκτική έννοια

Αντικείμενα: Έχει λέξεις για τα αντικείμενα; Πόσο χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; 

Όχι  Ναι

Άτομα: Έχει λέξεις με τις οποίες αναφέρεται σε άτομα που γνωρίζει; Πώς χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; Με τι λέξεις αναφέρεται για τους 
ανθρώπους που δεν γνωρίζει (άνδρας, γυναίκα, μωρό, αυτός κ.τ.λ.); 

Ναι, αυτός/αυτή  Ναι

Ενέργειες: Έχει λέξεις για τις ενέργειες; 

Όχι  Ναι

Χώροι: Έχει λέξεις για τους χώρους (τουαλέτα, έξω, εκεί, πάνω, κάτω); 

Τουαλέτα  Ναι

Ποιότητα: Έχει κάποιες περιγραφικές λέξεις (κόκκινο, μεγάλο, σπασμένο κ.τ.λ.); 

Ναι  Ναι, όλα σωστά

Εσωτερική κατάσταση: Έχει κάποιες λέξεις με τις οποίες να δηλώνει συναισθήματα (ευτυχισμένος, άρρωστος, θυμωμένος κ.τ.λ.); 

Όχι  Ναι

Άλλο: Χρησιμοποιεί κάποιο είδος λέξεων (χρόνου, κι άλλο, άρνηση, ναι, ή κοινωνικές λέξεις); 

Όχι/ναι  Ναι/όχι/δεν μπορώ
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Πίνακας 4.3 ‐ Πλαίσιο επικοινωνίας 

Φυσική Αγωγή Πριν  Φυσική Αγωγή Μετά 

1.Γενικά: Με ποιον προσπαθεί περισσότερο συνήθως να επικοινωνήσει; Σε ποια κατάσταση επικοινωνεί συνήθως περισσότερο; 

Παράλληλη  Παράλληλη – παιχνίδια και με παιδιά

2. Επικοινωνεί ευκολότερα με εσάς; 

Όχι  Ναι

3. Επικοινωνεί ευκολότερα με τα αδέλφια του; 

Όχι  Ναι

4. Τι γίνεται με άλλα παιδιά της ηλικίας του ή άλλα νεαρά άτομα; 

Όχι/απομόνωση  Παίζει αρκετά, συμμετέχει

5. Επικοινωνεί με οικογενειακούς φίλους ή συγγενείς; 

Όχι  Ναι

6. Επικοινωνεί εύκολα με άγνωστους ανθρώπους; 

Όχι  Ναι

7. Επικοινωνεί συνήθως κατά την ώρα του φαγητού; 

Όχι  Όχι

8. Επικοινωνεί για δουλειές του σπιτιού που μπορεί ο ίδιος να τις κάνει; 

Όχι  Όχι

9. Επικοινωνεί για ενέργειες όπως το ντύσιμο, πλύσιμο, βούρτσισμα των δοντιών κλπ; 

Ναι, με παράλληλη  Μόνος

10. Όταν τον αφήνετε να παίζει μόνος του ξεκινάει επικοινωνία μαζί σας; 

Όχι  Ναι, ζητάει να παίξουμε

11.  Όταν  βγαίνετε  μαζί  έξω  υπάρχουν  κάποιες  δραστηριότητες  που  κάνετε  ή  κάποια  μέρη  που  πηγαίνετε  στα  οποία  είναι  ιδιαίτερα 
πιθανό να επικοινωνήσει; 

Όχι  Αυλή, διάλειμμα

12. Υπάρχουν κάποιες άλλες καταστάσεις στις οποίες έχετε παρατηρήσει ότι είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός; 

Όχι  Ομαδικά παιχνίδια

13. Υπάρχουν άλλες καταστάσεις στις οποίες παρατηρήσατε ότι είναι ιδιαίτερα μη επικοινωνιακός ή στις οποίες η επικοινωνία του είναι 
ιδιαίτερα ακατάλληλη; 

Όχι  Όχι
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Πίνακας 4.4 ‐ Τρόποι επικοινωνίας 

Φυσική Αγωγή Πριν  Φυσική Αγωγή Μετά 

Κινητικός/αντικείμενα: Σας σπρώχνει, σας δίνει στο χέρι σας αντικείμενα ή σας φέρνει αντικείμενα; 

Σπρώχνει  Φέρνει αντικείμενα

Νοήματα: Δείχνει ή τεντώνει το χέρι του ή χρησιμοποιεί άλλα νοήματα για να επικοινωνήσει; 

Δείχνει  Δείχνει και φέρνει αντικείμενα

Εικόνες: Σας δείχνει εικόνες ή σας φέρνει εικόνες για να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Όχι  Όχι

Σύμβολα: Χρησιμοποιεί κάποια σύμβολα στο σχολείο; Συμβολίζει περισσότερες από μία λέξεις την ώρα; 

Όχι  Όχι

Γραπτές λέξεις: Δείχνει γραπτές λέξεις ή διαβάζει λέξεις φωναχτά ή γράφει λέξεις; 

Όχι  Διαβάζει

Προφορικός λόγος: Σας μιλάει; Έχει κάποια σημασία αυτό που λέει; Βάζει λέξεις μαζί; 

Ναι  Ναι

Άλλο: Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους να επικοινωνεί μαζί σας; 

Ζητάει PECS  Όχι

Σαφήνεια: Πόσο εύκολο είναι να καταλάβετε αυτό που θέλει να πει; Υπάρχουν φορές που γνωρίζετε ότι προσπαθεί να σας πει κάτι αλλά 
δεν μπορείτε να καταλάβετε τι; Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό; 

Γενικά δεν μιλάει, τάση να φύγει, να απομονωθεί  Πολύ εύκολα
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Σχήμα 4. Τρόποι επικοινωνίας 

 

Τρόποι  επικοινωνίας  –  1:  Κινητικός/αντικείμενα,  2: Νοήματα,  3:  Εικόνες,  4:  Σύμβολα,  5:  Γραπτές 
λέξεις, 6: Προφορικός λόγος, 7: Άλλο, 8: Σαφήνεια 

Συμπεριφορά – 1: Καμία αλλαγή, 2: Αλλαγή 

 

Σχετικά με τoυς Τρόπους επικοινωνίας εμφανίστηκαν αλλαγές στην συμπεριφορά μετά από 

τις παρεμβάσεις στα εξής ερωτήματα  (Σχήμα 4). Στα ερωτήματα 1  (Κινητικός / αντικείμενα) και 8 

(Σαφήνεια)  εμφανίστηκε  αλλαγή  μετά  τις  παρεμβάσεις  των  γονέων,  της  Δασκάλας,  του 

Εκπαιδευτικού  Παράλληλης  Στήριξης  και  του  καθηγητή  Φυσική  Αγωγής,  στα  ερωτήματα  2 

(Νοήματα)  και  5  (Γραπτές  λέξεις)  εμφανίστηκε  αλλαγή  μετά  τις  παρεμβάσεις  των  γονέων,  της 

Δασκάλας  και  του  καθηγητή  Φυσική  Αγωγής,  στο  ερώτημα  3  εμφανίστηκε  αλλαγή  μετά  τις 

παρεμβάσεις  των  γονέων  και  του  Εκπαιδευτικού  Παράλληλης  Στήριξης  και  στο  ερώτημα  6 

(Προφορικός  λόγος)  εμφανίστηκε  αλλαγή  μετά  τις  παρεμβάσεις  των  γονέων  και  της  Δασκάλας. 

Αναφορικά  με  το  ερώτημα  3  η  αλλαγή  που  επέφεραν  οι  παρεμβάσεις  των  γονέων  και  του 

Εκπαιδευτικού Παράλληλης Στήριξης να οφείλεται στο γεγονός ότι το άτομο εμφάνισε μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον  σχετικά  με  τις  εικόνες  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  αυτό  να  έχει  ως  συνέπεια  την 

μετοβολή της συμπεριφοράς του. Στο ερώτημα 6 η πιο στενή και συνεχής λεκτική επικοινωνία τόσο 

των γονέων όσο και της Δασκάλας επέφερε αλλαγή στην συμπεριφορά του ατόμου, γιατί το άτομο 

έπρεπε να απαντήσει στα διάφορα ερωτήμα που του ετέθησαν χρησιμοποιώντας  τον Προφορικό 

λόγο.  
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Β5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

Στο σημείο αυτό αναφέρονται συγκεντρωτικά τα συμπεράσματα της υπόθεσης της 

παρούσας έρευνας αναζητώντας προεκτάσεις στα θέματα που προβλημάτισαν περισσότερο 

κατά τη διάρκεια της μελέτης. Επιχειρώντας την επεξηγηματική ερμηνεία των ευρημάτων, με 

βάση τη σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία, ο στόχος είναι η κατάθεση ολοκληρωμένων 

προτάσεων. 

Ως αρχικό συμπέρασμα, διαπιστώθηκε ότι το αγόρι παρουσίασε εμφανή βελτίωση σε όλες 

σχεδόν τις κατηγορίες που μετρήθηκε:  

1. Πρόθεση ή Λειτουργία της Επικοινωνίας.  

Στον τομέα αυτό το παιδί μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση  εμφάνισε σημαντική 

βελτίωση σύμφωνα και με τους τέσσερις συμμετέχοντες στις παρακάτω κατηγορίες:  

α. Τραβάει προσοχή β. Αρνείται γ. Ζητάει πληροφορίες δ. Γενικά ε. Εκφράζει συναισθήματα 

στ. Κοινωνικοποίηση.  

Στην κατηγορία Δίνει πληροφορίες, η βελτίωση ήταν εξίσου μεγάλη για τη δασκάλα της 

τάξης και τη δασκάλα της παράλληλης στήριξης, εκτός από τους γονείς που παρατήρησαν 

μικρή πρόοδο και την καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής που δεν παρατήρησε καμία πρόοδο. 

Για την κατηγορία Σχολιάζει, η δασκάλα της τάξης ανέφερε μικρή βελτίωση, ενώ οι άλλοι 

τρεις συμμετέχοντες μεγάλη. 

 

Τέλος, το αγόρι εξακολουθεί να μην Ζητάει βοήθεια από τη δασκάλα της τάξης σε 

αντίθεση με τους υπόλοιπους τρείς.  

2. Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση των λέξεων 

Στον τομέα αυτόν, η δασκάλα της γενικής τάξης δεν παρατήρησε καμία βελτίωση  στις 

κατηγορίες Αντικείμενα και Ενέργειες, ενώ οι γονείς κατέγραψαν μικρή πρόοδο στην 

κατηγορία Εσωτερική κατάσταση (συναισθήματα).  

Στις υπόλοιπες κατηγορίες Γενικά, Άτομα, Χώροι, Ποιότητα, Άλλο, παρατηρήθηκε 

σημαντική βελτίωση από όλους τους συμμετέχοντες. 

3. Πλαίσιο Επικοινωνίας 

Εδώ καταγράφηκε στασιμότητα στην επικοινωνία κατά τη διάρκεια του φαγητού και 

των εργασιών στο σπίτι (εξακολουθεί  να μην επικοινωνεί). Επιπρόσθετα, η δασκάλα 

της τάξης δεν κατέγραψε βελτίωση στην επικοινωνία με άγνωστους ανθρώπους σε 
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αντίθεση με τους υπόλοιπους. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάστηκε σημαντική 

πρόοδος.  

4. Τρόποι Επικοινωνίας 

Στον τομέα αυτόν καταγράφηκε η μεγαλύτερη και καθολική παραδοχή της 

βελτίωσης του παιδιού, καθώς και οι τέσσερις συμμετέχοντες κατέγραψαν βελτίωση σε 

όλες τις κατηγορίες (Κινητικός, Νοήματα, Γραπτές Λέξεις, Προφορικός Λόγος και 

Σαφήνεια) και, ταυτόχρονα, την μη χρησιμοποίηση πια εικόνων και συμβόλων από το 

αγόρι.  

