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 Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδσ ζηνλ θ. Μαθξή γηα ηελ αληδηνηειή πξνζθνξά ηνπ, γηα ηνλ 

ζεκαληηθó ρξóλν πνπ κνπ αθηέξσζε θαη ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ κεηέδσζε θαζ‟ 

óιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο απηήο γηαηί ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο απηήο. 

 

 ε απηó ην ζεκείν, ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα αθóκε κηα θνξά γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ αθηέξσζε πνιχηηκνπ ρξóλνπ ψζηε λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία απηή. 

 

 Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ óινπο εθείλνπο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ εξγαζία απηή πνπ 

ν θαζέλαο κε ηελ μερσξηζηή ηδηóηεηά ηνπ θαη κε ηνλ δηθó ηνπ ηξóπν έβαιε ηε δηθή ηνπ πηλειηά 

γηα ηελ πεξάησζε ηεο εξγαζίαο απηήο. 
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Πρόλογος 
 

 Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν «Αηζζεηεξηαθφ Πξνθίι Σσλ Απηηζηηθψλ Αηφκσλ» 

εθπνλήζεθε ζην Σκήκα Λνγνζεξαπείαο ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ. Ζ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο έγηλε ζηα πιαίζηα Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηνλ ηνκέα ινγνζεξαπείαο κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ επηβιέπσλ θαζεγεηή κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη νδεγηψλ γηα ηε ζπγγξαθή 

ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.  
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1.1.  ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ  ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ  

 

 

Ο απηηζκφο είλαη κηα δηαηαξαρή πνιχ δπζεμήγεηε θαζψο θαη νδπλεξή θαη δαπαλεξή ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηεο. Απνηειεί έλα πεξίπινθν θαη ηδηαίηεξν ζχλδξνκν. Πξφθεηηαη γηα κηα 

λεπξνςπρηαηξηθή δηαηαξαρή ιφγσ δπζιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ. Παξνπζηάδεηαη λσξίο θαη 

παξακέλεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη νη απνθιίζεηο ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ζηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ζηε ζθέςε. Λφγσ 

απηψλ ησλ απνθιίζεσλ επεξεάδεηαη ε εηθφλα πνπ έρεη ην άηνκν κε απηηζκφ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

ν ηξφπνο πνπ καζαίλεη, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ε πνξεία αλάπηπμήο ηνπ (Σζηκάξαο, 2012).  

 

        Χο απηηζηηθφ θάζκα αλαθέξεηαη ε αλνκνηνγέλεηα ηνπ απηηζκνχ. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ 

νη ήπηεο κνξθέο απηηζκφ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ειάρηζηα ή ζε ήπηα κνξθή ζηνηρεία κε 

θπζηνινγηθή λνεκνζχλε. Απφ ηελ άιιε νη βαξχηεξεο κνξθέο απηηζκνχ εκθαλίδνπλ πνιιαπιά 

ζηνηρεία απηηζκνχ κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε (Matthews and Matthews, 2000).  

Ζ απηηζηηθή δηαηαξαρή είλαη ε πην γλσζηή απφ φιν ην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, θαη ζε απηή 

αλαθέξνληαη ζπλήζσο φηαλ κηινχλ γηα απηηζηηθά άηνκα. Μπνξεί λα βξεζεί κε πνιιέο 

νλνκαζίεο, κεηαμχ άιισλ θιαζηθφο απηηζκφο, απηηζηηθή δηαηαξαρή, παηδηθφο απηηζκφο 

θ.α.(Καξαληάλνο, 1984 & 2003). 

 

 Αξρηθά, ν φξνο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Διβεηφ ςπρίαηξν Eugen Bleuler ην 1911, 

γηα λα ραξαθηεξίζεη θάπνηα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα πνπ είραλ ράζεη ηελ επαθή κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. ηε ζπλέρεηα, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, δχν άιινη ςπρίαηξνη, ν Leo 

Kanner θαη ν Hans Asperger πεξηέγξαςαλ πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ παξνπζίαδαλ ειιείκκαηα 

ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, ηδηφκνξθε γισζζηθή αλάπηπμε θαη πεξηνξηζκέλα ζηεξεφηππα 

ελδηαθέξνληα (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2005, ζει. 321).  

 

1.2  ΓΑΦ ΚΑΗ ΓΝΧΣΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 
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Ο Kant φξηδε ηελ γλψζε σο έλα ζχλνιν απφ αλαπαξαζηάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ γελλεζεί ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ζπλείδεζεο θαη νη νπνίεο έρνπλ ζπγθξηζεί θαη ζπλδεζεί κεηαμχ ηνπο. Οη 

αλαπαξαζηάζεηο ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δχν γλσζηηθψλ δπλάκεσλ ηεο 

αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο Σεο αηζζεηηθφηεηαο θαη ηνπ λνπ. Οη γλσζηηθέο 

δπλάκεηο νηθεηνπνηνχληαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ, θη‟ έηζη κεηαθέξνπλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ζπλείδεζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηά. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο αληίιεςεο, ηεο κάζεζεο, ηεο κλήκεο θαη ηεο λφεζεο, ζπλεξγάδνληαη, 

αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινεμαξηψληαη. 

 Οη δηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ γλσζηηθψλ, γισζζηθψλ, 

θηλεηηθψλ ή θνηλσληθψλ. Ζ δηαηαξαρή κπνξεί λα αθνξά : 

 Γεληθή θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο 

 Αδπλακία πξνφδνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή απφθηεζεο δεμηνηήησλ 

 Γηαηαξαρή ζε πνιιαπιέο πεξηνρέο, νπφηε θαη ππάξρνπλ πνηνηηθέο παξεθθιίζεηο 

απφ ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε. 

Οη Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζνβαξά θαη εθηεηακέλα 

αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα, πνπ αθνξνχλ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο. Θεσξνχληαη έλα 

θάζκα λεπξνεμειηθηηθψλ δηαηαξαρψλ (Berney, 2000), ζην νπνίν παξαηεξνχληαη πνηθίιεο 

εθδειψζεηο ζπκπεξηθνξάο, ζνβαξφηεηαο, θαη ζπλνζεξφηεηαο, εμ νπ θαη ν φξνο « απηηζηηθφ 

θάζκα» (Baird & al, 2006).Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ην άηνκν πνπ πάζρεη απφ θάπνηα απφ 

απηέο ηηο δηαηαξαρέο λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα φπσο ε έληνλα κεησκέλε ηθαλφηεηα γηα 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, γηα ζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηφηεηα ή γηα επηθνηλσλία, λα εκθαλίδεη 

ζηεξεφηππε ζπκπεξηθνξά θαη ζηεξεφηππα ελδηαθέξνληα. 

χκθσλα κε ηελ Wing (1979)  ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη  ε θαζπζηέξεζε νκηιίαο, 

ε δηαηαξαρή ζηελ επηθνηλσλία, ε δηαηαξαρή ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ε δηαηαξαρή ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο. 

Οη δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο είλαη ζπρλφηεξεο ζηνλ παηδηθφ πιεζπζκφ. Mπνξνχλ 

λα δηαγλσζηνχλ απφ ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ, θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη απφ ηελ 

ειηθία ησλ 18 κελψλ (Μάλνο, 1997).  

ηηο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο δηαθξίλνπκε 5 βαζηθέο θαηεγνξίεο. 

Aπηηζκφο (Autism) 

χλδξνκν Asperger (Asperger Syndrome) 

χλδξνκν Rett (Rett Syndrome) 

Παηδηθή Απνδηνξγαλσηηθή Γηαηαξαρή (Childhood Disintegrative Disorder) 

Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή- κε πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο (P.D.D.-N.O.S., Pervasive 
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Developmental Disorder- not otherwise specified) 

Ο φξνο Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή (Γ.Α.Γ.) ρξεζηκνπνηείηαη ζπλψλπκα κε ηνλ φξν 

Γηαηαξαρή ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη επξχηεξνο θαη 

πεξηιακβάλεη, θαη άιιεο δηαηαξαρέο εθηφο απφ ηνλ απηηζκφ . Ζ δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

απηηζκνχ πεξηιακβάλεη: 

 πνηνηηθέο δπζθνιίεο ζηε θνηλσληθή θαηαλφεζε, ζπλαιιαγή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ακνηβαηφηεηα,  

 δπζθνιίεο ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ζηε γιψζζα, - πεξηνξηζκέλν, ζηεξεφηππν, 

επαλαιακβαλφκελν ξεπεξηφξην δξαζηεξηνηήησλ θαη ελδηαθεξφλησλ, ελψ ζηε ζπκπεξηθνξά 

επηθξαηνχλ ηδηφξξπζκα ελδηαθέξνληα θαη ελαζρνιήζεηο, 

 αλνκνηνγελή αλάπηπμε γλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ 

 ζπρλά αλαθφινπζε επεμεξγαζία αηζζεηεξηαθψλ πξνζιήςεσλ. 

 Οη δπζθνιίεο θαη νη πεξηνξηζκνί απηνί, πνπ πνηθίινπλ ζε βαξχηεηα απφ άηνκν ζε άηνκν, 

απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επεξεάδεη ζπλνιηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ( Νφηαο, 2005). 

 

1.3         ΓΗΑΓΝΧΖ ΣΟΤ ΑΤΣΗΜΟΤ  

Ζ 5
Ζ
 ΔΚΓΟΖ ΣΧΝ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΣΧΝ ΓΑΦ (APA,2013) 

 
      Ζ δεκνζίεπζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ ηνπ DSM-5 πξαγκαηνπνηείηαη ηνλ Μάε ηνπ 

2013, αληηθαζηζηψληαο ηα πξνγελέζηεξα ηεο 4
εο

 έθδνζεο (APA, 1994), πνπ ίζρπαλ γηα πεξίπνπ 

20 ρξφληα. Απνηέιεζκα ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο, δηάθνξεο αιιαγέο ζηε δηάγλσζε θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ αληηιακβάλνληαη νη εηδηθνί ηνλ απηηζκφ. Αμηνζεκείσην απνηειεί ην γεγνλφο φηη απφ ην 

θάζκα ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζκνχ έρεη εμαηξεζεί ην ζχλδξνκν Rett, ην νπνίν 

αληηκεησπίδεηαη σο γελεηηθή δηαηαξαρή, ιφγσ κεηάιιαμεο ζην γνλίδην MECP2. (Hyman, 

2013).  

    Ζ δεχηεξε αιιαγή αθνξά ζηε γλσζηή ηξηάδα ηνπ απηηζκνχ κε δηαηαξαρέο ζηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, ηε θαληαζία θαη ηελ επηθνηλσλία. Σα θξηηήξηα ηνπ DSM-5 αθνξνχλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη ηεο θαληαζίαο κε ηηο 

επαλαιακβαλφκελεο ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο δηαηαξαρέο ζηα αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα.  

Ζ ηξίηε κεηαβνιή αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο βαξχηεηαο  ηεο δηαηαξαρήο, αλάινγα κε ηελ 

αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα ζηήξημε μερσξηζηά ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο επαθήο θαη ζηνλ ηνκέα 

ησλ ζηεξενηππηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Hyman, 2013). 
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Ζ εθαξκνγή ησλ λέσλ θξηηεξίσλ έρεη πξφζθαηα μεθηλήζεη λα εθαξκφδεηαη, πξνθαιψληαο 

αληηδξάζεηο. Δηθάδεηαη φηη ε νκνγελνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ πηζαλφλ ζηνρεχεη ζηε 

κείσζε θξαηηθψλ δαπαλψλ κε ηε κείσζε ησλ λέσλ δηαγλψζεσλ. Πιένλ ηα άηνκα κε ΓΑΦ δε 

ζα δηαγηγλψζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, αιιά ζε κηα εληαία, πνπ ζα δηαθξίλεηαη 

αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηνπ θάζε πεξηζηαηηθνχ θαη ζχκθσλα κε πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Σν δεχηεξν δηεζλέο ζχζηεκα δηαγλσζηηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο ICD-10 πεξηιακβάλεη θξηηήξηα 

αλάινγα κε ηνπ DSM-IV, θαη αλαζεσξήζεθε ηειεπηαία θνξά ην 1993 απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο (Grzadzinski et al, 2013).  

Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ησλ ΓΑΦ ζχκθσλα κε ηελ 5
ε
 έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη 

ηαηηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders 5, DSM-5) ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Έλσζεο (American Psychiatric 

Association, APA-2013), παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΣΧΝ ΓΑΦ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ DSM-5 (APA,2013) 

Α. ΔΠΗΜΟΝΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΠΑΦΖ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ 

1. Γηαηαξαρέο ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δηαληίδξαζε. Π.ρ. δπζθνιία ζηελ έλαξμε ή 

δηαηήξεζε ζπδήηεζεο. 

2. Γηαηαξαρέο ζηελ εμσιεθηηθή επηθνηλσλία. Π.ρ. κεησκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, 

ειαηησκέλε βιεκκαηηθή επαθή. 

3. Γηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε, θαηαλφεζε θαη δηαηήξεζε ζρέζεσλ. Π.ρ. δπζθνιία 

πξνζαξκνγήο ζην θνηλσληθφ πιαίζην, δπζθνιία ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο αλάινγεο ηεο 

ειηθίαο. 

Β.ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΑ,ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ,ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΧΝ 

ΚΑΗΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (2 ΑΠΟ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ). 

1. ηεξεφηππεο ή επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο, ρξήζε αληηθεηκέλσλ ή ιφγνπ. Π.ρ. ηνπνζέηεζε 

παηρληδηψλ ζηε ζεηξά, ερνιαιία, 

2. Τπεξβνιηθή πξνζθφιιεζε ζε ξνπηίλεο, ή ηειεηνπξγηθά πξφηππα ιεθηηθήο/εμσιεθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ή ππεξβνιηθή αληίζηαζε ζε αιιαγέο. Π.ρ. δηαηήξεζε ηνπ ίδηνπ δξνκνινγίνπ, 

ρξήζε ηειεηνπξγηψλ ραηξεηηζκνχ. 

3. Ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλα, ζηεξεφηππα ελδηαθέξνληα κε παζνινγηθή έληαζε ή εζηίαζε. Π.ρ. 

έληνλε πξνζθφιιεζε ζε αζπλήζε αληηθείκελα. 

4.Τπέξ ή ππναπαληεηηθφηεηα ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ή αζπλήζηζην ελδηαθέξνλ γηα 

αηζζεηεξηαθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο. Π.ρ. εκθαλήο αδηαθνξία ζε πφλν ή ζεξκνθξαζία, 

ππεξβνιηθή φζθξεζε, νπηηθή πξνζήισζε ζε θψηα ή θίλεζε. 

Γ. ΣΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΔΗΝΑΗ ΠΑΡΟΝΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ 
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ΠΔΡΗΟΓΟ.  

Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα κελ είλαη πιήξσο εκθαλή, κέρξη νη θνηλσληθέο απαηηήζεηο λα 

μεπεξάζνπλ ηηο κεησκέλεο ηθαλφηεηεο.  

Γ. ΣΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΚΠΣΧΖ. 

Ζ έθπησζε παξαηεξείηαη ζην θνηλσληθφ, επαγγεικαηηθφ ή άιιν βαζηθφ επίπεδν ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Δ. ΟΗ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΓΔΝ ΔΞΖΓΟΤΝΣΑΗ ΔΠΑΡΚΔΣΔΡΑ Χ ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΣΔΡΖΖ Ζ 

ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ.  

Ζ λνεηηθή πζηέξεζε θαη νη ΓΑΦ ζπρλά ζπλππάξρνπλ. Πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί δηάγλσζε 

ζπλλνζεξφηεηαο, ζα πξέπεη ε θνηλσληθή επηθνηλσλία λα είλαη ρακειφηεξε απφ ην γεληθφ 

αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ αηφκνπ.  

 

 

1.4    Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΑΤΣΗΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

 

Σν λνεηηθφ επίπεδν θαη ην επίπεδν γισζζηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαίλεηαη λα απνηεινχλ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ έθβαζε ηνπ απηηζκνχ. Σα άηνκα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηελ θαιχηεξε εμέιημε είλαη απηά πνπ έρνπλ θπζηνινγηθή λνεκνζχλε θαη έρνπλ 

αλαπηχμεη ζεκαληηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ. ηνλ αληίπνδα 

βξίζθνληαη παηδηά ησλ νπνίσλ ν Γείθηεο Ννεκνζχλεο ζεκεηψλεηαη θάησ ηνπ 50 αιιά θαη ηα 

παηδηά κε πνιχ πεξηνξηζκέλε γισζζηθή αλάπηπμε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε πξφγλσζε 

θξίλεηαη εμαηξεηηθά δπζκελήο (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2006). 

      Δπηπιένλ, αλ δελ ππάξρεη πξψηκε θαη εληαηηθή παξέκβαζε, ηα πεξηζζφηεξα απηηζηηθά 

παηδηά ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ κηθξή βειηίσζε νξηζκέλσλ ζπκπησκάησλ ηνπο κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ αιιά εμαθνινπζνχλ λα παξνπζηάδνπλ ζνβαξά γλσζηηθά, γισζζηθά θαη θνηλσληθά 

ειιείκκαηα κε απνηέιεζκα λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο ζε φιε ηνπο 

ηε δσή (Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006, Hansen, 2006). 

        Ζ πξφγλσζε ηνπ απηηζκνχ θξίλεηαη αξλεηηθή. Απφ ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ κε πιήξε 

εηθφλα απηηζκνχ, ην 25 % κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηε ζεξαπεία θαη λα αλαπηχμεη ιεθηηθή 

επηθνηλσλία θαη θάπνηεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Μφλν 10% ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ θζάλνπλ 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αλεμαξηεζίαο, κε ζρεηηθή θνηλσληθή έληαμε. Θεηηθή πξφγλσζε έρνπλ 

ηα παηδηά πνπ επηθνηλσλνχλ θαη έρνπλ IQ> 70. Μεγάινο αξηζκφο παηδηψλ κε απηηζκφ 

εμαθνινπζεί θαη ζηελ ελήιηθε δσή λα ρξήδεη παξακνλήο θαη θξνληίδαο ζε εηδηθεπκέλα 

ζεξαπεπηηθά θέληξα. ηελ ελήιηθε δσή ην 10% ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ δνπλ αλεμάξηεηα, 
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εξγάδνληαη θαη έρνπλ νηθνγέλεηα (Goodman,2005). 

