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Πρόλογος 

 
Η παρούσα εργασία γράφτηκε με αφορμή τα μαθήματα του αυτισμού που 

παρακολούθησα κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Οι σκέψεις και 

τα συμπεράσματα που προέκυψαν με την ολοκλήρωση των μαθημάτων μου έδωσαν 

το κίνητρο να προχωρήσω στη συγγραφή μιας εργασίας που θα αφορούσε στα παιδιά 

με αυτισμό, συνδυάζοντας τον αυτισμό και τη χρήση του παιχνιδιού στην εκπαίδευση 

και θεραπεία των παιδιών με αυτισμό. Έτσι, σε συνεργασία με την επιβλέπουσα 

καθηγήτρια, αποφασίστηκε να διερευνηθούν οι απόψεις εκπαιδευτικών και 

εκπροσώπων ειδικοτήτων (λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων, 

κοινωνικών λειτουργών) που εργάζονται σε φορείς ειδικής αγωγής σχετικά με τη 

χρήση του παιχνιδιού στην εκπαίδευση και θεραπεία  των παιδιών με αυτισμό, καθώς 

και οι απόψεις  των γονέων παιδιών με αυτισμό σχετικά με το παιχνίδι των παιδιών 

τους. Το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει ερευνηθεί ιδιαίτερα και θεωρήσαμε ότι θα ήταν 

ενδιαφέρον να γίνει μια τέτοια ερευνητική προσπάθεια. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να διατυπώσω τις ευχαριστίες μου προς την 

επιβλέπουσα της εργασίας μου, κ. Λ.Καρτασίδου, λέκτορα του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς 

και προς τον συνεξεταστή της παρούσας εργασίας, κ. Ι. Αγαλιώτη, λέκτορα του 

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

χωρίς την καθοδήγηση, τη συνεχή ανατροφοδότηση και την αμέριστη ηθική 

συμπαράσταση των οποίων, το εγχείρημα συγγραφής της παρούσας εργασίας θα ήταν 

ανέφικτο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και το προσωπικό των σχολείων, καθώς 

και τις ειδικότητες (κυρίως τους  εργοθεραπευτές που εργάζονταν σε ιδιωτικούς 

φορείς) που συμπλήρωσαν τα σχετικά ερωτηματολόγια και βοήθησαν στην 

ερευνητική μας προσπάθεια. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω και την απογοήτευση 

μου για τους συλλόγους γονέων παιδιών με αυτισμό που αδιαφόρησαν στο κάλεσμά 

μου.  

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

Θεωρητικό μέρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Εισαγωγή 

 
«Ό,τι χρειάζεται η ψυχή ενός παιδιού είναι το φως του ηλίου, τα παιχνίδια, το καλό 
παράδειγμα και λίγη αγάπη». 
                                                                       Φ. Ντοστογιέφσκυ,«Αδερφοί 
Καραμαζώφ» 

 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία  είναι μια πιλοτική έρευνα για την καταγραφή και 

διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών και εκπροσώπων ειδικοτήτων 

(λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, κ.τ.λ.) που εργάζονται σε φορείς ειδικής αγωγής 

σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού στην εκπαίδευση και θεραπεία  των παιδιών με 

αυτισμό. 
Το παιχνίδι, ως μία από τις σημαντικότερες ασχολίες του παιδιού, αποτελεί 

πρωταρχικό παράγοντα ανάπτυξης και ασκεί καθοριστική επιρροή στη διαδικασία 

της μάθησης. Το καλό παιχνίδι θέτει τις βάσεις για την άρτια ανάπτυξη  του παιδιού 

και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος δεξιοτήτων, όπως αισθητικές, κινητικές, νοητικές και 

κοινωνικές. Προσφέροντας στο παιδί τις ιδανικές συνθήκες ψυχαγωγίας, επενδύουμε 

στο μέλλον του και συμβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς του.  

Το παιχνίδι λοιπόν πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο του προγράμματος  

εκπαίδευσης όλων των παιδιών και οι εκπαιδευτικοί  πρέπει να ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξή του στο σχολείο. Ο κυριότερος σκοπός του παιχνιδιού είναι η ευχαρίστηση 

που προκαλεί στο παιδί. Έτσι ενσωματώνοντας το στο σχολικό πρόγραμμα του κάθε 

παιδιού, καθίσταται η μαθησιακή διαδικασία μία ευχάριστη διαδικασία  για κάθε 

παιδί.  

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του παιχνιδιού και στην εκπαίδευση των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες, ιδιαιτέρως στα παιδιά με αυτισμό λόγω των διαταραχών 

που βιώνουν στον τομέα της επικοινωνίας.  Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται κυρίως 

στην ανάπτυξη του συμβολικού και κοινωνικού παιχνιδιού.  Ωστόσο, το παιχνίδι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση τους από τους εκπαιδευτικούς, αλλά 

και για τη θεραπεία τους από συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως λογοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. 



Στη συγκεκριμένη εργασία λοιπόν αναμένεται να διερευνηθούν οι απόψεις, 

στάσεις εκπαιδευτικών και εκπροσώπων ειδικοτήτων που εργάζονται με παιδιά με 

αυτισμό είτε στα δημόσια ειδικά σχολεία, είτε σε τμήματα ένταξης, αλλά και σε 

ιδιωτικούς φορείς για παιδιά με αυτισμό, σχετικά με τη χρήση και την αξία του 

παιχνιδιού στην εκπαίδευση και θεραπεία των παιδιών αυτών. Επίσης θα 

διερευνηθούν και οι απόψεις γονέων παιδιών με αυτισμό σχετικά με το παιχνίδι των 

παιδιών τους και την ανάπτυξη του παιχνιδιού στο σπίτι σε συνεργασία με τα άλλα 

μέλη της οικογένειας αλλά και με τους εκπαιδευτικούς.  

Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που 

συντάχθηκε με βάση τα όσα αναφέρονται στη βιβλιογραφία για το παιχνίδι των 

παιδιών με αυτισμό και για τη χρησιμοποίησή του στην εκπαίδευση και θεραπεία. 

Δημιουργήθηκαν έτσι τρία ερωτηματολόγια, ένα που απευθύνεται σε γονείς, ένα 

άλλο που καλούνται να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί και ένα τρίτο που 

απευθύνεται σε εκπροσώπους ειδικοτήτων που ασχολούνται με παιδιά με αυτισμό.  

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η έρευνα αυτή είναι μια πιλοτική έρευνα. Στην 

βιβλιογραφία δεν υπήρχε κάποια παρόμοια προσπάθεια διερεύνησης της χρήσης του 

παιχνιδιού από εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους ειδικοτήτων που ασχολούνται με 

παιδιά με αυτισμό και έτσι υπήρχαν δυσκολίες στη σύνταξη του ερωτηματολογίου το 

οποίο ελπίζουμε να καταδείξει κάποια χρήσιμα στοιχεία για τη χρήση και την αξία 

του παιχνιδιού στην εκπαίδευση και θεραπεία των παιδιών με αυτισμό στον ελληνικό 

χώρο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ1 

Το παιχνίδι και η σημασία του 
Το παιχνίδι είναι η κυρίαρχη δραστηριότητα των μικρών παιδιών.  Δε νοείται 

παιδί χωρίς παιχνίδι. Για το παιδί κάθε δραστηριότητα είναι παιχνίδι, όπως δηλώνεται 

και από την ετυμολογική συγγένεια των δύο λέξεων. Η λέξη παιχνίδι έχει τις ρίζες 

της στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Η λέξη παιδιά σημαίνει «ό,τι ανήκει, ή 

αναφέρεται στο παιδί». Η προέλευση της λέξης παιχνίδι από τις λέξεις παις, παίζω, 

παιδεία, υπογραμμίζει το πόσο αυτή η λέξη έχει σχέση με το παιδί, τη διασκέδαση, 

την πνευματική καλλιέργεια και την εκπαίδευσή του. Η λέξη παιδιά καθώς και τα 

παράγωγά της, παίζειν, παίγμα, και παιγνίον χρησιμοποιούνταν για να δηλώσουν όχι 

μόνο τα παιχνίδια των παιδιών αλλά και κάθε είδος παιχνιδιού 

(Κοτσακώστα/Καρανταΐδου/Μιχαλόπουλος,  2000). 

Οι τρόποι με τους οποίους έχει ερμηνευτεί η αξία του παιχνιδιού, είτε αυτοί 

προέρχονται από την ψυχανάλυση, τη γνωστική και εξελικτική ψυχολογία, την 

παιδαγωγική ή την κοινωνιολογία, έχουν συσχετιστεί με την ολόπλευρη ανάπτυξη 

του παιδιού. Το παιχνίδι είναι σημαντικό εργαλείο για τη σωματική, γλωσσική, 

νοητική, πνευματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. 

Τα ομαδικά παιχνίδια που απαιτούν γρήγορες κινήσεις συμβάλλουν στη σωματική 

ανάπτυξη των παιδιών, ενδυναμώνοντας το νευρικό τους σύστημα, διευκολύνοντας τη 

λειτουργία της αναπνοής, εντείνοντας την κυκλοφορία του αίματος και επιφέροντας 

μία ισορροπία και χαλάρωση. Επίσης τα παιδιά αποκτούν μεγαλύτερη ευκαμψία 

αρθρώσεων, αντοχή στην κόπωση και επιδεξιότητα. 

Με το παιχνίδι καλλιεργείται και η πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, διότι 

πειθαρχείται το πνεύμα, συγκεντρώνεται η προσοχή του, αναπτύσσεται η κρίση, ο 

συλλογισμός, η φαντασία και η μνήμη. Παράλληλα το παιχνίδι συμβάλλει και στην 

συναισθηματική του ανάπτυξη προκαλώντας ευχάριστες συναισθηματικές 

καταστάσεις που συμβάλλουν στην πνευματική ευφορία. Η ψυχή του παιδιού 

σμιλεύεται και εξευγενίζεται μέσω του παιχνιδιού. Το παιχνίδι αποτελεί τρόπο 

έκφρασης της συναισθηματικής ζωής  και μέσο εκτόνωσης του άγχους και της 

ψυχικής υπερέντασης. Στη γλωσσική ανάπτυξη, το παιχνίδι ενθαρρύνει τα παιδιά να 

φτιάχνουν ιστορίες, να μεταχειρίζονται περιγραφική γλώσσα και να επικοινωνούν 

ιδέες και συναισθήματα. Το παιχνίδι προάγει τη γλωσσική ικανότητα των παιδιών, 

δεδομένου ότι το παιχνίδι και στην ατομική του ακόμη μορφή συνοδεύεται από 



(αυτό-)συζήτηση και ταυτόχρονα εμπλουτίζει τις γνώσεις τους, που αφορούν τις 

αμοιβαίες προσδοκίες και τους κανόνες διεξαγωγής της γλωσσικής επικοινωνίας. 

Μερικά είδη παιχνιδιών, όπως είναι για παράδειγμα τα παιχνίδια με κούκλες, έχουν 

μεγαλύτερη «διαλογική αξία» και προκαλούν τα παιδιά περισσότερο για «συζήτηση». 

Γι’ αυτό μερικοί παιδαγωγοί συνιστούν τη χρήση τέτοιου υλικού για τη γλωσσική 

ενίσχυση των παιδιών με προβλήματα λόγου 

(Κοτσακώστα/Καρανταΐδου/Μιχαλόπουλος,  2000). 

Ακόμη το παιχνίδι χρησιμεύει στο παιδί ως μέσο για την παροχέτευση της οργής, 

του φόβου, του μίσους, της ζηλοτυπίας και των άλλων βίαιων συναισθημάτων του. 

Αποτελεί επίσης σημαντική ασφαλιστική δικλείδα των απωθημένων στο 

υποσυνείδητο επιθυμιών του, αποκαθιστώντας τη συναισθηματική του ισορροπία. Με 

το παιχνίδι αναπτύσσεται το κοινωνικό συναίσθημα του παιδιού το οποίο είναι 

αναγκαίο για την αρμονική του συμβίωση μέσα στην κοινωνία. Επίσης αναπτύσσεται 

η αμοιβαία εκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός, η συνεργασία, ο αλτρουισμός και η 

δικαιοσύνη. Καλλιεργούνται οι αρετές της γενναιότητας, της ειλικρίνειας, της τιμής 

και της αυτοθυσίας, δημιουργώντας μια ηθική προσωπικότητα. Από την άλλη, 

καταστέλλονται τα εγωιστικά του ένστικτα, ασκείται η αυτοπειθαρχία, η 

αυτοκυριαρχία, η υπομονή και η επιμονή. Με τη συμβολή του σε όλα τα παραπάνω 

το παιχνίδι αποβαίνει έτσι σαν ένα μέσο αυτοέκφρασης της προσωπικότητας του 

παιδιού. 

Ο Vygotsky αναφέρθηκε στη σχέση του παιχνιδιού με την ανάπτυξη (Vygotsky, 

1967). Υποστήριξε ότι το παιδί, μέσα στο παιχνίδι, προβάλλει τον εαυτό του στις 

δραστηριότητες των ενηλίκων μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο ζει. Ακόμα 

προβάλλει τους μελλοντικούς ρόλους και τις αξίες όπως το ίδιο τις αντιλαμβάνεται 

μέσα από τις δραστηριότητες και τις σχέσεις των ενηλίκων. Το παιχνίδι, κατά τον 

Vygotsky, προηγείται της ανάπτυξης, γιατί το παιδί μέσα από το παιχνίδι αποκτά 

δεξιότητες, κίνητρα και στάσεις απαραίτητα για την κοινωνική του προσαρμογή και 

συμμετοχή. Κατά την προσχολική ηλικία το παιχνίδι αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο 

ανάπτυξης. Το παιδί εξελίσσεται μέσα από τις δραστηριότητες του παιχνιδιού. Υπό 

αυτήν την έννοια το παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί ως η κυρίαρχη δραστηριότητα που 

καθορίζει την ανάπτυξη του παιδιού. Ο Vygotsky επίσης, τόνισε τη σημασία του 

κοινωνικού παιχνιδιού ως μηχανισμού με τον οποίο οργανώνονται κοινές έννοιες και 

κατάλληλη κοινωνική γνώση. Ωστόσο θεωρεί και το μοναχικό παιχνίδι κοινωνική 

δραστηριότητα, εφόσον τα θέματα, οι ρόλοι και τα κείμενα που εμπλέκονται στο 



παιχνίδι αντιπροσωπεύουν την αντίληψη και την οικειοποίηση του παιδιού με τα 

κοινωνικό-μορφωτικά υλικά της κοινωνίας (Quill, 2005). 