Συνοψίζοντας, από τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι το παιδί σταμάτησε εντελώς να 

χρησιμοποιεί εικόνες και σύμβολα για να επικοινωνήσει και άρχισε να χρησιμοποιεί 

τον λόγο. Το γεγονός ότι είναι πια κατανοητός στο σύνολο σχεδόν των προτάσεών του 

από τον περίγυρό του τον βοηθάει να σταματήσει τo PECS. Επίσης είναι σημαντικό ότι 

σε καμία κατηγορία δεν παρουσιάστηκε επιδείνωση αφού μόνο σε μερικές  

παρατηρήθηκε στασιμότητα και αυτό όχι καθολικά.  

Αναφορικά με τους επιμέρους ερευνητικούς στόχους που τέθηκαν στην αρχή της 

έρευνας, η απάντηση στον πρώτο (η πιθανή μεταβολή της συμπεριφοράς του παιδιού 

μετά την ψυχοκινητική αγωγή-άσκηση) είναι θετική στο σύνολό της αφού το αγόρι 

βελτίωσε αισθητά τη συμπεριφορά του στους τομείς που μετρήθηκαν. Όσον αφορά τον 

δεύτερο (Κατά πόσο η πιθανολογούμενη βελτίωση εμφανίζεται και στους τρεις χώρους 

δραστηριοποίησης του παιδιού ή μεμονωμένα) η απάντηση είναι θετική στη 

συντριπτική πλειοψηφία, αλλά όχι σε όλες τις κατηγορίες αφού όπως φάνηκε 

παραπάνω σε κάποιες από αυτές διαπιστώθηκε στασιμότητα και κυρίως από τη 

δασκάλα της τάξης.  

Επομένως η υπόθεση της παρούσης έρευνας «To παιδί αναμένεται να 

παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στη συμπεριφορά  και στις δεξιότητές του μετά το 

πρόγραμμα παρέμβασης σε όλους τους χώρους που δραστηριοποιείται.» επαληθεύθηκε 

από τα ευρήματα με την υποσημείωση ότι σε μερικές κατηγορίες και ανάλογα με τον 

τόπο δραστηριοποίησής του παρατηρήθηκε στασιμότητα. 

Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνεται από άλλη προηγούμενη μελέτη (Garcia-

Villamisar & Dattilo, 2010) όπου οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

άσκηση σε παιδιά με ΔΑΦ, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των εκδηλώσεων της 

διαταραχής. Επιπλέον, επαληθεύει το συμπέρασμα που αναφέρθηκε σε προγενέστερη 

έρευνα (Φίλιου, 2010) ότι οι πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τα παιδιά με 

αυτισμό είναι εκείνες που περιλαμβάνουν κίνηση, καθώς στην παρούσα μελέτη το 
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μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασης περιλάμβανε κίνηση. Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνει τα 

ευρήματα άλλων ερευνητών (Szot, 2005; Ospina et al. 2008), οι οποίοι ανέφεραν ότι με 

την παιδική άσκηση παρατηρούνται αλλαγές στην κίνηση και τη συμπεριφορά του 

παιδιού, καθώς και έλεγχος των μη λειτουργικών συμπεριφορών του. Το ίδιο ισχύει και 

για δύο άλλες μελέτες που εκπονήθηκαν στις ΗΠΑ (Fedak, 2012; Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας, Κολλέγιο Lebanon Valley, Πενσυλβάνια). 

Ο Szot (1997) ανέφερε ότι τα άτομα με ΔΑΦ χρειάζονται έντονες ασκήσεις για την 

επίτευξη  του επιθυμητού αποτελέσματος και δυστυχώς  οι πιο γνωστές και ευρύτερα 

διαδεδομένες  μέθοδοι θεραπείας μέσω της κίνησης των παιδιών με ΔΑΦ δεν εστιάζουν σε 

αυτό  τον τομέα. Το πρόγραμμα άσκησης που εφάρμοσε βασιζόταν στην επανάληψη των 

ασκήσεων που ενσωματώνουν ταυτόχρονα τη διάρκεια, τη δύναμη και τη συχνότητα. Επειδή 

η επανάληψη των ασκήσεων σε καθορισμένη διάρκεια συναντούσε συχνά  την απροθυμία 

και πολλές φορές και την άρνηση εκτέλεσης εκ μέρους των ατόμων με ΔΑΦ, χρησιμοποίησε 

παράλληλα έναν θεραπευτή ή τον κηδεμόνα, οι οποίοι παρείχαν άμεση βοήθεια σε 

οποιαδήποτε φάση της άσκησης,  με στόχο την ενίσχυσή της.  

Οι ασκήσεις επαναλαμβάνονταν σε σετ των 5 επαναλήψεων τουλάχιστον. Αρχικά τα 2 

από τα 3 σετ ασκήσεων εκτελούνταν με διαλείμματα από 0,5 ως 1,5 λεπτό μεταξύ τους. 

Καθώς οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές των παιδιών βελτιώνονταν ο αριθμός των 

επαναλήψεων σε κάθε σετ αυξανόταν έως και τις 30 επαναλήψεις. Ο αριθμός και ο χρόνος 

των επαναλήψεων καταγράφονταν ανά μήνα. Ξεχωριστά θεραπευτικά προγράμματα 

ετοιμάζονταν για το σπίτι και για το κέντρο εκπαίδευσης. Η δυνατότητα επιλογής εκ μέρους 

του παιδιού του τύπου της εντατικής άσκησης, φάνηκε να έχει θετική επίδραση στην 

καλύτερη απόδοση τους. Υπήρχε ποικιλία και εναλλαγή των ασκήσεων για να μην βαριέται ο 

εξεταζόμενος. Τελικά, ύστερα από  παρατηρήσεις 4 ετών  επαληθεύτηκε η ύπαρξη θετικού 

συσχετισμού μεταξύ της επανάληψης και των αλλαγών στις ασκήσεις και των αλλαγών στη 

συμπεριφορά του παιδιού. Τα αποτελέσματα όσον αφορά τη θετική σχέση άσκησης και 

αλλαγής συμπεριφοράς συμφωνούν με την παρούσα έρευνα ενώ η σχέση έντασης της 

άσκησης και καλύτερου αποτελέσματος δεν μετρήθηκε.  

Ακόμα και παλιές έρευνες όπως του  Kern, και των συνεργατών του (1982), 

κατέδειξαν τη χρησιμότητα της αύξησης της φυσικής δραστηριότητας ως μιας πιθανής 

μεθόδου μείωσης των συμπεριφορών αυτοδιέγερσης μετά την άσκηση. Τα επτά παιδιά που 

συμμετείχαν σε αυτή την  έρευνά παρουσίαζαν πολύ υψηλά επίπεδα αυτοδιέγερσης. Η 

αυτοδιέγερση αλλά και οι φυσιολογικές συμπεριφορές μετρήθηκαν πριν και μετά την 
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άσκηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασκήσεις επέφεραν μείωση στη συμπεριφορά της 

αυτοδιέγερσης και αύξηση της κατάλληλης συμπεριφοράς για συμμετοχή στο παιχνίδι και 

στην ακαδημαϊκή επίδοση. Οι αλλαγές της συμπεριφοράς ήταν εμφανής σε τρία 

διαφορετικά ερευνητικά περιβάλλοντα: α) στην ακαδημαϊκή τους επίδοση (δεξιότητες 

νηπιαγωγείου) β) κατά τη διάρκεια παιχνιδιού με μπάλα και γ) σε ένα ήσυχο δωμάτιο, όπου 

δεν γινόταν καμιά άλλη δραστηριότητα. Αλλά και μετρήσεις που έγιναν σε περιβάλλον 

σχολικής τάξης, κατά την εκτέλεση σχολικών καθηκόντων, κατέδειξαν μια παρόμοια 

συσχέτιση. 

Την ίδια χρονιά οι Watters & Watters  (1980), παρατήρησαν πέντε αγόρια με ΔΑΦ τα 

οποία συμμετείχαν σε 3 προγράμματα: φυσικής άσκησης, παρακολούθηση τηλεόρασης και 

απλής ακαδημαϊκής εργασίας. Βρέθηκε ότι τα χαμηλότερα επίπεδα αυτοδιέγερσης 

ακολουθούσαν μετά από τη φυσική άσκηση. Δεν υπήρχαν διαφορές ή μειώσεις στα επίπεδα 

αυτοδιέγερσης μετά από παρακολούθηση τηλεόρασης ή απλή ακαδημαϊκή εργασία. Αντίθετα 

η απόδοσή τους ως προς τη διατύπωση σωστών απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικές με την 

κοινωνικοποίησή και την επικοινωνία τους δεν επηρεάστηκαν από κανένα από τα 3 

διαφορετικά προγράμματα που είχαν προηγηθεί και δεν εμφάνισαν διαφοροποίηση σε σχέση 

με το επίπεδο, στο οποίο βρίσκονταν πριν την έναρξη της έρευνας. Το τελευταίο εύρημα 

έρχεται σε αντίθεση με το συμπέρασμα της παρούσας έρευνας αφού ο Γ. παρουσίασε αύξηση 

των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων του. Η διαφορά στο τομέα αυτόν μεταξύ των 

δύο ερευνών πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι ο αυτισμός σε κάθε παιδί εκδηλώνεται  

διαφορετικά και για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή στο πρόγραμμα 

παρέμβασης, το οποίο πρέπει να είναι εξατομικευμένο.  

Οι Kern, Koegel και Dunlap, (1984), μελέτησαν τα αποτελέσματα της ήπιας άσκησης 

σε αντιδιαστολή με την έντονη στις στερεοτυπικές συμπεριφορές σε τρία παιδιά ηλικίας 7 

ετών το ένα και 11 ετών τα άλλα δύο τα οποία,  συμμετείχαν σε δύο προγράμματα άσκησης 

που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές ημέρες σε ανοικτό χώρο, διάρκειας 15 λεπτών το 

καθένα. Το ένα ήταν τζόκινγκ και το άλλο χαλαρό παιχνίδι με μπάλα. Μετά το πέρας της 

άσκησης η συμπεριφορά των παιδιών παρατηρήθηκε και καταγράφηκε για 90 λεπτά και 

βγήκαν τα εξής συμπεράσματα: α) 15 λεπτά ήπιας άσκησης (μπάλα) είχε μικρή ή καθόλου 

επίδραση στη στερεοτυπική τους συμπεριφορά, β) 15 λεπτά συνεχούς και έντονης άσκησης 

συνοδευόταν πάντα από σημαντική μείωση των στερεοτυπικών συμπεριφορών. Το 

αποτέλεσμα του (α) έρχεται σε αντίθεση με την δική μας έρευνα αφού το παιδί παρουσίασε  

σημαντική μείωση των στερεοτυπικών συμπεριφορών με ήπια ή ακόμα και χαλαρή άσκηση. 

Mία επιπλέον ( πέραν της διαφορετικότητας κάθε παιδιού με ΔΑΦ) πιθανή αιτία αυτής της 
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αντίθεσης είναι ότι την χρονολογία της έρευνας ( 1984) δεν είχε αναπτυχθεί  το 

ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο PEP-R (1990) ενώ και το διαγνωστικό εργαλείο CARS που 

πρωτοεμφανίστηκε το 1980, έχει τροποποιηθεί και αναβαθμιστεί πολλές  φορές οπότε η 

χρησιμοποίησή τους εδώ είναι ένα πιθανό αίτιο.  