 

1.5   ΓΝΧΣΗΚΟ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 

Χο λφεζε νξίδεηαη ε αλψηεξε πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ. Κέληξν ηεο, είλαη ν 

εγθέθαινο, γη‟ απηφ ιέκε φηη ε λφεζε είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ λα 

ζπκπιεξψλεη ηηο έλλνηεο ησλ δηάθνξσλ παξαζηάζεσλ πνπ ηνπ δίλνπλ νη αηζζήζεηο, ηνπο 

ζπιινγηζκνχο θαη ηηο θξίζεηο, θαηαιήγνληαο έηζη ζηε γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Οη δηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ γλσζηηθψλ, γισζζηθψλ, 

θηλεηηθψλ ή θνηλσληθψλ. Ζ δηαηαξαρή κπνξεί λα αθνξά : 

 Γεληθή θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο 

 Αδπλακία πξνφδνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή απφθηεζεο δεμηνηήησλ 

 Γηαηαξαρή ζε πνιιαπιέο πεξηνρέο, νπφηε θαη ππάξρνπλ πνηνηηθέο παξεθθιίζεηο 

απφ ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε. 

Έλα βαζηθφ επίπεδν δπζθνιηψλ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο ΓΑΦ απνηειεί ην επίπεδν ηεο 

πξαγκαηνινγίαο. Ζ απηηζηηθή δηαηαξαρή πεξηιακβάλεη επξχηεξεο επηθνηλσληαθέο δηαηαξαρέο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξαγκαηνινγία, δειαδή ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζην 

γεληθφηεξν επηθνηλσληαθφ πιαίζην, θαζψο θαη ηελ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Δπηπιένλ, 

ππάξρνπλ δηαηαξαρέο ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ γισζζηθή θαηαλφεζε, ελψ ην 

εχξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ είλαη αζπλήζηζην θαη ζπρλά πεξηνξίδεηαη 

(Bishop D. V., 2010). 

 Οη δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο (ΓΑΦ, autistic spectrum disorders, ASD) ζπληζηνχλ 

κηα ζνβαξή δηαηαξαρή επηθνηλσλίαο πνπ εθθξάδεηαη κε δπζθνιίεο ζηελ έθθξαζε θαη ζηελ 

θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή. Οη δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο είλαη ίζσο ην πην ζπρλφ ζηνηρείν ζε 

άηνκα κε απηηζκφ. Απαηηείηαη ην άηνκν λα δηαζέηεη ηθαλφηεηεο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα 

θαηαλνεί θαη λα εθθξάδεη ηνλ πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν. Ζ επηθνηλσλία νξίδεηαη σο «θάζε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πξνθεηκέλνπ λα κεηαδνζεί έλα κήλπκα κέζσ θνηλνχ 

ζπζηήκαηνο ζεκάησλ, ζπκβφισλ ή ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο. Απνηειεί νξφζεκν ζηελ αλάπηπμε 

ιεηηνπξγηθψλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ (Mednick, 2007).  

Ζ ζεσξία ηνπ λνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα απνδίδεη λνεηηθέο δηεξγαζίεο  

ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο άιινπο, ψζηε λα κπνξεί λα εξκελεχεη ζπκπεξηθνξέο. Με άιια ιφγηα, 

ηα απηηζηηθά άηνκα δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθέο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο, ηηο 

αλάγθεο, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο (Γθνλέια, 2006). Ζ χπαξμε ελφο ηέηνηνπ 
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ειιείκκαηνο ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηελ αλεπάξθεηα ζηελ θνηλσληθφηεηα, ζηελ απνπζία 

θαληαζίαο θαη ζηελ επηθνηλσλία. 

Οη πξαγκαηνινγηθέο δεμηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζην επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην. ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή πεξηιακβάλνληαη θαη επξχηεξεο επηθνηλσληαθέο δηαηαξαρέο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξαγκαηνινγία, δειαδή ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζην 

γεληθφηεξν επηθνηλσληαθφ πιαίζην, θαζψο θαη ηελ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. (Bishop D. V., 

2000). Δηδηθφηεξα, κε ηνλ φξν πξαγκαηνινγία παξνπζηάδεη θαλείο ηελ θαηάιιειε επηθνηλσλία 

κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα κπνξεί λα ιέεη ην ζσζηφ πξάγκα κε ην ζσζηφ ηξφπν, ζην 

ζσζηφ ηφπν θαη ρξφλν, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηελ θνηλσληθή νκάδα. 

Ζ πξαγκαηνινγία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πξνιεθηηθή θαη αθνξά ζηελ επηθνηλσλία ηνπ 

αηφκνπ κε ην πεξηβάιινληα ρψξν, σο κε ιεθηηθή θαη αθνξά ηηο  επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο  

πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο θαη σο ιεθηηθή θαη αθνξά ζηελ θαηάιιειε θνηλσληθή 

ρξήζε ηεο γιψζζαο (Βνγηλδξνχθαο, 2005). 

Ζ θαιχηεξε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο βαζίδεηαη ζην βιέκκα θαη ζηε κηκεηηθή. Δίλαη 

παξαδεθηφ απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο φηη ηα παηδηά απηά παξνπζηάδνπλ 

θιηκαθσηά πξνβιήκαηα κάζεζεο. Ο Hagberg (1995) παξαδέρεηαη φκσο φηη είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα δηαπηζησζεί ε αθξηβήο θαηάζηαζε ηεο καζεζηαθήο ηνπο αλάπηπμεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

  

ΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΑΤΣΗΣΗΚΧΝ ΑΣΟΜΧΝ 

 

      Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ έρνπλ αζρνιεζεί βηβιηνγξαθηθά κε ηηο αηζζεηεξηαθέο αλσκαιίεο 

ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ, δηαπηζηψλνληαο κάιηζηα φηη ηα παηδηά απηά είραλ πεξηζζφηεξα 

αηζζεηηθά ζπκπηψκαηα απφ ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά. ( Baker AE, Lane A, Angley 

MT, Young RL., 2008 ). 

      Ζ παξνπζία αζπλήζηζησλ αηζζεηεξηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ ASD ρξνλνινγείηαη ζηα 

1943, φηαλ ν Kanner θάλεη ιφγν γηα πξφσξεο πεξηγξαθέο ησλ αηζζήζεσλ. Μηιά γηα 

παξάδεηγκα γηα αθνπζηηθέο επαηζζεζίεο. (Kanner L, et al. , 1943 ). Οη αηζζεηεξηαθέο 

δηαδηθαζηηθέο – επεμεξγαζηηθέο δηαθνξέο θαη δπζθνιίεο  βηψλνληαη φρη κφλν απφ ηα παηδηά κε  

απηηζκφ, αιιά θαη απφ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο επίζεο.  

            Ζ ASD είλαη κηα δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ έρεη δηαγλσζηεί ζπκπεξηθνξηθά, 

βαζηδφκελε ζηα ειιείκκαηα ζε ηξηψλ βαζηθψλ ηνκέσλ, ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηελ 

επηθνηλσλία, θαη ηελ πεξηνξηζκέλε, επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά) ( APA, 2000 ). 

 

2.1 Σππηθή Κιηληθή Δηθόλα Σνπ Απηηζκνύ 

 

 Ζ ηππηθή θιηληθή εηθφλα ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ δηαθέξεη θάζε θνξά αλάινγα κε ηε κνξθή 

ηνπ απηηζκνχ πνπ έρεη ην θάζε άηνκν.  

 

 ε γεληθέο γξακκέο έλα άηνκν κε απηηζκφ έρεη ηελ ηάζε λα θιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα 

απνκνλψλεηαη απφ ηνλ ππφινηπν θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. Γείρλεη λα αδηαθνξεί γηα ηελ χπαξμε ησλ 

άιισλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη γχξσ ηνπ θαη ζπρλά αξλείηαη ηελ επαθή καδί ηνπο. Δάλ πηεζηεί 

λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνπο άιινπο ελδέρεηαη λα ζπκψζεη θαη λα αληηδξάζεη πνιχ απφηνκα θαη 

άζρεκα (Peeters, 2000). 

 Σν γεγνλφο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ήηαλ ε αθνξκή πνπ ψζεζε ηελ L. Wing θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεη ην απηηζηηθφ άηνκν  
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θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε άιινπο ζε ηξεηο ηχπνπο:  

1. Σνλ απνηξαβεγκέλν πνπ εκθαλίδεη πιήξε απνζηαζηνπνίεζε απφ φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπ. 

2. Σνλ παζεηηθφ πνπ είλαη αδηάθνξνο ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα θνηλσληθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 

γίλεη ελψ ζπρλά εθδειψλεη θξίζεηο άγρνπο θαη έρεη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο. 

3. Σνλ ηδηφξξπζκν πνπ ζέιεη λα θάλεη παξέα κε άιινπο αλζξψπνπο αιιά ηνπο πξνζεγγίζεη κε έλα 

«ηδηαίηεξν» θαη κε απνδεθηφ θνηλσληθά ηξφπν. 

 

2.2 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Απηηζηηθώλ Αηόκωλ 

 

 Κάλνληαο ζχκπηπμε φισλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά απηηζηηθψλ 

αηφκσλ, ζπγθαηαιέγνληαη επηγξακκαηηθά σο εμήο: 

 

 «Πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο 

 Αληαγσληζηηθφηεηα, νξηζκέλεο θνξέο 

 Βιέπνπλ ην κηθξφ, φρη ην γεληθφ 

 Ζ κλήκε ηνπο κνηάδεη κε slides, δειαδή είλαη δηαθεθνκκέλε 

 Καιή κλήκε 

 Σνπο αξέζεη ε ξνπηίλα 

 Παξαθνινπζνχλ «ζαπνπλφπεξεο»  θαη γεληθά φρη θαιά πξνγξάκκαηα ζηελ ηειεφξαζε θη 

επεξεάδνληαη απφ απηά 

 Τπεξβνιηθή πξνζθφιιεζε ζηνλ έλα γνλέα θαη ηέιεηα αδηαθνξία κεηά 

Γνπιεχνπλ ηέιεηα φηαλ θάλνπλ κηα δνπιεηά 

 Αληαπνθξίλνληαη έληνλα ζε νζκέο 

 Γπζθνιία ζηελ εζηίαζε πξνζνρήο ( ζηελή θαη ηδενιεπηηθή) 

 Άθακπην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο κλήκεο 

 Σάζεηο απνκφλσζεο (κε ζχλδξνκν Aspenger)  

 Διάρηζηα ελδηαθέξνληα (κε ζχλδξνκν Aspenger)  

 Πξνζθνιιψληαη ζε απηά πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ (κε ζχλδξνκν Aspenger)  

 Γηάζπαζε 

 Τπεξβνιηθφ εζηηαζκφ ζηηο ιεπηνκέξεηεο 

 Έιιεηςε ηεο έλλνηαο ηνπ λνήκαηνο 

 πγθεθξηκέλε ζθέςε 

 Γπζθνιία ζπλδπαζκνχ ή ζπζρέηηζεο ηδεψλ 

 Γπζθνιία κε ηελ νξγάλσζε θαη ηηο αθνινπζίεο 
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 Λεπηέο θηλεηηθέο δπζθνιίεο π.ρ. γξαθή, ζεηξά ζην ηεηξάδην (κε ζχλδξνκν Aspenger)  

 Πξνβιήκαηα κε ηελ απφζηαζε π.ρ. φρη θνληηλή απφζηαζε κεηαμχ καοή λα θάζεηαη κε ηελ 

πιάηε ζηνλ ηνίρν 

 Αθακςία ζηε ζθέςε 

 Φησρή ζπκπεξηθνξά 

 Έιιεηςε θαληαζίαο 

 Πεξηνξηζκέλα παηρλίδηα, έλδεηα ζην παηρλίδη 

 Αγγίδνπλ, θαηαιαβαίλνπλ ηελ επηθάλεηα ησλ πξαγκάησλ 

 πλαηζζήκαηα φρη πνιχ έληνλα, ρσξίο λα κπνξνχλ λα ηα εθθξάζνπλ 

 Βγάδνπλ εθδηθεηηθφηεηα, ζπκνχληαη θαη δελ μερλνχλ 

 Πξνβιήκαηα ζηελ πξνζσδία, δειαδή κηινχλ θνθηά ή ηξαγνπδηζηά ή αλεβάδνπλ ηνλ ηφλν 

ηεο θσλήο ηνπο 

 Γπζθνιία ζηελ θξίζε 

 Γπζθνιία επηιεθηηθφηεηαο πιεξνθνξηψλ 

 Γπζθνιία ζηε κάζεζε 

 Γπζθνιία ζηε κίκεζε θηλήζεσλ 

 Μπέξδεκα ησλ αξηζηεξά-δεμηά, κπξνο-πίζσ, πάλσ– θάησ 

 Βηαζηηθέο, γξήγνξεο καηηέο 

 Δπίκνλν θνίηαγκα γηα πνιχ ψξα θαη πνιχ ζηαζεξά 

 Παιηλδξνκηθέο θηλήζεηο 

 Βάδηζκα ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ 

 Αδέμηεο, κε ραξηησκέλεο θηλήζεηο 

 Παξάμελε ζηάζε ζψκαηνο 

 Έιιεηςε θφβνπ γηα ηνλ πξαγκαηηθφ θίλδπλν 

 Γέιην- θιάκα, μεθσλεηφ ρσξίο ιφγν (Wing, 1993; Γθνλέια, 2008, 37). 

 

 

2.3 Απηηζκόο ηελ Παηδηθή Καη Δθεβηθή Ζιηθία 

 χκθσλα κε ηελ Quill (1995), ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία παξαηεξείηαη κηθξφο βαζκφο ή 

απνπζία κίκεζεο πξάμεσλ (π.ρ. ρηππήαηνο ρεξηψλ).Σα απηηζηηθά παηδηά δελ επηδεηθλχνπλ νχηε 

δείρλνπλ ηα παηρλίδηα ή ηα άιια αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο, έρνπλ ειάρηζηε αλαγλψξηζε ή 

αληαπφθξηζε ζηελ επηπρία ή ηε δπζθνξία άιισλ αλζξψπσλ θαη δείρλνπλ λα είλαη ζην δηθφ ηνπο 

θφζκν ή πξνηηκνχλ ηηο κνλαρηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, απνηπγράλνπλ λα μεθηλήζνπλ απιά 

παηρλίδηα κε άιινπο ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθά παηρλίδηα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ παξάδνμεο 
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ζππεξηθνξέο πξνο ηνπο ελήιηθεο (π.ρ. επηδεηθλχνπλ πνιχ κεγάιε πξνζθφιιεζε ή αδηαθνξία).  

 

 ηελ χζηεξε παηδηθή ειηθία ηα παηδηά πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη θάπνηα κνξθή απηηζκνχ 

αδπλαηνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη άιισλ παηδηψλ ή θάλνπλ αλάξκνζηεο απφπεηξεο ζε θνηλφ 

παηρλίδη (απηφ κπνξεί λα θαλεί σο ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη επηζεηηθή ή πξνθαιεί αλαζηάησζε). 

Δπίζεο, απνπζηάδεη ε επίγλσζε ησλ θαλφλσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (π.ρ. αζθνχλ θξηηηθή ζην 

δάζθαιν, δελ επηζπκνχλ λα ζπλεξγάδνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο, αδπλακία λα εθηηκήζνπλ 

ή λα αθνινπζήζνπλ ην ηξέρνλ χθνο ιφγνπ, ηελ ηξέρνπζα αίζζεζε ηεο ελδπαζίαο ή ηα ηξέρνληα 

ελδηαθέξνληα) θαη αλαζηαηψλνληαη εχθνια απφ θνηλσληθά ή άιια είδε εξεζηζκάησλ. 

Δπηπξνζζέησο, απνηπγράλνπλ λα έρνπλ θαλνληθέο ζρέζεηο κε ηνπο ελήιηθεο θαη παξνπζηάδνπλ πνιχ 

έληνλεο ζρέζεηο ή απνπζία ζρέζεο (Elston & Waine, 1997).  

 

 ηελ εθεβεία, ηα απηηζηηθά παηδηά ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ ηα ηδηα ζπκπηψκαηα απιά 

ιφγσ κεγαιχηεξεο ειηθίαο έρνπλ απμεζεί νη δπζθνιίεο. Πνιιέο θνξέο, βέβαηα, έρεη παξαηεξεζεί 

θαη βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπκπεξηθνξηζηηθή 

αληαπφθξηζε. Απαηηείηαη, φκσο, ζπλερή ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθάζηνηε ειηθία, φπσο ζεμνπαιηθφηεηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Όζνλ αθνξά ην αηζζεηεξηαθφ πξνθίι ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ, απηφ δηέπεηαη απφ θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ζπκπεξηθνξέο πνπ δείρλνπλ ππεξεπαηζζεζία θαη 

ππέξ αληηδξαζηηθφηεηα. 

Μεξηθά απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα ζπκπηψκαηα ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ πνπ ζπληζηνχλ 

ηαπηφρξνλα θαη δείθηεο ζεκαληηθψλ δπζθνιηψλ φζνλ αθνξά ηνλ αηζζεηεξηαθφ ηνκέα είλαη ηα 

εμήο :  

 Μπνξεί λα απνθεχγνπλ ην άγγηγκα ή ηε ζσκαηηθή επαθή. 

 Μπνξεί λα κε ζέινπλ λα αγγίδνπλ πιαζηειίλε, δαρηπινκπνγηέο, ελψ είλαη ζε κηα ειηθία πνπ 

ζα πεξηκέλακε λα ηνπο αξέζoπλ απηά. 