Εκτός από τον Vygotsky, και ο Piaget αναφέρθηκε στο θεμελιώδη ρόλο του 

παιχνιδιού. Σύμφωνα με τον Piaget όλα τα παιδιά πρέπει να παίζουν. Το παιχνίδι είναι 

η δουλειά του μικρού παιδιού, είναι παγκόσμιο, δεν έχει εθνικά ή πολιτισμικά όρια 

και είναι χαρακτηριστικό όλων των ηλικιών και όλων των φυλών. Ο Piaget 

υποστηρίζει ότι το παιχνίδι είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της σκέψης και της 

γλώσσας και συμβάλλει στη μεταβίβαση της κουλτούρας. Ο ίδιος αναφέρθηκε κυρίως 

στη συμβολή του παιχνιδιού στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Ισχυρίστηκε ότι 

επειδή το παιδί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσαρμογής του στο κοινωνικό 

και υλικό περιβάλλον του δεν κατορθώνει να ικανοποιήσει τις διανοητικές και 

συναισθηματικές ανάγκες του Εγώ του, γίνεται απαραίτητο για την συναισθηματική 

και την διανοητική του ισορροπία να διαθέτει έναν τομέα δραστηριοτήτων, που θα 

έχουν ως κίνητρο όχι πια την προσαρμογή του παιδιού στην πραγματικότητα, αλλά 

αντίθετα την αφομοίωση της πραγματικότητας στο Εγώ του. Υποστήριξε ότι το 

παιχνίδι παρέχει στο παιδί ένα δικό του, καινούργιο εκφραστικό μέσο, απαραίτητο 

για τη σχέση του με την πραγματικότητα. Η γλώσσα προσφέρει στο παιδί μορφές 

έκφρασης που είναι υποχρεωτικές και συλλογικά κατασκευασμένες, χωρίς δική του 

προσωπική συμμετοχή. Αυτές οι μορφές δεν είναι πάντα κατάλληλες για να 

εκφράσουν τις ανάγκες του παιδιού. Το ρόλο αυτό έρχεται να αναλάβει το παιχνίδι, 

μέσα από το οποίο το παιδί μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες του (Γερμανός, 1993). 

Για τα περισσότερα παιδιά, το παιχνίδι είναι ένα φυσικό φαινόμενο που ενισχύει 

τη συμμετοχή τους, τη μάθησή τους, την ανεξάρτητη απόδοσή τους, και την 

κοινωνική τους ένταξη. Το παιχνίδι είναι προϋπόθεση για την επιτυχή συμμετοχή στα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που εκθέτουν τα παιδιά σε σημαντικές έννοιες των 

μαθηματικών, της γλώσσας και της επιστήμης. Τα παιδιά που δεν μπορούν να 

συμμετέχουν στο παιχνίδι είναι πιθανό να εμφανίσουν ελλείμματα και σοβαρές 

δυσκολίες προσαρμογής σε προσχολικά και σχολικά περιβάλλοντα, όπου η ατομική 

διδασκαλία είναι περιορισμένη (Morrison / Sainato/ Sayaka, 2002). Το παιχνίδι είναι 

το μέσο ανάπτυξης της κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού, είναι μια 

διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητας της παιδικής ηλικίας. Έχει μια ισχυρή 

κοινωνικοποιητική λειτουργία αφού διευκολύνει τα παιδιά στη μάθηση των 



συναισθηματικών και γνωστικών συστημάτων μιας συγκεκριμένης κουλτούρας 

(Αυγητίδου, 2001). 

Η επίδραση που ασκεί το παιχνίδι έχει μελετηθεί επανειλημμένως από τους 

επιστήμονες, κυρίως λόγω των ποιοτικών αλλαγών που επιφέρει στον ψυχισμό του 

παιδιού, αλλά και στο χαρακτήρα του. Μάλιστα, οι κούκλες και τα ομοιώματα 

μικρών ζώων, όπως αρκουδάκια, λαγουδάκια κ.ο.κ. επιδρούν σημαντικά στη 

διαμόρφωση της ηθικής και αισθηματικής πλευράς της προσωπικότητας των παιδιών. 

Με τα ομαδικά παιχνίδια, όπως είναι τα επιτραπέζια  παιχνίδια, τα παιδιά 

ικανοποιούν την ανάγκη τους για συντροφιά, με την παρουσία γονέων ή φίλων και 

παράλληλα αναπτύσσουν την ικανότητα προσαρμογής σε κανόνες. Πολύ σημαντική 

είναι και η λειτουργία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, μέσω των οποίων το παιδί 

έρχεται σε επαφή και αρχίζει να κατακτά τη διδακτική διαδικασία. Τα τελευταία 

συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, καθώς το 

παιδί πειραματίζεται. 

Μια από τις πρωταρχικές λειτουργίες του παιχνιδιού είναι και η προπαρασκευή 

του παιδιού για την ενηλικίωση. Τα παιχνίδια δημιουργήθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο προετοιμασίας του παιδιού στη ζωή και ένταξης του στην 

κοινωνία.  Με αυτή την ιδιότητα, το παιχνίδι αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό, τα ήθη 

και τις αξίες κάθε εποχής. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί έρχεται σε επαφή με 

στοιχεία του κοινωνικού και χώρο-πολιτισμικού του περιγύρου, τα βιώνει και μπαίνει 

σε μία διαδικασία προσαρμογής τους στο πλαίσιό τους (Caillois, 1992). 

Συνεπώς, το παιδί που δεν έχει τον χρόνο ή την ευκαιρία να παίξει, θα 

παρουσιάσει προβλήματα στην ανάπτυξη του. Το παιχνίδι είναι μια διαδικασία 

αγωγής, μια αναγκαία αυτό-εκπαίδευση. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί ασκεί τις 

αισθήσεις του, αποκτά πλούσιες εμπειρίες και παραστάσεις, εμπλουτίζει το 

συναίσθημα του, διεγείρεται η φαντασία του, εξασκείται στο να σκέφτεται, να κρίνει, 

να σχεδιάζει. Την αναγκαιότητα και την παιδαγωγικότητα του παιχνιδιού είχαν 

τονίσει στην αρχαιότητα ο Πλάτωνας αλλά και μεταγενέστεροι παιδαγωγοί όπως ο 

Montaigne, o Rousseau και άλλοι (Κοτσακώστα /Καρανταΐδου/ Μιχαλόπουλος,  

2000). 

Συνοψίζοντας, γίνεται αντιληπτό ότι το παιχνίδι είναι μια ουσιαστική 

δραστηριότητα στη ζωή του κάθε παιδιού, γιατί συμβάλλει ουσιαστικά στη 

συγκρότηση της υποκειμενικότητας και της προσωπικότητάς του. Συμβάλλει στην 

απελευθέρωσή του, στη χειραφέτησή του από το περιβάλλον, στην απόκτηση 



αφηρημένης σκέψης, στην απόκτηση αυτοελέγχου, καθώς και στη γλωσσική και 

εννοιολογική του αυτονόμηση. Συμβάλλει επίσης στην απόκτηση γνώσεων, 

κινήτρων, δεξιοτήτων και στάσεων, που είναι αναγκαία για την κατανόηση του 

ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο ζει, αλλά και για την κοινωνική 

του προσαρμογή και συμμετοχή. Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι το παιχνίδι όχι 

μόνο αποτελεί μια ουσιαστική λειτουργία στη ζωή του παιδιού αλλά καθοδηγεί και 

την ανάπτυξή του. 

1.1 Ορισμός-Χαρακτηριστικά του παιχνιδιού 

Ένας ακριβής ορισμός για το τι συνιστά παιχνίδι δεν υπάρχει γιατί το παιχνίδι 

είναι δύσκολο να οριστεί. Περιλαμβάνει ποικίλες συμπεριφορές που δεν είναι ίδιες. 

Εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως. Έτσι, το παιχνίδι μπορεί να είναι σωματικό, 

οργανωμένο, αυθόρμητο, μοναχικό, κοινωνικό. Επίσης είναι δυνατόν ο ορισμός του 

παιχνιδιού να αλλάζει ανάλογα με τον προσανατολισμό, το θεωρητικό υπόβαθρο του 

ερευνητή που αναφέρεται στο παιχνίδι. Είναι κάτι σαν την ομορφιά, της οποίας ο 

ορισμός εξαρτάται από την οπτική γωνία του καθενός. Έτσι και ο ορισμός του 

παιχνιδιού εξαρτάται από την πλευρά του καθενός που το παρατηρεί. 

Σε ό,τι αφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο του παιχνιδιού, υπάρχουν διάφορες 

θεωρίες για το παιχνίδι που χωρίζονται σε κλασικές και μοντέρνες θεωρίες. Οι 

κλασικές θεωρίες δημιουργήθηκαν τον 19ο αιώνα και προσπάθησαν να εξηγήσουν 

την ύπαρξη και το σκοπό του παιχνιδιού. Κάποιες από αυτές είναι η θεωρία της 

πλεονάζουσας ενέργειας (Spencer, 1978), η θεωρία της χαλάρωσης, ξεκούρασης μέσω 

του παιχνιδιού (Lazarus, 1883). Οι μοντέρνες θεωρίες, από την άλλη, προσπαθούν να 

εξηγήσουν το ρόλο του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού. Τέτοιες θεωρίες είναι 

η ψυχοδυναμική θεωρία του παιχνιδιού (Freud 1961, Erikson 1985) και οι γνωστικές 

αναπτυξιακές θεωρίες (Piaget 1962, Vygotsky 1985). 

Υπάρχουν, ωστόσο κάποια κοινά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού που έχουν 

περιγραφεί από διάφορους ερευνητές και θεωρούνται βασικά συστατικά του 

παιχνιδιού (Chance, 1979; Christie & Yawken 1987; Lieberman 1977; Rogers 1988). 

Έτσι το παιχνίδι (Stagnitti, 2004): 

• είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό, 

• δεν έχει εξωτερικούς σκοπούς, δηλαδή τα κίνητρα του είναι εσωτερικά και δεν 

εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, 



• είναι αυθόρμητο και εκούσιο, δεν είναι υποχρεωτικό και επιλέγεται αυθόρμητα 

από τον παίχτη, 

• περιλαμβάνει την ενεργή συμμετοχή του παίχτη, δηλ. ένας παθητικός θεατής που 

απλώς παρατηρεί το παιχνίδι δε μπορεί να θεωρηθεί ως παίχτης, 

• είναι «απορροφητικό», έτσι όταν ένα παιδί παίζει, ο γονιός ή ο εκπαιδευτικός 

δυσκολεύονται να το αποσπάσουν από το παιχνίδι, ακόμη και αν το παιδί πεινάει 

ή κρυώνει για παράδειγμα, 

• είναι η προσωπική, ιδιωτική πραγματικότητα του παιδιού, ο,τιδήποτε συμβαίνει 

στο παιχνίδι του παιδιού, αναπαριστά την πραγματικότητά του τη συγκεκριμένη 

στιγμή, και 

• είναι μη κυριολεκτικό, επιτρέπει στα παιδιά να ξεφύγουν από τους περιορισμούς 

του εδώ και τώρα και να πειραματιστούν με νέες πιθανότητες. 

To 1990 πολλοί θεωρητικοί αναφέρθηκαν και σε κάποια άλλα χαρακτηριστικά 

του παιχνιδιού (Stagnitti, 2004; Garvey, 1990; Weininger & Daniel, 1992; Wolfberg, 

1995): 

• ελέγχεται από τον παίχτη, 

• δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία από ό,τι στο αποτέλεσμα, και 

• είναι ασφαλές. 

Ο Bundy (2001) περιέγραψε το παιχνίδι ως μια συναλλαγή μεταξύ του ατόμου και 

του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται και ελέγχεται από μέσα (εσωτερικά) και 

είναι ελεύθερη από τους περιορισμούς της αντικειμενικής πραγματικότητας. 

 

 

1.2 Είδη και μορφές παιχνιδιού 

Εκτός από τα ποικίλα χαρακτηριστικά, το παιχνίδι, όπως προαναφέρθηκε  μπορεί 

να έχει και ποικίλες μορφές και να εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους, (Zigler / Singer/ 

Bishop, 2004; Terpstra, 2002; Coplan, Rubin 1998) όπως: 

• Μοναχικό, όταν το παιδί παίζει μόνο του. 

• Παράλληλο, όταν τα παιδιά παίζουν δίπλα-δίπλα, κοιτάζοντας περιστασιακά το 

ένα το άλλο. 

• Συντροφικό, όταν το παιδί παίζει μαζί με τα άλλα παιδιά και με τα ίδια παιχνίδια. 

• Συνεργατικό, όταν παίζει με τα άλλα παιδιά το ίδιο παιχνίδι, έχοντας κοινό στόχο 

και  συγκεκριμένους ρόλους. 



• Αισθητικοκινητικό παιχνίδι (6μηνών-2 ετών), όταν τα παιδιά εξερευνούν τις 

φυσικές ιδιότητες ενός αντικειμένου, βάζοντας το στο στόμα, χτυπώντας το, 

πετώντας το κ.τ.λ. 

• Διερευνητικό, όταν τα παιδιά ασχολούνται με την επισώρευση αντικειμένων, π.χ. 

στήσιμο τούβλων, τοποθέτηση αντικειμένων το ένα μέσα στο άλλο κ.τ.λ. 

• Κινητικό παιχνίδι ή παιχνίδι σωματικής δραστηριότητας, όπως τρέξιμο, 

σκαρφάλωμα, τσουλήθρα, τραμπάλα και άλλα παιχνίδια αδρής κινητικότητας. 