Ο Schurrer και οι  συνεργάτες του. (1985), μελέτησαν  τη συμπεριφορά πέντε ατόμων 

με ΔΑΦ  που συμμετείχαν σε  πρόγραμμα αεροβικής άσκησης και κατέγραψαν αύξηση των 

επιδόσεων στις  κοινωνικές δραστηριότητες και μείωση  στην επιθετική και διασπαστική 

συμπεριφορά των ατόμων αυτών. 

Οι Stahmer & Schreibman (1992), χρησιμοποίησαν την άσκηση μέσω του παιχνιδιού  

σε 3 παιδιά με ΔΑΦ, τα οποία εκδήλωναν συνεχή προβληματική συμπεριφορά μέσω της 

αυτοδιέγερσης (χτύπημα χεριών, στριφογύρισμα παιχνιδιών, στροβίλισμα κ.λ.π) . 

Παρατηρήθηκε ότι οι συμπεριφορές αυτοδιέγερσης μειώνονταν καθώς αυξανόταν το παιχνίδι.  

Ο R. Lang και οι συνεργάτες του το 2010 , κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα 

μελετώντας 18 προηγούμενες έρευνες αλλά υλοποιώντας επιπρόσθετα και μία δική τους 

μελέτη σε 64 άτομα με ΔΑΦ ηλικίας 3-41 ετών. Οι 18 μελέτες εξετάστηκαν αφού 

αξιολογήθηκαν ως προς: (α) τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, (β) το είδος της 

άσκησης, (γ) τις διαδικασίες που  

χρησιμοποιήθηκαν για την αύξηση της άσκησης, (δ) τα αποτελέσματα και (ε) τη μεθοδολογία 

της έρευνας Μια ποικιλία ασκήσεων χρησιμοποιήθηκε (π.χ. τρέξιμο, προπόνηση με βάρη, 

ποδήλατο) για τη δική τους έρευνα. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν συνολικά, δηλαδή 

ότι τα άτομα με ΔΑΦ βελτιώνονται από την ενσωμάτωση τακτικών και ειδικών μορφών 

σωματικής δραστηριότητας, συμφωνεί και με την παρούσα έρευνα. 

Η Αξαρλή (2009) στην έρευνά της διαπίστωσε ότι ένα συνδυασμένο πρόγραμμα 

άσκησης (φυσική αγωγή και θεραπευτική ιππασία) βελτίωσε την επικοινωνία 5 αυτιστικών 

παιδιών με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, εύρημα που ταυτίζεται με τα ευρήματα της 

παρούσης μελέτης. Επίσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι πλέον γενικά παραδεκτό ότι ο 

αυτισμός σε κάθε παιδί εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο και για τον λόγο αυτό το 

πρόγραμμα παρέμβασης πρέπει να είναι εξατομικευμένο. 

Επιπρόσθετα, από μελέτες σε ομάδες παιδιών έχει αναφερθεί ότι το πρόγραμμα 

παρέμβασης πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά και επομένως να είναι 

εξατομικευμένο. Οι Michelle Sowa και Ruud Meulenbroek (2011) στην έρευνά τους με τίτλο 

«Effects of physical exercise on Autism Spectrum Disorders: A meta-analysis», κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι τα ατομικά προγράμματα απέδωσαν σημαντικά περισσότερο τόσο στην 

κίνηση όσο και στον κοινωνικό τομέα 
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Τα συμπεράσματα της έρευνας συμφωνούν και με το γενικό συμπέρασμα που 

κατέγραψε η Autism Society στην ιστοσελίδα της το 2014: Γενικά, κάθε παιδί με αυτισμό 

είναι μοναδικό και έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Μερικά παιδιά είναι μη 

λεκτικά και μπορεί ποτέ να μην είναι σε θέση να μιλήσουν. Πολλά παιδιά με αυτισμό είναι 

ιδιαίτερα ευφυή και μπορούν να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν σε νεαρή ηλικία. 

Μερικά παιδιά με διάγνωση αυτισμού μπορεί να έχουν μια απίστευτη κλίση για τα 

μαθηματικά, τη μουσική ή την τέχνη. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο 

αυτισμός είναι ένα φάσμα όπου το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και δεν θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται με βάση τη θέση του στη γενική καμπύλη του αυτισμού. Ένα παιδί που έχει 

τοποθετηθεί χαμηλά στην καμπύλη σήμερα, με την κατάλληλη θεραπεία μπορεί να κινηθεί 

προς τα επάνω (www.autism-society.org, 2014) 

Συνοψίζοντας, από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

1. Η προσαρμοσμένη φυσική αγωγή φάνηκε αποτελεσματική καθώς προκάλεσε μείωση 

της στερεοτυπικής συμπεριφοράς του παιδιού και ανάπτυξη των κινητικών, 

κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων του. 

2.  Με την άσκηση βελτιώθηκε σε μεγάλο βαθμό η επικοινωνία του αυτιστικού παιδιού, 

γεγονός που διευκόλυνε την συνεργασία του με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και 

την ομάδα των ειδικών.  

3. Η βελτίωση του παιδιού παρατηρήθηκε και στους τρεις χώρους που 

δραστηριοποιείται, στο σπίτι, στο σχολείο και σε εξωτερικούς χώρους. 

4. Δεν παρατηρήθηκε επιδείνωση σε κάποια από τις υπό εξέταση κατηγορίες, με 

εξαίρεση ορισμένες όπου παρατηρήθηκε στασιμότητα.  

5. Το πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής ή άσκησης φάνηκε να είναι ευχάριστο και 

αποδεκτό από το παιδί με ΔΑΦ, γιατί του παρείχε τη δυνατότητα να απασχοληθεί με 

κοινωνικά αποδεκτές κινητικές δραστηριότητες. 

          Παρατηρούμε πως σε όλες τις κατηγορίες υπάρχουν βελτιώσεις  και σε κάποιες 

στασιμότητα. Παίζει σημαντικό ρόλο η προετοιμασία του παιδιού με ΔΑΦ για το πρόγραμμα 

παρέμβασης που θα ακολουθήσει αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίον γίνεται αυτό. Έτσι ο 

καθένας από τους συμμετέχοντες έχει τον δικό του τρόπο που πιθανώς επηρεάζει την 

ψυχολογία του παιδιού, άρα και την ελάττωση του άγχους του, την αύξηση της 

αυτοπεποίθησης κι επομένως το μέγεθος της βελτίωσης της απόδοσής του. 

85 
 

http://www.autism-society.org/


    Σημαντικό ρόλο παίζει και η δυνατότητα που δίνεται στο παιδί από την εκπαιδευτικό της 

παράλληλης στήριξης κι από την κ. Φυσικής Αγωγής στην επιλογή και έγκριση των 

ασκήσεων του προγράμματος παρέμβασης γεγονός που βελτιώνει την αυτοπεποίθησή του. 

     Γνωρίζοντας οι ειδικοί ότι δοκιμάζεται ένα πρόγραμμα που είναι προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες του παιδιού με ΔΑΦ, ίσως έτσι καταρρίπτεται ή ελαττώνεται μικρό ή μεγάλο μέρος 

της κοινωνικής κατασκευής απέναντι στην αναπηρία που ο καθένας τους ή ο καθένας μας 

έχει μέσα του. 

    Ίσως σε επόμενη παρόμοια έρευνα να ήταν χρήσιμο να μπει ως δεύτερο εργαλείο και η 

ημιδομημένη συνέντευξη οπότε να μας επιτρέψει να διακρίνουμε στον λόγο τους υπόρρητες 

σκέψεις και πεποιθήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να διερευνηθούν μόνο με τα 

ερωτηματολόγια.   

 

 

Β6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Τα ερευνητικά συμπεράσματα που συνοψίστηκαν παραπάνω ουσιαστικά αποτελούν 

το έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό, μελέτη και έρευνα.  

Αξιολογώντας την αξία των ευρημάτων, είναι σημαντικό το ότι αυτά προέκυψαν από 

έρευνα δώδεκα εβδομάδων και κατόπιν αξιολόγησης από τους γονείς και τους ειδικούς. 

Ωστόσο, η παρούσα μελέτη ενέχει τους περιορισμούς κάθε ποιοτικής έρευνας. Ενδεχόμενα,  

ο συνδυασμός των ποσοτικών δεδομένων με μια ποιοτική προσέγγιση, που θα βασιζόταν σε 

συνεντεύξεις για περισσότερα παιδιά με ΔΑΦ, θα επέτρεπε την περαιτέρω εμβάθυνση και 

κατανόηση της επιρροής της άσκησης στη συμπεριφορά και την επικοινωνία των 

συμμετεχόντων. Επίσης, στην παρούσα μελέτη δεν διερευνήθηκε η επίδραση της άσκησης σε 

όλα τα συμπτώματα της διαταραχής του αυτισμού παρά μόνο στη διαφοροποίηση της 

συμπεριφοράς και των δεξιοτήτων του συμμετέχοντος. Επιπρόσθετα ,λόγω της μελέτης 

περίπτωσης στην συγκεκριμένη έρευνα , δεν είναι δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων. 

Συνεπώς, προτάσεις για διερεύνηση σε μελλοντικές έρευνες μπορούν να αφορούν:  

α. Μελέτη της επίδρασης της άσκησης σε μεγαλύτερο αριθμό παιδιών με ΔΑΦ 

και διαφορετικών προγραμμάτων παρέμβασης με σκοπό την κατάρτιση 

δομημένων και αποτελεσματικών προγραμμάτων άσκησης για την 

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που χαρακτηρίζουν τη ΔΑΦ με απώτερο 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους.  
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β. Διερεύνηση της επίδρασης της άσκησης σε άλλες δεξιότητες (π.χ. εκπαιδευτικές, 

οπτικές κλπ.) 

γ. Διερεύνηση εάν και σε πόσο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της άσκησης 

παρατηρείται απώλεια των οφελών που αποκόμισε το παιδί από το παρεμβατικό πρόγραμμα.  

δ. Διερεύνηση της επίδρασης της άσκησης σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις όπως 

είναι η θεραπευτική ιππασία, η μουσικοθεραπεία και η χοροθεραπεία.  

ε. Να εξεταστεί εάν το φύλο επηρεάζει τα οφέλη της άσκησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Όνομα μαθητού: 

Γονείς - πριν 

 

1. Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας 

Γενικά: Όταν επικοινωνεί στο σπίτι ποιος είναι ο λόγος που επικοινωνεί μαζί σας; 

Για να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη, π.χ. φαγητό. 

Ζητάει: Ζητά πράγματα που θέλει; Ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται; Αν ναι, περιγράψτε με 

κάποιο παράδειγμα πώς γίνεται αυτό. 

Συνήθως όχι. Μόνο αν είναι κάτι που δεν φτάνει. 

Τραβά την προσοχή: Έχει κάποιο τρόπο να σας αποσπάσει την προσοχή όταν θέλει με 

κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας; Δώστε παράδειγμα. 

Ναι, κάνει στερεοτυπία, π.χ. γύρω-γύρω απ’ τον εαυτό του. 

Σχολιάζει: Δείχνει ή σχολιάζει αντικείμενα απλώς επειδή τον/την ενδιαφέρουν; Δώστε 

παράδειγμα. 

Σχολιάζει κυρίως τα χρώματα σε αντι 

κείμενα όταν είναι έντονα ή αντικείμενα που δεν τα γνωρίζει καθόλου. 

Αρνείται: Έχει κάποιο τρόπο για να σας δηλώσει ότι δεν θέλει κάτι ή ότι δεν θέλει να κάνει 

κάτι; Δώστε παράδειγμα. 

Τα σπρώχνει συνήθως. 

Δίνει πληροφορίες: Μιλάει στους ανθρώπους για πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται 

μπροστά του, ή δεν έχουν συμβεί εκείνη τη στιγμή. 