 Αληηδξνχλ άζρεκα  ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ην ινχζηκν, ην πιχζηκν ησλ 

δνληηψλ, ην βνχξηζηζκα ησλ καιιηψλ. Όηαλ ιέσ άζρεκα, ελλνψ κε θιάκα, κε ην λα θεχγνπλ, 

λα ρηππάλε θ.ιπ. 

 Έρνπλ δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηα ξνχρα πνπ θνξάλε. Μπνξεί λα κελ αλέρνληαη θάπνηα 

πιηθά θαζφινπ, λα ληψζνπλ φηη ηνπο πνλάλε ή ηνπο γδέξλνπλ. Να κελ αλέρνληαη εηηθέηεο ή λα 

κελ κπνξνχλ λα θνξέζνπλ θάιηζεο ή παπνχηζηα. 
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o πρλά παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζην θαγεηφ. Σν πέξαζκα απφ ηελ αιεζκέλε ζηε ζηεξεά 

ηξνθή, πνιχ ζπρλά είλαη δχζθνιν θαη αθφκα θαη  κεηά κπνξεί λα επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

πθέο θαγεηψλ, κφλν καιαθέο ηξνθέο, κφλν ηξαγαλέο ηξνθέο ή ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνθξαζίεο. 

 Μπνξεί λα δείρλνπλ έληνλε ελφριεζε ή θαη θφβν απφ δπλαηνχο ή μαθληθνχο ήρνπο, φπσο 

είλαη ε ειεθηξηθή ζθνχπα, έλαο ζθχινο πνπ γαβγίδεη, έλα κεραλάθη. Πηζαλά λα θνβνχληαη ηηο 

ζθάιεο, ηα χςε ή ηελ θίλεζε. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

  

 

Δδψ θαη ρξφληα ε αληηκεηψπηζε ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ 

αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηεο γελεηηθήο- 

ηαηξηθήο. Αλ θαη ηα αίηηά ηνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηε βηνινγηθή βάζε θαη ηνπο γελεηηθνχο 

παξάγνληεο, δελ έρεη βξεζεί ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία πνπ λα θαηαιήγεη ζηελ πιήξε 

απνθαηάζηαζε. Σν απηηζηηθφ άηνκν ινηπφλ δελ κπνξεί λα απαγθηζηξσζεί πνηέ απφ απηφλ ηνλ 

΄΄γπάιηλν θφζκν΄΄. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη πσο δε κπνξεί λα βειηησζεί. Καηά θαηξνχο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ άιινηε ζεηηθά θαη 

άιινηε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Βέβαηα, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε βειηίσζή ηνπ παίδεη θαη ν 

βαζκφο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζηνλ νπνίν είλαη εθηεζεηκέλν ην θάζε άηνκν. Μέζν γη απηφ 

απνηεινχλ νη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο. Αμίδεη λα ηνληζηεί πσο αλ ην απηηζηηθφ άηνκν δερηεί 

εγθαίξσο ηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, κπνξεί κειινληηθά λα ιεηηνπξγήζεη κε 

ηξφπν απηφλνκν θαη ιεηηνπξγηθφ. Ζ έγθπξε θαη έγθαηξε δηάγλσζε παξέρνπλ κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο γηα κηα κειινληηθή βειηίσζε. Μεηά απφ έξεπλεο, γλσζηνπνηείηαη φηη ε 

θαηαιιειφηεξε ειηθία δηάγλσζεο θαη παξέκβαζεο είλαη απηή ησλ 2 εηψλ. 

         

     

 

3.1  Θεωξεηηθέο πξνζεγγίζεηο  

 

3.1.1 πκπεξηθνξηθέο – Γλωζηηθέο 

 

 (TEACCH,κέζνδνο Greenspan, Denver Health Science Program, LEAP (Learning 

Experiences: An Alternative Program for Preschoolers and Parents-Μαζεζηαθέο εκπεηξίεο)  

χκθσλα κε ζχγρξνλεο έξεπλεο, νη ζπκπεξηθνξηθέο – γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο απνηεινχλ ηνλ 

πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηε βειηίσζε ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ. Αλ θαη δηαθέξνπλ κεηαμχ 

ηνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδνληαη, έρνπλ σο θνηλή ζπληζηακέλε ηε δηδαζθαιία 

καζεκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηάθηεζε κηαο δεμηφηεηαο. Ζ πην 
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δηαδεδνκέλε απφ απηέο είλαη ε κέζνδνο TEACCH.  

 

 

 

 3.1.2 Πξνζεγγίζεηο ελίζρπζεο ηεο ελαιιαθηηθήο επηθνηλωλίαο 

 (PECS ,Ννεκαηηθή Γιψζζα, Γισζζηθφ Πξφγξακκα MAKATON ) 

Σν 50%  ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην ιφγν.(Frankel,Simon & Richey). Σν 

PECS θαη ε λνεκαηηθή γιψζζα απνηεινχλ 2  αλεμάξηεηεο κεζφδνπο ελαιιαθηηθήο 

επηθνηλσλίαο πνπ εθαξκφδνληαη είηε κεκνλσκέλα είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο.  

 

3.1.3 Πξνζεγγίζεηο ελίζρπζεο ηεο θνηλωληθήο αιιειεπίδξαζεο 

(θνηλσληθέο ηζηνξίεο, ν θχθινο ησλ θίισλ ) 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα  πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα απηηζηηθά άηνκα είλαη ε 

πξνζαξκνγή ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ε αιιειεπίδξαζε-δεκηνπξγία ζρέζεσλ θαη δεζκψλ κε 

άηνκα ίδηαο ή άιιεο ειηθίαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα βηψλνπλ έληνλε θνηλσληθή 

απφξξηςε θαη απνκφλσζε, πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαηάζιηςε. Αηηία ηεο θαηάζηαζεο 

απηήο απνηειεί θαηά θχξην ιφγν ην γεγνλφο ηεο ιαλζαζκέλεο εληχπσζεο ησλ γνληψλ θαη ησλ 

ζεξαπεπηψλ πνπ δίλνπλ ηδηαίηεξε βάζε ζην γλσζηηθφ θαη αθαδεκατθφ ηνκέα. Τπνηηκνχλ κε 

άιια ιφγηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε κε απνηέιεζκα λα πξνάγνπλ ηε κνλφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ 

γλσζηηθνχ ηνκέα.( Strain, 1983)  

Τπάξρνπλ ινηπφλ 2 κέζνδνη, ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε θαη 

επίιπζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Απηέο είλαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ μεθίλεζαλ απφ 

ηνλ Carol Grey ην 1994 (Carol Grey  1994 ). Καη ν θχθινο ησλ θίισλ, κηα πξνζέγγηζε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. (Whitaker et al., 1998 )  

 

    3.1.4  Πξνζεγγίζεηο ελίζρπζεο ηνπ παηρληδηνύ 

 (κε θαηεπζπλφκελν παηρλίδη, Δθπαίδεπζε ζηελ πηινηηθή αληίδξαζε, ελζσκαησκέλεο νκάδεο 

παηρληδηνχ) 

ρεηηθά κε ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηνπ παηρληδηνχ, απηέο πξνάγνπλ ην 

απηφλνκν παηρλίδη, ηελ έληαμε ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλφ. ε 

γεληθέο γξακκέο, ζην κε θαηεπζπλφκελν παηρλίδη, επηηξέπεηαη ζην απηηζηηθφ άηνκν λα 

εληζρχζεη ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπ κέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε άηνκα ηεο ειηθίαο ηνπ 
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ζπλήζσο. Γχλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα γηα ρξήζε θαη θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. ηελ 

παξέκβαζε απηή, βαζηθφ ξφιν παίδεη θαη ε δηαξξχζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ( Wall K. 2010 ). 

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πηινηηθή αληίδξαζε, ρξεζηκνπνηείηαη κηα πηινηηθή 

ζπκπεξηθνξά  πξνθεηκέλνπ λα κεηαβάιιεη κηα άιιε ζπκπεξηθνξά. εκαληηθφ ξφιν ζηελ 

παξέκβαζε απηή παίδνπλ νη  θπζηνινγηθά αλαπηπζζφκελνη ζπλνκήιηθνη, νη νπνίνη κεηά απφ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε ππνδχνληαη έλα ξφιν, ή κηκνχληαη θάπνην πξφηππν ή δηδαζθαιία. 

Παξαηεξεηέο θαη ηαπηφρξνλα ζρνιηαζηέο ζ‟απηή ηε δηαδηθαζία είλαη είηε νη γνλείο, είηε νη 

εθπαηδεπηηθνί. ( Pierce & Schreibman, 1997). 

 

 

 3.1.5 Αηζζεηεξηαθέο–Κηλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο 

 (κνπζηθνζεξαπεία, αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε, αθνπζηηθή νινθιήξσζε, νπηηθέο ζεξαπείεο) 

Γελ είλαη ιίγνη νη επηζηήκνλεο πνπ δειψλνπλ φηη ηα απηηζηηθά παηδηά βηψλνπλ ππεξβνιηθή ή 

αλεπαξθή δηέγεξζε ζπγθξηηηθά κε ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ αδπλακία αληίδξαζήο ηνπο ζηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα. Οη αηζζεηεξηαθέο θηλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ινηπφλ ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηεο άιιεο 

παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ ζπκπησκάησλ. Ζ 

κνπζηθνζεξαπεία, εηζάγεηαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηε δεθαεηία ηνπ 1950, θαη γίλεηαη 

απνδεθηή σο ρξήζηκε ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε απφ πνιινχο ζεξαπεπηέο. Αλαιπηηθφηεξα, 

απνηειεί έλα είδνο νιηζηηθήο παξέκβαζεο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηεο 

ζσκαηηθήο, λνεηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. (Καιχβα , 

2005 ) 

 

Γεληθφηεξα, ε κνπζηθνζεξαπεία δελ ζπληζηά νινθιεξσκέλε κέζνδν ζεξαπείαο, αιιά 

εθαξκφδεηαη θαιχηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ νη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο. ηφρνο ηνπ  ζπλδπαζκνχ απηνχ 

είλαη ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαη άιισλ πηπρψλ ηελ πξνζσπηθφηεηαο ηνπ απηηζηηθνχ 

αηφκνπ. 

 

3.1.6 Φπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

 (Φπραλαιπηηθή Φπρνζεξαπεία ,Θεξαπεία Κξαηήκαηνο ) 

Αλ θαη ε ςπρνζεξαπεία δελ ππνζηεξίδεηαη σο ε πιένλ ελδεδεηγκέλε κνξθή παξέκβαζεο ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ, αξθεηνί είλαη νη ζεξαπεπηέο θαη νη γνλείο πνπ ηελ επηιέγνπλ. Οη 

θπξηφηεξνη πεξηνξηζκνί ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ν ρξφλνο , ν νπνίνο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο θαη ε επηθνηλσλία. Ζ επηθνηλσλία, απνηειεί ηε βάζε ηεο ςπρνζεξαπείαο αιιά 
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θαη ην βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηνπ απηηζηηθνχ αηφκνπ.(Καιχβα ,2005)  

 

 

 

 3.1.7 Βηνρεκηθέο πξνζεγγίζεηο 

 (Φαξκαθνζεξαπεία , Γίαηηα ειεχζεξε απφ θαδεΐλε θαη γινπηέλην, ζεξαπεία θαηά ηνπ κχθεηα 

Candida , ζεξαπεία κε βηηακίλεο (Β6 θαη C ) 

Όζνλ αθνξά ηηο βηνρεκηθέο πξνζεγγίζεηο, δελ είλαη μεθάζαξν αλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

απηφλνκεο παξεκβάζεηο .ε κεξηθέο  κάιηζηα ζεκεηψλνληαη θαη ζεκαληηθέο αληελδείμεηο. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηεο νη νπνίεο πξνσζήζεθαλ αξθεηά ζηνλ ηνκέα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

απηηζκνχ. Έρνπκε ινηπφλ σο δεδνκέλν φηη ηα θάξκαθα δελ ζεξαπεχνπλ, αιιά βειηηψλνπλ 

δηάθνξα ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα  λα απμάλνληαη νη ηθαλφηεηεο 

ηνπ αηφκνπ θαη λα επσθειείηαη απφ εθπαηδεπηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο. Δπηπιένλ 

ζεκεηψλεηαη βειηίσζε ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Αμίδεη λα ηνληζηεί πσο ε ρνξήγεζε θαξκάθσλ 

ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ζηαδηαθά , έηζη ψζηε ηαπηφρξνλα λα ζηακαηήζεη θαη ε νξγαληθή 

εμάξηεζε ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη νη παξελέξγεηεο πνπ απηή επηθέξεη . (Aman & Langworthy, 

2000 ) 

 

 

       3.2  ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΟΡΗΜΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 

Μεηά ηε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ, ζεηξά έρεη ε αμηνιφγεζε. Ζ αλαγλψξηζε ηεο δηαηαξαρήο 

ζηεξίδεηαη ζηε αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαζψο θαη 

ζηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ. Ζ αμηνιφγεζε νινθιεξψλεηαη κε ην ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη απφ 

ηελ θαηαλφεζε θαη εμήγεζε ησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη κεγαιχηεξν 

ξφιν ζηε δηαδηθαζία απηή παίδνπλ ε βαζηά γλψζε ηεο δηαηαξαρήο θαζψο θαη ε θιηληθή 

εκπεηξία. Καη απηφ γηαηί ζηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά, ε ππνθεηκεληθφηεηα 

κπνξεί λα κελ επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. (Frith, 1994). 

 Ζ παξέκβαζε είλαη κηα ζπλδπαζηηθή κέζνδνο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο ηνκείο ηεο 

εξγνζεξαπείαο, ηεο θπζηνζεξαπείαο, ηεο ινγνζεξαπείαο αιιά θαη εηδηθψλ παηδαγσγηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Απηφ γηαηί ηα παηδηά πνπ δηαθαηέρνληαη απφ ην απηηζηηθφ θάζκα 

παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. ( Campbell M, 

Schopler E, Gueva JE & Hallin A. 1996 ) 

ηφρνο ησλ εξγνζεξαπεπηψλ θαη ησλ θπζηνζεξαπεπηψλ είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

ειιεηκκάησλ, φζνλ αθνξά ηηο ζσκαηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο θίλεζεο, ελψ ε 
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ινγνζεξαπεία θαη ηα παηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα εζηηάδνπλ ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ 

αηφκνπ θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ κέζα ζην ζχλνιν. Αμίδεη λα 

ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη νη ζεξαπείεο απηέο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Καζίζηαληαη ινηπφλ 

επαξθείο θαη νινθιεξσκέλεο φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλδπαζηηθά θαη ζπζηεκαηηθά.  

(National Research Council.Educating Children with Autism 2001 ) 

Αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ επηιέγεηαη θαη ε θαηάιιειε 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ε νπνία βαζίδεηαη ζε πξνζαξκνζκέλα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα 

ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο παξέκβαζεο πξέπεη 

λα εμαζθαιηζζεί φηη ην παηδί δέρεηαη ηελ θαηάιιειε  ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε, φινη πξέπεη 

λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ. Οη γνλείο  ή ν παξνρέαο  θξνληίδαο, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο  επαγγεικαηίεο ππεξεζηψλ πγείαο,  θαη ηνπο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο 

νθείινπλ λα δηακνξθψζνπλ ην πξφγξακκα ηνπ παηδηνχ. (Grandin ,T . (1995). 

 

                       

                                ΠΛΑΗΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ  

1.Καη νίθνλ ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα 

2.Παξέκβαζε ζε νξγαλσκέλα ζεξαπεπηηθά θέληξα  

3.Παξέκβαζε ζην ζρνιείν  

(Γελλά, Γαιάλεο 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ΠΡΧΗΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ   

Απνηειεί πιένλ γεληθή παξαδνρή φηη ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο γηα λα εκθαληζηνχλ ηα πξψηα 

απνηειέζκαηα απνηειεί ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε, θαη ζηε ζπλέρεηα ε εληαηηθή 

παξέκβαζε .Ζ δηάγλσζε, ζχκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο θαη άιινπο 

νξγαληζκνχο κπνξεί πιένλ λα γίλεη θαηά ην 18
ν
 κήλα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ. Ζ εμέιημε απηή 

,έρεη ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο ειαθξηέο πεξηπηψζεηο . Ζ πξψηκε παξέκβαζε 

μεθηλά ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ εθαξκνγή ηεο ζε παηδηά πνιχ κηθξήο 

ειηθίαο, παηδηά δειαδή πνπ δελ έρνπλ έξζεη αθφκα ζε επαθή κε ηελ ζρνιηθή ηάμε  

πεξηθιείνληαο φιν ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ, νηθνγελεηαθφ θαη κε. (Howlin P, Goode S, 

Hutton J, & Rutter M. 2004 ) 
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Ζ πξψηκε παξέκβαζε ζηνρεχεη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξφιεςε εκθάληζεο θαη παγίσζεο 

πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ . Ζ ελίζρπζε ηνπ παηδηνχ ζηνλ ηνκέα ηεο γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ηεο έληαμεο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ , ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο απηνεμππεξέηεζεο είλαη ζηφρνη πνπ κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο ζσζηήο επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο . 