• Λειτουργικό, όταν τα παιδιά καταλαβαίνουν το σκοπό των παιχνιδιών και τα 

χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο. 

• Εποικοδομητικό - κατασκευαστικό, όταν χρησιμοποιεί κάποια υλικά για να χτίσει 

κάτι. 

• Παιχνίδι με κανόνες, όπου τα παιδιά παίζουν μαζί ακολουθώντας κανόνες (π.χ. 

ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ή ένα παιχνίδι με μπάλα). 

• Συμβολικό παιχνίδι, παιχνίδι προσποίησης (αναφέρεται και ως κοινωνικό-

δραματικό), όπου τα παιδιά υποκαθιστούν αντικείμενα, π.χ. το μπουκάλι στην 

αγκαλιά των παιδιών γίνεται μωράκι, αποδίδουν ιδιότητες σε αντικείμενα, π.χ. 

προσποιούνται ότι το μωρό κλαίει κ.τ.λ. 

• Σκληρό-άτσαλο παιχνίδι (rough and tumble), όταν τα παιδιά συμμετέχουν σε 

διασκεδαστικό καβγαδάκι (ψευτοκαβγαδάκι, ψευτοπάλεμα, κυνηγητό) 

σπρώχνοντας τα άλλα παιδιά, άλλα όχι με διάθεση επιθετικότητας. 

Όλα τα παραπάνω είδη παιχνιδιού είναι απαραίτητα για το παιδί. Κάθε ένα από 

αυτά ενισχύει την ανάπτυξη του παιδιού. Για παράδειγμα: 

• Το παιχνίδι που περιλαμβάνει κίνηση και αλληλεπίδραση βοηθάει το μικρό παιδί 

να αναπτύξει σωματικές/κινητικές δεξιότητες. 

• Το παιχνίδι που περιλαμβάνει ήχους και λέξεις βοηθάει στην ανάπτυξη 

γλωσσικών δεξιοτήτων. 

• Το παιχνίδι με κανόνες βοηθάει τα παιδιά να μάθουν τις ευθύνες τους, τις 

αρμοδιότητές τους, καθώς επίσης και τη φύση των κανόνων. 

• Το προσποιητό-φανταστικό ή συμβολικό παιχνίδι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό 

γιατί ωφελεί κάθε πλευρά της ανάπτυξης του μικρού παιδιού και προωθεί τη σχολική 

ετοιμότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Vygotsky (1967) αναφέρεται στο προσποιητό παιχνίδι 

(pretend play), ως μια κοινωνική δραστηριότητα και μια μορφή επικοινωνίας. 



Υποστηρίζει ότι κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού αποτελεί η φαντασιακή 

κατάσταση. Καθώς τα παιδιά παίζουν, υποδύονται ρόλους, επικοινωνούν τις 

επιθυμίες τους στην ομάδα. Την ίδια στιγμή μαθαίνουν να επικοινωνούν μέσω της 

χρήσης της γλώσσας, των χειρονομιών (gestures) και των συμβολικών αντικειμένων. 

Τα παιδιά που τα καταφέρνουν σε αυτό το είδος παιχνιδιού, μπορούν και 

δημιουργούν και πιο εύκολα φιλίες, αφού στα περισσότερα παιδιά αρέσει να παίζουν 

με ένα παιδί που έχει καλές ιδέες παιχνιδιού, π.χ. «ας παίξουμε το γιατρό», ή «να 

παίξουμε “σπίτια”»κ.τ.λ. Τα παιδιά με αυτό το παιχνίδι μαθαίνουν πώς να 

επικοινωνούν και να υποστηρίζουν τη θέση τους, πώς να κάνουν συμβιβασμούς, να 

λύνουν συγκρούσεις και όλα αυτά τα βοηθάνε να φτιάχνουν και να διατηρούν φιλίες. 

Επίσης, το συμβολικό, προσποιητό παιχνίδι βοηθάει στην ανάπτυξη της σκέψης. 

Καθώς τα παιδιά προσποιούνται, η γνώση τους αποκτά συμβολική μορφή και 

αρχίζουν να διαχωρίζουν μεταξύ του πραγματικού και του τεχνητού, του 

προσποιητού. Το φανταστικό, προσποιητό παιχνίδι έχει ποικίλες μορφές: μίμηση, 

εξερεύνηση, παιχνίδι ρόλων (όπου αναλαμβάνουν κυρίως ρόλους γονέων, δηλαδή, 

προσποιούνται ότι μαγειρεύουν, πλένουν, καθαρίζουν κ.τ.λ.), θεματικό παιχνίδι, όπου 

τα παιδιά «παίζουν» ένα αγαπημένο τους θέμα, προσποιούνται ένα γνωστό ή 

φανταστικό θέμα (γενέθλια, διακοπές, εκδρομές, προετοιμασία δείπνου, τάισμα 

κούκλας-για τα μικρότερα παιδιά, θέματα από την τηλεόραση κ.τ.λ.) (Zigler/ Singer 

/Bishop, 2004). 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, το συμβολικό, προσποιητό, φανταστικό παιχνίδι, 

που αναπτύσσεται στο χρονικό διάστημα των 2-6 ετών,  είναι το πιο αποτελεσματικό 

για την ανάπτυξη της σχολικής ετοιμότητας (Smilansky, 1968). Αυτό το είδος 

παιχνιδιού, όταν είναι κατάλληλα υποστηριγμένο από τον εκπαιδευτικό, προωθεί την 

αυτορρύθμιση των παιδιών-την ικανότητά τους δηλαδή να ελέγχουν τα 

συναισθήματά τους, τις συμπεριφορές τους και τις διαδικασίες της σκέψης. Επίσης 

μέσω του συμβολικού παιχνιδιού τα παιδιά αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες, 

αλλά και τη γλώσσα τους, μαθαίνοντας να την προσαρμόζουν σε κάθε περίσταση. 

Τέλος αυτό το είδος του παιχνιδιού παρέχει και ευκαιρίες ανάπτυξης πρώιμων 

αναγνωστικών και προγραφικών δεξιοτήτων, αφού στο παιχνίδι αυτό τα παιδιά 

μπορούν να διαπραγματεύονται μια ιστορία και να κινούνται μεταξύ φαντασίας και 

πραγματικότητας. Αυτές οι εμπειρίες βοηθούν στην κατανόηση του αφηγηματικού 

λόγου. Επίσης, όταν τα παιδιά προσποιούνται ότι διαβάζουν, γράφουν, 

χρησιμοποιώντας μολύβια, μαρκαδόρους, χαρτιά, βιβλία, διευρύνεται η κατανόηση 



της ανάγνωσης και της γραφής από τα παιδιά.  Έτσι προωθώντας την αυτορρύθμιση, 

τις κοινωνικές δεξιότητες, τη γλώσσα και τις πρώιμες αναγνωστικές και προγραφικές 

δεξιότητες το προσποιητό, συμβολικό παιχνίδι συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση 

της σχολικής ετοιμότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

 

 

1.3 Το παιχνίδι στην εκπαίδευση 

Το παιχνίδι, εξαιτίας της χρησιμότητας του, πρέπει να κατοχυρωθεί, προκειμένου 

να νομιμοποιηθεί χώρος και χρόνος γι’ αυτό σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Το παιχνίδι, με 

τα αποδεδειγμένα γνωστικά και κοινωνικά του οφέλη, πρέπει να αποτελεί μια 

διαπροσωπική και συνεργατικά δομημένη δραστηριότητα στις τάξεις των 

νηπιαγωγείων πρωτίστως, αλλά και στα  δημοτικά σχολεία. Δεν πρέπει να θεωρείται 

από νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς μόνο ως προϊόν ατομικής δράσης ή και 

ατομικής συμμετοχής. 

Στην Ελλάδα, στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου το παιχνίδι έχει καταλάβει μια 

προνομιακή θέση. Όμως το επίσημο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου, εκτός από 

τη δυνατότητα που παρέχει να αναπτυχθούν παιχνίδια και παρέες κατά τη διάρκεια 

του διαλείμματος και ίσως στην ώρα της γυμναστικής και των καλλιτεχνικών 

μαθημάτων, δεν έχει μια θέση για το ίδιο το παιχνίδι. Η μάθηση, όμως,  δεν πρέπει να 

περιορίζεται σε διδακτικές καταστάσεις, αλλά θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μια 

συνεχής κοινωνικό-πολιτισμική διαδικασία, στην οποία τόσο οι μαθητές, όσο και οι 

εκπαιδευτικοί κατέχουν ένα σημαντικό ρόλο ως φορείς κοινωνικοποίησης. 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι σημαντικός στην ανάπτυξη του παιχνιδιού στα 

παιδιά. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα ενδιαφέροντα του παιδιού 

στο παιχνίδι και να τα αξιολογεί παρατηρώντας συνεχώς τα παιδιά καθώς παίζουν. 

Είναι σημαντικό να εξετάζουν γιατί το παιδί προτιμάει ένα συγκεκριμένο είδος 

παιχνιδιού, τι είναι αυτό που το παρακινεί, το ωθεί να παίζει με αυτό το παιχνίδι. Έτσι 

ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει και άλλα είδη παιχνιδιού που ικανοποιούν την ίδια 

ανάγκη ή έστω είναι το ίδιο παρωθητικά-διεγερτικά για τα παιδιά. Ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών στην ενίσχυση του παιχνιδιού μπορεί να συνοψιστεί στα εξής 

(Κοντοπούλου, 2003): 

• Η παρατήρηση των παιδιών που παίζουν. Το παιχνίδι των παιδιών είναι πολύ 

αποκαλυπτικό. Από τον τρόπο που παίζουν, τα υλικά και τη θεματική που επιλέγουν, 

τον τρόπο που εντάσσονται στην ομάδα ή σε μία δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός 



μπορεί να έχει ενδείξεις για την ωριμότητα του παιδιού, την ευελιξία του, τις 

δυσκολίες του. Ακόμη μπορεί να αναγνωρίζει και να σέβεται τις διατομικές διαφορές 

και να τις διαφοροποιεί από τις ενδείξεις προβληματικών καταστάσεων. 

• Η ενίσχυση του παιχνιδιού. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δίνει στα παιδιά πολλές 

ευκαιρίες για το παιχνίδι, αν θεωρηθεί ως στόχος της εκπαίδευσης η ολόπλευρη 

ανάπτυξη, η ενίσχυση της φαντασίας καθώς και της δημιουργικότητας και 

πρωτοβουλίας των παιδιών και όχι η στείρα γνώση. Άλλωστε και η σχολική μάθηση 

μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη όταν παρέχεται με παιγνιώδη μορφή και δε 

θεωρείται ασύμβατη με το παιχνίδι. Θα πρέπει τελικά ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να είναι 

ευέλικτος και να μπορεί όχι μόνο να ανέχεται αλλά και να ενθαρρύνει τα παιδιά στην 

αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων ευχαρίστησης στα πλαίσια δημιουργικών 

δραστηριοτήτων. 

Επιπλέον, το περιβάλλον του παιχνιδιού μπορεί να συνδέεται με κάποια ιδιαίτερη 

προτίμηση παιχνιδιού του παιδιού. Έτσι ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσδιορίσει τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (ανθρώπινου και φυσικού) που προδιαθέτουν το 

παιδί να παίζει με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ακόμη ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού και με βάση αυτές 

να προσπαθεί να διευρύνει το ρεπερτόριο συμπεριφορών παιχνιδιού του παιδιού. 

Επίσης πρέπει να διαθέτει την ετοιμότητα να ανταποκρίνεται στις νύξεις (cues) που 

δίνει το παιδί κατά το παιχνίδι (Smith, 2001). 

Ο εκπαιδευτικός κατέχει ένα ρόλο – κλειδί στην ανάπτυξη του παιχνιδιού των 

παιδιών. Είναι αυτός που μπορεί να παρακινήσει, να ενθαρρύνει ή να προκαλέσει τα 

παιδιά να παίξουν με περισσότερο εξελιγμένους και ώριμους τρόπους. Μάλιστα ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να παράσχει τη δομή του παιχνιδιού συμμετέχοντας και ο ίδιος 

στο παιδικό παιχνίδι. Η Smilansky (1968) αναφέρθηκε στο «κηδεμονευμένο» 

παιχνίδι, όπου ο ενήλικος, ή ο εκπαιδευτικός εγκαινιάζουν το παιχνίδι ρόλων σε 

μικρές ομάδες παιδιών και τα βοηθούν να το συντηρήσουν και να το αναπτύξουν για 

μια χρονική περίοδο χρησιμοποιώντας τη μοντελοποίηση, τη λεκτική καθοδήγηση, 

την άσκηση στη δραματοποίηση ενός σεναρίου και την άσκηση στο φανταστικό 

παιχνίδι. Η Smilansky διαπίστωσε ότι τέτοιες μορφές ενθάρρυνσης και εκπαίδευσης 

εκ μέρους των ενηλίκων αυξάνουν την πολυπλοκότητα του φανταστικού και του 

κοινωνικού-δραματικού παιχνιδιού στα παιδιά και κυρίως σε αυτά που δεν 

εμφανίζουν  μεγάλη κλίση σε αυτά τα είδη παιχνιδιού (Αυγητίδου, 2001). 



Στο άλλο άκρο βρίσκεται το αυστηρά ελεγχόμενο και οργανωμένο από τον 

εκπαιδευτικό παιχνίδι των παιδιών, όπου τα παιδιά δεν έχουν μεγάλα περιθώρια 

επιλογής, αλλά ακολουθούν πιστά τους κανόνες των εκπαιδευτικών ή μιμούνται το 

πρότυπο που έχει διαμορφώσει ο εκπαιδευτικός. 

Η σπουδαιότητα του ρόλου του ενηλίκου στο παιχνίδι και στην ανάπτυξη των 

παιδιών έχει τονιστεί από τον Vygotsky, με την θεωρία του για τη ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξης και τον Bruner με τη μέθοδο της «σκαλωσιάς», σύμφωνα με την οποία η 

υποστήριξη που παρέχει ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσαρμόζεται στο τρέχον 

επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού και μπορεί να ελαττώνεται ή και να αφαιρείται όταν 

το παιδί αποκτήσει ικανότητα στο συγκεκριμένο έργο (Κάππας, 2000). 