Όχι. 

Ζητάει πληροφορίες: Έχει τρόπο να κάνει ερωτήσεις; Δώστε παράδειγμα. 

Ναι, γενικά θέλει να μάθει. 

Εκφράζει συναισθήματα: Έχει τρόπο να σας πει πώς αισθάνεται σωματικά ή 

συναισθηματικά; Δώστε παράδειγμα. 

Συνήθως όχι. Τάση απομόνωσης. Δωμάτιο. 

Κοινωνική ρουτίνα: Χαιρετάει ανθρώπους, λέει γεια και αντίο, ζητάει συγνώμη κ.τ.λ.; 

Δώστε παράδειγμα. 

Όχι.  
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2. Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση των λέξεων 

Γενικά: Τι είδους λέξεις χρησιμοποιεί (σύμβολα, νοήματα, αντικείμενα, εικόνες κ.τ.λ.) όταν 

θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας; 

PECS κυρίως και λόγο πιο σπάνια. 

Αντικείμενα: Έχει λέξεις για τα αντικείμενα; Πόσο χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; 

Όχι. Χρησιμοποιεί κανονικά το λόγο όταν θέλει. 

Άτομα: Έχει λέξεις με τις οποίες αναφέρεται σε άτομα που γνωρίζει; Πώς χρησιμοποιεί 

αυτές τις λέξεις; Με τι λέξεις αναφέρεται για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζει (άνδρας, 

γυναίκα, μωρό, αυτός κ.τ.λ.); 

Π.χ. αυτός. 

Ενέργειες: Έχει λέξεις για τις ενέργειες; 

Όχι. 

Χώροι: Έχει λέξεις για τους χώρους (τουαλέτα, έξω, εκεί, πάνω, κάτω); 

Ναι. 

Ποιότητα: Έχει κάποιες περιγραφικές λέξεις (κόκκινο, μεγάλο, σπασμένο κ.τ.λ.); 

Ναι, σπάνια όμως. 

Εσωτερική κατάσταση: Έχει κάποιες λέξεις με τις οποίες να δηλώνει συναισθήματα 

(ευτυχισμένος, άρρωστος, θυμωμένος κ.τ.λ.); 

Όχι. 

Άλλο: Χρησιμοποιεί κάποιο είδος λέξεων (χρόνου, κι άλλο, άρνηση, ναι, ή κοινωνικές 

λέξεις); 

Ναι/όχι. 

 

3. Πλαίσιο επικοινωνίας 

Γενικά: Με ποιον προσπαθεί περισσότερο συνήθως να επικοινωνήσει; Σε ποια κατάσταση 

επικοινωνεί συνήθως περισσότερο; 

Με τη γιαγιά. Φαγητό/τουαλέτα/μπάνιο. 

Επικοινωνεί ευκολότερα με εσάς (γονείς); 

Όχι. 

Επικοινωνεί ευκολότερα με τα αδέλφια του; 

Ναι. 

Τι γίνεται με άλλα παιδιά της ηλικίας του ή άλλα νεαρά άτομα; 

Δεν έχει φιλικές σχέσεις / απομόνωση. 
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Επικοινωνεί με οικογενειακούς φίλους ή συγγενείς; 

Ναι / γιαγιά / καθημερινότητα. 

Επικοινωνεί εύκολα με άγνωστους ανθρώπους; 

Όχι. 

Επικοινωνεί συνήθως κατά την ώρα του φαγητού; 

Όχι. 

Επικοινωνεί για δουλειές του σπιτιού που μπορεί ο ίδιος να τις κάνει; 

Όχι, δεν κάνει. 

Επικοινωνεί για ενέργειες όπως το ντύσιμο, πλύσιμο, βούρτσισμα των δοντιών κλπ; 

Όχι. 

Όταν τον αφήνετε να παίζει μόνος του ξεκινάει επικοινωνία μαζί σας; 

Όχι. 

Όταν βγαίνετε μαζί έξω υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που κάνετε ή κάποια μέρη που 

πηγαίνετε στα οποία είναι ιδιαίτερα πιθανό να επικοινωνήσει; 

Όχι. 

Υπάρχουν κάποιες άλλες καταστάσεις στις οποίες έχετε παρατηρήσει ότι είναι ιδιαίτερα 

επικοινωνιακός; 

Όχι. 

Υπάρχουν άλλες καταστάσεις στις οποίες παρατηρήσατε ότι είναι ιδιαίτερα μη 

επικοινωνιακός ή στις οποίες η επικοινωνία του είναι ιδιαίτερα ακατάλληλη; 

Όχι. 

 

4. Τρόποι επικοινωνίας 

Κινητικός/αντικείμενα: Σας σπρώχνει, σας δίνει στο χέρι σας αντικείμενα ή σας φέρνει 

αντικείμενα; 

Φέρνει μόνο. 

Νοήματα: Δείχνει ή τεντώνει το χέρι του ή χρησιμοποιεί άλλα νοήματα για να 

επικοινωνήσει; 

PECS μόνο.  

Εικόνες: Σας δείχνει εικόνες ή σας φέρνει εικόνες για να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Ναι, PECS. 

Σύμβολα: Χρησιμοποιεί κάποια σύμβολα στο σπίτι; Συμβολίζει περισσότερες από μία λέξεις 

την ώρα; 

Όχι. 
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Γραπτές λέξεις: Δείχνει γραπτές λέξεις ή διαβάζει λέξεις φωναχτά ή γράφει λέξεις; 

Ναι, μόνο γράφει. 

Προφορικός λόγος: Σας μιλάει; Έχει κάποια σημασία αυτό που λέει; Βάζει λέξεις μαζί; 

Σπάνια, μόνο για προσωπικές ανάγκες. 

Άλλο: Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους να επικοινωνεί μαζί σας; 

PECS (λεκτική επικοινωνία). 

Σαφήνεια: Πόσο εύκολο είναι να καταλάβετε αυτό που θέλει να πει; Υπάρχουν φορές που 

γνωρίζετε ότι προσπαθεί να σας πει κάτι αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι; Πόσο συχνά 

συμβαίνει αυτό; 

Σπάνια έως ποτέ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Όνομα μαθητού: 

Γονείς- μετά 

 

1. Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας 

Γενικά: Όταν επικοινωνεί στο σπίτι ποιος είναι ο λόγος που επικοινωνεί μαζί σας; 

Χωρίς PECS πλέον / λεκτικά. 

Ζητάει: Ζητά πράγματα που θέλει; Ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται; Αν ναι, περιγράψτε με 

κάποιο παράδειγμα πώς γίνεται αυτό. 

Ναι. Ζητάει και επαφή πια. 

Τραβά την προσοχή: Έχει κάποιο τρόπο να σας αποσπάσει την προσοχή όταν θέλει με 

κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας; Δώστε παράδειγμα. 

Ναι, ζητάει να τον βοηθήσω. 

Σχολιάζει: Δείχνει ή σχολιάζει αντικείμενα απλώς επειδή τον/την ενδιαφέρουν; Δώστε 

παράδειγμα. 

Δείχνει και ζητάει επιπλέον πληροφορίες. 

Αρνείται: Έχει κάποιο τρόπο για να σας δηλώσει ότι δεν θέλει κάτι ή ότι δεν θέλει να κάνει 

κάτι; Δώστε παράδειγμα. 

Ναι. Λέει πως «δεν θέλω να το κάνω». 

Δίνει πληροφορίες: Μιλάει στους ανθρώπους για πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται 

μπροστά του, ή δεν έχουν συμβεί εκείνη τη στιγμή. 

Λέει κάποιες φορές τι έγινε στο σχολείο. 

Ζητάει πληροφορίες: Έχει τρόπο να κάνει ερωτήσεις; Δώστε παράδειγμα. 

Απλές ερωτήσεις. Π.χ. τι θα κάνω με τη μπάλα / την κουβέρτα. 

Εκφράζει συναισθήματα: Έχει τρόπο να σας πει πώς αισθάνεται σωματικά ή 

συναισθηματικά; Δώστε παράδειγμα. 

Ναι, λέει αν είναι χαρούμενος/λυπημένος κ.τ.λ. 

Κοινωνική ρουτίνα: Χαιρετάει ανθρώπους, λέει γεια και αντίο, ζητάει συγνώμη κ.τ.λ.; 

Δώστε παράδειγμα. 

Λέει γεια/αντίο. 
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2. Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση των λέξεων 

Γενικά: Τι είδους λέξεις χρησιμοποιεί (σύμβολα, νοήματα, αντικείμενα, εικόνες κ.τ.λ.) όταν 

θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Όχι PECS, λέει απλές προτάσεις, π.χ. θέλω νερό. 

Αντικείμενα: Έχει λέξεις για τα αντικείμενα; Πόσο χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; 

Με την ονομασία τους. 

Άτομα: Έχει λέξεις με τις οποίες αναφέρεται σε άτομα που γνωρίζει; Πώς χρησιμοποιεί 

αυτές τις λέξεις; Με τι λέξεις αναφέρεται για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζει (άνδρας, 

γυναίκα, μωρό, αυτός κ.τ.λ.); 

Με ονόματα. Αλλιώς αυτούς που δεν ξέρει αυτός/αυτή η ψηλή κ.τ.λ. 

Ενέργειες: Έχει λέξεις για τις ενέργειες; 

Ναι. 

Χώροι: Έχει λέξεις για τους χώρους (τουαλέτα, έξω, εκεί, πάνω, κάτω); 

Ναι, π.χ. τουαλέτα/κουζίνα/κήπος. 

Ποιότητα: Έχει κάποιες περιγραφικές λέξεις (κόκκινο, μεγάλο, σπασμένο κ.τ.λ.); 

Ναι. 

Εσωτερική κατάσταση: Έχει κάποιες λέξεις με τις οποίες να δηλώνει συναισθήματα 

(ευτυχισμένος, άρρωστος, θυμωμένος κ.τ.λ.); 

Ναι, αλλά όχι πολλές.  

Άλλο: Χρησιμοποιεί κάποιο είδος λέξεων (χρόνου, κι άλλο, άρνηση, ναι, ή κοινωνικές 

λέξεις); 

Ναι/όχι. 

 

3. Πλαίσιο επικοινωνίας 

Γενικά: Με ποιον προσπαθεί περισσότερο συνήθως να επικοινωνήσει; Σε ποια κατάσταση 

επικοινωνεί συνήθως περισσότερο; 

Αδέρφια/γιαγιά/εξυπηρέτηση/παιχνίδι. 

Επικοινωνεί ευκολότερα με εσάς (γονείς); 

Γιαγιά.  

Επικοινωνεί ευκολότερα με τα αδέλφια του; 

Ναι, λεκτικά. 

Τι γίνεται με άλλα παιδιά της ηλικίας του ή άλλα νεαρά άτομα; 

Είναι πιο κοινωνικός. 

Επικοινωνεί με οικογενειακούς φίλους ή συγγενείς; 
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Χαιρετά, ναι. 

Επικοινωνεί εύκολα με άγνωστους ανθρώπους; 

Χαιρετά, ναι. 

Επικοινωνεί συνήθως κατά την ώρα του φαγητού; 

Όχι. 

Επικοινωνεί για δουλειές του σπιτιού που μπορεί ο ίδιος να τις κάνει; 

Όχι, κάνει μόνος. 

Επικοινωνεί για ενέργειες όπως το ντύσιμο, πλύσιμο, βούρτσισμα των δοντιών κλπ; 

Μόνος. 

Όταν τον αφήνετε να παίζει μόνος του ξεκινάει επικοινωνία μαζί σας; 

Ναι, αδέρφια. 