 

 

 

   3.3   ΘΔΡΑΠΔΗΔ ΑΜΦΗΒΟΛΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Ζ βαξχηεηα ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο ηεο ηζφβηαο ζπλνδείαο ηνπ 

ζηα άηνκα πνπ καζηίδεη , έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα δηάθνξεο ζεξαπείεο ακθίβνιεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο .Πην ζπγθεθξηκέλα , νη ζεξαπείεο απηέο δελ ππνζηεξίδνληαη απφ θάπνηα 

επηζηεκνληθή βάζε , ππφζρνληαη σζηφζν ζεακαηηθά απνηειέζκαηα , άιινηε ζε ζχληνκν θαη 

άιινηε ζε καθξνπξφζεζκν δηάζηεκα . Μία απφ απηέο ηεο ζεξαπείεο , ζέιεη ην  απηηζηηθφ άηνκν 

λα εληζρχεη ηνλ νξγαληζκφ ηνπ κε Βηηακίλε Β6 θαη ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο. Πξάγκαηη , ε 

βηηακίλε Β6 βειηηψλεη ηελ νπηηθή επαθή, ηελ νκηιία θαη  ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ 

, αιιά δελ έρεη ηελ ίδηα ηζρχ κε κηα ηππηθή – θαζηεξσκέλε παξέκβαζε .Παξφιν ινηπφλ πνπ ηα 

απνηειέζκαηα δελ είλαη ηα επηζπκεηά , ε ελαιιαθηηθή απηή ζεξαπεία  δελ θξχβεη θηλδχλνπο 

νχηε γηα ην απηηζηηθφ άηνκν , νχηε θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ . ( Pfeiffer SI, Norton J, Nelson 

L, Shott S. 1995) 

ηνλ αληίπνδα, βξίζθνληαη ζεξαπείεο φπσο ε δηεπθνιπλφκελε επηθνηλσλία, ( facilitated 

communication ) ε νπνία απεπζχλεηαη ζηα άηνκα ρσξίο ιφγν ή κε ιφγν πεξηνξηζκέλν. 

Θεξαπείεο φπσο απηή, είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθέο βιάβεο. Δθηφο απηνχ, ε 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δελ ηηο ππνζηεξίδεη. ( Bomba C, O'Donnell L, Markowitz C, Holmes 

DL. 1996 ). Άιιεο κέζνδνη εμίζνπ αλαπνηειεζκαηηθέο  πνπ δελ βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθέο 

παξαηεξήζεηο θαη νη αξκφδηνη δελ ηηο έρνπλ εξεπλήζεη κε θαηάιιειεο θαη έγθπξεο κεζφδνπο, 

είλαη ε ΄΄ζεξαπεία θαζεκεξηλήο δσήο΄΄ ηελ νπνία εθαξκφδεη ην ζρνιείν Higashi ζηελ Ηαπσλία ( 

Kitahara K. ), ε αθνπζηηθή εθπαίδεπζε (auditory training ) (Berand G.1982 ), ε ζεξαπεία 

θξαηήκαηνο ( holding therapy ) θαζψο θαη ε ζεξαπεία επηινγψλ ( options ) (Kaufman B. 1981 

). 

 

3.4 ύκθωλα κε ην NATIONAL Research Council(2001) ηα ζηνηρεηώδε ζεξαπεπηηθά 
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θξηηήξηα είλαη : 

 Ζ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε λα ζηεξίδεηαη ζε εμαηνκηθεπκέλα θαη εμεηδηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα, κε επηκέξνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο 

 Ζ παξέκβαζε πξέπεη λα μεθηλά ακέζσο κεηά ηελ δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ απηηζκνχ 

,εθφζνλ ε πξψηκε παξέκβαζε απνηειεί χςηζηεο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ έθβαζε θαη 

εμέιημε ηεο ζεξαπείαο 

 Σνπιάρηζηνλ 25 ψξεο ζεξαπείαο ηελ εβδνκάδα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ σξνινγηαθνχ έηνπο 

 Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα γίλεηαη είηε αηνκηθά είηε ζε κηθξέο νκνηνγελείο νκάδεο παηδηψλ 

 Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Ζ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πξέπεη λα παξέρεηαη απφ ηελ θνηλσλά ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

απηηζηηθνχ αηφκνπ 

 Σαθηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ παηδηνχ θαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ Δμαηνκηθεπκέλνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

 Αμηνιφγεζε θαη επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ κε θχξην γλψκνλα ηελ βειηίσζε ηνπ παηδηνχ 

 Παξνρή ζηήξημεο ζην παηδί απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο ζπλνδνχο κε ζηφρν ηελ 

έληαμή ηνπ ζην γεληθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ 

παξέρνπλ επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο κε ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά. 

 Βαζηθνί εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη: απζφξκεηε θαη ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία, θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, δεμηφηεηεο παηρληδηνχ (ηδηαίηεξα κε ζπλνκειίθνπο), γλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

 Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, π.ρ. Λεηηνπξγηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

 Γηδαζθαιία ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ 

 Έκθαζε ζηε γελίθεπζε θαη δηαηήξεζε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

παηδηνχ (π.ρ. ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν). 

 

 

 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ  ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ 

Ο βαζκφο  ηνπ θάζκαηνο ζηνλ νπνίν είλαη εθηεζεηκέλν  

Σν επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ  

Οη ζηφρνη πνπ ζέηεη ε πξνζέγγηζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ παηδηνχ 

Σν βαζκφ δηαηαξαρήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ( Νφηαο 2006 ) 
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3.5 Οη Δπηθξαηέζηεξεο Έγθπξεο Πξνζεγγίζεηο θαη Παξεκβάζεηο 

 

Σν ζεκεξηλφ πξφηππν θξνληίδαο γηα ΓΑΦ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηεο Δθαξκνζκέλεο 

Αλάιπζεο πκπεξηθνξάο (ABA –LOVAAS ,Lovaas ,1987 ), ην χζηεκα αληαιιαγήο 

επηθνηλσλεηαθψλ εηθφλσλ (PECS, Bondy & Frost , 2003 ), ηε κέζνδν TEACCH (Mesibov et 

al,. 2004 ) θαζψο θαη αλαπηπμηαθέο πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αηνκηθέο δεμηφηεηεο. ( 

Pierce and Schreibman, 1995 ; Kasari et al., 2008 ). Οη  ηξεηο πξψηεο παξεκβάζεηο 

ππνζηεξίδεηαη φηη πξνσζνχλ ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηθνηλσλία ζηα παηδηά, αιιά θαη ηηο 

θνηλσληθέο επηθνηλσλίεο θαη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο ζηα παηδηά κε απηηζκφ. (Landa, 2007 ). 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε έξεπλεο, έρεη απνδεηρζεί φηη ε κνπζηθνζεξαπεία βειηηψλεη ηηο 

επηθνηλσληαθέο ζπκπεξηθνξέο θαζψο θαη ηελ ζπληνληζκέλε πξνζνρή ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. 

Πεξίπνπ ην 12% ηνπ ζπλφινπ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ απηηζκνχ θαη ην 45% φισλ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηα ζρνιεία πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηε κνπζηθή. (Simpson R., de Boer-Ott S., Griswold D., Myles B., Byrd S., Ganz J. 

2005).  

 

3.5.1.TEACCH (Treatment Education of Autistic and Communication handicapped 

Children) 

Τπάξρεη πιεηάδα εηδηθψλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ εθκάζεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ.  Έλα απφ ηα πην θαηαμησκέλα θαη επξέσο 

δηαδεδνκέλα πξνγξάκκαηα είλαη ην TEACCH. (  Faherty, 2000 )  

Ζ κέζνδνο TEACCH(Treatment Education of Autistic and Communication handicapped 

Children )  ζπληζηά έλα θξαηηθφ πξφγξακκα κε έδξα ην παλεπηζηήκην ηεο Βφξεηαο Καξνιίλα 

(University of North Carolina ) θαη ηδξπηέο ηνπο Δric Schopler θαη Robert Riecher. Ξεθηλά απφ 

κηα εξεπλεηηθή δνπιεηά ην 1966 , πινπνηείηαη ην 1972 θαη παξακέλεη σο ζήκεξα ην 

γλσζηφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ δηεπζέλεηαη απφ ηνλ Dr 

Gary Mesibov. ήκεξα,ιεηηνπξγνχλ 9 ζπλνιηθά θέληξα  εμεηδηθεπκέλα ζηε κέζνδν TEACCH  

κε ζηφρν ηε δηάγλσζε , ηελ ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ. Όια 

απηά βξίζθνληαη ζηελ πνιηηεία ηεο Βφξεηαο Καξνιίλα ζηηο ΖΠΑ . ( Peeremboom , 2003 ) 

 

TEACCH : ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΣΟΤ ΟΡΟΤ  
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Πην αλαιπηηθά, ην TEACCH ζπληζηά έλα πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο εθπαίδεπζεο ζην νπνίν 

εληάζζνληαη παξεκβάζεηο ηφζν ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ φζν θαη ζην εκεξήζην πξφγξακκά 

ηνπ .Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο , αζρνιείηαη κε ηελ δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε ,επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη δηαβίσζε ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ .Βαζηθή ηεο αξρή είλαη ε δνκεκέλε 

δηδαζθαιία , ελψ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη πσο επηκέλεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλα ηφκσλ κε 

ζηφρν ηεο απηφλνκε εξγαζία.  (Γηφλνπ Αξεηή) 

ηεξίδεηαη ζηε δνκεκέλε δηδαζθαιία θαη ζηε δφκεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνπ 

θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ πιηθνχ θαη ζηε ρξήζε νπηηθψλ 

ζπλζεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη 

εμαηνκηθεπκέλν, αλάινγν ηνπ αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ ηνπ παηδηνχ θαη ελζσκαηψλεη 

ζπκπεξηθνξηθέο θαη γλσζηηθέο ηερληθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

θνηλσληθφηεηαο . Μπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα δφκεζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη 

ζην ζπίηη. 

 Ζ ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Με ηνλ φξν δνκεκέλε δηδαζθαιία ( Structured Teaching ) αλαθέξεηαη θαλείο ζηελ βαζηθφηεξε 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηε κέζνδν TEACCH ,ε νπνία είλαη βαζηζκέλε 

ζηηο αξρέο ησλ ζεσξηψλ  κάζεζεο , αμηνπνηψληαο ηα επξήκαηα ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο γηα 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. (Α.Π. γηα καζεηέο κε απηηζκφ, 2004 ) . 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο δνκεκέλεο δηδαζθαιίαο, ην απηηζηηθφ άηνκν βειηηψλεη ζηγά ζηγά ηε 

δπλαηφηεηά ηνπ γηα θαιχηεξε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο αλαπηχζζνληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ απηνλνκία ηνπ . Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δνκεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη ε αλαδφκεζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Κπξηφηεξε 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απηή ηεο νπηηθήο νξγάλσζεο . Ζ κέζνδνο απηή απνηειεί 

ζχκθσλα κε ηνπο Hodgdon , Mesibov θαη Howley ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν γηα ηελ δηδαθηηθή 

θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ . (Hodgdon, 1995˙ Mesibov & Howley, 

2003˙ Quill, 1995). 

 

                  ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ζ δνκεκέλε εθπαίδεπζε δίλεη ζην άηνκν ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν πνπ ην 

πεξηβάιιεη  ελψ ηαπηφρξνλα ην βνεζά λα είλαη ήξεκν κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ ην πεξηβάιιεη 

,κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε πεξηβάιινληνο ,δηεπθνιχλνληαο ηαπηφρξνλα ηε κάζεζε . Δπηπιένλ, 

εληζρχεη ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ ζε απηφ πνπ ηίζεηαη ζεκαληηθφ , αλάινγα πάληα κε ηελ 
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πεξίζηαζε αιιά θαη πξνιακβάλεη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Σέινο, κέζα απφ ηε 

δνκεκέλε δηδαζθαιία πξνσζείηαη ε αλεμαξηεζία , ε νπνία αμηνπνηεί ηαπηφρξνλα ηηο νπηηθέο 

ηνπ ηθαλφηεηεο . ( Panerai.S . , Ferrante ,L., & Zingale, M. 2002)  

Όζνλ αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ηεο δφκεζεο ,απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ νπηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ αιιά θαη  κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην 

πεξηβάιινλ ψζηε λα είλαη νξγαλσκέλν θαη πξνβιέςηκν .Δπηπιένλ ,ελζσκαηψλεη ηηο ξνπηίλεο 

θαη θάλεη ηα πξάγκαηα νηθεία , ελψ θχξηνο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ηεο αλαμαξηεζίαο – 

απηνλνκίαο. 

 

 

                             ΟΗ ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ TEACCH 

Μεηά απφ ζρεηηθέο κειέηεο, έρεη απνδεηρζεί φηη ην εηδηθά δνκεκέλν πξφγξακκα TEACCH 

παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παξεκβαηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παηδηά κε απηηζκφ. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ  πξνγξάκκαηνο απνηειεί ην γεγνλφο φηη παξέρεη ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα 

ζαθήλεηαο θαη πξνβιεςηκφηεηαο πνπ έρνπλ αλάγθε ηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

αλάπηπμή ηνπο. Ζ δνκή ινηπφλ ηνπο επηηξέπεη λα νξγαλψλνληαη θαη λα αληαπνθξίλνληαη 

θαιχηεξα ζην ρψξν ηνπο.( Virues-Ortega J., Julio F.M., Pastor-Barriuso R. 2013 ) 

Σν πξψην είδνο δνκήο πνπ ελζσκαηψλεη ην TEACCH είλαη απηφ ηεο θπζηθήο νξγάλσζεο, θαη 

απηφ γηαηί ε θπζηθή δηάηαμε είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Σν παηδί αληηιακβάλεηαη θαιχηεξα ην 

πεξηβάιινλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νπηηθά μεθάζαξεο πεξηνρέο θαη φξηα γηα ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Καη απηφ γηαηί έλα θαιά νξγαλσκέλν δσκάηην ηνλίδεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Όζνλ αθνξά ηε δεχηεξε δνκή πνπ ζπλαληά θαλείο ζην TEACCH ,απηή είλαη 

ην εκεξήζην πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα απηφ θξαηά ην παηδί ελήκεξν θαη ην πξνεηνηκάδεη 

ζρεηηθά κε ηηο εκεξήζηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Σν ελεκεξψλεη γηα ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί 

θαζψο θαη ηε ζεηξά ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη. Με ηνλ ηξφπν απηφλ ην παηδί έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αιιάδεη δξαζηεξηφηεηεο κε απνηέιεζκα λα κελ παξακέλεη πξνζθνιιεκέλν ζε 

κηα ξνπηίλα. Δπηπιένλ είλαη ζε ζέζε λα ειαηηψλεη ηηο ζηξεζνγφλεο  θαηαζηάζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη ην απηηζηηθφ άηνκν φηαλ δελ γλσξίδεη ηη λα πεξηκέλεη παξαθάησ. Καη απηφ γηαηί 

ην εκεξήζην πξφγξακκα ην βνεζάεη λα πξνβιέπεη ηα γεγνλφηα θαη λα είλαη δηαξθψο ελήκεξν 

γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη.( Hartshorn K, Olds L, Field T, Delage J, Cullen C, et al 2001 ) 
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Ζ Σξίηε δνκή αθνξά ην ζχζηεκα εξγαζίαο, ην νπνίν απνηειεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νξγαλψλεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη καζεηέο 

πιεξνθνξνχληαη ζρεηηθά κε ην ηη ζα  πξέπεη λα θάλνπλ φηαλ βξίζθνληαη ζηνπο αλεμάξηεηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο , εθεί φπνπ δελ έρνπλ ηελ επίβιεςε ηνπ ζεξαπεπηή .Σα αηνκηθά απηά 

ζπζηήκαηα εξγαζίαο κεηαθέξνπλ 4 εηδψλ πιεξνθνξίεο. Απηά ζρεηίδνληαη κε ην είδνο ηεο 

εξγαζίαο, ην ηη δειαδή πξέπεη λα θάλνπλ , πφζε ψξα ζα δηαξθέζεη απηή ε εξγαζία, πψο ζα 

θαηαιάβνπλ φηη ηειείσζαλ αιιά θαη ηη ζα ζπκβεί κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. Αμηνζεκείσην 

είλαη ην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα εξγαζίαο πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν 

ηνπ παηδηνχ. Σέινο, έρνπκε ηελ νπηηθή δνκή. Ζ δνκή απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη είλαη 

δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο νπηηθή ζαθήλεηα , ( δηαθξηηά πιηθά , 

μεθάζαξα θαζήθνληα ), νπηηθή νξγάλσζε (νξγάλσζε πιηθψλ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ) αιιά θαη νπηηθέο νδεγίεο ( νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πσο πξέπεη 

λα γίλεη θάηη  ). (Mesibov GBSV, Shopler E. 2004) 

 

  3.5.2      ΜΟΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ  

Δίλαη θνηλψο παξαδεθηή ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ε πεπνίζεζε φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ 

είηε είλαη ππεξεπαίζζεηα, είηε ππνεπαίζζεηα ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, κε απνηέιεζκα λα 

βηψλνπλ ππεξβνιηθή ή αλεπαξθή αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο (Dawson & Walting, 2000). Έηζη, είλαη ινγηθφ λα κελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

αληηιακβάλνληαη ηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα θαη λα αληηδξνχλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ζε 

απηά. Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςηλ καο ηελ παξαπάλσ ζεσξία, είκαζηε ζε ζέζε λα ππνζέζνπκε 

φηη δηάθνξεο ηειεηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο ε ηάζε γηα απηνηξαπκαηηζκφ, κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ πξνζπάζεηεο ηνπ παηδηνχ λα κεηξηάζεη ηελ πνζφηεηα θαη ην επίπεδν ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη. Ζ αξρή απηή, απνηειεί ηε βάζε ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ – θηλεηηθψλ ζεξαπεηψλ πνπ ζχκθσλα κε ην Smith  ( 1996 ) έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

απφ 1800 παξαιιαγέο. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη πσο απηνχ ηνπ ηχπνπ νη ζεξαπείεο δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεκνλσκέλεο, αιιά ζπκπιεξσκαηηθά, ζε αιιειεπίδξαζε κε άιια 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νξηζκέλα ζπκπηψκαηα ηνπ 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο. (  Pechous EA. 2001 ) 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία πξσηνεηζάγεηαη απφ ηνπο ζεξαπεπηέο  Juliette Alvin ,Paul Nordoff θαη   

Clive Robbins ,ηηο δεθαεηίεο 1950 – 1960 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, σο κηα ππνζηεξηθηηθή 

παξέκβαζε ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο .Απνηειεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ζθνπφο ηεο νπνίαο 
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είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή, λνεηηθή, ζσκαηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ζ κνπζηθνζεξαπεία βειηηψλεη ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ ζε βάζνο ρξφλνπ ( ζπλήζσο 2 κήλεο κεηά ηελ πεξίνδν 

παξέκβαζεο )  (Aigen K. 2014.)  