Ο εκπαιδευτικός τελικά θα πρέπει να παρεμβαίνει στο παιχνίδι των παιδιών, 

δομώντας δραστηριότητες παιχνιδιού και αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές, αλλά 

πάντα πρέπει να αφήνει χώρο στο παιδί ώστε να παίξει ελεύθερα μόνο του. Ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού είναι να το κατευθύνει και να το ενθαρρύνει να συνεχίσει το 

παιχνίδι του. Εξάλλου τα παιδιά είναι σε θέση να διατηρήσουν την προσοχή τους 

εντατικότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν είναι παρόντες οι ενήλικοι. 

Όταν ο ενήλικος παίζει με τα παιδιά ως σύντροφος ή συμπαίκτης επιτυγχάνει μια 

σχέση οικειότητας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά. Στο παιχνίδι ο εκπαιδευτικός 

οφείλει να δείχνει ευαισθησία, να παρέχει υποστήριξη και να αποφεύγει να είναι 

κυριαρχικός (Smith, 2001). 

Το παιχνίδι πρέπει να αποτελεί θεμέλιο του αναλυτικού προγράμματος της 

προσχολικής εκπαίδευσης. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης 

προβλημάτων, στην ανάπτυξη της ικανότητας γραφής και ανάγνωσης, στη γλωσσική 

ανάπτυξη, καθώς και στην κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες, 

μάλιστα, του παιχνιδιού μπορούν να προωθήσουν τους στόχους της εκπαίδευσης των 

πρώτων χρόνων, από κάθε σημαντική άποψη, κοινωνική, διανοητική, δημιουργική 

και σωματική (Anning, 1994; Bruce, 1994). Παρά τις επικυρώσεις της αξίας του, η 

έρευνα για το παιχνίδι μέσα σε εκπαιδευτικούς χώρους υποδεικνύει ότι αυτό δε 

διαθέτει μια ασφαλή θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα και ότι η ποιότητα της μάθησης 

μέσα από το παιχνίδι τελεί συχνά υπό αμφισβήτηση (Bennett & Kell, 1989; Cleave & 

Brown, 1991). 

Σύμφωνα με μια εμπειρική μελέτη-έρευνα που έγινε στη Μ. Βρετανία με θέμα τις 

θεωρίες των εκπαιδευτικών για το παιχνίδι οι 9 εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην 



έρευνα αυτή1, συμφωνούσαν όλοι για τις καθοριστικές ιδιότητες του παιχνιδιού στη 

μάθηση των παιδιών. Επίσης όλοι τόνισαν τη χρησιμότητα της παρατήρησης του 

παιχνιδιού. Η παρατήρηση του παιχνιδιού δείχνει πού βρίσκεται το κάθε παιδί  και 

διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να παρατηρούν την πραγματική μάθηση. Η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι η ίδια τους η διδασκαλία δε μπορεί 

να συμβάλλει στην μάθηση των παιδιών με τον ίδιο τρόπο που μπορεί και πράγματι 

συμβάλλει το παιχνίδι (Αυγητίδου,  2001). 

Για όλους τους εκπαιδευτικούς της έρευνας, οι διαφορετικοί τύποι παιχνιδιού 

εξυπηρετούσαν διαφορετικούς σκοπούς και συνδέονταν με τις γενικές μαθησιακές 

επιδιώξεις στην κοινωνικό-συναισθηματική, γνωστική, ψυχοκινητική και γλωσσική 

ανάπτυξη. 

Σε ό,τι αφορά στο δομημένο και ελεύθερο παιχνίδι, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών υιοθετούσε μια μη παρεμβατική προσέγγιση, αλλά με ορισμένες 

επιφυλάξεις. Υπήρχε γενική συμφωνία ότι η παρέμβαση είναι ορθή, εφόσον 

εναρμονίζεται με τις επιδιώξεις των παιδιών, εκτός και αν ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

ανακατευθύνει, να ελέγξει τη συμπεριφορά ή να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν 

το παιχνίδι τους. Μια εκπαιδευτικός συγκεκριμένα ανέφερε ότι «πιστεύει στην αξία 

της αλληλεπίδρασης με ενηλίκους, ιδιαίτερα για την ενίσχυση της γλωσσικής 

ανάπτυξης, αλλά ο ρόλος της ως συμπαίκτριας είναι διαφορετικός από το ρόλο της ως 

εκπαιδευτικού. Συνοπτικά οι εκπαιδευτικοί έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στην 

παιδοκεντρικότητα και στη χρήση του παιχνιδιού ως πλαίσιο μάθησης. Στο σύνολό 

τους επίσης συνηγορούσαν υπέρ του παιχνιδιού στο σχολικό πλαίσιο. Ωστόσο 

παραδέχτηκαν ότι οι υποθέσεις τους για την αξία του παιχνιδιού δεν εφαρμόζονται 

πάντα στην πράξη. Ορισμένες δραστηριότητες, κυρίως το ελεύθερο παιχνίδι,  

μετατρέπονταν σε χάσιμο χρόνου, αφού τα παιδιά στερούνταν της ικανότητας να 

αναπτύξουν ένα θέμα παιχνιδιού. Τελικά παραδέχτηκαν ότι το δομημένο παιχνίδι 

είναι πιο χρήσιμο στην πράξη και εκπληρώνει τις προσδοκίες των ίδιων. Οι λόγοι για 

τους οποίους τα επιχειρήματά τους υπέρ της αξίας του παιχνιδιού δεν εφαρμόζονταν 

στη πράξη ήταν οι ακόλουθοι (Αυγητίδου,  2001): 

• Στο ελεύθερο παιχνίδι οι εκπαιδευτικοί δε μπορούσαν να αποκτήσουν μια ορθή 

εικόνα των δυνατοτήτων και αδυναμιών των παιδιών. 
                                                 
1 Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε το 1997 στην Αγγλία (Bennett, Wood & Rogers 1997).  Οι 
εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος ήταν ικανοί στην άσκηση δραστηριοτήτων παιχνιδιού με παιδιά 4-5 
ετών,  που πρωτοπήγαιναν στην τάξη υποδοχής (μεταβατικό στάδιο μεταξύ νηπιαγωγείου και 
δημοτικού σχολείου). 



• Το ωρολόγιο πρόγραμμα, ο χώρος, τα διαθέσιμα υλικά του σχολείου περιόριζαν 

το παιχνίδι, καθώς επίσης και οι περισσότερο τυπικές απαιτήσεις για δόμηση των 

μαθησιακών εμπειριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αγγλικού Εθνικού 

Αναλυτικού Προγράμματος. 

• Ο σημαντικότερος περιορισμός ήταν η υψηλή αναλογία των παιδιών σε σχέση με 

τους εκπαιδευτικούς στις πρώτες τάξεις, καθώς και η έλλειψη βοηθητικού 

προσωπικού. 

Ένα άλλο σημαντικό και ενδιαφέρον σημείο που ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί της 

παρούσας έρευνας ήταν ότι είναι αναγκαίο να παρατηρούν και να αλληλεπιδρούν 

περισσότερο στο παιχνίδι των παιδιών, ώστε να επεκτείνουν και να αξιολογούν τη 

μάθηση των παιδιών. 

Επομένως, όπως διαφαίνεται και από τις απόψεις των εκπαιδευτικών, η μάθηση 

μέσα από το παιχνίδι δεν είναι τόσο αναπόφευκτη και αυθόρμητη αφού οι 

κατάλληλες συνθήκες για μάθηση δεν είναι πάντα παρούσες. 

«Είναι αναγκαία λοιπόν 

• η αφιέρωση περισσότερου χρόνου στη σχολική τάξη σε ποιοτικές αλληλεπιδράσεις 

παιχνιδιού, ώστε να αυξηθεί η μάθηση μέσα από το παιχνίδι, 

• η αναδιοργάνωση του ωρολογίου προγράμματος, ώστε να παρέχει περισσότερο χρόνο 

για παιχνίδι με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού, 

• η αναγνώριση των κατάλληλων περιστάσεων για διδασκαλία μέσα από το παιχνίδι, 

παρά η απόδοση έμφασης στην αυθόρμητη μάθηση, 

• η ένταξη του παιχνιδιού στο αναλυτικό πρόγραμμα, μέσα από σαφής καθορισμένους 

στόχους και προθέσεις, για παράδειγμα με την ενσωμάτωση της στοιχειώδους γραφής, 

ανάγνωσης και κατανόησης των αριθμών στο παιχνίδι, 

• η διδασκαλία των αναγκαίων στρατηγικών και κοινωνικών ικανοτήτων στα παιδιά, 

ώστε να είναι ανεξάρτητα, να κάνουν επιλογές και να παίρνουν αποφάσεις, 

• η απελευθέρωση χρόνου, για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να παρατηρεί, να αλληλεπιδρά 

και να αξιολογεί τη μάθηση των παιδιών, ώστε να ανατροφοδοτεί το σχεδιασμό του 

αναλυτικού προγράμματος, και 

• η κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες παιχνιδιού  που θα 

τους παρέχει ευκαιρίες για αξιολόγηση των δυνατοτήτων του παιδιού μέσα από το παιχνίδι 

του» ( Αυγητίδου, 2001, 320). 

Επίσης, πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα και η ώρα του διαλείμματος στα σχολεία. 

Η ώρα του διαλείμματος είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργία συναναστροφών 

μεταξύ των παιδιών. Το παιχνίδι την ώρα του διαλείμματος αποτελεί την κυριότερη 



ευκαιρία για δημιουργία φιλιών μεταξύ των παιδιών. Ωστόσο ο χρόνος που 

αφιερώνεται στα διαλείμματα είναι περιορισμένος, λόγω της αύξησης του χρόνου που 

αφιερώνεται στην διδασκαλία. Η αυλή όμως του σχολείου προσφέρει στα παιδιά την 

ευκαιρία για αλληλεπίδραση μεταξύ των συνομηλίκων, στο πλαίσιο της οποίας 

παίρνουν πολλά μαθήματα για τη ζωή των ενηλίκων (Sluckin, 1981). Το διάλειμμα 

παρέχει ευκαιρίες στα παιδιά για απόκτηση ελέγχου στο παιχνίδι και την κοινωνική 

δραστηριότητα  με τα ίδια τα παιδιά, καθώς και ευκαιρίες για απόκτηση και ανάπτυξη 

μιας παιδικής κουλτούρας. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί, με τη στενή παρακολούθηση 

των διαλειμμάτων, μπορούν να αντλήσουν χρήσιμα στοιχεία για το χαρακτήρα και 

την έκταση των δυσχερειών μεταξύ των παιδιών. Το διάλειμμα έχει μεγάλη αξία για 

τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης, παρόλο που ο χαρακτήρας 

της αξίας μεταβάλλεται από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Blatchford, 1996). 

Πρέπει λοιπόν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά στον τρόπο οργάνωσης 

των διαλειμμάτων. Οι βελτιώσεις όμως αυτές θα πρέπει να προκύπτουν από τη 

συμμετοχή ολόκληρου του σχολείου, δηλαδή θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι όσοι 

έχουν σχέση με το σχολείο- το διδακτικό προσωπικό, οι μαθητές, οι γονείς. Επίσης, 

θα πρέπει αυτά που αποφασίζονται και συζητιούνται σχετικά με το διάλειμμα να 

έχουν μια λογική ακολουθία με αυτά που συμβαίνουν στη σχολική τάξη. 

 

 

1.4 Το παιχνίδι στην Ειδική Αγωγή 

1.4.1 Η σημασία του παιχνιδιού στην Ειδική Αγωγή 

Το παιχνίδι πραγματοποιείται στο σχολείο, στα πάρκα, σε χώρους καθημερινής 

φροντίδας, σε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, σε θεραπευτικές συνεδρίες και 

κυρίως στο σπίτι. 

Το παιχνίδι είναι απαραίτητο στοιχείο της ανάπτυξης όλων των παιδιών και των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. Είναι ένας τρόπος με τον όποιο τα παιδιά μαθαίνουν. 

Συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας του παιδιού. Αποτελεί 

προϋπόθεση για τη δημιουργία σχέσεων και φιλιών μέσα στην τάξη. Το παιχνίδι δεν 

είναι απλώς μια δραστηριότητα, αλλά μια γεμάτη με νόημα διαδικασία κατά την 

οποία τα παιδιά συνδημιουργούν τον κόσμο τους με τους συνομηλίκους τους και 

μαθαίνουν μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με τους φίλους (Αυγητίδου, 2001). 



Για να επιφέρει οφέλη το παιχνίδι στα παιδιά πρέπει το περιβάλλον του 

παιχνιδιού και τα υλικά του παιχνιδιού να ταιριάζουν με το αναπτυξιακό επίπεδο του 

παιδιού και τις ικανότητές του (Paweni / Rubovits, 2000). Σε ό,τι αφορά στα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες είναι απαραίτητες κάποιες προσαρμογές και τροποποιήσεις ώστε 

να συμμετέχουν και αυτά ισότιμα στο παιχνίδι. Ωστόσο, συνήθως δεν παρέχονται 

ευκαιρίες παιχνιδιού στα παιδιά αυτά, λόγω του ότι οι οικογένειές τους παλεύουν για 

την καθημερινή επιβίωση και έτσι δεν υπάρχει χρόνος για παιχνίδι με τα παιδιά, ή 

λόγω της υπερεξάρτησης από την τηλεόραση στην καθημερινή ρουτίνα. Ένας άλλος 

λόγος παραμέλησης του παιχνιδιού ως μέσου εκπαίδευσης και θεραπείας των παιδιών 

με ειδικές ανάγκες είναι ότι συνήθως οι μαθησιακές ανάγκες των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες παρέχονται και ικανοποιούνται μέσω συμπεριφορικών-άμεσων 

προσεγγίσεων. 