Όταν βγαίνετε μαζί έξω υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που κάνετε ή κάποια μέρη που 

πηγαίνετε στα οποία είναι ιδιαίτερα πιθανό να επικοινωνήσει; 

Ναι, παιδική χαρά. 

Υπάρχουν κάποιες άλλες καταστάσεις στις οποίες έχετε παρατηρήσει ότι είναι ιδιαίτερα 

επικοινωνιακός; 

Φαγητό έξω. 

Υπάρχουν άλλες καταστάσεις στις οποίες παρατηρήσατε ότι είναι ιδιαίτερα μη 

επικοινωνιακός ή στις οποίες η επικοινωνία του είναι ιδιαίτερα ακατάλληλη; 

Όχι. 

 

4. Τρόποι επικοινωνίας 

Κινητικός/αντικείμενα: Σας σπρώχνει, σας δίνει στο χέρι σας αντικείμενα ή σας φέρνει 

αντικείμενα; 

Στο χέρι. 

Νοήματα: Δείχνει ή τεντώνει το χέρι του ή χρησιμοποιεί άλλα νοήματα για να 

επικοινωνήσει; 

Χέρι / λέει «έλα, κοίτα». 

Εικόνες: Σας δείχνει εικόνες ή σας φέρνει εικόνες για να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Τίποτα πια. 

Σύμβολα: Χρησιμοποιεί κάποια σύμβολα στο σπίτι; Συμβολίζει περισσότερες από μία λέξεις 

την ώρα; 

Όχι. 

Γραπτές λέξεις: Δείχνει γραπτές λέξεις ή διαβάζει λέξεις φωναχτά ή γράφει λέξεις; 
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Διαβάζει/γράφει. 

Προφορικός λόγος: Σας μιλάει; Έχει κάποια σημασία αυτό που λέει; Βάζει λέξεις μαζί; 

Ναι, μικρές προτάσεις. 

Άλλο: Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους να επικοινωνεί μαζί σας; 

Όχι. 

Σαφήνεια: Πόσο εύκολο είναι να καταλάβετε αυτό που θέλει να πει; Υπάρχουν φορές που 

γνωρίζετε ότι προσπαθεί να σας πει κάτι αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι; Πόσο συχνά 

συμβαίνει αυτό; 

Εύκολα καταλαβαίνω. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Όνομα μαθητού: 

Δασκάλα- πριν 

 

1. Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας 

Γενικά: Όταν επικοινωνεί στο σχολείο ποιος είναι ο λόγος που επικοινωνεί μαζί σας; 

Για να πάει τουαλέτα όταν είμαστε στην τάξη. 

Ζητάει: Ζητά πράγματα που θέλει; Ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται; Αν ναι, περιγράψτε με 

κάποιο παράδειγμα πώς γίνεται αυτό. 

Σπάνια, όχι θα ‘λεγα. 

Τραβά την προσοχή: Έχει κάποιο τρόπο να σας αποσπάσει την προσοχή όταν θέλει με 

κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας; Δώστε παράδειγμα. 

Σηκώνεται όρθιος. 

Σχολιάζει: Δείχνει ή σχολιάζει αντικείμενα απλώς επειδή τον/την ενδιαφέρουν; Δώστε 

παράδειγμα. 

Όχι. 

Αρνείται: Έχει κάποιο τρόπο για να σας δηλώσει ότι δεν θέλει κάτι ή ότι δεν θέλει να κάνει 

κάτι; Δώστε παράδειγμα. 

Λέει όχι. 

Δίνει πληροφορίες: Μιλάει στους ανθρώπους για πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται 

μπροστά του, ή δεν έχουν συμβεί εκείνη τη στιγμή. 

Όχι. 

Ζητάει πληροφορίες: Έχει τρόπο να κάνει ερωτήσεις; Δώστε παράδειγμα. 

Λίγες ερωτήσεις συνήθως στην παράλληλη. 

Εκφράζει συναισθήματα: Έχει τρόπο να σας πει πώς αισθάνεται σωματικά ή 

συναισθηματικά; Δώστε παράδειγμα. 

Όχι. 

Κοινωνική ρουτίνα: Χαιρετάει ανθρώπους, λέει γεια και αντίο, ζητάει συγνώμη κ.τ.λ.; 

Δώστε παράδειγμα. 

Λέει γεια όταν του πω και απευθυνθώ σ’ αυτόν. 
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2. Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση των λέξεων 

Γενικά: Τι είδους λέξεις χρησιμοποιεί (σύμβολα, νοήματα, αντικείμενα, εικόνες κ.τ.λ.) όταν 

θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Λίγο PECS. 

Αντικείμενα: Έχει λέξεις για τα αντικείμενα; Πόσο χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; 

Όχι. 

Άτομα: Έχει λέξεις με τις οποίες αναφέρεται σε άτομα που γνωρίζει; Πώς χρησιμοποιεί 

αυτές τις λέξεις; Με τι λέξεις αναφέρεται για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζει (άνδρας, 

γυναίκα, μωρό, αυτός κ.τ.λ.); 

«Να αυτός» και δείχνει. 

Ενέργειες: Έχει λέξεις για τις ενέργειες; 

Όχι.  

Χώροι: Έχει λέξεις για τους χώρους (τουαλέτα, έξω, εκεί, πάνω, κάτω); 

τουαλέτα/τάξη. 

Ποιότητα: Έχει κάποιες περιγραφικές λέξεις (κόκκινο, μεγάλο, σπασμένο κ.τ.λ.); 

Ναι. 

Εσωτερική κατάσταση: Έχει κάποιες λέξεις με τις οποίες να δηλώνει συναισθήματα 

(ευτυχισμένος, άρρωστος, θυμωμένος κ.τ.λ.); 

Όχι.  

Άλλο: Χρησιμοποιεί κάποιο είδος λέξεων (χρόνου, κι άλλο, άρνηση, ναι, ή κοινωνικές 

λέξεις); 

Ναι/όχι. 

 

3. Πλαίσιο επικοινωνίας 

Γενικά: Με ποιον προσπαθεί περισσότερο συνήθως να επικοινωνήσει; Σε ποια κατάσταση 

επικοινωνεί συνήθως περισσότερο; 

Με παράλληλη στήριξη σε ό,τι θέλει. 

Επικοινωνεί ευκολότερα με εσάς (γονείς); 

Σχολείο μόνο πλύσιμο και ντύσιμο-μπουφάν. Τα κάνει μόνος σχεδόν, λίγη βοήθεια από 

παράλληλη. 

Επικοινωνεί ευκολότερα με τα αδέλφια του; 

Όχι. 

Τι γίνεται με άλλα παιδιά της ηλικίας του ή άλλα νεαρά άτομα; 

Αυλή / δεν επικοινωνεί – απομόνωση. 
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Επικοινωνεί με οικογενειακούς φίλους ή συγγενείς; 

Όχι. 

Επικοινωνεί εύκολα με άγνωστους ανθρώπους; 

Όχι. 

Επικοινωνεί συνήθως κατά την ώρα του φαγητού; 

Επικοινωνεί για δουλειές του σπιτιού που μπορεί ο ίδιος να τις κάνει; 

Επικοινωνεί για ενέργειες όπως το ντύσιμο, πλύσιμο, βούρτσισμα των δοντιών κλπ; 

Όταν τον αφήνετε να παίζει μόνος του ξεκινάει επικοινωνία μαζί σας; 

Όταν βγαίνετε μαζί έξω υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που κάνετε ή κάποια μέρη που 

πηγαίνετε στα οποία είναι ιδιαίτερα πιθανό να επικοινωνήσει; 

Υπάρχουν κάποιες άλλες καταστάσεις στις οποίες έχετε παρατηρήσει ότι είναι ιδιαίτερα 

επικοινωνιακός; 

Υπάρχουν άλλες καταστάσεις στις οποίες παρατηρήσατε ότι είναι ιδιαίτερα μη 

επικοινωνιακός ή στις οποίες η επικοινωνία του είναι ιδιαίτερα ακατάλληλη; 

 

4. Τρόποι επικοινωνίας 

Κινητικός/αντικείμενα: Σας σπρώχνει, σας δίνει στο χέρι σας αντικείμενα ή σας φέρνει 

αντικείμενα; 

Όχι. 

Νοήματα: Δείχνει ή τεντώνει το χέρι του ή χρησιμοποιεί άλλα νοήματα για να 

επικοινωνήσει; 

Όχι. 

Εικόνες: Σας δείχνει εικόνες ή σας φέρνει εικόνες για να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Λίγο PECS / συνήθως λέει λεκτικά. 

Σύμβολα: Χρησιμοποιεί κάποια σύμβολα στο σχολείο; Συμβολίζει περισσότερες από μία 

λέξεις την ώρα; 

Όχι. 

Γραπτές λέξεις: Δείχνει γραπτές λέξεις ή διαβάζει λέξεις φωναχτά ή γράφει λέξεις; 

Ναι. 

Προφορικός λόγος: Σας μιλάει; Έχει κάποια σημασία αυτό που λέει; Βάζει λέξεις μαζί; 

Ναι, απαντάει μόνο όταν του κάνω ερώτηση / απλή απάντηση. 

Άλλο: Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους να επικοινωνεί μαζί σας; 

PECS σπάνια. 
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Σαφήνεια: Πόσο εύκολο είναι να καταλάβετε αυτό που θέλει να πει; Υπάρχουν φορές που 

γνωρίζετε ότι προσπαθεί να σας πει κάτι αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι; Πόσο συχνά 

συμβαίνει αυτό; 

Αρκετά εύκολα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 

Όνομα μαθητού: 

Δασκάλα- μετά 

 

1. Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας 

Γενικά: Όταν επικοινωνεί στο σχολείο ποιος είναι ο λόγος που επικοινωνεί μαζί σας; 

Τουαλέτα. 

Ζητάει: Ζητά πράγματα που θέλει; Ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται; Αν ναι, περιγράψτε με 

κάποιο παράδειγμα πώς γίνεται αυτό. 

Όχι, κάνει πολλά μόνος. 

Τραβά την προσοχή: Έχει κάποιο τρόπο να σας αποσπάσει την προσοχή όταν θέλει με 

κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας; Δώστε παράδειγμα. 

Σηκώνει χέρι. 

Σχολιάζει: Δείχνει ή σχολιάζει αντικείμενα απλώς επειδή τον/την ενδιαφέρουν; Δώστε 

παράδειγμα. 

Μόνο αν είναι ερώτηση δική μου απαντάει. 

Αρνείται: Έχει κάποιο τρόπο για να σας δηλώσει ότι δεν θέλει κάτι ή ότι δεν θέλει να κάνει 

κάτι; Δώστε παράδειγμα. 

Λέει ότι δεν θέλει / ή τον ενοχλεί. 

Δίνει πληροφορίες: Μιλάει στους ανθρώπους για πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται 

μπροστά του, ή δεν έχουν συμβεί εκείνη τη στιγμή. 

Λέει τι έκανε χτες σπίτι. 

Ζητάει πληροφορίες: Έχει τρόπο να κάνει ερωτήσεις; Δώστε παράδειγμα. 

Ναι, π.χ. «μπορώ να βγω έξω;» / «Τι είναι αυτό;» 

Εκφράζει συναισθήματα: Έχει τρόπο να σας πει πώς αισθάνεται σωματικά ή 

συναισθηματικά; Δώστε παράδειγμα. 

Λέει αν είναι χαρούμενος ή όχι κ.τ.λ. 

Κοινωνική ρουτίνα: Χαιρετάει ανθρώπους, λέει γεια και αντίο, ζητάει συγνώμη κ.τ.λ.; 

Δώστε παράδειγμα. 
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Ναι, λέει χωρίς παρότρυνση «γεια, καλημέρα, αντίο». 