Ζ κνπζηθνζεξαπεία, σο παξέκβαζε ζην απηηζηηθφ θάζκα, δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ κνπζηθή 

εθπαίδεπζε θαη παηδεία, ηα καζήκαηα κνπζηθήο γεληθφηεξα θαζψο θαη ηνλ θαζαξά ςπραγσγηθφ 

ζθνπφ ηεο κνπζηθήο φζνλ αθνξά ηελ έκθαζε, ηελ πξνζέγγηζε θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη, παξ 

„φιν πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε θνηλά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηελ Καιχβα, νη ζηφρνη ηεο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθνί ( Καιχβα , 

2005 ). χκθσλα κε ηνπο Davenson & Edwards  ε εμεηδίθεπζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο 

αθνξά ηελ απφθηεζε κνπζηθήο γλψζεο, δεμηνηήησλ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο κνπζηθήο, ελψ ε 

κνπζηθνζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ζηφρνη νη νπνίνη δελ έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή. ( Davenson & Edwards ,1998 ) 

Σα παηδηά κε ΓΑΦ, έρεη απνδεηρζεί φηη αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθέο δηαηαξαρέο, φπσο ε 

θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αβεβαηφηεηα, αιιά θαη πξνβιήκαηα φπσο ε κεησκέλε νπηηθή 

επαθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο. (Mundy P., Crowson M. ,1997). Άιια 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηνλ απηηζκφ, είλαη ε θαζπζηέξεζε ή 

αθφκα θαη έιιεηςε ζηελ απφθηεζε ηεο γιψζζαο, δπζθνιίεο ζηελ έλαξμε θαη δηαηήξεζε ηεο 

ζπδήηεζεο κε θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαζψο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ιφγνπ ζε έλα ζηαζεξφ επίπεδν 

θαη ηξφπν. ( Tager – Flusberg , 1999 ).  

 

Τπάξρνπλ πιεηάδα πξνζεγγίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθνζεξαπείεο. Χζηφζν, ε πην 

γλσζηή, είλαη ε κνπζηθή απηνζρεδηαζκνχ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε κνπζηθή επηηξέπεη ζην 

απηηζηηθφ άηνκν λα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν. Ζ δηαδηθαζία ηεο κνπζηθνζεξαπείαο έρεη σο 

ζπκκεηέρνληεο ηνλ ζεξαπεπηή θαη ηνλ αζζελή. Με ηε ρξήζε θξνπζηψλ θαη έγρνξδσλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ, ν ζεξαπεπηήο πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί δεκηνπξγηθά ζηνπο ζνξχβνπο πνπ 

παξάγνληαη απφ ηελ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα ηνπ παηδηνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην ελζαξξχλεη λα 

θαηαζθεπάζεη ηε δηθή ηνπ κνπζηθή γιψζζα. Σν φξγαλν θαη ην είδνο κνπζηθήο πνπ επηιέγνληαη 

πξέπεη λα είλαη απιά θαη λα πξνθαινχλ επράξηζηε αληίδξαζε ζην παηδί, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε επειημία γηα λα ζπκβαδίδνπλ κε ηε δηάζεζε θαη ηηο θιηληθέο θαη 

αλαπηπμηαθέο ηνπ αλάγθεο ζε θάζε δνκεκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ο κνπζηθνζεξαπεπηήο κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο θσλέο, ηηο θξαπγέο θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ παηδηνχ πνπ έρνπλ ξπζκφ θαη έληαζε 
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θαη κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ κνπζηθά. Απηέο νη ζπλεδξίεο κεηαηξέπνληαη ζε ζπδεηήζεηο κέζσ 

ηεο κνπζηθήο. 

Έλα δεχηεξν είδνο κνπζηθνζεξαπείαο είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην είδνο ηεο 

ηξνπνπνηεκέλεο κνπζηθήο. Σα παηδηά αθνχλ κνπζηθή θαη γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αληηδξάζεψλ 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηείηαη ε κνπζηθή θαη δηαηεξνχληαη κφλν νη ήρνη ζηνπο νπνίνπο 

αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά.(Καιχβα, 2005 ). Ζ ζπλεδξία έρεη ζηφρν λα θαηαζηήζεη ηελ  

κνπζηθνζεξαπεία επράξηζηε γηα ην παηδί θαη επνκέλσο πην απνηειεζκαηηθή. (Darnley-Smith & 

Patey, 2003) 

Αδηακθηζβήηεηα , ε κνπζηθνζεξαπεία απνηειεί κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζεί κηα πξνδηαγεγξακκέλε πνξεία θαη εκπεξηέρεη ην παίμηκν νξγάλσλ (πνπ δελ απαηηεί 

θάπνην ηαιέλην ή ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε), ην ηξαγνχδη, ην άθνπζκα ηεο κνπζηθήο θαη ην 

ιίθληζκα ζην ξπζκφ ηεο. επνκέλσο, άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ θαη φισλ ησλ δεμηνηήησλ είλαη ζε 

ζέζε λα επηηχρνπλ ζεκαληηθνχο ζηφρνπο δσήο κέζσ ηεο κνπζηθήο (Wheeler, 1995). Όηαλ ηα 

παηδηά παξαπέκπνληαη ζε κνπζηθνζεξαπεία αμηνινγνχληαη γηα κηα πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ην ζεξαπεπηή ζε έλα ρψξν πνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα λα κελ ππάξρνπλ θαζφινπ 

πεξηζπαζκνί θαη ην παηδί λα βηψλεη αίζζεζε αζθάιεηαο. Δάλ απνδεηρηεί φηη ε κνπζηθνζεξαπεία 

απνηειεί θαηάιιειε παξέκβαζε γηα ην παηδί, ηφηε θαζνξίδεηαη θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. 

Πξνγξακκαηίδεηαη ν ρξφλνο θαη ε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ, ε αηνκηθή ή ε νκαδηθή βάζε ηνπο 

θαη νη ζηφρνη ηεο ζεξαπείαο (Καιχβα, 2005) 

 

 

 

 

3.5.3      ABA-LOVAAS (Applied Behavioral Analysis ) 

Ζ κέζνδνο ABA –LOVAAS (Applied Behavioral Analysis –A.B.A (Lovaas) μεθηλά ην 1930, κε 

ηνλ Skinner λα ηελ εθαξκφδεη ζηηο Ζ.Π.Α. Απνηειεί κία απφ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο 

παξεκβάζεηο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ θαη ζεκεηψλεη αξθεηά κεγάιε επηηπρία ζε πνιιά 

άηνκα κε απηηζκφ. Αξρηθά ν Skinner εθαξκφδεη ζηηο Ζ.Π.Α ην YoungAutisticProject, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα εληαηηθφ θαη δνκεκέλν πξφγξακκα ζπκπεξηθνξάο πνπ εθαξκφδεηαη απφ 

θάπνην άηνκν θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν, γηα αξρή ζε κηα νκάδα ηδξπκαηνπνηεκέλσλ παηδηψλ 

κε απηηζκφ. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ, λα εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζπκπεξηθνξηζηηθψλ κεζφδσλ παξέκβαζεο φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο. Σφηε πνιινί ζπλάδειθνί ηνπ, ππνζηεξηθηέο  ηεο ςπρνδπλακηθήο πξνζέγγηζεο 

επηθξίλνπλ ηνλ Skinner, ν νπνίνο φκσο ζπλερίδεη λα δνπιεχεη κε κηθξά παηδηά ζην νηθείν 

πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ ηνπο , κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ κάιηζηα. (Buchanan, S.M., 
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& Weiss, M.J. 2006 ).  

Ζ Αλάιπζε Δθαξκνζκέλεο πκπεξηθνξάο (ΑΒΑ) ρξεζηκνπνηεί ηε ζεηηθή ελίζρπζε κηαο 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ κέζνδνο ΑΒΑ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δφκεζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ 

παηρληδηνχ, ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απηνθξνληίδαο κε ζηφρν λα κεησζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ΑΒΑ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο κε 

κηθξφηεξα ζέκαηα, ζχλδεζε ησλ ζεκάησλ, ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κείσζε ησλ 

ιαλζαζκέλσλ απνθξίζεσλ θαη βνεζεηψλ, αιιά θαη θαηαλφεζε θαη έθθξαζε ηεο γιψζζαο. 

Σέινο, ζην πξφγξακκα ΑΒΑ πεξηιακβάλνληαη ε κίκεζε, ε θνηλσληθνπνίεζε θαη ε γελίθεπζε. ( 

Lovaas, O. I., Koegel, R. L., Simmons, J. Q., & Long, J. 1973).   

χκθσλα κε ηνλ Lovaas, ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηελ αληίιεςε 

φηη ε αληακνηβή απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο κηαο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο ζε 

αληίζεζε κε ηελ ηηκσξία πνπ ειαηηψλεη ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο. ( Καιχβα 

2005 , Γελά 2002 ). Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο πξνζέγγηζεο βαζίδεηαη  ζην γεγνλφο φηη φιεο 

νη ζπκπεξηθνξέο είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κάζεζεο (Lovaas, 1987). 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε A.B.A –Lovaas, φηη απνηειεί κηα 

δηαδεδνκέλε πξψηκε εληαηηθή παξέκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα παηδηά κε απηηζκφ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεκείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη μεθηλά σο αηνκηθφ πξφγξακκα θαη 

θαηαιήγεη λα εληζρχεη ηε γελίθεπζε ησλ γλψζεσλ κε ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ. Ζ δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη 2 ρξφληα θαη 40 ψξεο εβδνκαδηαίσο. Σν πξφγξακκα απηφ παξέκβαζεο 

μεθηλά απφ ηελ εθκάζεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ ιφγνπ θαη απηφ εμππεξέηεζεο. ηε 

ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε  ζηαδηαθή δηδαζθαιία κε ιεθηηθψλ θαη ιεθηηθψλ δεμηνηήησλ κίκεζεο 

αιιά θαη ε εδξαίσζε ηεο απαξρήο ηεο ελαζρφιεζεο  κε παηρλίδηα. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

απνηειεζκαηηθφ ην πξφγξακκα ,ζεκαληηθή θξίλεηαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ αηφκσλ πνπ 

εξγάδνληαη κε ην παηδη ( Lovaas, O. 1., Ackerman, A. B., Alexander, D., Firestone, P., Perkins, 

J., & Young, D. 1980) 

Σα θνηλά ζεκεία ηνπ ΑΒΑ κε ην TEACCH είλαη πσο δίλνπλ έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο 

επηιεθηηθήο πξνζνρήο ζε αληηθείκελα, ιεθηηθήο θαη θηλεηηθήο κίκεζεο, πξφζιεςεο θαη 

έθθξαζεο ηνπ ιφγνπ, θαηάιιεινπ παηρληδηνχ θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Καη ηα δπν 

πξνγξάκκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ ξνπηίλα γηα ηελ ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο. Βαζηθή δηαθνξά ηνπο φκσο είλαη πσο ην TEACCH βαζίδεηαη ζην λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζηεξηδφκελν ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ελψ ην ΑΒΑ 

πξνζπαζεί λα ζεξαπεχζεη ηηο δηαηαξαρέο (Dawson and Osterling, 1997).  

     

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΒΑ –LOVAAS 
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Όζνλ αθνξά ην ΑΒΑ, πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα. Αξρηθά, ην 

παηδί δέρεηαη ηελ θαηάιιειε αθαδεκατθή εθπαίδεπζε, αθνχ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα έρεη 

ζηφρν λα εληζρχζεη ηηο καζεζηαθέο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ. Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεη ην 

πξφγξακκα ζηνπο γνλείο. Όρη κφλν ηνπο παξέρεη θάζε είδνπο ππνζηήξημε, αιιά ηαπηφρξνλα νη 

γνλείο ιακβάλνπλ κέξνο ζηε ζεξαπεία. ( Lovaas, 1987, Slomins, 2002). 

Ζ εθαξκνζκέλε αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο ζηνρεχεη φρη κφλν ζηελ ειάηησζε ή εμάιεηςε κηαο 

αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηεο εθδήισζεο. Δηδηθφηεξα, ζηνρεχεη 

ζηελ αθξηβή εξκελεία ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε νξηζκέλα γεγνλφηα ε θαηαζηάζεηο, 

ζην εξέζηζκα  δειαδή, θαη ζηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ γηα ην παηδί κε απηηζκφ, δειαδή ηελ 

αληίδξαζε. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη, αλαιχεηαη ε παξαπάλσ ζρέζε θαη 

ζρεδηάδεηαη έλα ζπζηεκαηηθφ πξφγξακκα. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε απνηειεί ε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ε εθκάζεζε λέσλ 

ρξήζηκσλ δεμηνηήησλ. Με ιίγα ιφγηα, ηα πξνγξάκκαηα εθαξκνζκέλεο αλάιπζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ αξθεηέο 

δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο πξνβιεκαηίδνπλ θαη δπζθνιεχνπλ ηα άηνκα πνπ 

δηαθαηέρνληαη απφ ην απηηζηηθφ θάζκα. (Harris, S. L., Handleman, J. S., and Jennett, H. K. 

2005) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο

  
 

Δθπαίδεπζε 

4.1 Δθπαίδεπζε θαη θαηάηαμε ζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ καζεηψλ µε απηηζκφ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ρξεηάδεηαη λα δηέπεηαη 

απφ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο αληηιήςεηο:  Σα άηνκα µε απηηζκφ  έρνπλ έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηα πξάγκαηα θαη θαηαλννχλ ηνπο αλζξψπνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο.  Ο 

ηξφπνο ζθέςεο ησλ αηφκσλ  απηψλ δελ είλαη θαηψηεξνο αιιά δηαθνξεηηθφο θαη ν  ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη λα αιιάμεη ην ίδην ην άηνκν  θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ 

αιιά λα ην βνεζήζεη λα θαηαλνεί θαη λα αληαπνθξίλεηαη  ζηηο απαηηήζεηο ησλ άιισλ, µε 

ζεβαζκφ ζηηο δηαθνξέο  ηθαλφηεηεο ηνπ.  

 

Δίλαη  βνεζεηηθή ε κεηαθνξά ηεο «γέθπξαο» ε νπνία  ρσξίδεη θαη ελψλεη ην άηνκν µε απηηζκφ 

κε ηνπο  άιινπο. Σν έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ελ γέλεη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο  

είλαη λα δψζεη ζην παηδί ηα απαξαίηεηα εθφδηα ψζηε λα ζέιεη θαη λα κπνξεί λα «δηαζρίζεη» ηε 

γέθπξα µφλν ηνπ γηα λα βξεζεί ζηελ άιιε άθξε ηεο. Κάηη ηέηνην  πξνυπνζέηεη φηη νη άιινη νη 

νπνίνη  βξίζθνληαη  απέλαληη ηνπ θαηαλννχλ ηηο δηαθνξέο ηνπ θαη ηηο απνδέρνληαη µε  ζεβαζκφ.  

 

Με ηνλ Ν.1566/1985 ηα άηνκα κε  απηηζκφ αλαγλσξίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά σο µία απηφλνκε  

θαηεγνξία παηδηψλ µε αλαπεξίεο, πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. χκθσλα 

µε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν. 2817/2000) αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο 

είλαη ε κέξηκλα  γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ µε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην γεληθφ 

ζρνιηθφ πιαίζην αιιά θαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο. Ο ζηφρνο ηεο ελζσκάησζεο 

αληαλαθιάηαη ζηελ γεληθή αξρή ηεο εμαζθάιηζεο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο πνπ δηέπεη ηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ Γεληθή Αγσγή. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  πξνζδηνξίδνληαη σο «Δληαία» γηα ηελ 

Δηδηθή Αγσγή, επηζεκαίλνληαο  ηνλ ζηφρν ηεο θάιπςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

παηδηψλ µε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ άπνςε φηη φια ηα παηδηά δηθαηνχληαη πξφζβαζε ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  αλαιχεηαη ζε δχν άμνλεο. 
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Οη  καζεηέο µε απηηζκφ  δηθαηνχληαη πξφζβαζε ζε έλα «επξχ θαη ηζνξξνπεκέλν» εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηα πξνγξάκκαηα  δελ πεξηνξίδνληαη ζε πξνζαξκνγέο ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ αιιά επεθηείλνληαη θαη ζηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ νη 

νπνίεο  αθνξνχλ ηελ ηδηαίηεξε θαηεγνξία ησλ καζεηψλ µε απηηζκφ. Καηά δεχηεξν, έρνπλ 

αλάγθε απφ ηδηαίηεξεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο  ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπο 

ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Οη παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο κέζνδνη βαζίδνληαη ζηελ ιεθηηθή 

επηθνηλσλία θαη ζηελ θνηλσληθή  αιιειεπίδξαζε. Γηα  ηνπο καζεηέο µε απηηζκφ  ε ρξήζε 

ηέηνησλ κεζφδσλ νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ  ηνπο απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

Έηζη,  ε ηδηαίηεξε θχζε ηνπ απηηζκνχ πξνζδηνξίδεη ηφζν ην πεξηερφκελν φζν θαη ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. πλεπψο, νη ζηφρνη ηεο πξφζβαζεο ησλ 

καζεηψλ µε απηηζκφ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ.  Σα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα  είλαη ζθφπηκν  λα  αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο γλσζηηθέο ηνπο αλάγθεο, πνπ 

πνηθίινπλ αλάινγα µε ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν θαη ηελ ειηθία ηνπο, λα αμηνπνηνχλ ζην 

θαιχηεξν  δπλαηφ βαζκφ  ηηο ηθαλφηεηέο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, λα  

επηθεληξψλνληαη ζηε δηακφξθσζε ζθεπηφκελσλ καζεηψλ, πνπ είλαη ζε ζέζε λα επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα θαη φρη ζηελ απφθηεζε απνζπαζκαηηθψλ γλψζεσλ ή ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ 

(Jordan & Powell, 1990˙Jordan & Powell, 1995).  