Λίγες έρευνες έχουν γίνει για το θέμα του παιχνιδιού στα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες, λόγω διαφορετικών παραγόντων. Οι βασικότεροι από τους οποίους είναι 

(Brodin, 1999) : 

• Η ίδια η αναπηρία των παιδιών, η οποία αποτελεί το πιο σοβαρό εμπόδιο για την 

συμμετοχή των ίδιων στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

• Η περιορισμένη επικοινωνία αυτών των ατόμων, λόγω έντονων τάσεων 

απομόνωσης και παθητικότητας. 

• Η ανεπαρκής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση ειδικών 

προγραμμάτων και η έλλειψη γνώσεων για την αρμόζουσα συμπεριφορά στα 

άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Η πρόσφατη αλληλεπιδραστική προσέγγιση (interactionist) της ειδικής αγωγής 

(Safford 1989) αναφέρεται στην αξία αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων 

παιχνιδιού για τις μαθησιακές ανάγκες του παιδιού με ειδικές ανάγκες. Η θεωρία 

αυτή αναγνωρίζει ότι τα παιδιά πρέπει ενεργά να συμμετέχουν στον άμεσο χειρισμό 

του περιβάλλοντος. Πρέπει να έχουν αισθητηριακές και κοινωνικές εμπειρίες και να 

παίζουν με ποικίλα αντικείμενα, με μια ποικιλία τρόπων και σε ποικίλα πλαίσια. Ο 

εκπαιδευτικός στην αλληλεπιδραστική προσέγγιση είναι αυτός που διευκολύνει το 

παιχνίδι, που οργανώνει το περιβάλλον του παιχνιδιού και αυτός που άμεσα ελέγχει 

και καθοδηγεί τη μαθησιακή διαδικασία (Guddemi, 1990). 

Ιστορικά, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες πιστευόταν ότι έχουν δυσκολίες στο 

παιχνίδι εξαιτίας της έλλειψης κατανόησης του τι είναι παιχνίδι, εξαιτίας της 



ανικανότητάς τους για ικανοποιητικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους σε 

καταστάσεις κοινωνικού παιχνιδιού ή εξαιτίας της έλλειψης επιθυμίας για παιχνίδι. Η 

πραγματική αιτία των δυσκολιών των παιδιών αυτών στο παιχνίδι είναι η μη 

προσβασιμότητα στα υλικά του παιχνιδιού και στις ευκαιρίες του παιχνιδιού. Τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες μπορεί να μην μπορούν να πιάσουν, να ελέγξουν τα 

αντικείμενα παιχνιδιού, ίσως δεν μπορούν να κινούνται τόσο ελεύθερα όσο θα 

ήθελαν, ή μπορεί να μην έχουν τη λεκτική ικανότητα να επικοινωνούν αυθόρμητα. Ο 

εκπαιδευτικός λοιπόν κατά το σχεδιασμό του περιβάλλοντος του παιχνιδιού για τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες πρέπει να λαμβάνει υπόψη του αυτούς τους παράγοντες. 

Η συμμετοχή στο παιχνίδι ανοίγει πολλές πόρτες στα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

και παρέχει πολλές ευκαιρίες που εντοπίζονται στο σπίτι, στο σχολείο, σε 

ψυχαγωγικά περιβάλλοντα και σε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης. Η επαρκής 

συμμετοχή τους στο παιχνίδι επιτρέπει στους γονείς τους να αυξήσουν τις προσδοκίες 

τους για τις ικανότητες των παιδιών τους. Επίσης, όταν ένα παιδί συμμετέχει σε 

παιχνίδια είναι ευκολότερο να ξεπεράσει τα ελλείμματα του, τις αδυναμίες του και να 

ενδυναμώσει, να ενισχύσει τις δυνατότητές του. 

Τα παιδιά είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι του παιχνιδιού και μπορούν να 

μοιράζονται τις εμπειρίες παιχνιδιού με άλλους, κυρίως με τα αδέρφια τους και με 

τους γονείς τους. Τα παιδιά με αναπηρίες δε διαφέρουν. Στην πραγματικότητα είναι 

συναρπαστικό για τα παιδιά αυτά να εκδηλώνουν δεξιότητες παιχνιδιού και να 

νιώθουν ότι ελέγχουν το παιχνίδι. Το παιχνίδι λοιπόν αναδεικνύεται σε ένα υπέροχο 

μέσο οικογενειακής αλληλεπίδρασης. 

Το National Lekotek Center, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί την 

πρόσβαση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο παιχνίδι, αποσκοπεί στο να 

καταστήσει το παιχνίδι προσβάσιμο για όλα τα παιδιά και να παρέχει αναπτυξιακά 

κατάλληλο παιχνίδι και μαθησιακές ευκαιρίες στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και στις 

οικογένειές τους. Παρέχει συγκεκριμένα δέκα συμβουλές για την επιλογή παιχνιδιών 

για το παιδί με ειδικές ανάγκες, ασχέτως την αναπηρία τους (Guddemi, 1990): 

• Να δίνονται στο παιδί ευκαιρίες για πολυαισθητηριακή διέγερση. 

• Να διευκολύνεται η εύκολη, ενεργή συμμετοχή. 

• Να λαμβάνεται υπόψη το περιβάλλον του παιχνιδιού (εσωτερικοί-εξωτερικοί 

χώροι) 

• Να παρέχονται ευκαιρίες για επιτυχημένο παιχνίδι. 



• Να προωθείται μέσω του παιχνιδιού η αυτοέκφραση των παιδιών αυτών. 

• Να είναι κατάλληλο για κάθε παιδί, να ταιριάζει με τα ατομικά του 

χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα. 

• Να παρέχει στα παιδιά ασφάλεια και να έχει διάρκεια. 

• Να δίνεται η δυνατότητα για κατάλληλη κοινωνική αλληλεπίδραση. 

Επίσης, κατά το σχεδιασμό περιβαλλόντων μάθησης – παιχνιδιού για τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξής αρχές (Cohen / Beer, Golden, 

1979): 

• Τα περιβάλλοντα δεν πρέπει να είναι σημαντικά διαφορετικά. 

• Οι περιοχές παιχνιδιού και τα κέντρα μάθησης πρέπει να συνδέονται.. 

• Απαραίτητη είναι η χρήση επανάληψης και πολλαπλών αισθητηριακών 

εμπειριών. 

• Πρέπει να παρέχονται πλούσια, διεγερτικά περιβαλλοντικά ερεθίσματα. 

• Τέλος, πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν τα εμπόδια στο χώρο. 

Οι Beers & Wehman (1985) έχουν διαφοροποιήσει τέσσερις κατηγορίες 

παιχνιδιού που είναι γνωστικά και κοινωνικά σημαντικές για τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες:  

• το εξερευνητικό παιχνίδι,  

• το χειριστικό παιχνίδι με διάφορα παιχνίδια,  

• το κοινωνικό παιχνίδι και 

• το δομημένο παιχνίδι με κανόνες. 

Κατά το σχεδιασμό ευκαιριών παιχνιδιού για μικρά παιδιά με ειδικές ανάγκες 

πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλες εμπειρίες σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες 

παιχνιδιού. 

Έτσι τα παιδιά αυτά χρειάζονται πολλές ευκαιρίες για εξερεύνηση του 

περιβάλλοντος τους. Πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο κινητικά, να κινούνται στο 

χώρο. Πρέπει να χρησιμοποιούν όλες τους τις αισθήσεις για να βιώσουν τον κόσμο 

γύρω τους. Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν μέσω των αισθήσεων. Είναι αναγκαίο να 

πιάνουν, να μυρίζουν, να γεύονται, να ακούουν, να  βλέπουν. Γι’ αυτό οι 

εκπαιδευτικοί καλό είναι να βγάζουν τα παιδιά έξω και να σχεδιάζουν μικρές 

εκδρομές. 

Επίσης, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες να 

κρατούν, να χειρίζονται, να παίζουν με πραγματικά αντικείμενα και παιχνίδια. Τα 



παιδιά οικοδομούν τη γνώση όταν χειρίζονται υλικά και παιχνίδια, ανακαλύπτουν 

νέες ιδέες και φυσικές ιδιότητες των αντικειμένων. Ενδείκνυται λοιπόν η χρήση της 

άμμου, του νερού, της μαριονέτας, της κούκλας κ.τ.λ. Με το χειριστικό παιχνίδι 

δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά για ελευθερία κινήσεως και επιλογής. 

Το κοινωνικό παιχνίδι μπορεί να αρχίσει με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού ή 

άλλου παιδιού, αν το παιδί με ειδικές ανάγκες διστάζει να αρχίσει μόνο του 

κοινωνικό παιχνίδι. Πάλι η χρήση κούκλας, μαριονέτων είναι βοηθητική για τη 

δημιουργία κοινωνικού παιχνιδιού. Όπως προείπαμε το κοινωνικό παιχνίδι βοηθάει 

στην ανάπτυξη της γλώσσας, των κοινωνικών δεξιοτήτων, της προσαρμοστικότητας, 

του αυτοελέγχου και των δεξιοτήτων σκέψης. Καθώς τα παιδιά αποκτούν ικανότητες 

λογικής σκέψης, είναι έτοιμα για το παιχνίδι με κανόνες (επιτραπέζια παιχνίδια, 

παιχνίδια με κάρτες). 

Αλλά και το φανταστικό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν ένα περιορισμένο πρόγραμμα για τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες θεωρώντας ότι πρέπει να δώσουν όλη την προσοχή τους 

στην απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων. Ωστόσο οι εμπειρίες που σχετίζονται με τη 

δημιουργικότητα και τη φαντασία αναφέρονται ιδιαίτερα στα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες. Αυτές οι εμπειρίες ενθαρρύνουν μια χωρίς προκαθορισμένο τέλος 

προσέγγιση στη μάθηση και τους δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλες 

τους τις αισθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορούν να λειτουργήσουν 

κατά ένα μέρος.  Όταν τα παιδιά έχουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως είναι ο 

αυτισμός, οι καλές τέχνες και η μουσική μπορεί να γίνουν ένα μέσο αυτοέκφρασης 

και δημιουργικότητας εκεί που ο προφορικός λόγος αποτυγχάνει. Οι εμπειρίες που 

σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και τη φαντασία μπορούν να δώσουν στα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες την ευκαιρία να ταξινομήσουν αυτά που αντιλαμβάνονται από τον 

εξωτερικό κόσμο, να τα εσωτερικεύσουν και να τα μοιραστούν με τους άλλους. Η 

μουσική και ο χορός, για παράδειγμα, μπορούν να εκφράσουν έννοιες που 

υπερβαίνουν την ανάγκη για λέξεις (Bernadette, 2003). 

Συμπερασματικά, όλα τα παιδιά και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν ανάγκη 

για παιχνίδι επειδή με αυτό μαθαίνουν και αναπτύσσονται. Το παιχνίδι είναι μία 

δραστηριότητα για όλα τα παιδιά  και για όλες τις οικογένειες. Οι εκπαιδευτικοί και 

τα  προσχολικά και σχολικά προγράμματα πρέπει να παρέχουν αναπτυξιακά 

κατάλληλες ευκαιρίες παιχνιδιού που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών 

με ειδικές ανάγκες. Αλλά και οι γονείς και οι φροντιστές των παιδιών με ειδικές 



ανάγκες πρέπει να χαίρονται να αλληλεπιδρούν με το παιδί τους, στο επίπεδο του, 

χωρίς εξωτερικά κριτήρια επιτυχίας. Μέσα από αυτές τις αλληλεπιδράσεις παιχνιδιού 

βοηθιούνται οι γονείς αφού έτσι νιώθουν ότι εμπλουτίζουν τις ζωές των παιδιών τους 

και των οικογενειών τους. 

 

1.4.2 Θεραπεία μέσω παιχνιδιού – Παιγνιοθεραπεία 

Η θεραπεία μέσω του παιχνιδιού (play therapy) αναπτύχθηκε στη στροφή του 20ου 

αιώνα. Το παιχνίδι αποτέλεσε μέρος θεραπείας από το 1930, όταν η Melanie Klein 

και η Anna Freud πρωτάρχισαν να χρησιμοποιούν τεχνικές παιχνιδιού στην παιδική 

ψυχοθεραπεία. Από το 1992 το παιχνίδι χρησιμοποιούταν στην παιδική θεραπεία από 

την πλειοψηφία των κλινικών (Lilly/Connor/ Krull, Association of Play Therapy). 

Σήμερα η θεραπεία μέσω του παιχνιδιού  αναφέρεται σε μια ποικιλία 

θεραπευτικών μεθόδων που όλες εφαρμόζονται πάνω στα θεραπευτικά οφέλη του 

παιχνιδιού. Διαφέρει από το συνηθισμένο παιχνίδι στο ό,τι ο ειδικός βοηθάει το παιδί 

να κατευθύνει και να λύνει τα προβλήματά του. Βασίζεται στο φυσικό τρόπο με τον 

οποίο τα παιδιά μαθαίνουν για τους εαυτούς τους και για τις σχέσεις τους στον κόσμο 

που τα περιβάλει. Μέσω της παιγνιοθεραπείας τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν 

με τους άλλους, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να τροποποιούν τις 

συμπεριφορές τους, να αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Επίσης 

μαθαίνουν ποικίλους τρόπους δημιουργίας σχέσεων με άλλους. Το παιχνίδι παρέχει 

μια ασφαλή ψυχολογική απόσταση από τα προβλήματά τους και επιτρέπει την 

έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων που είναι κατάλληλα για την 

ανάπτυξη τους. Η θεραπεία μέσω παιχνιδιού βασίζεται στο ότι το παιχνίδι είναι το 

φυσικό μέσο έκφρασης του παιδιού, καθώς είναι μέσο έκφρασης συναισθημάτων, 

σκέψεων και επιθυμιών. 