 

2. Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση των λέξεων 

Γενικά: Τι είδους λέξεις χρησιμοποιεί (σύμβολα, νοήματα, αντικείμενα, εικόνες κ.τ.λ.) όταν 

θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Πλέον μόνο λεκτικά. 

Αντικείμενα: Έχει λέξεις για τα αντικείμενα; Πόσο χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; 

Όχι. 

Άτομα: Έχει λέξεις με τις οποίες αναφέρεται σε άτομα που γνωρίζει; Πώς χρησιμοποιεί 

αυτές τις λέξεις; Με τι λέξεις αναφέρεται για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζει (άνδρας, 

γυναίκα, μωρό, αυτός κ.τ.λ.); 

Με ονόματα κυρίως. 

Ενέργειες: Έχει λέξεις για τις ενέργειες; 

Όχι.  

Χώροι: Έχει λέξεις για τους χώρους (τουαλέτα, έξω, εκεί, πάνω, κάτω); 

Ναι. Τάξη/τουαλέτα/αυλή κ.τ.λ. 

Ποιότητα: Έχει κάποιες περιγραφικές λέξεις (κόκκινο, μεγάλο, σπασμένο κ.τ.λ.); 

Ναι, όλα σχεδόν τα περιγράφει σωστά. 

Εσωτερική κατάσταση: Έχει κάποιες λέξεις με τις οποίες να δηλώνει συναισθήματα 

(ευτυχισμένος, άρρωστος, θυμωμένος κ.τ.λ.); 

Ναι.  

Άλλο: Χρησιμοποιεί κάποιο είδος λέξεων (χρόνου, κι άλλο, άρνηση, ναι, ή κοινωνικές 

λέξεις); 

Ναι. 

 

3. Πλαίσιο επικοινωνίας 

Γενικά: Με ποιον προσπαθεί περισσότερο συνήθως να επικοινωνήσει; Σε ποια κατάσταση 

επικοινωνεί συνήθως περισσότερο; 

Παράλληλη στήριξη. 

Επικοινωνεί ευκολότερα με εσάς (γονείς); 

Ελάχιστα πιο πολύ / ναι. 

Επικοινωνεί ευκολότερα με τα αδέλφια του; 

Ναι, διάλειμμα. 

Τι γίνεται με άλλα παιδιά της ηλικίας του ή άλλα νεαρά άτομα; 
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Αλληλεπιδρά πιο έντονα. 

Επικοινωνεί με οικογενειακούς φίλους ή συγγενείς; 

Ναι. 

Επικοινωνεί εύκολα με άγνωστους ανθρώπους; 

Το ίδιο περίπου. 

Επικοινωνεί συνήθως κατά την ώρα του φαγητού; 

Όχι. 

Επικοινωνεί για δουλειές του σπιτιού που μπορεί ο ίδιος να τις κάνει; 

Όχι/μόνος. 

Επικοινωνεί για ενέργειες όπως το ντύσιμο, πλύσιμο, βούρτσισμα των δοντιών κλπ; 

Μόνος. 

Όταν τον αφήνετε να παίζει μόνος του ξεκινάει επικοινωνία μαζί σας; 

Όχι, δεν βρίσκομαι στην αυλή συχνά. 

Όταν βγαίνετε μαζί έξω υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που κάνετε ή κάποια μέρη που 

πηγαίνετε στα οποία είναι ιδιαίτερα πιθανό να επικοινωνήσει; 

Εκδρομές μόνο, ναι επικοινωνεί. 

Υπάρχουν κάποιες άλλες καταστάσεις στις οποίες έχετε παρατηρήσει ότι είναι ιδιαίτερα 

επικοινωνιακός; 

Αυλή. Παιχνίδι/γυμναστική. 

Υπάρχουν άλλες καταστάσεις στις οποίες παρατηρήσατε ότι είναι ιδιαίτερα μη 

επικοινωνιακός ή στις οποίες η επικοινωνία του είναι ιδιαίτερα ακατάλληλη; 

Όχι. 

 

4. Τρόποι επικοινωνίας 

Κινητικός/αντικείμενα: Σας σπρώχνει, σας δίνει στο χέρι σας αντικείμενα ή σας φέρνει 

αντικείμενα; 

Φέρνει. 

Νοήματα: Δείχνει ή τεντώνει το χέρι του ή χρησιμοποιεί άλλα νοήματα για να 

επικοινωνήσει; 

Σηκώνει χέρι. 

Εικόνες: Σας δείχνει εικόνες ή σας φέρνει εικόνες για να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Όχι. 

Σύμβολα: Χρησιμοποιεί κάποια σύμβολα στο σχολείο; Συμβολίζει περισσότερες από μία 

λέξεις την ώρα; 
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Όχι. 

Γραπτές λέξεις: Δείχνει γραπτές λέξεις ή διαβάζει λέξεις φωναχτά ή γράφει λέξεις; 

Ναι όλα. 

Προφορικός λόγος: Σας μιλάει; Έχει κάποια σημασία αυτό που λέει; Βάζει λέξεις μαζί; 

Ναι, κάνει πιο καλές προτάσεις. 

Άλλο: Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους να επικοινωνεί μαζί σας; 

Όχι. 

Σαφήνεια: Πόσο εύκολο είναι να καταλάβετε αυτό που θέλει να πει; Υπάρχουν φορές που 

γνωρίζετε ότι προσπαθεί να σας πει κάτι αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι; Πόσο συχνά 

συμβαίνει αυτό; 

Πολύ εύκολα / όχι, καταλαβαίνω. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

Όνομα μαθητού: 

Παράλληλη στήριξη - πριν 

 

1. Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας 

Γενικά: Όταν επικοινωνεί στο σχολείο ποιος είναι ο λόγος που επικοινωνεί μαζί σας; 

Χρειάζεται κάποια βοήθεια ή/και επιπλέον εξηγήσεις. 

Ζητάει: Ζητά πράγματα που θέλει; Ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται; Αν ναι, περιγράψτε με 

κάποιο παράδειγμα πώς γίνεται αυτό. 

Ναι, π.χ. αν θέλει βοήθεια σε κάποια άσκηση, ή να πάει τουαλέτα κ.τ.λ. 

Τραβά την προσοχή: Έχει κάποιο τρόπο να σας αποσπάσει την προσοχή όταν θέλει με 

κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας; Δώστε παράδειγμα. 

Μου τραβάει το χέρι. 

Σχολιάζει: Δείχνει ή σχολιάζει αντικείμενα απλώς επειδή τον/την ενδιαφέρουν; Δώστε 

παράδειγμα. 

Μου τα δείχνει. 

Αρνείται: Έχει κάποιο τρόπο για να σας δηλώσει ότι δεν θέλει κάτι ή ότι δεν θέλει να κάνει 

κάτι; Δώστε παράδειγμα. 

Μου το σπρώχνει. 

Δίνει πληροφορίες: Μιλάει στους ανθρώπους για πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται 

μπροστά του, ή δεν έχουν συμβεί εκείνη τη στιγμή. 

Σπάνια έως ποτέ. 

Ζητάει πληροφορίες: Έχει τρόπο να κάνει ερωτήσεις; Δώστε παράδειγμα. 

Ναι, «πώς το κάνω το α;» 

Εκφράζει συναισθήματα: Έχει τρόπο να σας πει πώς αισθάνεται σωματικά ή 

συναισθηματικά; Δώστε παράδειγμα. 

Όχι. 

Κοινωνική ρουτίνα: Χαιρετάει ανθρώπους, λέει γεια και αντίο, ζητάει συγνώμη κ.τ.λ.; 

Δώστε παράδειγμα. 

Μόνο γεια ύστερα από παρότρυνση. 
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2. Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση των λέξεων 

Γενικά: Τι είδους λέξεις χρησιμοποιεί (σύμβολα, νοήματα, αντικείμενα, εικόνες κ.τ.λ.) όταν 

θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Λίγο PECS και λόγο. 

Αντικείμενα: Έχει λέξεις για τα αντικείμενα; Πόσο χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; 

Όχι. 

Άτομα: Έχει λέξεις με τις οποίες αναφέρεται σε άτομα που γνωρίζει; Πώς χρησιμοποιεί 

αυτές τις λέξεις; Με τι λέξεις αναφέρεται για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζει (άνδρας, 

γυναίκα, μωρό, αυτός κ.τ.λ.); 

Αυτός/αυτή. 

Ενέργειες: Έχει λέξεις για τις ενέργειες; 

Όχι.  

Χώροι: Έχει λέξεις για τους χώρους (τουαλέτα, έξω, εκεί, πάνω, κάτω); 

Ναι, βασικές. 

Ποιότητα: Έχει κάποιες περιγραφικές λέξεις (κόκκινο, μεγάλο, σπασμένο κ.τ.λ.); 

Ναι. 

Εσωτερική κατάσταση: Έχει κάποιες λέξεις με τις οποίες να δηλώνει συναισθήματα 

(ευτυχισμένος, άρρωστος, θυμωμένος κ.τ.λ.); 

Όχι.  

Άλλο: Χρησιμοποιεί κάποιο είδος λέξεων (χρόνου, κι άλλο, άρνηση, ναι, ή κοινωνικές 

λέξεις); 

Όχι/ναι μόνο. 

 

3. Πλαίσιο επικοινωνίας 

Γενικά: Με ποιον προσπαθεί περισσότερο συνήθως να επικοινωνήσει; Σε ποια κατάσταση 

επικοινωνεί συνήθως περισσότερο; 

Με τραβάει – για βοήθεια στα μαθήματα / ή για να βγούμε από την τάξη. 

Επικοινωνεί ευκολότερα με εσάς (γονείς); 

Ναι. 

Επικοινωνεί ευκολότερα με τα αδέλφια του; 

Όχι. 

Τι γίνεται με άλλα παιδιά της ηλικίας του ή άλλα νεαρά άτομα; 

Δεν επικοινωνεί. 

Επικοινωνεί με οικογενειακούς φίλους ή συγγενείς; 
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Γιαγιά/μπαμπά. 

Επικοινωνεί εύκολα με άγνωστους ανθρώπους; 

Όχι. 

Επικοινωνεί συνήθως κατά την ώρα του φαγητού; 

Όχι. 

Επικοινωνεί για δουλειές του σπιτιού που μπορεί ο ίδιος να τις κάνει; 

Όχι. 

Επικοινωνεί για ενέργειες όπως το ντύσιμο, πλύσιμο, βούρτσισμα των δοντιών κλπ; 

Λίγο. 

Όταν τον αφήνετε να παίζει μόνος του ξεκινάει επικοινωνία μαζί σας; 

Όχι, δεν παίζει. 

Όταν βγαίνετε μαζί έξω υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που κάνετε ή κάποια μέρη που 

πηγαίνετε στα οποία είναι ιδιαίτερα πιθανό να επικοινωνήσει; 

Ελάχιστα-λίγο. 

Υπάρχουν κάποιες άλλες καταστάσεις στις οποίες έχετε παρατηρήσει ότι είναι ιδιαίτερα 

επικοινωνιακός; 

Όχι, γενικά απομόνωση. 

Υπάρχουν άλλες καταστάσεις στις οποίες παρατηρήσατε ότι είναι ιδιαίτερα μη 

επικοινωνιακός ή στις οποίες η επικοινωνία του είναι ιδιαίτερα ακατάλληλη; 

Όχι. 

 

4. Τρόποι επικοινωνίας 

Κινητικός/αντικείμενα: Σας σπρώχνει, σας δίνει στο χέρι σας αντικείμενα ή σας φέρνει 

αντικείμενα; 

Με σπρώχνει. 

Νοήματα: Δείχνει ή τεντώνει το χέρι του ή χρησιμοποιεί άλλα νοήματα για να 

επικοινωνήσει; 

Δείχνει. 