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  πξέπεη λα εζηηάδνπλ 

ζηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία, φπνπ νη 

καζεηέο  µε απηηζκφ εκθαλίδνπλ  ηηο πεξηζζφηεξεο θαη ρξφληεο δπζθνιίεο. Δίλαη επλφεην φηη νη 

δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε πνπ έρεη έλα άηνκν κε απηηζκφ 

παξεκπνδίδνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη ε έιιεηςε 

αθαδεκατθψλ γλψζεσλ. 

 

 

 

4.1.1 Δηδηθά ζρνιεία 

Οη πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ ησλ  παηδηψλ δηαιέγνπλ ηε ζρνιηθή δνκή, απφ απηέο πνπ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπο παξέρεη, θαη ζπλνδεχνπλ ην παηδί κέρξη εθεί φηαλ αξρίζεη ε 

ζρνιηθή ρξνληά. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, αληίζεηα.  πξέπεη λα αλαιάβνπλ ελεξγφ 

ξφιν γηα λα πεηχρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ζην ζρνιηθφ πιαίζην ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Απηφ ηηο πην πνιιέο θνξέο ζπλεπάγεηαη κηα ζεηξά απφ αμηνινγήζεηο ηνπ παηδηνχ θαη 
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δηαβνπιεχζεηο ηεο νηθνγέλεηαο κε εηδηθνχο θαη έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο δνκέο, εηδηθά 

φηαλ απηέο ζπαλίδνπλ φπσο ζηε ρψξα καο. πρλά νη γνλείο θαινχληαη λα πάξνπλ απνθάζεηο  νη 

νπνίεο  ζα επεξεάζνπλ θαίξηα ην κέιινλ θαη ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

 

Δπηθαλεηαθά ε άξηζηε επηινγή θαίλεηαη πξνθαλήο. Σν θαιχηεξν ζα ήηαλ  λα εληαρζεί ην 

απηηζηηθφ παηδί ζε κηα ηππηθή ζρνιηθή δνκή κε ζπλνκήιηθα παηδηά; Ζ έληαμε δελ είλαη 

απηφκαηε πνιχ δε πεξηζζφηεξν δεδνκέλε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ  ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο ζρνιηθήο έληαμεο νη νπνίεο  πνηθίινπλ απφ απφιπηα εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

δνκέο  κέρξη αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο. Απηέο είλαη: 

 Έληαμε ζε ζπκβαηηθέο ηάμεηο 

 Έληαμε ζε ζπκβαηηθέο ηάμεηο κε ππνζηήξημε 

 Έληαμε ζε ζπκβαηηθέο ηάμεηο κε παξάιιειε εληζρπηηθή δηδαζθαιία 

 Έληαμε ζην θπξίσο πξφγξακκα ζπκβαηηθψλ ηάμεσλ κε παξάιιειε παξαθνινχζεζε 

επηιεγκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηα άιια παηδηά (Yell, M., 2003). 

Απφ ηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο  ην παηδί αληηκεησπίδεηαη, ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, 

θαη ελζαξξχλεηαη  λα γίλεη αλεμάξηεην θαη παξαγσγηθφ κέινο ηεο θνηλσλίαο. Ζ εηδηθή αγσγή 

παξέρεη  εηδηθέο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο (δηαγλσζηηθέο, ηαηξηθέο, ςπρνινγηθέο, 

εθπαηδεπηηθέο), εηδηθά πξνγξάκκαηα, εηδηθνχο ρψξνπο θαη εηδηθά φξγαλα θαη κέζα κε  εηδηθέο 

ηερληθέο δηδαζθαιίαο 

Δπίζεο εηδηθή αγσγή ζεσξείηαη θάζε ηη ην επηπιένλ   ην νπνίν  πξνζθέξεηαη ζην παηδί θαη 

παξέρεηαη ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ηέηνηα πνπ λα θαιχπηεηαη νιφθιεξε ε ζρνιηθή δσή ηνπ 

παηδηνχ. 

Σα εηδηθά ζρνιεία είλαη έλαο άιινο ηξφπνο παξνρήο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ιεηηνπξγνχλ κε 

δχν θπξίσο κνξθέο  (Νηθνδήκνπ, ., 1994): 

Σα εηδηθά εκεξήζηα ζρνιεία ηα νπνία ζηεγάδνληαη ζε αλεμάξηεην δηδαθηήξην: Δίλαη ηα ζρνιεία 

ηα νπνία εμππεξεηνχλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο. 

Τπάξρνπλ ζρνιεία γηα θσθά θαη βαξήθνα, γηα ηπθιά θαη κεξηθψο βιέπνληα, γηα θηλεηηθά 

αλάπεξα θ.α.  θαη ηα εηδηθά ζρνιεία κε νηθνηξνθείν, φπνπ  ηα παηδηά κέλνπλ ζην ίδξπκα φιν ην 

εηθνζηηεηξάσξν κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα ηδξπκαηηζκνχ, θαθή ζπκπεξηθνξά 

θαη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα κάζεζε. ην εμσηεξηθφ ηα ζρνιεία απηά ηείλνπλ λα εθιείςνπλ 

ελψ ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ θπξίσο γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο ή αθνήο (Πφξπνδαο, 

Κ., 2003). 
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Σέινο είλαη θαη ηα  κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, φπνπ εθεί  ε αγσγή παξέρεηαη ζην παηδί είηε ζην 

ζπίηη, απφ εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ θαη κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ηεο "ππνζηεξηθηηθήο 

νκάδαο", είηε ζηνπο ρψξνπο λνζειείαο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ην παηδί ή ν έθεβνο 

αλαγθάδεηαη λα παξακείλεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο ηεο θαλνληθήο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Έηζη ιεηηνπξγνχλ εηδηθέο ηάμεηο ή ζρνιεία ζε λνζνθνκεία, ζε νξζνπεδηθέο 

θιηληθέο ή ζε ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα αλειίθσλ. 

Ζ εηδηθή αγσγή θξίλεηαη  απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ζσζηά ηα πξνβιήκαηα 

θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο. Δίλαη απαξαίηεην λα 

γίλεη απνταηξηθνπνίεζε ηεο εηδηθήο αγσγήο, θαη λα δνζεί ε δένπζα  ζεκαζία ζην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. ηελ Διιάδα, αληηκεησπίδνληαη  ηα εμήο πξνβιήκαηα: 

Σν βάιησκα ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

Σν εηηθεηάξηζκα ησλ παηδηψλ ζε ςπρσηηθά, εγθεθαινπαζή θηι. 

Σελ παξαπιάλεζε, απαηζηνδνμία θαη ζχγρπζε ησλ γνληψλ 

Σνλ απνθιεηζκφ ηνπ παηδηνχ απφ ηε θπζηνινγηθή ζρνιηθή θαη θνηλσληθή δσή 

 

Ζ ηαηξηθή δελ δχλαηαη  λα πξνζθέξεη νπζηαζηηθή βνήζεηα ζε απηφ ην  έξγν. Οη ςπρηαηξηθέο 

κειέηεο δελ δίλνπλ ζαθή απνηειέζκαηα θαη ζσζηή πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ, 

γηαηί  δελ ιακβάλνπλ ππ' φςηλ ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ θαζεκεξηλά κέζα 

ζηελ ηάμε. Μφλν ν εθπαηδεπηηθφο  είλαη δπλαηφ λα θξίλεη θαη λα ζηαζκίζεη ην πξφβιεκα ζηελ 

πξαγκαηηθή ηνπ δηάζηαζε.  

Απφ έξεπλεο έρεη απνδεηρηεί φηη ε εκπεηξία ηεο ζρνιηθήο  ηάμεο είλαη αλψηεξε απφ ηηο 

δηάθνξεο λεπξηθέο θαη ςπρνινγηθέο εμεηάζεηο. Ο εθπαηδεπηηθφο  πξέπεη λα απνθηήζεη ηδηαίηεξα 

πξνζφληα πξνθεηκέλνπ  λα ρεηξίδεηαη θαιχηεξα ηηο θαηαζηάζεηο. Αλ ν εθπαηδεπηηθφο  είρε ηηο 

απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη ε θνηλσλία  αλαγλψξηδε ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηα ζέκαηα 

ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο δελ ζα ππήξρε ηφζν κεγάιε ζρνιηθή απνηπρία, ε δηαξξνή ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα ήηαλ κηθξφηεξε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ γνλέσλ απφ ηνπο  

ππνηηζέκελνπο  "εηδηθνχο" ζα είρε εθκεδεληζηεί. Ζ επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην εηδηθφ 

ζρνιείν  είλαη απιά λα δερηεί θαη απηή ηελ ηδηφηεηά ηνπ (Bledsoe, R., 2003). 

4.2.1 Γηθαηώκαηα παηδηώλ ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε δηαθφξσλ κνξθψλ  αλαπεξίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 
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κπνξεί λα επηηεπρζεί  κε ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, ελφο θαιά εθπαηδεπκέλνπ  πξνζσπηθνχ θαη 

ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Έηζη,  απαηηείηαη λα ππάξρεη ελεκέξσζε 

ψζηε λα ππάξμεη επαηζζεηνπνίεζε ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, θηηάρλνληαο έηζη,  έλα 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ  αλεθηηθφ γηα φινπο, καθξηά απφ πξνθαηαιήςεηο θαη αξλεηηθά 

ζηεξεφηππα.  

 

Σα παηδηά κε απηηζκφ, αληηκεησπίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο ηηο νπνίεο θαινχληαη  λα 

μεπεξάζνπλ. Απφ ηε βξεθηθή ειηθία, εκθαλίδνπλ δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πνπ  

επεξεάδνπλ φιεο ηηο πξψηκεο δεμηφηεηέο ηνπο ζηνπο ηνκείο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο. Έηζη, ε αλάπηπμή ηνπο είλαη, , αληζνβαξήο θαη κεησκέλε, θαη γη‟ απηφ ην ιφγν 

ην πεξηβάιινλ ηνπο, πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη έλαλ αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν (Υξηζηνθίδεο, Υ., 

1991). 

 

Σν δηθαίσκα ζηελ παξαθνινχζεζε γεληθνχ ή εηδηθνχ ζρνιείνπ ηζρχεη ζην έπαθξν θαη γηα ηα 

απηηζηηθά παηδηά, νπνηνδήπνηε θη αλ είλαη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηφο. Ζ εθπαίδεπζε ηα 

βνεζάεη λα πεξηνξίζνπλ ηηο αλεπάξθεηέο ηνπο θαη γη‟ απηφ επηβάιιεηαη λα έρνπλ θαη απηά κία 

ηζφηηκε επθαηξία, γηα πξνζαξκνζκέλε ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο παξέκβαζε. 

 

Παξά ην γεγνλφο φκσο, φηη  παζνινγίεο φπσο ε δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ, έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

σο αλαπεξίεο απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, ε ελδεδεηγκέλε δηδαζθαιία, δελ 

παξέρεηαη ζην βαζκφ ηνλ νπνίν  απαηηείηαη αθφκε θαη ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Γηα ζρεδφλ ηξηάληα ρξφληα, πνιινί λφκνη θαη ππνδείμεηο θαη Δπξσπατθνί Υάξηεο έρνπλ 

εγθξηζεί, ρσξίο φκσο λα εθαξκφδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν. Απηφ δελ απνηειεί κφλν έιιεηςε 

ζεβαζκνχ γηα ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπο, αιιά εμαηηίαο ηεο κεξνιεπηηθήο θχζεο ηεο, επζεία 

παξαβίαζε ηεο Αξρήο ηεο κε – δηάθξηζεο. 

 

Ζ ρψξα καο,  ζπγθαηαιέγεηαη ζε απηέο ηηο ρψξεο ηηο νπνίεο  εθαξκφδνπλ κεξνιεπηηθή 

ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηδηαίηεξα κε ηε δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ, 

δηφηη, ελψ έρεη θαηαγξάςεη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία σο έλα θαιφ επίπεδν ηηο αλάγθεο  ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ ζηελ πξάμε ειάρηζηα εθαξκφδνληαη. Ζ εηζαγσγή ζηελ λνκνζεζία, ηεο 

ππνρξεσηηθφηεηαο  ζηελ εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε  ην 2000, θαζψο θαη θάπνησλ άιισλ 

ζεηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο  βειηηψζεθαλ ην 2008, απνηεινχλ  κία  

νπζηαζηηθή  πξνζπάζεηα γηα ηελ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε 

απηηζκφ αλαθνξηθά κε ηελ ηζφηηκε έληαμή ηνπο  ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Σζαγγάξε, Γ., 
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2006). 

 

Γπζηπρψο φκσο,  δηαρξνληθά,  ζηελ πξάμε επζέσο παξαβηάδνληαη θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

Σν δηθαίσκα ηεο θνίηεζεο ζηελ ζπλήζε ζρνιηθή ηάμε κε παξάιιειε ζηήξημε  δελ παξέρεηαη 

ζην ζχλνιφ ηνπ, εηδηθά  ζηελ Πεξηθέξεηα. 

 

Σν δηθαίσκα ηεο θνίηεζεο ζε εηδηθά ζηειερσκέλα ηκήκαηα έληαμεο, φπνπ θαη φηαλ 

ιεηηνπξγνχλ ζε ζρνιείν γεληθήο ή ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζπλήζσο δελ  δηαζέηεη θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, εμεηδηθεπκέλν  ζηνλ απηηζκφ. 

 

Σν δηθαίσκα ηεο θνίηεζεο ζε αλεμάξηεην ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο, φηαλ νη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, δελ επηηξέπνπλ ηελ έληαμή ηνπ, ζηα ζρνιεία ηνπ θνηλνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ Διιεληθή Πνιηηεία δελ απνηειεί κείδσλ ζέκα, αθνχ νη 

ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο γηα ηνλ απηηζκφ, πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

Υψξα καο, είλαη ειάρηζηεο.  

 

Σν δηθαίσκα παξνρήο εθπαίδεπζεο ζην ζπίηη, φηαλ ην παηδί,  δελ δχλαηαη λα εληαρζεί, νχηε ζηηο 

θνηλέο ηάμεηο, νχηε ζηα ηκήκαηα έληαμεο, έλεθα απηήο θαζεαπηήο ηεο πάζεζεο θαη ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο, νπδέπνηε παξέρεηαη. 

Έγθπξεο έξεπλεο  αλαθέξνπλ   φηη ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ κε Γηαηαξαρέο ηνπ Απηηζηηθνχ 

Φάζκαηνο ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ είλαη πάλσ απφ 1%, ελψ θαη ζε θάπνηεο κεκνλσκέλεο ρψξεο 

θζάλνπλ έσο θαη ην 2,6%. Με βάζε ην δηεζλψο  πνζνζηφ ν εθηηκψκελνο, πιεζπζκφο ησλ 

αηφκσλ κε   Γηαηαξαρέο ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο  ζηελ Διιάδα, είλαη ηεο ηάμεο άλσ ησλ 

100.000 θαη επνκέλσο ε ρψξα καο, ζηεξεί ηνπ δηθαηψκαηνο δεκφζηαο «δηά βίνπ εθπαίδεπζεο», 

ζην 90% θαη πάλσ ησλ Διιήλσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Δλ θαηαθιείδη,  ζηελ Διιάδα, 

εληάζζνληαη κελ ηα παηδηά κε απηηζκφ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αιιά ε έληαμε απηή 

ζαθέζηαηα δελ είλαη ηζφηηκε κε ηα κε αλάπεξα παηδηά (Υίησγινπ – Αλησληάδνπ, Μ., 2003). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο

  

 
ΣΗΓΜΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΑΤΣΗΣΗΚΧΝ ΑΣΟΜΧΝ 

 

Παξαθνινπζψληαο θαλείο ηελ πνξεία αηφκσλ κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, 

είλαη δηάρπηε ε αίζζεζε φηη  ηα άηνκα απηά, βηψλνπλ πξαγκαηηθά κεγάιεο δπζθνιίεο ζε 

ζηνηρεηψδεηο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 

(γιψζζα ηνπ ζψκαηνο). Μνξθέο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ δέρνληαη νη ίδηνη θαη νη νηθνγέλεηεο 

ηνπο απφ ην ζεκείν πνπ ε θάζε δηαηαξαρή γίλεηαη εκθαλήο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001). Ζ 

πνιηηεία πξέπεη λα πξνρσξά ζηελ ζέζπηζε, αλαγλψξηζε θαη ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ απηψλ 

ησλ αηφκσλ, θαζψο θαη ζηελ αλάιεςε  ηεο επζχλεο γηα ηελ ελζσκάησζε   ηνπο εληφο ησλ 

θφιπσλ ηεο (Σδνπξηάδνπ, θά., 2005). 

 

 

     5.1 Κνηλωληθόο ζηηγκαηηζκόο 

 

Σα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ ίζσο απνηεινχλ ή ζα έπξεπε λα 

απνηεινχλ ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Σα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπεξία θαζίζηαληαη εληνλφηεξα αλάινγα κε ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Grigal & al, 2005).  