Η θεραπεία μέσω παιχνιδιού  είναι μια δομημένη, θεωρητικά βασισμένη 

προσέγγιση θεραπείας που στηρίζεται στις τυπικές επικοινωνιακές και μαθησιακές 

διαδικασίες των παιδιών. Οι θεραπευτικές δυνάμεις που είναι εγγενείς στο παιχνίδι 

χρησιμοποιούνται με πολλούς τρόπους. Στη θεραπεία παιχνιδιού τα παιχνίδια είναι 

σαν τις λέξεις του παιδιού και το παιχνίδι είναι η γλώσσα του παιδιού. Μέσω του 

παιχνιδιού οι ειδικοί μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν πιο 

προσαρμοστικές συμπεριφορές όταν υπάρχουν ελλιπείς συναισθηματικές ή 

κοινωνικές δεξιότητες (που χαρακτηρίζουν και τον αυτισμό). Η θετική 

συναισθηματική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του ειδικού – θεραπευτή και του 



παιδιού κατά τη διάρκεια της θεραπείας παιχνιδιού παρέχει μια σωστή 

συναισθηματική εμπειρία απαραίτητη για τη θεραπεία. Η θεραπεία μέσω παιχνιδιού 

μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της γνωστικής ανάπτυξης και για 

την παροχή γνώσεων για την επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων (British Association 

of Play Therapy).  

Η  θεραπεία μέσω του παιχνιδιού ορίζεται ως η συστηματική χρήση ενός 

θεωρητικού μοντέλου για τη δημιουργία μιας διαπροσωπικής διαδικασίας όπου οι 

ειδικοί θεραπευτές, καταρτισμένοι στο παιχνίδι και στη χρήση του, χρησιμοποιούν τις 

θεραπευτικές δυνάμεις του παιχνιδιού, ώστε να βοηθήσουν τους πελάτες να 

αποτρέψουν ή να επιλύσουν τις ψυχοκοινωνικές τους δυσκολίες που εμποδίζουν την 

ανάπτυξή τους.  

Όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας της, η θεραπεία μέσω παιχνιδιού επιτρέπει 

στους ειδικούς να αξιολογούν και να κατανοούν το παιχνίδι του παιδιού. Βοηθάει τα 

παιδιά να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους και να διαχειρίζονται τις ανησυχίες τους. 

Ακόμη και τα πιο δύσκολα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της 

παιγνιοθεραπείας με μακροχρόνιες λύσεις που προσαρμόζονται σε μακροχρόνιες 

στρατηγικές επίλυσης.  

Η θεραπεία μέσω παιχνιδιού είναι κυρίως κατάλληλη και ωφέλιμη για παιδιά 

ηλικίας 3 έως 12 χρονών. Οι έφηβοι και οι ενήλικες επίσης επωφελούνται από τις 

τεχνικές παιχνιδιού. Πρόσφατα χρησιμοποιείται και σε βρέφη. Χρησιμεύει ως 

πρωταρχική παρέμβαση ή ως μια βοηθητική θεραπεία για πολλαπλές συνθήκες 

διανοητικής υγείας και ανησυχίες, όπως είναι ο χειρισμός του θυμού, του πόνου, της 

απώλειας, του διαζυγίου, της διάλυσης οικογενειών. Χρησιμοποιείται για 

αντιμετώπιση κρίσεων – τραυμάτων των παιδιών και για την τροποποίηση των 

συμπεριφορικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη,  διάσπαση προσοχής-

υπερκινητικότητα,  αυτισμός, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, νοητική 

καθυστέρηση, κοινωνικά, κινητικά-σωματικά προβλήματα και για μαθησιακές 

δυσκολίες. 

Η έρευνα υποστηρίζει την αποτελεσματικότητά της θεραπείας μέσω παιχνιδιού 

στα παιδιά που βιώνουν μια ευρεία ποικιλία κοινωνικών-συναισθηματικών, 

συμπεριφορικών και μαθησιακών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των 

παιδιών των οποίων τα προβλήματα σχετίζονται με συνθήκες ιδρυματοποίησης, 

χρόνιων ασθενειών, βίας, φυσικών καταστροφών και σεξουαλικής ή σωματικής 

κακοποίησης. 



Η θεραπεία μέσω παιχνιδιού  βοηθάει τα παιδιά (Cattanach, 2003): 

• να γίνονται πιο υπεύθυνα και να αναπτύσσουν πιο επιτυχείς στρατηγικές,  

• να αναπτύσσουν νέες και δημιουργικές λύσεις στα προβλήματά τους, 

• να αναπτύσσουν σεβασμό και αποδοχή του εαυτού τους και των άλλων, 

• να μάθουν να βιώνουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, 

• να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση και το σεβασμό για τις σκέψεις και τα 

αισθήματα των άλλων, 

• να μάθουν νέες κοινωνικές δεξιότητες και σχετικές δεξιότητες με την οικογένεια, 

• να αναπτύξουν αποτελεσματικότητα και άρα μια καλύτερη γνώση και βεβαιότητα 

για τις ικανότητές τους και 

• να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους και να μειώσουν το άγχος τους.  

Τα πλαίσια εργασίας μέσα στα οποία οι θεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν πιο 

αποτελεσματικά τα παιδιά είναι προς το παρόν οι κοινωνικές υπηρεσίες, η 

εκπαίδευση – το σχολείο, τα νοσοκομεία και τα ειδικά κέντρα. Ιδιαίτερα για την 

παιγνιοθεραπεία στο σχολείο, το σχολείο μπορεί να είναι ένα κατάλληλο πλαίσιο για 

παιγνιοθεραπεία, αν ο θεραπευτής δεν έχει κανένα άλλο ρόλο σε σχέση με το παιδί 

μέσα στο σχολείο. Θα πρέπει να έχει κατανοηθεί σαφώς από το σχολείο ο ρόλος που 

θα έχει ο θεραπευτής μέσα στο σύστημα. 

Σχετικά με το ρόλο του θεραπευτή που θα εφαρμόσει τη θεραπεία του παιχνιδιού, 

υπάρχουν κάποια πρακτικά ζητήματα που θα πρέπει αυτός να λάβει υπόψη του. Ο 

θεραπευτής πρέπει αρχικά να προχωρήσει σε μια ψυχολογική αξιολόγηση για να 

προσδιορίσει τους σκοπούς και το σχέδιο παρέμβασης. Πρέπει να σκεφτεί το αν θα 

χρησιμεύσει τελικά το παιχνίδι ως μέσο θεραπείας στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Πρέπει να αποφασίσει για τη φύση και το είδος του παιχνιδιού που θα 

χρησιμοποιήσει. Το πιο σημαντικό είναι να έχει κατανοήσει ο θεραπευτής τις 

θεραπευτικές δυνατότητες του παιχνιδιού, να έχει επιλέξει την κατάλληλη χρονική 

στιγμή για παρόμοιες παρεμβάσεις και να έχει κρίνει ορθά κατά πόσο η σχετική 

παρέμβαση είναι τελικά και η ενδεικνυόμενη (Cattanach, 2003). 

Ο θεραπευτής χρειάζεται να γνωρίζει το ιστορικό των παιδιών που παραπέμπεται 

για παιγνιοθεραπεία, καθώς και να γνωρίζει ξεκάθαρα ποιες είναι οι παρούσες 

συνθήκες ζωής των παιδιών. Συχνά τα παιδιά παραπέμπονται για θεραπεία, αλλά οι 

λόγοι που δικαιολογούν την παρέμβαση είναι ασαφείς. Αν αυτή η παραπομπή γίνει 

δεκτή χωρίς προσεκτική αξιολόγηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν, τότε συχνά τα 



παιδιά θεωρούν ότι ο θεραπευτής είναι εκείνος που θα τα σώσει. Το αποτέλεσμα 

φυσικά μπορεί να είναι καταστροφικό για τα παιδιά. 

Εκτός από την ιστορία των παιδιών, ο θεραπευτής πρέπει να ξέρει ποιοι 

φροντίζουν τη συγκεκριμένη στιγμή τα παιδιά και τι είδους υποστήριξη θα 

προσφέρουν στα παιδιά.  Τα άτομα που φροντίζουν τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν τι 

γίνεται στην παιγνιοθεραπεία, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά. Είναι 

απαραίτητο ο θεραπευτής να συναντάει συχνά και τους άλλους ειδικούς που 

ασχολούνται με την εκπαίδευση και θεραπεία των συγκεκριμένων παιδιών για όσο 

διάστημα θα κρατήσει η παιγνιοθεραπεία. Ο θεραπευτής πρέπει να συλλέγει 

πληροφορίες από όλους όσους ασχολούνται με το παιδί στο σχολείο, αλλά και από 

τους γονείς του παιδιού.  Επίσης, ο λόγος για τον οποίο γίνεται η παρέμβαση πρέπει 

να είναι σαφής, για παράδειγμα για ποιο λόγο το παιδί χρειάζεται τη θεραπεία τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι ότι κάποιοι 

επαγγελματίες του χώρου θέλουν να χρησιμοποιήσουν την παιγνιοθεραπεία 

αποκλειστικά ως διαδικασία συλλογής πληροφοριών και όχι ως θεραπευτική 

διαδικασία (Cattanach, 2003). 

Η Russ (2004, 37-39) αναφέρεται σε κάποια επιπλέον σημαντικά θέματα που 

πρέπει να λάβει υπόψη του ο ειδικός-θεραπευτής: 

Η αρχή της θεραπείας 

Πολλά παιδιά χρειάζονται βοήθεια για να αρχίσουν να παίζουν. Ο ειδικός 

συνήθως αρχίζει λέγοντας στα παιδιά ότι μπορούν να παίξουν ή να μιλήσουν και 

δείχνει στο παιδί τα παιχνίδια που είναι διαθέσιμα. Κάποια παιδιά αμέσως θα 

αρχίσουν να επεξεργάζονται τα παιχνίδια, άλλα όχι. Ο ειδικός τότε προτρέπει το παιδί 

να πάρει κάτι ή τελικά παίρνει αυτός ένα παιχνίδι και το δίνει στο παιδί. Ο πηλός και 

τα υλικά σχεδίασης είναι χρήσιμα σε αυτό το σημείο. Σαν τελική λύση ο ειδικός 

αρχίζει να παίζει με κάτι ο ίδιος και το παιδί ακολουθεί. 

 

 

 

 Τα υλικά του παιχνιδιού 

Τα μη δομημένα υλικά παιχνιδιού που ενθαρρύνουν τη χρήση της φαντασίας είναι 

ιδανικά παιχνίδια που επιτρέπουν την ατομική έκφραση και είναι συνήθως τα πιο 

κατάλληλα. Τέτοια παιχνίδια είναι ο πηλός, οι μαρκαδόροι, τα αυτοκινητάκια, οι 

μαριονέτες, οι κούκλες, τα Lego. Συχνά ρωτάται το ίδιο το παιδί για τα παιχνίδια που 



προτιμάει. Το κάθε παιδί έχει διαφορετικά μέσα έκφρασης και είναι σημαντικό να 

υπάρχει μια ποικιλία παιχνιδιών, καθώς και ο εξατομικευμένος σχεδιασμός των 

διαθέσιμων παιχνιδιών. Όλα τα παιχνίδια δεν ενθαρρύνουν αυτόματα την έκφραση 

αναγκών, συναισθημάτων και εμπειριών από το παιδί. Η θεραπεία παιχνιδιού δε 

χρησιμοποιείται ως ένας τρόπος για να περάσει το παιδί την ώρα του μέχρι να κάνει 

κάτι άλλο. Συνεπώς πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των 

παιχνιδιών, ώστε αυτά να βοηθούν στην έκφραση συναισθημάτων, αλλά και στο 

εκφραστικό και εξερευνητικό παιχνίδι (Cattanach, 2003). 

 

Η συμμετοχή του θεραπευτή στο παιχνίδι 

Το ποσό της καθοδήγησης και της συμμετοχής του θεραπευτή εξαρτάται από τη 

θεωρητική προσέγγιση που ακολουθεί ο καθένας. Στην προσέγγιση που έχει ως 

κέντρο το παιδί, ο θεραπευτής απλώς κοιτάζει και σχολιάζει κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού.  Στην προσέγγιση που ενέχει μια πιο ενεργή συμμετοχή του ειδικού, ο 

ειδικός έχει πιο ενεργό ρόλο στο παιχνίδι, αλλά ακολουθεί την καθοδήγηση του 

παιδιού, το παιδί είναι αυτό που επιλέγει το θέμα του παιχνιδιού. Τέλος, στις 

γνωστικές – συμπεριφορικές θεραπείες παιχνιδιού ο θεραπευτής ασκεί αυστηρά 

καθοδηγητικό ρόλο. Όποια πρακτική και αν υιοθετήσει ο θεραπευτής πρέπει να 

φροντίσει ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια μέσα στη θεραπευτική αυτή σχέση. 

Όταν δει ο ειδικός ότι το παιδί δε νιώθει ασφαλές πρέπει να είναι ήρεμος και 

υποστηρικτικός και να μην κατακλύζει το παιδί με ιδέες και προτάσεις γιατί κάτι 

τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει στο παιδί αίσθημα ανικανότητας και αδυναμίας. 

 

Η ερμηνεία του παιχνιδιού 

Ένα θετικό ποσοστό ερμηνείας του παιχνιδιού διευκολύνει τη διαδικασία του 

παιχνιδιού και βοηθάει το παιδί να κατανοήσει τις σκέψεις του και τα συναισθήματά 

του, τη συμπεριφορά του. Η συνεχής ερμηνεία του καθετί δεν είναι αποτελεσματική. 

Ο ειδικός πρέπει κάπου-κάπου να σέβεται τις άμυνες, τα όρια που θέτει το παιδί.  

 

Τα όρια που πρέπει να θέτει ο θεραπευτής 

Προκειμένου να μετατραπεί το παιχνίδι σε ένα ασφαλές μέσο έκφρασης είναι 

απαραίτητο να τεθούν όρια σχετικά με τον τρόπο παιχνιδιού. Τα παιδιά δεν πρέπει να 

χαλούν τα παιχνίδια. Επίσης δεν πρέπει να θεωρούν τον θεραπευτή ως τον μοναδικό 

αποδέκτη των συναισθηματικών εκφράσεων και εκρήξεών τους. Πρέπει να 



προωθηθούν εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης, για παράδειγμα το παιδί να μπορεί να 

εκφράζει λεκτικά το θυμό του ή να βάζει τις κούκλες να μαλώνουν με προσποιητό 

τρόπο. 