Εικόνες: Σας δείχνει εικόνες ή σας φέρνει εικόνες για να επικοινωνήσει μαζί σας; 

PECS. 

Σύμβολα: Χρησιμοποιεί κάποια σύμβολα στο σχολείο; Συμβολίζει περισσότερες από μία 

λέξεις την ώρα; 

Όχι. 

Γραπτές λέξεις: Δείχνει γραπτές λέξεις ή διαβάζει λέξεις φωναχτά ή γράφει λέξεις; 
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Ναι. 

Προφορικός λόγος: Σας μιλάει; Έχει κάποια σημασία αυτό που λέει; Βάζει λέξεις μαζί; 

Ναι, απλή πρόταση. 

Άλλο: Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους να επικοινωνεί μαζί σας; 

PECS. 

Σαφήνεια: Πόσο εύκολο είναι να καταλάβετε αυτό που θέλει να πει; Υπάρχουν φορές που 

γνωρίζετε ότι προσπαθεί να σας πει κάτι αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι; Πόσο συχνά 

συμβαίνει αυτό; 

Αρκετά εύκολα να καταλάβω. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

Όνομα μαθητού: 

Παράλληλη στήριξη- μετά 

 

1. Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας 

Γενικά: Όταν επικοινωνεί στο σχολείο ποιος είναι ο λόγος που επικοινωνεί μαζί σας; 

Βοήθεια σε ό,τι δεν μπορεί. 

Ζητάει: Ζητά πράγματα που θέλει; Ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται; Αν ναι, περιγράψτε με 

κάποιο παράδειγμα πώς γίνεται αυτό. 

Ναι, λέει «θέλω βοήθεια εδώ». 

Τραβά την προσοχή: Έχει κάποιο τρόπο να σας αποσπάσει την προσοχή όταν θέλει με 

κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας; Δώστε παράδειγμα. 

Με φωνάζει με το όνομά μου. 

Σχολιάζει: Δείχνει ή σχολιάζει αντικείμενα απλώς επειδή τον/την ενδιαφέρουν; Δώστε 

παράδειγμα. 

Ναι, μου τα περιγράφει πως είναι, τι κάνουν. 

Αρνείται: Έχει κάποιο τρόπο για να σας δηλώσει ότι δεν θέλει κάτι ή ότι δεν θέλει να κάνει 

κάτι; Δώστε παράδειγμα. 

Λέει πως δεν θέλει να το κάνει. 

Δίνει πληροφορίες: Μιλάει στους ανθρώπους για πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται 

μπροστά του, ή δεν έχουν συμβεί εκείνη τη στιγμή. 

Ναι, π.χ. μου λέει τι έκανε χτες σπίτι. 

Ζητάει πληροφορίες: Έχει τρόπο να κάνει ερωτήσεις; Δώστε παράδειγμα. 

Ναι, κάνει απλές ερωτήσεις, π.χ. τι είναι αυτός, γιατί θα το κάνουμε έτσι; 

Εκφράζει συναισθήματα: Έχει τρόπο να σας πει πώς αισθάνεται σωματικά ή 

συναισθηματικά; Δώστε παράδειγμα. 

Ναι, λέει «είμαι κουρασμένος», «είμαι χαρούμενος» κ.τ.λ. 

Κοινωνική ρουτίνα: Χαιρετάει ανθρώπους, λέει γεια και αντίο, ζητάει συγνώμη κ.τ.λ.; 

Δώστε παράδειγμα. 

Ναι. Γεια/αντίο/καλημέρα/συγνώμη κ.τ.λ. 
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2. Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση των λέξεων 

Γενικά: Τι είδους λέξεις χρησιμοποιεί (σύμβολα, νοήματα, αντικείμενα, εικόνες κ.τ.λ.) όταν 

θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Μόνο λεκτικά πια. 

Αντικείμενα: Έχει λέξεις για τα αντικείμενα; Πόσο χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; 

Ναι, με κυριολεκτική έννοια λέξης. 

Άτομα: Έχει λέξεις με τις οποίες αναφέρεται σε άτομα που γνωρίζει; Πώς χρησιμοποιεί 

αυτές τις λέξεις; Με τι λέξεις αναφέρεται για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζει (άνδρας, 

γυναίκα, μωρό, αυτός κ.τ.λ.); 

Αυτός/αυτή/το μικρό παιδί/το μεγάλο παιδί.  

Ενέργειες: Έχει λέξεις για τις ενέργειες; 

Ναι.  

Χώροι: Έχει λέξεις για τους χώρους (τουαλέτα, έξω, εκεί, πάνω, κάτω); 

Ναι, όλα. Τουαλέτα/αυλή, διάδρομος-τάξη-αίθουσα. 

Ποιότητα: Έχει κάποιες περιγραφικές λέξεις (κόκκινο, μεγάλο, σπασμένο κ.τ.λ.); 

Ναι. 

Εσωτερική κατάσταση: Έχει κάποιες λέξεις με τις οποίες να δηλώνει συναισθήματα 

(ευτυχισμένος, άρρωστος, θυμωμένος κ.τ.λ.); 

Ναι.  

Άλλο: Χρησιμοποιεί κάποιο είδος λέξεων (χρόνου, κι άλλο, άρνηση, ναι, ή κοινωνικές 

λέξεις); 

Ναι/όχι/δεν θέλω. 

 

3. Πλαίσιο επικοινωνίας 

Γενικά: Με ποιον προσπαθεί περισσότερο συνήθως να επικοινωνήσει; Σε ποια κατάσταση 

επικοινωνεί συνήθως περισσότερο; 

Εμένα. 

Επικοινωνεί ευκολότερα με εσάς (γονείς); 

Ναι. 

Επικοινωνεί ευκολότερα με τα αδέλφια του; 

Ναι. 

Τι γίνεται με άλλα παιδιά της ηλικίας του ή άλλα νεαρά άτομα; 

Ναι, κυρίως γυμναστική. 

Επικοινωνεί με οικογενειακούς φίλους ή συγγενείς; 
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Παίζει λίγο καλύτερα (γυμναστική και αυλή). 

Επικοινωνεί εύκολα με άγνωστους ανθρώπους; 

Ναι. 

Επικοινωνεί συνήθως κατά την ώρα του φαγητού; 

Ναι, π.χ. άλλους δασκάλους. 

Επικοινωνεί για δουλειές του σπιτιού που μπορεί ο ίδιος να τις κάνει; 

Όχι. 

Επικοινωνεί για ενέργειες όπως το ντύσιμο, πλύσιμο, βούρτσισμα των δοντιών κλπ; 

Όχι. 

Όταν τον αφήνετε να παίζει μόνος του ξεκινάει επικοινωνία μαζί σας; 

Μόνο όταν δεν μπορεί. 

Όταν βγαίνετε μαζί έξω υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που κάνετε ή κάποια μέρη που 

πηγαίνετε στα οποία είναι ιδιαίτερα πιθανό να επικοινωνήσει; 

Ναι. 

Υπάρχουν κάποιες άλλες καταστάσεις στις οποίες έχετε παρατηρήσει ότι είναι ιδιαίτερα 

επικοινωνιακός; 

Εκδρομή. 

Υπάρχουν άλλες καταστάσεις στις οποίες παρατηρήσατε ότι είναι ιδιαίτερα μη 

επικοινωνιακός ή στις οποίες η επικοινωνία του είναι ιδιαίτερα ακατάλληλη; 

Αυλή με παιδιά τάξης. 

 

4. Τρόποι επικοινωνίας 

Κινητικός/αντικείμενα: Σας σπρώχνει, σας δίνει στο χέρι σας αντικείμενα ή σας φέρνει 

αντικείμενα; 

Μου δίνει το χέρι. 

Νοήματα: Δείχνει ή τεντώνει το χέρι του ή χρησιμοποιεί άλλα νοήματα για να 

επικοινωνήσει; 

Δείχνει με το χέρι. 

Εικόνες: Σας δείχνει εικόνες ή σας φέρνει εικόνες για να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Όχι, μου λέει συνήθως. 

Σύμβολα: Χρησιμοποιεί κάποια σύμβολα στο σχολείο; Συμβολίζει περισσότερες από μία 

λέξεις την ώρα; 

Όχι. 

Γραπτές λέξεις: Δείχνει γραπτές λέξεις ή διαβάζει λέξεις φωναχτά ή γράφει λέξεις; 
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Ναι. 

Προφορικός λόγος: Σας μιλάει; Έχει κάποια σημασία αυτό που λέει; Βάζει λέξεις μαζί; 

Ναι. 

Άλλο: Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους να επικοινωνεί μαζί σας; 

Όχι. 

Σαφήνεια: Πόσο εύκολο είναι να καταλάβετε αυτό που θέλει να πει; Υπάρχουν φορές που 

γνωρίζετε ότι προσπαθεί να σας πει κάτι αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι; Πόσο συχνά 

συμβαίνει αυτό; 

Ναι, αρκετά κατανοητό έως πολύ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

Όνομα μαθητού: 

Κ.Φυσικής Αγωγής- πριν 

 

1. Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας 

Γενικά: Όταν επικοινωνεί στο σχολείο ποιος είναι ο λόγος που επικοινωνεί μαζί σας; 

Μόνο για να του δώσω μπάλα. 

Ζητάει: Ζητά πράγματα που θέλει; Ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται; Αν ναι, περιγράψτε με 

κάποιο παράδειγμα πώς γίνεται αυτό. 

Όχι. 

Τραβά την προσοχή: Έχει κάποιο τρόπο να σας αποσπάσει την προσοχή όταν θέλει με 

κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας; Δώστε παράδειγμα. 

Όχι. 

Σχολιάζει: Δείχνει ή σχολιάζει αντικείμενα απλώς επειδή τον/την ενδιαφέρουν; Δώστε 

παράδειγμα. 

Όχι. 

Αρνείται: Έχει κάποιο τρόπο για να σας δηλώσει ότι δεν θέλει κάτι ή ότι δεν θέλει να κάνει 

κάτι; Δώστε παράδειγμα. 

Φεύγει. 

Δίνει πληροφορίες: Μιλάει στους ανθρώπους για πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται 

μπροστά του, ή δεν έχουν συμβεί εκείνη τη στιγμή. 

Όχι. 

Ζητάει πληροφορίες: Έχει τρόπο να κάνει ερωτήσεις; Δώστε παράδειγμα. 

Όχι. 

Εκφράζει συναισθήματα: Έχει τρόπο να σας πει πώς αισθάνεται σωματικά ή 

συναισθηματικά; Δώστε παράδειγμα. 

Όχι. 

Κοινωνική ρουτίνα: Χαιρετάει ανθρώπους, λέει γεια και αντίο, ζητάει συγνώμη κ.τ.λ.; 

Δώστε παράδειγμα. 

Μόνο γεια. 
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2. Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση των λέξεων 

Γενικά: Τι είδους λέξεις χρησιμοποιεί (σύμβολα, νοήματα, αντικείμενα, εικόνες κ.τ.λ.) όταν 

θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Γενικά δεν επικοινωνεί / απομόνωση. 

Αντικείμενα: Έχει λέξεις για τα αντικείμενα; Πόσο χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; 

Όχι. 

Άτομα: Έχει λέξεις με τις οποίες αναφέρεται σε άτομα που γνωρίζει; Πώς χρησιμοποιεί 

αυτές τις λέξεις; Με τι λέξεις αναφέρεται για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζει (άνδρας, 

γυναίκα, μωρό, αυτός κ.τ.λ.); 

Ναι, αυτός/αυτή. 

Ενέργειες: Έχει λέξεις για τις ενέργειες; 

Όχι.  

Χώροι: Έχει λέξεις για τους χώρους (τουαλέτα, έξω, εκεί, πάνω, κάτω); 

Τουαλέτα. 