Ο θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο, σο θαηλφκελν, έρεη ξίδεο πνπ εηζδχνπλ ζην βάζνο ηνπ 

ρξφλνπ. Ο φξνο “stigma”, πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία αιιά θαη 

δηεζλψο, κε κηθξέο παξαιιαγέο, πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή γιψζζα, φπνπ 

«ζηίγκα» ζεκαίλεη έλα ζεκάδη αλεμίηειν ζε θάπνηνλ πνπ ε θνηλσλία επηζπκεί λα μερσξίδεη, 

ππνδειψλνληαο αξλεηηθέο θαη απαμησηηθέο ηδηφηεηεο ζ‟ απηφλ. Ζ εηπκνινγία θαη ην λφεκα ηεο 

ιέμεο «ζηίγκα» πξνδίδεη ηε ζεκαζηνινγηθή θφξηηζε πνπ έρεη ζπζζσξεχζεη αλά ηνπο αηψλεο: 

ηελ αξραία Διιάδα ζεκάδεπαλ ηνπο δνχινπο γηα λα θαηαζηήζνπλ ζαθή ηελ ππνδεέζηεξε 

ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε. ην Μεζαίσλα ζηηγκάηηδαλ κε ππξαθησκέλν 

ζίδεξν ηνπο εγθιεκαηίεο, ηνπο «παξεθθιίλνληεο» γεληθφηεξα, σο ζεκάδη δηαπφκπεπζεο, ψζηε 

λα γίλεη επδηάθξηηε ε «κηαξή» ζπκπεξηθνξά ηνπο (Zartaloudi, Madianos, 2010).  
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Σα άηνµα, ζηα νπνία έρεη επηδνζεί ε εηηθέηα ηνπ δηαθνξεηηθνχ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο 

ηνπο, ζεµαδεχνληαη απφ µία βαζεηά απαμίσζε (Goffman 1963), ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ 

αξλεηηθά ζηεξεφηππα, απφξξηςε, ραµειφ θνηλσληθννηθνλνµηθφ επίπεδν θαη βεβαίσο έληνλεο 

θνηλσληθέο θαη αηνµηθέο δηαθξίζεηο Οη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπ, ε άληζε δειαδή θαη 

κεξνιεπηηθή κεηαρείξηζε εμαηηίαο ηεο ςπρηθήο λφζνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε ζηέξεζε ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ απνιακβάλεη ν θάζε πνιίηεο, απαληψληαη ζε θαίξηνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θνηλσληθή ππφζηαζε ηνπ αηφκνπ: ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ εχξεζε θαηνηθίαο, αθφκα 

θαη ζηελ αληηκεηψπηζε πνπ ιακβάλεη απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Σν ζηίγκα νξζψλεηαη σο 

εκπφδην ζηελ φπνηα πξνζπάζεηα ηνπ ςπρηθά πάζρνληα γηα κηα αμηνπξεπή θαη απηφλνκε 

δηαβίσζε ζηελ θνηλσλία, ππνβαζκίδνληαο ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ (Οηθνλφκνπ 

θ.ά. 2007).      

Παξά ηηο εηδηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ελ γέλεη πξνζπάζεηεο πνπ κέρξη ηψξα έρνπλ 

θαηαβιεζεί, ην ζηίγκα πνπ ζπλνδεχεη ηελ ςπρηθή αζζέλεηα είλαη δχζθνιν λα εθξηδσζεί. Δίλαη 

εληππσζηαθφ φηη, ζην ζχγρξνλν θφζκν ηεο άλζεζεο ησλ αλζξσπηζηηθψλ θηλεκάησλ, ην 

θνηλσληθφ ζηίγκα πνπ ζπλνδεχεη ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο παξακέλεη ηζρπξφ θαη επηθξαηνχλ 

αθφκα ε άγλνηα θαη νη απαμησηηθέο ινγηθέο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ε 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο αλαδεηθλχεηαη ζε θνκβηθήο ζεκαζίαο παξάκεηξν γηα ηε 

ζχγρξνλε, νινθιεξσκέλε θαη πνιπδηάζηαηε αληηκεηψπηζε ηεο ςπρηθήο λφζνπ, ελψ 

ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη παγθφζκην δεηνχκελν (θαπηλάθεο, 2012). 

 

 

 

5.2  Πνηόηεηα δωήο 

 

Ζ πνηφηεηα δσήο, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

ηαηξηθήο θνηλφηεηαο θαη άιισλ εηδηθνηήησλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. Ωο φξνο έρεη δερηεί 

πνιιαπιέο ζεκαζηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, θπξίσο φκσο πεξηθιείεη παξακέηξνπο ηεο θαιήο 

ςπρηθήο, θνηλσληθήο θαη ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ, εζηηάδνληαο ζηελ ππνθεηκεληθή 

ηνπ εθηίκεζε. 

Γηα ηνλ ΠΟΤ, ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη ζηελά ζπλδεδεµέλε µε ηελ 

ππνθεηµεληθή αληίιεςε ησλ αηφµσλ γηα ηε ζέζε ηνπο ζηε δσή, µέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

πνιηηηζµηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ ζπζηήµαηνο αμηψλ ηεο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία δνπλ θαη 

ζε ζπλάξηεζε µε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο, ηα πξφηππα θαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο (THE WHOQOL GROUP 1995). 

ηελ ηαηξηθή ν φξνο πνηφηεηα δσήο απεπζχλεηαη ζηηο αλζξψπηλεο παξακειεκέλεο 

αλάγθεο απφ ην ζχζηεκα πγείαο θαη ην θξάηνο πξφλνηαο. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ φζνπο 
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επηζπκνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ζηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ηηο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ αηνκηθψλ 

πξνηηκήζεσλ θαη λα είλαη επαίζζεηε ζηηο αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηεο αζζέλεηαο, φζν θαη ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ αζζελψλ.  

 

5.3 Γηθαηώκαηα αηόκωλ κε απηηζκό θαη αλαπεξία 

 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνηεινχλ εζηθέο αξρέο πνπ ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλήζσο πξνζηαηεχνληαη σο λφκηκα δηθαηψκαηα θαηά ην εζληθφ 

θαη δηεζλέο δίθαην. Θεσξνχληαη σο «θνηλψο αληηιακβαλφκελα αλαπαιινηξίσηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα πνπ θάζε άηνκν δηθαηνχηαη απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ. Απηά πεξηιακβάλνπλ 

αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα φπσο ην δηθαίσκα ζηε δσή θαη ηελ ειεπζεξία, ηελ ειεπζεξία 

ζθέςεο θαη έθθξαζεο, θαζψο θαη ηελ ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ. ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα, φπσο ην 

δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ην δηθαίσκα ζηελ πγεία, ην δηθαίσκα ζηελ ηξνθή, ην δηθαίσκα ζηελ 

θαηνηθία, ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ πνιηηηζκφ. 

Απφ ηνλ Κχιηλδξν ηνπ Κχξνπ ην 539 Π.Κ.  ζηε Μagna Carta ηνπ 1215 θαη ηε 

Γηαθήξπμε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ηνπ 1948 θαη ηε ζπλζήθε ηεο Νίθαηαο ην 2001,   

ζπζηήκαηα θαηαλνκήο ππνρξεψζεσλ θαη απφδνζεο δηθαησκάησλ, πνπ εκπεξηέρνπλ αληηιήςεηο 

πεξί δηθαηνζχλεο, πνιηηηθήο λνκηκφηεηαο, αλζξψπηλεο επεκεξίαο, επεδίσθαλ λα θαηαζηήζνπλ 

πξαγκαηηθφηεηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα.  Ζ δηαθήξπμε ησλ γηα ηα Γηθαηψκαηα Αλαπήξσλ 

Αηφκσλ (1975) ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θαζψο θαη άιιεο δηαθεξχμεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππ' φςηλ. 

Καζίζηαηαη ζαθέο φηη  ππάξρεη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ θαιχπηεη ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη πξφζεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

απνθαηάζηαζε πξνο κηα θαηεχζπλζε απφθηεζεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο.  ηελ νπζία ζπλίζηαηαη ε πηνζέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ γηα ηελ 

αλαπεξία θαη ζπλαθφινπζα ηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα ζρεδηάδεη θαη λα κεξηκλά γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο δσήο κε ηξφπν ψζηε λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
 

πλνςίδνληαο, ν απηηζκφο απνηειεί κηα ηζφβηα αλαπεξία. Σν απηηζηηθφ άηνκν δελ κπνξεί λα 

μεθχγεη απφ ην θάζκα απηφ, κπνξεί φκσο κε ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία θαη θξνληίδα λα βειηησζεί 

θαη λα δηδαρηεί θάπνηεο ηερληθέο απηνζπληήξεζεο θαη ε κέζνδνο TEACCH έρεη σο ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα, ην νπνίν άιισζηε είλαη θαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο ηεο, ηε δηαξθή ππελζχκηζε ηεο 

αηνκηθφηεηαο θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο. Σν θάζε παηδί , είλαη μερσξηζηφ νλ.  Χο απνηέιεζκα , ην 

πξφγξακκά ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλν , πξνζαξκνζκέλν ζηηο κνλαδηθέο αλάγθεο θαη 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Ζ παξαπάλσ άπνςε εληζρχεηαη αλ ιάβεη θαλείο ππ φςηλ ηνπ ην γεγνλφο φηη 

απψηεξνο ζηφρνο ηεο TEACCH είλαη ε αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηα βνεζήκαηα ζε πξψην ζηάδην , 

θαη ζηε ζπλέρεηα ε επίηεπμε ησλ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο λα ζπκβνπιεχεηαη ην 

εκεξήζην πξφγξακκά ηνπ . Με άιια ιφγηα, ην πξφγξακκα απηφ ζηνρεχεη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δσήο 

κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ζην απηηζηηθφ άηνκν κηα 

παξαγσγηθή δσή κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν . (Mesibov G. 1998 )  

Σέινο , αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ην απηηζηηθφ άηνκν ζα πξέπεη λα δέρεηαη πνηθηιία παξεκβάζεσλ 

θαζψο κεγαιψλεη. Καη απηφ γηαηί νη δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο είλαη πνιχπιεπξεο θαη 

ρξφληεο .Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο νη ζεξαπεπηηθέοαπηέο παξεκβάζεηο δηαδέρνληαη ε κία ηελ 

άιιε θαη είλαη αιιεινεμαξηψκελεο θαηά θάπνην ηξφπν. Αξρηθφ ζεξαπεπηηθφ πιαίζην απνηεινχλ ην 

νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ε κηθξή ινηπφλ ειηθία , νη ζηφρνη ηεο ζεξαπείαο αθνξνχλ 

ηελ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζε εζηθφ θαη 

αθαδεκατθφ επίπεδν αιιά θαη ηελ ςπρνεθπαίδεπζε θαη ζπκβνπιεπηηθή παξνρή ζηνπο γνλείο. ε 

επφκελν ζηάδην ,νη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

,ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξν ρεηξηζκφ απαηηνχλ πξνβιήκαηα φπσο ε αληηκεηψπηζε ηεο 

θαηάζιηςεο , ηνπ άγρνπο θαη θάπνησλ ςπραλαγθαζηηθψλ – θαηαλαγθαζηηθψλ ζπκπησκάησλ ηα 

νπνία κπνξεί λα θαηαζηνχλ ζεξαπεχζηκα αλ ηεξεζεί ε θαηάιιειε αγσγή, είηε ςπρνζεξαπεπηηθή , 

είηε θαξκαθεπηηθή.  
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                                       ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ  

Δηζαγωγή 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ εθπφλεζα κε ζέκα «Αιζθηηηπιακό Πποθίλ Των 

Αςηιζηικών Αηόμων». 

 

Δξεπλεηηθή Μέζνδνο 

Ζ επηζηεκνληθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε πνζνηηθή έξεπλα.  

 

Πνζνηηθή Έξεπλα 

θνπφο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο είλαη ε εχξεζε ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ παξαγφλησλ. Ζ πνζνηηθή 

έξεπλα αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, 

καζεκαηηθά κνληέια θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα παξαηεξήζεσλ θαη επηδηψθεηαη γελίθεπζε ζε έλα επξχηεξν πιεζπζκφ. Ζ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ γίλεηαη κε δνκεκέλα πξσηφθνιια, φπσο εξσηεκαηνιφγηα, θιίκαθεο θαη δνθίκηα 

επηηεπγκάησλ. 

 

Δξεπλεηηθό Δξγαιείν 

Δξεπλεηηθφ εξγαιείν είλαη ην εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. 

 

 Γείγκα 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 5 άηνκα κε απηηζκφ ειηθίαο 3 – 26 εηψλ ζηελ πεξηνρή 

Κνκνηελήο, Ν. ΡΟΓΟΠΖ. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο γνλείο ησλ 

αηφκσλ δηαγλσζκέλσλ κε απηηζκφ. 

 

Εεηνύκελα 

Σν δεηνχκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ λα ζθηαγξαθήζνπκε, "δσγξαθίζνπκε" ην αηζζεηεξηαθφ πξνθίι ησλ 
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απηηζηηθψλ αηφκσλ θαη λα ειέγμνπκε αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επαιεζεχνπλ ηε ζεσξία. 

 

 

 

 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ: 

 

ύληνκν Αηζζεηεξηαθό Πξνθίι  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΠΑΗΓΗΟΤ:  
 

ΦΤΛΟ:                                                                                                                               
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ:  
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΜΠΛΖΡΧΖ:  
 

ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ ΑΠΟ:                                                                                                  
 

ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ:                                                                                                      
 
 
 
 

Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ην ηεηξάγσλν πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ην 

παηδί ζαο παξνπζηάδεη ηηο αθφινπζεο ζπκπεξηθνξέο. Παξαθαινχκε απαληήζηε ζε φιεο ηηο 

πξνηάζεηο. Αλ δελ κπνξείηε λα ζεκεηψζεηε θάηη, επεηδή δελ έρεηε παξαηεξήζεη ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά ή επεηδή πηζηεχεηε φηη δελ ηζρχεη γηα ην παηδί ζαο, παξαθαινχκε ζεκεηψζηε Υ 

πάλσ ζηνλ αξηζκφ απηήο ηεο εξψηεζεο.  Παξαθαινχκε κε γξάθεηε ζηε γξακκή Καζαξφ 

πλνιηθφ θνξ Σκήκαηνο.  
 

ΠΑΝΣΑ- Όηαλ ηνπ παξνπζηάδεηαη ε επθαηξία, ην παηδί ζαο πάληα  

αληαπνθξίλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζε πνζνζηφ100% ηνπ ρξφλνπ.  
 

ΤΥΝΑ - Όηαλ ηνπ παξνπζηάδεηαη ε επθαηξία, ην παηδί ζαο ζπρλά  

αληαπνθξίλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, πεξίπνπ 75% ηνπ ρξφλνπ.  
 

ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ - Όηαλ ηνπ παξνπζηάδεηαη ε επθαηξία, ην παηδί ζαο  

αληαπνθξίλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηζηαζηαθά , πεξίπνπ 50% ηνπ ρξφλνπ.  
 

ΠΑΝΗΑ - Όηαλ ηνπ παξνπζηάδεηαη ε επθαηξία, ην παηδί ζαο αληαπνθξίλεηαη κε  

απηφλ ηνλ ηξφπν ζπάληα, πεξίπνπ 25% ηνπ ρξφλνπ.  
 

ΠΟΣΔ - Όηαλ ηνπ παξνπζηάδεηαη ε επθαηξία, ην παηδί ζαο πνηέ δελ  
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αληαπνθξίλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 0% ηνπ ρξφλνπ.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Δπαηζζεζία αθήο  
 

1.   Δθθξάδεη έληνλν εθλεπξηζκφ θαηά ηελ πξνζσπηθή πεξηπνίεζε (γηα παξάδεηγκα, 

παιεχεη ή θιαίεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνπξέκαηνο, ηνπ πιπζίκαηνο ηνπ πξνζψπνπ, 

θνςίκαηνο ησλ λπρηψλ ηνπ ρεξηνχ).  

  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

2.   Πξνηηκά καθξπκάληθα ξνχρα ελψ θάλεη δέζηε ή θνληνκάληθα ελψ θάλεη  
θξχν.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

3.   Απνθεχγεη λα πεξπαηά μππφιπην, ηδηαίηεξα ζηελ άκκν ή ζην γξαζίδη.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

4.   Αληηδξά κε έληνλα ζπλαηζζήκαηα ή επηζεηηθά ζην άγγηγκα  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

5.   Απνθεχγεη λεξφ πνπ εθηνμεχεηαη 

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

6.   Γπζθνιεχεηαη λα ζηέθεηαη ζε ζεηξά ή θνληά ζε άιινπο αλζξψπνπο  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

7.   Σξίβεη ή μχλεη έληνλα έλα ζεκείν ζην νπνίν ην έρνπλ πξνεγνπκέλσο  
αγγίμεη.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

Δπαηζζεζία Γεύζεο/ Όζθξεζεο  
 

8.   Απνθεχγεη νξηζκέλεο γεχζεηο ή κπξσδηέο θαγεηψλ πνπ ζπλήζσο είλαη  

κέξνο ηεο παηδηθήο δηαηξνθήο.   