Επίσης είναι σημαντικό ο θεραπευτής να αναγνωρίζει ότι τα παιδιά θα επιλέξουν 

να παίξουν με διάφορους τρόπους και ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται προκειμένου 

να διερευνούν στιλ παιχνιδιού που αποτελούν κομμάτι του προσωπικού τους στιλ. 

Πρέπει και ο ίδιος ο θεραπευτής να διερευνήσει το δικό του προσωπικό στιλ, 

προκειμένου να προσφέρει κατάλληλες ιδέες και ερεθίσματα στα παιδιά (Russ,2004). 

Επιπλέον οι θεραπευτές θα πρέπει να εκπαιδεύονται στον αυτοσχεδιασμό και στο 

δραματοποιημένο παιχνίδι για να μπορούν να παίξουν αποτελεσματικά με το παιδί. Η 

εφαρμογή της θεραπείας μέσω του παιχνιδιού απαιτεί εκτενή ειδική εκπαίδευση, 

κατάρτιση και εμπειρία (Cattanach, 2003). 

Η οικογένεια έχει ένα σημαντικότατο ρόλο στην θεραπεία του παιδιού τους. Η 

οικογένεια του παιδιού πρέπει να δουλεύει μαζί με το παιδί για γρήγορα και καλύτερα 

αποτελέσματα. Ο ειδικός είναι αυτός που θα αποφασίσει για το ποσοστό εμπλοκής 

της οικογένειας στη θεραπεία. Η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει τον ειδικό και στον 

έλεγχο της προόδου του παιδιού. Ο ειδικός πάντως πρέπει να συναντιέται συχνά με 

την οικογένεια του παιδιού για να συζητούν για την πρόοδο του παιδιού στις 

θεραπευτικές συνεδρίες, αλλά και για τις όποιες αλλαγές παρατηρούν οι ίδιοι οι 

γονείς στο σπίτι.  

Αν το παιχνίδι είναι το φυσικό μέσο έκφρασης του παιδιού, τότε η θεραπευτική 

βοήθεια μπορεί να προσφερθεί καλύτερα μέσω του παιχνιδιού. Το παιχνίδι είναι 

άνετο και οικείο για το παιδί και προκαλεί λιγότερο άγχος από άλλες μορφές 

επικοινωνίας. Γι’ αυτό η παιγνιοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιείται από κάθε ειδικό 

– θεραπευτή σε όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Αυτό ισχύει 

βέβαια και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, που όπως όλα τα παιδιά, έχουν ανάγκη 

να παίζουν και να εκφράζονται μέσω του παιχνιδιού.  

 

 

1.4.3 Το παιχνίδι ως μέσο αξιολόγησης 

Εξαιτίας της σημασίας που έχει το παιχνίδι για την ανάπτυξη του παιδιού 

σημαντική είναι και η αξιολόγηση ενός παιδιού μέσω του παιχνιδιού. Μία έγκυρη και 

αξιόπιστη αξιολόγηση μέσω του παιχνιδιού απαιτεί μια ξεκάθαρη κατανόηση του τι 

μετριέται και αξιολογείται ως παιχνίδι. Οι δυσκολίες ορισμού του παιχνιδιού 



εμποδίζουν την ανάπτυξη μιας αξιολόγησης για το παιχνίδι. Ο Kalverboer (1977) 

ισχυρίστηκε ότι η αξιολόγηση του παιχνιδιού έχει παραμεληθεί λόγω της 

πολυπλοκότητας του παιχνιδιού και της δυσκολίας ορισμού του με αποτέλεσμα η 

συμπεριφορά στο παιχνίδι να είναι δύσκολο να σταθμιστεί και να μετρηθεί. Έτσι 

συνήθως οι ειδικοί, οι θεραπευτές δε χρησιμοποιούν τις αξιολογήσεις του παιχνιδιού 

ως προτεραιότητα. Αντίθετα το παιχνίδι λαμβάνει δευτερεύοντα ρόλο στην 

αξιολόγηση των παιδιών και συνήθως χρησιμοποιείται από τους ειδικούς ως ένας 

τρόπος, ως μέσο για την παρατήρηση και βελτίωση άλλων δεξιοτήτων, όπως της 

προσοχής των κινητικών δεξιοτήτων, κ.τ.λ. (Stagnitti,  2004). 

Η αξιολόγηση, όμως, στο πλαίσιο του παιχνιδιού μπορεί να οδηγήσει σε 

συγκεκριμένες παρεμβάσεις και σε ένα μηχανισμό ελέγχου της προόδου του μαθητή. 

Βοηθάει στον καθορισμό κατάλληλων σκοπών παρέμβασης και στον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Η χρήση του ελεύθερου παιχνιδιού σε ένα 

φυσικό περιβάλλον είναι ένας κατάλληλος τρόπος αξιολόγησης της γνωστικής 

λειτουργικότητας. Οι αξιολογήσεις της πρώιμης παιδικής ηλικίας πρέπει να οδηγούν 

άμεσα σε παρεμβάσεις και να διεξάγονται σε φυσικά περιβάλλοντα, όπως είναι αυτά 

του παιχνιδιού.  Επιπλέον, οι αξιολογήσεις μέσω παιχνιδιού βοηθάνε στην εξέταση 

του αναπτυξιακού επιπέδου των παιδιών μέσα από το παιχνίδι. Για παράδειγμα αν 

ένα παιδί έχει δεξιότητες παιχνιδιού, χαμηλότερες της χρονολογικής τους ηλικίας, 

τότε είναι πιθανή μια γνωστική διαταραχή (Vig /Kaminer, 1998). Το παιχνίδι είναι ο 

χώρος που αναπτύσσεται μια σειρά από δεξιότητες, που είτε αποκτά, είτε εξασκεί το 

παιδί κατά τη διάρκεια που παίζει. Η S.Russ (2004, 4) αναφέρει πως παρατηρώντας 

το παιδί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορούμε να δούμε την έκφραση ενός 

μεγάλου αριθμού γνωστικών, συναισθηματικών και διαπροσωπικών διαδικασιών. 

Έτσι το παιχνίδι μπορεί να αναχθεί και σε μέσο αξιολόγησης, σε περιπτώσεις που 

υπάρχει ο κίνδυνος να μην αναπτυχθούν αυτές οι ικανότητες.  

Η αξιολόγηση του παιχνιδιού προτάθηκε το 1970, αλλά η χρήση της διαδόθηκε τη 

δεκαετία του 1990 (Linder,1990). Είναι μια οικολογικά έγκυρη μέθοδος που 

δραστηριοποιεί το παιδί και προσελκύει το ενδιαφέρον του, σε αντίθεση με τις 

παραδοσιακές σταθμισμένες μετρήσεις/ αξιολογήσεις που χρησιμοποιούν 

σταθμισμένες διαδικασίες, άγνωστες στα παιδιά, και άγνωστα περιβάλλοντα. Επίσης 

στις σταθμισμένες διαδικασίες αξιολόγησης είναι άγνωστος και μη οικείος και ο 

εξεταστής. Τα σταθμισμένα τεστ απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τα παιδιά 

που δεν ανταποκρίνονται στις ικανότητες των παιδιών. Τέλος οι σταθμισμένες 



διαδικασίες δεν προσδιορίζουν τις ανάγκες της παρέμβασης και δεν 

χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν την πρόοδο των παιδιών (Vance/ Needelman & 

Troia, 1999). 

Μερικές από τις αξιολογήσεις του παιχνιδιού που χρησιμοποιούνται είναι 

(Stagnitti, 2004):  

• Play Observation Scale (Rubin 2001). Η κλίμακα αυτή είναι χρήσιμη για τον 

προσδιορισμό των διαφορών στο παιχνίδι των παιδιών ανάλογα με την ηλικία και το 

φύλο του παιδιού, αλλά και για τον προσδιορισμό των ατομικών διαφορών στο 

παιχνίδι. Χρησιμοποιείται  για την αναγνώριση επιθετικών παιδιών που ενδεχομένως 

θα εμφανίσουν ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και για μελέτη συμπεριφορικών 

συσχετίσεων με την ιδιοσυγκρασία, τις σχέσεις προσκόλλησης και τις σχέσεις με 

γονείς και συνομηλίκους. Τέλος, έχει χρησιμοποιηθεί σε έρευνες για παιδιά με 

αναπηρίες και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Οι περιοχές παιχνιδιού που αξιολογεί 

είναι: το κοινωνικό παιχνίδι (το παιδί αναπτύσσει μοναχικό, παράλληλο, ή ομαδικό 

παιχνίδι;), το γνωστικό παιχνίδι, όπου αξιολογούνται η ικανότητα του παιδιού για 

λειτουργικό, δημιουργικό, δραματικό παιχνίδι, για παιχνίδι με κανόνες και για 

εξερευνητικό παιχνίδι. Ακόμη αξιολογούνται και οι μη παιγνιώδεις συμπεριφορές, 

όπως είναι οι συμπεριφορές απλού παρατηρητή, οι αγχώδεις συμπεριφορές, η άσκοπη 

περιπλάνηση του παιδιού στο χώρο του παιχνιδιού, αλλά και η μετάβαση από τη μια 

δραστηριότητα παιχνιδιού σε μία άλλη. 

• Preschool Play Scale (PPS), (Bledsoe, 1982). Η κλίμακα αυτή αναθεωρήθηκε από 

τον Knox (1997, Preschool Play Scale). Αξιολογεί το παιχνίδι παιδιών προσχολικής 

ηλικίας (0-6 ετών) μέσω άμεσων παρατηρήσεων του παιχνιδιού στο οικείο 

περιβάλλον του παιδιού. Με την κλίμακα αυτή συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με 

τις γλωσσικές ικανότητες του παιδιού, την αδρή κινητικότητα, τις ικανότητες του 

παιδιού για μίμηση και την ανάπτυξη της φαντασίας και τις ικανότητες του για 

εξερεύνηση.  

• Test Of Playfulness (T.O.P.) (Bundy, 2001). Το τεστ αυτό αξιολογεί τη διάθεση 

του παιδιού για παιχνίδι. Αναφέρεται σε παιδιά ηλικίας 3 μηνών ως 15 χρονών. 

Αποτελείται από 24 μέρη που βαθμολογούνται με μια τετράβαθμη κλίμακα. 

Αξιολογεί την εσωτερική παρώθηση του παιδιού για παιχνίδι και την ικανότητα του 

να διατηρεί ένα σενάριο παιχνιδιού. Το τεστ αυτό χρησιμοποιείται και για την 

αξιολόγηση ομοιοτήτων μεταξύ των τυπικών παιδιών και των παιδιών με αναπηρίες.   



• Play history (Takata, 1974). Εδώ, το παιδί αξιολογείται μέσω μιας ημι-δομημένης 

συνέντευξης με το γονιό ή το φροντιστή του παιδιού. Αξιολογούνται παρελθοντικές 

και παρούσες εμπειρίες παιχνιδιού του παιδιού. Η αξιολόγηση αυτή παρέχει ποιοτικές 

πληροφορίες και δεν μπορεί να μετρήσει την αλλαγή μετά την παρέμβαση ή να 

συγκρίνει το ένα παιδί με το άλλο. 

• Trandisciplinary – Play Based Assessment (T.P.B.A.) (Linder, 1993). Αξιολογεί 

δεξιότητες και ικανότητες των παιδιών σε πολλές αναπτυξιακές περιοχές, όπως 

γνωστικές δεξιότητες, αδρή – λεπτή κινητικότητα, επικοινωνία, κοινωνικές 

δεξιότητες. Σχεδιάστηκε για αξιολόγηση παιδιών ηλικίας 0-6 ετών και 

συμπεριλαμβάνει και τους γονείς στην αξιολόγηση των παιδιών τους. 

Χρησιμοποιείται και για την αξιολόγηση παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

• Test of pretend play (Boucher, Lewis 1997). Το τεστ αυτό αξιολογεί την 

ικανότητα του παιδιού για ανάπτυξη του προσποιητού- φανταστικού παιχνιδιού. Έχει 

σχεδιαστεί για αξιολόγηση και παρατήρηση παιδιών στο οικείο τους περιβάλλον, 

ωστόσο έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως σε κλινικά πλαίσια.  

• Play Assessment Scale (PAS): Είναι μια πειραματική μέθοδος παρατήρησης της 

ανάπτυξης του παιχνιδιού που αποτελείται από 45 σημεία σε αναπτυξιακή σειρά, 

βασισμένα στην τυπική ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 2-36 μηνών. Περιλαμβάνει οχτώ 

σετ παιχνιδιών που εναλλάσσονται κατά την αξιολόγηση, ώστε να υπάρχουν πολλές 

ευκαιρίες να επιδείξει το παιδί μια ευρεία κλίμακα ικανοτήτων παιχνιδιού. 

Χρησιμοποιείται και για την αξιολόγηση παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες (Finn / 

Fewell, 1994).  

Η  χρήση του παιχνιδιού ως μέθοδος αξιολόγησης έχει πολλά πλεονεκτήματα σε 

σχέση με άλλες παραδοσιακές μεθόδους (Vance/ Needelman & Troia, 1999):  

• Η ευελιξία στην επιλογή των παιχνιδιών επιτρέπει στον ερευνητή να λάβει υπόψη 

του τις αναπηρίες του παιδιού και να επιλέξει παιχνίδια που ταιριάζουν στις 

δυνατότητες του παιδιού. 

• Η ευελιξία επιτρέπει ακόμη την επιλογή παιχνιδιών κατάλληλων για την ηλικία 

του παιδιού. 

• Οι παρατηρήσεις εστιάζουν στο τι μπορεί να κάνει το παιδί με το παιχνίδι, ενώ 

δεν υπάρχει σωστή και λάθος χρήση του και το παιδί δεν αξιολογείται βάση του 

αν ακολούθησε ακριβείς οδηγίες ή όχι.  