Ποιότητα: Έχει κάποιες περιγραφικές λέξεις (κόκκινο, μεγάλο, σπασμένο κ.τ.λ.); 

Ναι. 

Εσωτερική κατάσταση: Έχει κάποιες λέξεις με τις οποίες να δηλώνει συναισθήματα 

(ευτυχισμένος, άρρωστος, θυμωμένος κ.τ.λ.); 

Όχι.  

Άλλο: Χρησιμοποιεί κάποιο είδος λέξεων (χρόνου, κι άλλο, άρνηση, ναι, ή κοινωνικές 

λέξεις); 

Όχι/ναι. 

 

3. Πλαίσιο επικοινωνίας 

Γενικά: Με ποιον προσπαθεί περισσότερο συνήθως να επικοινωνήσει; Σε ποια κατάσταση 

επικοινωνεί συνήθως περισσότερο; 

Παράλληλη. 

Επικοινωνεί ευκολότερα με εσάς; 

Όχι. 

Επικοινωνεί ευκολότερα με τα αδέλφια του; 

Όχι. 

Τι γίνεται με άλλα παιδιά της ηλικίας του ή άλλα νεαρά άτομα; 

Όχι/απομόνωση. 

Επικοινωνεί με οικογενειακούς φίλους ή συγγενείς; 
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Όχι. 

Επικοινωνεί εύκολα με άγνωστους ανθρώπους; 

Όχι. 

Επικοινωνεί συνήθως κατά την ώρα του φαγητού; 

Όχι. 

Επικοινωνεί για δουλειές του σπιτιού που μπορεί ο ίδιος να τις κάνει; 

Όχι. 

Επικοινωνεί για ενέργειες όπως το ντύσιμο, πλύσιμο, βούρτσισμα των δοντιών κλπ; 

Ναι, με παράλληλη. 

Όταν τον αφήνετε να παίζει μόνος του ξεκινάει επικοινωνία μαζί σας; 

Όχι. 

Όταν βγαίνετε μαζί έξω υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που κάνετε ή κάποια μέρη που 

πηγαίνετε στα οποία είναι ιδιαίτερα πιθανό να επικοινωνήσει; 

Όχι. 

Υπάρχουν κάποιες άλλες καταστάσεις στις οποίες έχετε παρατηρήσει ότι είναι ιδιαίτερα 

επικοινωνιακός; 

Όχι. 

Υπάρχουν άλλες καταστάσεις στις οποίες παρατηρήσατε ότι είναι ιδιαίτερα μη 

επικοινωνιακός ή στις οποίες η επικοινωνία του είναι ιδιαίτερα ακατάλληλη; 

Όχι. 

 

4. Τρόποι επικοινωνίας 

Κινητικός/αντικείμενα: Σας σπρώχνει, σας δίνει στο χέρι σας αντικείμενα ή σας φέρνει 

αντικείμενα; 

Σπρώχνει. 

Νοήματα: Δείχνει ή τεντώνει το χέρι του ή χρησιμοποιεί άλλα νοήματα για να 

επικοινωνήσει; 

Δείχνει. 

Εικόνες: Σας δείχνει εικόνες ή σας φέρνει εικόνες για να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Όχι. 

Σύμβολα: Χρησιμοποιεί κάποια σύμβολα στο σχολείο; Συμβολίζει περισσότερες από μία 

λέξεις την ώρα; 

Όχι. 

Γραπτές λέξεις: Δείχνει γραπτές λέξεις ή διαβάζει λέξεις φωναχτά ή γράφει λέξεις; 
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Όχι. 

Προφορικός λόγος: Σας μιλάει; Έχει κάποια σημασία αυτό που λέει; Βάζει λέξεις μαζί; 

Ναι. 

Άλλο: Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους να επικοινωνεί μαζί σας; 

Ζητάει PECS. 

Σαφήνεια: Πόσο εύκολο είναι να καταλάβετε αυτό που θέλει να πει; Υπάρχουν φορές που 

γνωρίζετε ότι προσπαθεί να σας πει κάτι αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι; Πόσο συχνά 

συμβαίνει αυτό; 

Γενικά δεν μιλάει, τάση να φύγει, να απομονωθεί. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 

Όνομα μαθητού: 

Κ. Φυσικής Αγωγής- μετά 

 

1. Πρόθεση ή λειτουργία της επικοινωνίας 

Γενικά: Όταν επικοινωνεί στο σχολείο ποιος είναι ο λόγος που επικοινωνεί μαζί σας; 

Να τρέξουμε – μπάλα. 

Ζητάει: Ζητά πράγματα που θέλει; Ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται; Αν ναι, περιγράψτε με 

κάποιο παράδειγμα πώς γίνεται αυτό. 

Ναι, ζητάει αντικείμενα γυμναστικής, βοήθεια κυρίως από παράλληλη. 

Τραβά την προσοχή: Έχει κάποιο τρόπο να σας αποσπάσει την προσοχή όταν θέλει με 

κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας; Δώστε παράδειγμα. 

Με σπρώχνει. 

Σχολιάζει: Δείχνει ή σχολιάζει αντικείμενα απλώς επειδή τον/την ενδιαφέρουν; Δώστε 

παράδειγμα. 

Μου λέει για τις μπάλες – τα σχοινάκια – σφυρίχτρα. 

Αρνείται: Έχει κάποιο τρόπο για να σας δηλώσει ότι δεν θέλει κάτι ή ότι δεν θέλει να κάνει 

κάτι; Δώστε παράδειγμα. 

Λέει πως δεν μπορεί να κάνει την άσκηση. 

Δίνει πληροφορίες: Μιλάει στους ανθρώπους για πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται 

μπροστά του, ή δεν έχουν συμβεί εκείνη τη στιγμή. 

Όχι. 

Ζητάει πληροφορίες: Έχει τρόπο να κάνει ερωτήσεις; Δώστε παράδειγμα. 

Ναι. 

Εκφράζει συναισθήματα: Έχει τρόπο να σας πει πώς αισθάνεται σωματικά ή 

συναισθηματικά; Δώστε παράδειγμα. 

Ναι, π.χ. «κουρασμένος», «πόνεσαν χέρια-πόδια». 

Κοινωνική ρουτίνα: Χαιρετάει ανθρώπους, λέει γεια και αντίο, ζητάει συγνώμη κ.τ.λ.; 

Δώστε παράδειγμα. 

Ναι, όλα. 

 

123 
 



2. Σημασιολογικές κατηγορίες και χρήση των λέξεων 

Γενικά: Τι είδους λέξεις χρησιμοποιεί (σύμβολα, νοήματα, αντικείμενα, εικόνες κ.τ.λ.) όταν 

θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Λέξεις με την κυριολεκτική έννοια. 

Αντικείμενα: Έχει λέξεις για τα αντικείμενα; Πόσο χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις; 

Ναι. 

Άτομα: Έχει λέξεις με τις οποίες αναφέρεται σε άτομα που γνωρίζει; Πώς χρησιμοποιεί 

αυτές τις λέξεις; Με τι λέξεις αναφέρεται για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζει (άνδρας, 

γυναίκα, μωρό, αυτός κ.τ.λ.); 

Ναι.  

Ενέργειες: Έχει λέξεις για τις ενέργειες; 

Ναι.  

Χώροι: Έχει λέξεις για τους χώρους (τουαλέτα, έξω, εκεί, πάνω, κάτω); 

Ναι. 

Ποιότητα: Έχει κάποιες περιγραφικές λέξεις (κόκκινο, μεγάλο, σπασμένο κ.τ.λ.); 

Ναι, όλα σωστά. 

Εσωτερική κατάσταση: Έχει κάποιες λέξεις με τις οποίες να δηλώνει συναισθήματα 

(ευτυχισμένος, άρρωστος, θυμωμένος κ.τ.λ.); 

Ναι. 

Άλλο: Χρησιμοποιεί κάποιο είδος λέξεων (χρόνου, κι άλλο, άρνηση, ναι, ή κοινωνικές 

λέξεις); 

Ναι/όχι/δεν μπορώ. 

 

3. Πλαίσιο επικοινωνίας 

Γενικά: Με ποιον προσπαθεί περισσότερο συνήθως να επικοινωνήσει; Σε ποια κατάσταση 

επικοινωνεί συνήθως περισσότερο; 

Παράλληλη – παιχνίδια και με παιδιά. 

Επικοινωνεί ευκολότερα με εσάς (γονείς); 

Ναι. 

Επικοινωνεί ευκολότερα με τα αδέλφια του; 

Ναι. 

Τι γίνεται με άλλα παιδιά της ηλικίας του ή άλλα νεαρά άτομα; 

Παίζει αρκετά, συμμετέχει. 

Επικοινωνεί με οικογενειακούς φίλους ή συγγενείς; 
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Ναι. 

Επικοινωνεί εύκολα με άγνωστους ανθρώπους; 

Ναι. 

Επικοινωνεί συνήθως κατά την ώρα του φαγητού; 

Όχι. 

Επικοινωνεί για δουλειές του σπιτιού που μπορεί ο ίδιος να τις κάνει; 

Όχι. 

Επικοινωνεί για ενέργειες όπως το ντύσιμο, πλύσιμο, βούρτσισμα των δοντιών κλπ; 

Μόνος. 

Όταν τον αφήνετε να παίζει μόνος του ξεκινάει επικοινωνία μαζί σας; 

Ναι, ζητάει να παίξουμε. 

Όταν βγαίνετε μαζί έξω υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που κάνετε ή κάποια μέρη που 

πηγαίνετε στα οποία είναι ιδιαίτερα πιθανό να επικοινωνήσει; 

Αυλή, διάλειμμα. 

Υπάρχουν κάποιες άλλες καταστάσεις στις οποίες έχετε παρατηρήσει ότι είναι ιδιαίτερα 

επικοινωνιακός; 

Ομαδικά παιχνίδια. 

Υπάρχουν άλλες καταστάσεις στις οποίες παρατηρήσατε ότι είναι ιδιαίτερα μη 

επικοινωνιακός ή στις οποίες η επικοινωνία του είναι ιδιαίτερα ακατάλληλη; 

Όχι. 

 

4. Τρόποι επικοινωνίας 

Κινητικός/αντικείμενα: Σας σπρώχνει, σας δίνει στο χέρι σας αντικείμενα ή σας φέρνει 

αντικείμενα; 

Φέρνει αντικείμενα. 

Νοήματα: Δείχνει ή τεντώνει το χέρι του ή χρησιμοποιεί άλλα νοήματα για να 

επικοινωνήσει; 

Δείχνει και φέρνει αντικείμενα. 

Εικόνες: Σας δείχνει εικόνες ή σας φέρνει εικόνες για να επικοινωνήσει μαζί σας; 

Όχι. 

Σύμβολα: Χρησιμοποιεί κάποια σύμβολα στο σχολείο; Συμβολίζει περισσότερες από μία 

λέξεις την ώρα; 

Όχι. 

Γραπτές λέξεις: Δείχνει γραπτές λέξεις ή διαβάζει λέξεις φωναχτά ή γράφει λέξεις; 
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Διαβάζει. 

Προφορικός λόγος: Σας μιλάει; Έχει κάποια σημασία αυτό που λέει; Βάζει λέξεις μαζί; 

Ναι. 

Άλλο: Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους να επικοινωνεί μαζί σας; 

Όχι. 

Σαφήνεια: Πόσο εύκολο είναι να καταλάβετε αυτό που θέλει να πει; Υπάρχουν φορές που 

γνωρίζετε ότι προσπαθεί να σας πει κάτι αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι; Πόσο συχνά 

συμβαίνει αυτό; 

Πολύ εύκολα. 

 