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

9.   Θα επηιέμεη κφλν νξηζκέλεο γεχζεηο (απαξηζκήζηε:           ).  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

10. Πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πθέο/ζεξκνθξαζίεο ηξνθψλ  
(απαξηζκήζηε:                                            ).  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ         ΠΟΣΔ   
  

11. Δπηιεθηηθφ ζην θαγεηφ, ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ πθή ησλ ηξνθψλ.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ         ΠΟΣΔ       
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Δπαηζζεζία Κηλεηηθόηεηαο  
 

12. Γίλεηαη αλήζπρν θαη εθλεπξίδεηαη, φηαλ ηα πφδηα δελ αθνπκπνχλ ζην  
έδαθνο.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ 

 

13. Φνβάηαη ηηο πηψζεηο θαη ηα χςε.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

14. Γελ ηνπ αξέζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ην θεθάιη είλαη αλάπνδα (γηα 

παξάδεηγκα, θσινηνχκπεο, πάιε).  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

Αλεπαξθήο απόθξηζε/Αλαδεηά αηζζεηεξηαθή εκπεηξία  
 

15. Απνιακβάλεη παξάμελνπο ζνξχβνπο/επηδηψθεη λα θάλεη ζφξπβν γηα ηνλ  
ζφξπβν θαη κφλν.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

16. Δπηδηψθεη φισλ ησλ εηδψλ ηηο θηλήζεηο θαη απηφ επεξξεάδεη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ ξνπηίλα 

(π.ρ., δελ κπνξεί λα ζηαζεί αθίλεην, ηξεκνπαίδεη ηα δάρηπια ησλ πνδηψλ ή ησλ ρεξηψλ ή 

άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο).  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

17. Γίλεηαη ππεξβνιηθά επεξέζηζην θαηά ηε δηάξθεηα θηλεηηθήο  
δξαζηεξηφηεηα.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   

  
18. Αγγίδεη αλζξψπνπο θαη αληηθείκελα.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

19. Μνηάδεη λα κελ ην αληηιακβάλεηαη, φηαλ ην πξφζσπν ή ηα ρέξηα ηνπ είλαη  
ιεξσκέλα.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

20. Αιιάδεη ζπλερψο δξαζηεξηφηεηα, κε ηξφπν πνπ επεξεάδεη ην παηρλίδη.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

21. Αθήλεη ξνχρα “ζηξαβνθνξεκέλα” ζην ζψκα ηνπ.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

Φηιηξάξηζκα Αθνπζηηθώλ Δξεζηζκάηωλ  
 

22. Αθαηξείηαη ή δπζθνιεχεηαη λα ιεηηνπξγήζεη, φηαλ ππάξρεη πνιχο  

ζφξπβνο ηξηγχξσ.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

23. Γείρλεη λα κελ αθνχεη ηη ιέηε (γηα παξάδεηγκα, δελ “παξαθνινπζεί” ηη  
ιέηε ή κνηάδεη λα ζαο αγλνεί).  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

24. Γε κπνξεί λα εξγαζηεί φηαλ ππάξρεη ζφξπβνο ζην πεξηβάιινλ (γηα  
παξάδεηγκα: αλεκηζηήξαο, ςπγείν).  
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  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ 

 

25. Γπζθνιεχεηαη λα νινθιεξψλεη εξγαζίεο, φηαλ ην ξαδηφθσλν είλαη  
αλνηρηφ.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

26. Γελ απνθξίλεηαη, φηαλ θσλάδνπλ ην φλνκά ηνπ, αιιά εζείο μέξεηε φηη ην  
παηδί αθνχεη ρσξίο λα έρεη θαλέλα πξφβιεκα.   

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

27. Έρεη δπζθνιία σο πξνο ηελ επίδεημε πξνζνρήο.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
 

 

Υακειή ελέξγεηα/ Αδύλακν  
 

28. Μνηάδεη λα έρεη αδχλακνπο κχεο.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

29. Κνπξάδεηαη εχθνια, εηδηθά φηαλ ζηέθεηαη ή έρεη ζπγθεθξηκέλε ζηάζε  
ζψκαηνο.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

30. Έρεη αδπλακία ζην λα θξαηάεη θάηη κε ηα ρέξηα.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

31. Γε κπνξεί λα ζεθψλεη βαξηά αληηθείκελα (γηα παξάδεηγκα: είλαη αδχλακν  
ζε ζχγθξηζε κε παηδηά ίδηαο ειηθίαο).  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

32. Υξεζηκνπνηεί ζηεξίγκαηα γηα λα ππνζηεξίμεη ηνλ εαπηφ ηνπ (αθφκα θαη  
θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηφηεηαο).  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

33. Υακειή αληνρή/ θνπξάδεηαη εχθνια.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
 

 

Οπηηθή/ Αθνπζηηθή επαηζζεζία  
 

34. Αληηδξά αξλεηηθά ζε απξφζκελνπο ή δπλαηνχο ζνξχβνπο (γηα παξάδεηγκα: θιαίεη ή 

θξχβεηαη ζην ζφξπβν ηεο ειεθηξηθήο ζθνχπαο, γαπγίζκαηνο ζθπιηψλ, ζηεγλσηήξα 

καιιηψλ).  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

35. Κξαηά ηα ρέξηα ηνπ πάλσ ζηα απηηά, γηα λα ηα πξνζηαηεχζεη απφ ηνλ  
ήρν.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

36. Δλνριείηαη απφ ιακπεξά θψηα, ελψ νη άιινη έρνπλ ήδε πξνζαξκνζηεί  
ζην θψο  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
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37. Παξαθνινπζεί ηνλ θαζέλα πνπ θηλείηαη ζηνλ ρψξν.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   
  

38. Καιχπηεη ηα κάηηα ή ηα κηζνθιείλεη, γηα λα ηα πξνζηαηέςεη απφ ην θσο.  

  ΠΑΝΣΑ          ΤΥΝΑ             ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ        ΠΑΝΗΑ        ΠΟΣΔ   

 

 

                                            

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 
Απνηειέζκαηα γηα ην ζύληνκν αηζζεηεξηαθό πξνθίι 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηήζεσλ γηα ηελ επαηζζεζία ηεο θσλήο πξνέθπςαλ ηα εμήο:  Απφ ηα 5 

άηνκα 2 απάληεζαλ πσο εθθξάδεη ζχληνκν εθλεπξηζκφ θαηά ηελ πξνζσπηθή ηνπ πεξηπνίεζε πάληα 

θαη 2 άηνκα ην θάλνπλ πεξηζηαζηαθά. 4 άηνκα πεξηζηαζηαθά πξνηηκνχλ καθξπκάληθα ξνχρα ελψ 

θάλεη δέζηε ή ην αληίζεην θαη 1 άηνκν ην θάλεη πάληα. Έλα απφιπην πνηέ δελ πεξπαηά μππφιπην 

θαη 1 άηνκν ην θάλεη ζπάληα. Σέινο, 1 άηνκν δελ αληηδξά κε έληνλα ζπλαηζζήκαηα ή επηζεηηθά ζην 

άγγηγκα θαη βιέπνπκε πσο είλαη κνηξαζκέλεο νη απαληήζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Πίλαθαο 1 Δπαηζζεζία αθήο 

 Πάληα πρλά Πεξηζηαζηαθά πάληα Πνηέ 
Δθθξάδεη 

ζύληνκν 

εθλεπξηζκό θαηά 

ηελ πξνζωπηθή 

ηνπ πεξηπνίεζε 

2 1 2   

Πξνηηκά 

καθξνκάληθα 

ξνύρα ελώ θάλεη 

δέζηε ή ην 

αληίζεην 

1  4   

Απνθεύγεη λα 

πεξπαηά 

μππόιπην 

1  2 1 1 

Αληηδξά κε 

έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα ή 

επηζεηηθά ζην 

άγγηγκα 

1 1 1 1 1 

Απνθεύγεη λεξό 

πνπ εθηνμεύεηαη 
 1 1 2 1 

Γπζθνιεύεηαη λα 

ζηέθεηαη ζε 

ζεηξά ή θνληά ζε 

άιινπο 

αλζξώπνπο 

1 2  2  
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Αλαθνξηθά κε ηελ επαηζζεζία γεχζεο φζθξεζεο, 3 άηνκα ζπάληα απνθεχγνπλ νξηζκέλεο γεχζεηο 

πνπ είλαη κέξνο ηεο δηαηξνθήο, 1 άηνκν απάληεζε πσο ζπρλά ζα επηιέμεη κφλν νξηζκέλεο γεχζεηο 

θαη 2 άηνκν δελ πεξηνξίδνληαη πνηέ ζε ζπγθεθξηκέλεο πθέο θαγεηψλ. Σέινο 2 άηνκα απάληεζαλ 

πσο δελ είλαη πνηέ επηιεθηηθά ζην θαγεηφ. 

 

Πίλαθαο 2: Δπαηζζεζία γεχζεο φζθξεζε 

 πάληα πρλά πεξηζηαζηαθά πάληα πνηέ 

Απνθεύγεη 

νξηζκέλεο 

γεύζεηο πνπ 

είλαη κέξνο 

ηεο δηαηξνθήο 

 1 1 3  

Θα επηιέμεη 

κόλν 

νξηζκέλεο 

γεύζεηο 

 1 1 2 1 

Πεξηνξίδεηαη 

ζε 

ζπγθεθξηκέλεο 

πθέο 

ζεξκνθξαζίεο 

θαγεηώλ 

 1 1 1 2 

Δίλαη 

επηιεθηηθό 

ζην θαγεηό 

  2 1 2 

 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ επαηζζεζία θηλεηηθφηεηαο, 2 άηνκα δήισζαλ πσο πνηέ δελ γίλνληαη αλήζπρα θαη 

εθλεπξίδνληαη φηαλ αθνπκπνχλ ηα πφδηα ηνπο ζην έδαθνο, 3 άηνκα απάληεζαλ πσο δελ θνβνχληαη 

ηηο πηψζεηο θαη 3 εξσηεζέληεο δήισζαλ πσο δελ ηνπ αξέζνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ην θεθάιη 

είλαη αλάπνδα. 

 

 

Πίλαθαο 3: Δπαηζζεζία θηλεηηθφηεηαο 

 Πάληα πρλά Πεξηζηαζηαθά πάληα Πνηέ   

Σξίβεη ή μύλεη 

έληνλα ζην νπνίν 

ην έρνπλ 

πξνεγνπκέλωο 

αγγίμεη 

  3 1 1 
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Γίλεηαη 

αλήζπρν θαη 

εθλεπξίδεηαη 

φηαλ ηα πφδηα 

ηνπ δελ 

αθνπκπνχλ ζην 

έδαθνο 

1 1 1  2   

Φνβάηαη ηηο 

πηψζεηο θαη ηα 

χςε 

1 1   3   

Γελ ηνπ 

αξέζνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο 

φπνπ ην θεθάιη 

είλαη αλάπνδα 

 3   2   

 
Απφ ηηο απαληήζεηο πξνθχπηεη πσο νη εξσηεζέληεο δελ έρνπλ ζέκα ζην λα απνιακβάλνπλ μέλνπο 

ζνξχβνπο, θαη απνιακβάλνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηηο θηλήζεηο επεξεάδνληαο ηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα. 

2 άηνκα δήισζαλ πσο ζπάληα αγγίδνπλ αλζξψπνπο θαη αληηθείκελα θαη 4 άηνκα αιιάδνπλ ζπρλά 

δξαζηεξηφηεηα κε ηξφπν πνπ επεξεάδεηαη ην παηρλίδη. Καη αθήλνπλ ξνχρα ζηξαβνθνξεκέλα ζην 

ζψκα ηνπο. 

 

 
Πίλαθαο 4: Αλεπαξθήο απφθξηζε/αλαδεηά αηζζεηεξηαθή εκπεηξία 

 

 Πάληα πρλά Πεξηζηαζηαθά πάληα Πνηέ 
Απνιακβάλεη 

παξάμελνπο 

ζνξύβνπο 

 2 2   

Δπηδηώθεη όιωλ 

ηωλ εηδώο ηηο 

θηλήζεηο θαη απηό 

επεξεάδεη ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ 

ξνπηίλα 

 2 2 2  

Γίλεηαη 

ππεξβνιηθά 

επεξέζηζην θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο 

θηλεηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

1 1 1 1 1 

Αγγίδεη 

αλζξώπνπο θαη 

αληηθείκελα 

1 1 1 2  

Μνηάδεη λα κελ 

αληηιακβάλεηαη 
2 1   2 
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όηαλ έρεη 

ιεξωκέλα ρέξηα ή 

πξόζωπν 

Αιιάδεη ζπλερώο 

δξαζηεξηόηεηα κε 

ηξόπν πνπ 

επεξεάδεη ην 

παηρλίδη 

 4 1   

Αθήλεη ξνύρα 

ζηξαβνθνξεκέλα 

ζην ζώκα ηνπ 

 3   2 

 

Αλαθνξηθά κε ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα 3 έρνπλ πξφβιεκα θαη δπζθνιεχνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

φηαλ ππάξρεη πνιχο ζφξπβνο, 2 άηνκα ζπάληα αθνχλ ηη ιέλε νη άιινη θαη 2 δελ κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ φηαλ ππάξρεη ζφξπβνο ζην πεξηβάιινλ θαη 4 άηνκα αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ζην λα 

αληαπνθξηζνχλ φηαλ θσλάδνπλ ην φλνκα ηνπο. 

 

 

 

Πίλαθαο 5: Φηιηξάξηζκα αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ 

 

 Πάληα πρλά Πεξηζηαζηαθά πάληα Πνηέ 
Αθαηξείηαη ή 

δπζθνιεύεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη όηαλ 

ππάξρεη πνιύο 

ζόξπβνο 

1 2 1 1  

Γείρλεη αλ κελ 

αθνύεη ηη  ιέηε 
 2 1 2  

Γελ κπνξεί λα 

εξγαζηεί όηαλ 

ππάξρεη ζόξπβνο 

ζην πεξηβάιινλ 

 2 1  2 

Μπνξεί λα 

νινθιεξώλεη 

εξγαζίεο όηαλ ην 

ξαδηόθωλν είλαη 

αλνηρηό 

 2   2 

Γελ 

αληαπνθξίλεηαη 

όηαλ θωλάδνπλ ην 

όλνκα ηνπ 

 2 2  1 

Έρεη δπζθνιία ωο 

πξνο ηελ επίδεημε 

πξνζνρήο 

 3   1 
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3 άηνκα δελ έρνπλ πξφβιεκα ε ηνπο κχεο θαη δελ θνπξάδνληαη εχθνια θαη δελ έρνπλ αδπλακία ζην 

λα θξαηάλε θάηη κε ηα ρέξηα. Δπίζεο δελ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. θαη δελ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα κε ηελ αληνρή ηνπο. 

 

 

 

 

Πίλαθαο 6: Υακειή ελέξγεηα/αδχλακν 

 

 Πάληα πρλά Πεξηζηαζηαθά πάληα Πνηέ 

Μνηάδεη λα έρεη 

αδύλακνπο κύεο 

 1 1  3 

Κνπξάδεηαη 

εύθνια 

 2   3 

Έρεη αδπλακία 

ζην λα θξαηάεη 

θάηη κε ηα 

ρέξηα 

1 1   3 

Γελ κπνξεί λα 

ζεθώλεη βαξηά 

αληηθείκελα 

 2   2 

Υξεζηκνπνηεί 

ζηεξίγκαηα γηα 

λα ππνζηεξίμεη 

ηνλ εαπηό ηνπ 

 2   3 

Υακειή αληνρή  1 1  3 

 
Οη εξσηεζέληεο αληηδξνχλ αξλεηηθά ζε απξφζκελνπο αξλεηηθνχο ζνξχβνπο. Κξαηνχλ ηα ρέξηα ηνπο 

πάλσ ζηα απηηά ηνπο γηα λα ηα πξνζηαηεχζνπλ απφ ηνλ ήρν. Γεληθά πεξηζηαζηαθά ελνρινχληαη απφ 

ιακπεξά θψηα,  θαη 3 άηνκα ζπρλά θαιχπηνπλ ηα κάηηα ηνπο γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ην θσο. 

 

Πίλαθαο 7: Οπηηθή /αθνπζηηθή επαηζζεζία 

 

 Πάληα πρλά πεξηζηαζηαθά πάληα πνηέ 
Αληηδξά αξλεηηθά 

ζε απξόζκελνπο ή 

αξλεηηθνύο 

ζνξύβνπο 

1 2 1  1 

Κξαηά ηα ρέξηα 

ηνπ πάλω ζηα 

απηηά γηα λα ηα 

πξνζηαηεύζεη από 

ηνλ ήρν 

1 2  1 1 
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Δλνριείηαη από 

ιακπεξά θώηα 
1  3 1  

Παξαθνινπζεί ην 

θαζέλα πνπ 

θηλείηαη ζηνλ ρώξν 

1 3   1 

Καιύπηεη ηα κάηηα 

γηα λα 

πξνζηαηεπηεί από 

ην θωο 

1 3   1 

 

πκπεξάζκαηα ηεο Έξεπλαο 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηα άηνκα κε απηηζκφ κπνξεί λα απνθεχγνπλ ην άγγηγκα ή 

ηε ζσκαηηθή επαθή, κπνξεί λα κε ζέινπλ λα αγγίδνπλ πιαζηειίλε, δαρηπινκπνγηέο, ελψ είλαη ζε 

κηα ειηθία πνπ ζα πεξηκέλακε λα ηνπο αξέζoπλ απηά, αληηδξνχλ άζρεκα  ζε θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ην ινχζηκν, ην πιχζηκν ησλ δνληηψλ, ην βνχξηζηζκα ησλ καιιηψλ. 

Όηαλ ιέσ άζρεκα, ελλνψ κε θιάκα, κε ην λα θεχγνπλ, λα ρηππάλε θ.ιπ., έρνπλ δπζθνιίεο ζε ζρέζε 

κε ηα ξνχρα πνπ θνξάλε. Μπνξεί λα κελ αλέρνληαη θάπνηα πιηθά θαζφινπ, λα ληψζνπλ φηη ηνπο 

πνλάλε ή ηνπο γδέξλνπλ. Να κελ αλέρνληαη εηηθέηεο ή λα κελ κπνξνχλ λα θνξέζνπλ θάιηζεο ή 

παπνχηζηα, ζπρλά παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζην θαγεηφ. Σν πέξαζκα απφ ηελ αιεζκέλε ζηε ζηεξεά 

ηξνθή, πνιχ ζπρλά είλαη δχζθνιν θαη αθφκα θαη  κεηά κπνξεί λα επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλεο πθέο 

θαγεηψλ, κφλν καιαθέο ηξνθέο, κφλν ηξαγαλέο ηξνθέο ή ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνθξαζίεο, κπνξεί λα 

δείρλνπλ έληνλε ελφριεζε ή θαη θφβν απφ δπλαηνχο ή μαθληθνχο ήρνπο, φπσο είλαη ε ειεθηξηθή 

ζθνχπα, έλαο ζθχινο πνπ γαβγίδεη, έλα κεραλάθη. Πηζαλά λα θνβνχληαη ηηο ζθάιεο, ηα χςε ή ηελ 

θίλεζε. Άξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ην αηζζεηεξηαθφ πξνθίι ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ 

επαιεζεχνπλ ηε ζεσξία. 
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