• Με τη χρήση του παιχνιδιού ως μέσου αξιολόγησης συλλέγονται σημαντικές 

πληροφορίες για τις προτιμήσεις παιχνιδιών και τις ανακαλύψεις των παιδιών και 

αξιολογούνται οι ικανότητες των παιδιών για παιχνίδι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 Διάχυτη αναπτυξιακή Διαταραχή –Αυτισμός 

 
2.1 Ορισμός – Αιτιολογία 

Ο όρος «αυτισμός» προέρχεται από τον ελληνικό όρο «αυτός». Ο Bleuler (1911) 

εισήγαγε πρώτος τη λέξη «αυτισμός» από το ελληνικό «αυτός», «εαυτός» που 



σημαίνει «εγώ ο ίδιος» (Συνοδινού, 1994). Ο αυτισμός αποτελεί μία σοβαρή και 

εκτεταμένη διαταραχή της ανάπτυξης. Ο όρος εκτεταμένη (ή διάχυτη) αναφέρεται 

στη σύνθετη φύση της διαταραχής, καθώς επηρεάζει τρεις περιοχές της ανάπτυξης: 

την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη φαντασία. Αυτές οι τρεις 

περιοχές συνιστούν την τριάδα των διαταραχών, δηλαδή τον πυρήνα των κλινικών 

χαρακτηριστικών του αυτισμού2. Εκδηλώνεται με συχνότητα εμφάνισης 2-6 στις 

1000 γεννήσεις (Center for Disease Control  and Prevention, 2001). Μάλιστα 

πρόσφατα το Center for Disease Control and Prevention υποστήριξε ότι ο αυτισμός 

πλέον εμφανίζεται με συχνότητα 1/166 γεννήσεις (Preissler, 2006). Είναι διεθνώς 

αποδεκτό ότι στα 10.000 άτομα τα 50 είναι άτομα με αυτισμό. Σύμφωνα με έρευνα 

που πραγματοποίησε η Αμερικάνικη Ακαδημία Νευρολογίας, 60.000 -115.000 παιδιά 

κάτω των 15 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες ανταποκρίνονται στα διαγνωστικά 

κριτήρια του αυτισμού (American Academy of Neurology, 2000). Στην Ελλάδα 

εκτιμάται ότι πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4.000-5.000 παιδιά και ενήλικα άτομα 

με κλασικό αυτισμό και 20.000-30.000 με αυτιστικού τύπου διαταραχές ανάπτυξης 

(Τσόρμπα, 2007). Στην ιστοσελίδα του παιδαγωγικού ινστιτούτου, που περιέχει το 

αναλυτικό πρόγραμμα για τα παιδιά με αυτισμό, αναφέρεται ότι η συχνότητα 

εμφάνισης του αυτισμού στο γενικό πληθυσμό κυμαίνεται από 2 έως 11 άτομα ανά 

10.000 άτομα. Ο αυτισμός έχει οργανική βάση και είναι το αποτέλεσμα μιας 

νευρολογικής διαταραχής που επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Συναντάται 

τέσσερις φορές περισσότερο στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια. Διεθνώς παρατηρείται 

το παράδοξο φαινόμενο ότι τα 2/3 των ατόμων με αυτισμό είναι άνδρες και το 1/3 

γυναίκες. Η Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων κατέγραψε 657 περιπτώσεις 

παιδιών με αυτισμό σχολικής ηλικίας (Καργανάκης, 2004). 

 Ο αυτισμός εισήχθη στην επιστήμη από τον L. Kanner το 1943 και σύμφωνα με 

τις σύγχρονες απόψεις αναφέρεται σε νευροαναπτυξιακό σύνδρομο, που εμφανίζεται 

σε πρώιμο στάδιο της ζωής του ανθρώπου (κατά τα 3 πρώτα έτη).  Η μορφή 

έκφρασης των συμπτωμάτων του αυτισμού και ο βαθμός σοβαρότητας τους 

ποικίλουν ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ατόμου. Γι’ αυτό το λόγο συνήθως 

αναφερόμαστε στο «φάσμα του αυτισμού» που περιλαμβάνει πολλές περιπτώσεις. 

Για παράδειγμα ο αυτισμός που συνοδεύεται από νοητική καθυστέρηση, αλαλία, ή 

σοβαρές καθυστερήσεις στην γλωσσική ανάπτυξη και ομιλία αποκαλείται αυτισμός 
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τύπου Kanner ή κλασικός αυτισμός, ενώ ο αυτισμός που χαρακτηρίζεται από σχετικά 

υψηλή λειτουργικότητα, με ακέραιες τις γλωσσικές δεξιότητες και τη νοημοσύνη 

ονομάζεται σύνδρομο Asperger (Frith, 1994). Ένας άλλος τύπος αυτισμού είναι και 

το σύνδρομο Rett που συναντάται κυρίως στα κορίτσια. Στα παιδιά με το σύνδρομο 

αυτό υπάρχουν περίοδοι τυπικής ανάπτυξης που ακολουθούνται από τη σταδιακή 

απώλεια των ήδη κεκτημένων δεξιοτήτων.  

Κοινά χαρακτηριστικά των παιδιών με αυτισμό είναι η απουσία ή βλάβη της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και της ανάπτυξης της φαντασίας που 

με τη σειρά της οδηγεί στην αδυναμία ανάπτυξης του συμβολικού παιχνιδιού. Όσον 

αφορά στο παιχνίδι, κάποια από τα κριτήρια διάγνωσης του αυτισμού, όπως 

καταγράφονται στο ICD-10 (Διεθνής Ταξινόμηση των Ασθενειών, 10η έκδοση, 1987) 

και στο DSM-IV (Εγχειρίδιο Διαγνωστικής και Στατιστικής, 4η έκδοση, Αμερικανική 

Ψυχιατρική Εταιρεία, 1994) είναι η έλλειψη ποικίλου, αυθόρμητου παιχνιδιού με 

παίξιμο ρόλων ή κοινωνική μίμηση, ανάλογου με το αναπτυξιακό επίπεδο, καθώς και 

οι καθυστερήσεις ή η ανώμαλη λειτουργικότητα πριν την ηλικία των 3 ετών στην 

ανάπτυξη συμβολικού ή φανταστικού παιχνιδιού. (Peeters,  2000). Επίσης ένα άλλο 

κοινό χαρακτηριστικό τους είναι το περιορισμένο, άκαμπτο και επαναλαμβανόμενο 

ρεπερτόριο δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων. Οι άνθρωποι με αυτιστικές 

διαταραχές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον κόσμο και έχουν δυσκολία να 

μάθουν από εμπειρίες. Βρίσκουν δύσκολο να οργανωθούν σε θέματα που αφορούν το 

χώρο και το χρόνο. Πάντως η βλάβη στην κοινωνική αλληλεπίδραση είναι το πιο 

σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της διαταραχής (Wing, 2000). Επίσης, είναι 

σημαντικό ότι το 75% των παιδιών με αυτισμό παρουσιάζουν νοητική καθυστέρηση 

με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναπτύξουν τις γνωστικές τους δεξιότητες και να 

δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν.  

Χαρακτηριστικό της κοινωνικής ανάπτυξης στον αυτισμό δεν είναι τόσο η 

αποφυγή ή η αντίσταση στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όσο η υποκείμενη έλλειψη 

κοινωνικού ενδιαφέροντος και αντίληψης. Επίσης, παρατηρείται μια χαρακτηριστική 

έλλειψη αμοιβαιότητας στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τους 

συνομηλίκους. Ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης στέλνει σήματα λεκτικά ή μη λεκτικά 

όταν θέλει να πάρει, να δώσει ή να μοιραστεί ένα παιχνίδι, το παιδί όμως με αυτισμό 

δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τι σημαίνουν τα σήματα αυτά και οποιαδήποτε 

αντίδραση από τη μεριά του στην καλύτερη περίπτωση θα είναι ακατάλληλη, ενώ στη 

χειρότερη θα είναι αντίθετη από αυτό που θέλει. Επομένως πολλά παιδιά με αυτισμό 



μπορεί να επιτρέπουν να τους παίρνουν τα παιχνίδια χωρίς αντίσταση και αντίστοιχα 

μπορεί να πάρουν απλώς αυτό που θέλουν, άσχετα με το ποιος το χρησιμοποιεί 

εκείνη τη στιγμή. Εν συντομία αν ένας συνομήλικος ξεκινήσει μια κοινωνική πράξη, 

το παιδί με αυτισμό μπορεί να μην την αναγνωρίσει ως τέτοια. Επομένως δε θα την 

αναπτύξει σε κοινωνική συνδιαλλαγή με νόημα.  

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μαθαίνουν κοινωνικές δεξιότητες ώστε να 

συμμετέχουν ή να απομακρύνονται από το παιχνίδι με άλλους. Ο πιο κοινός τρόπος 

για να μπει ένα παιδί σε μια ομάδα είναι να κοιτάξει τι κάνουν οι άλλοι, να παίξει για 

λίγο δίπλα αντιγράφοντας  αυτό που κάνουν οι άλλοι και σταδιακά να μπει στο 

παιχνίδι. Τα παιδιά με αυτισμό δε μαθαίνουν από την απλή ανάμειξη με τους άλλους. 

Πρέπει να εκπαιδευτούν συγκεκριμένα στη μίμηση, στο πώς να προσέχουν και τι να 

προσέχουν, όταν παρατηρούν. 

Οι επιπτώσεις της κοινωνικής διαταραχής των παιδιών με αυτισμό στη ανάπτυξή 

τους προκαλούν διάφορα προβλήματα και δυσκολίες στους εξής τομείς (Jordan, 

Powell  2000, 33-36): 

Στην κοινωνική κατανόηση. Το παιδί με αυτισμό δεν αναγνωρίζει ότι ο άλλος μπορεί 

να μην ξέρει αυτό που το ίδιο ξέρει και έτσι δε θα σκεφτεί ότι πρέπει να μεταφέρει τις 

απαραίτητες πληροφορίες. Η βασική έλλειψη κοινωνικής κατανόησης δημιουργεί 

δυσκολίες στη σκέψη και στη μάθησή τους. Η έλλειψη της κοινωνικής κατανόησης 

επεξηγείται στη θεωρία του νου. Τα παιδιά με αυτισμό δε μπορούν να διαβάσουν τη 

συμπεριφορά και τα πρόσωπα και να κάνουν υποθέσεις για το τι σκέφτονται και 

αισθάνονται οι άνθρωποι. Δεν έχουν ανεπτυγμένη τη θεωρία του νου ώστε να 

αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα και τις προθέσεις πίσω από αυτό που 

κυριολεκτικά βλέπουν.  

 

Στη μίμηση. Το παιδί με αυτισμό δε μπορεί να ξεπεράσει την αρχική εξάρτηση από 

τον ενήλικα και αυτό οδηγεί σε δυσκολίες στην ανεξαρτητοποίηση και στην 

αδυναμία να προκαλέσει κοινωνική αλληλεπίδραση κατά βούληση. Τα παιδιά αυτά 

μπορούν να μιμηθούν με ακρίβεια. Το πρόβλημα είναι η ποιότητα της μίμησης η 

οποία είναι ακριβές αντίγραφο αυτού που μιμούνται. Η μίμηση πρέπει να είναι 

ενεργός και δημιουργική και ποτέ ακριβής αντιγραφή. Στον αυτισμό, όμως, έχει μια 

παρασιτική ιδιότητα: το άτομο αναπαράγει ό,τι ακριβώς αντιλαμβάνεται. Η 

προβληματική αυτή μίμηση οδηγεί σε δυσκολίες αλληλεπίδρασης και 

διαπραγμάτευσης με τον κόσμο. 



 

Στη συνδυασμένη προσοχή. Τα παιδιά με αυτισμό σπάνια επιχειρούν να μοιραστούν 

παιχνίδια ή να κατευθύνουν την προσοχή του ενήλικα δείχνοντας ή κοιτώντας 

αντικείμενα. Αδυνατούν να μοιραστούν αυθόρμητα το αντικείμενο προσοχής με ένα 

ενήλικα και δεν τραβούν την προσοχή σε αυτό που κάνουν. Διαθέτουν λίγες 

στρατηγικές για να συντονίσουν την προσοχή τους με εκείνη των άλλων. Αυτό έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση (Kasari/ Freeman/ Pararella, 

2006). 

 

Στη βλεμματική επαφή. Μια βασική λειτουργία που συμβάλει στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών συμπεριφορών είναι η βλεμματική επαφή. Τα παιδιά με αυτισμό 

παρουσιάζουν αποκλίνουσα βλεμματική επαφή. Χαρακτηριστικό τους είναι η 

απόκλιση στην αμοιβαία ποιότητα της οπτικής επαφής και όχι απλώς η αποφυγή 

βλέμματος. Τα παιδιά με αυτισμό που χρησιμοποιούν το βλέμμα δεν μπορούν να το 

χρησιμοποιήσουν κατάλληλα για επικοινωνία. Κοιτούν άλλοτε πολύ κοντά, ή πολύ 

μακριά από τα μάτια του άλλου και άλλοτε δεν τον κοιτάνε καθόλου. Η στέρηση του 

βλεμματικού παιχνιδιού του μικρού παιδιού με τη μητέρα στα πρώτα χρόνια της ζωής 

έχει σοβαρές επιπτώσεις και στο παιχνίδι των παιδιών αυτών. Το παιχνίδι τους δεν 

εξελίσσεται φυσιολογικά. Στο ελεύθερο παιχνίδι τους, για παράδειγμα, δεν μπορούν 

να συσχετίσουν το χαμόγελο με την οπτική επαφή, ώστε να δείχνουν επικοινωνιακή 

πρόθεση και να χαμογελούν ανταποκρινόμενα στο χαμόγελο της μητέρας τους 

(Williams, 2003). 

 

Στη δημιουργία σχέσεων με συνομηλίκους.  Πολύ λίγα άτομα με αυτισμό δημιουργούν 

προσωπικές σχέσεις με συνομηλίκους. Απουσιάζει το συνεργατικό παιχνίδι με τα 

άλλα παιδιά. Επίσης απουσιάζει και η ικανότητα  ενσυναίσθησης και αυτό οδηγεί, 

καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά αυτά σε ολοένα και μεγαλύτερη απομόνωση. Τα παιδιά 

αυτά αδυνατούν να δημιουργήσουν φιλίες και έτσι στερούνται και τις βασικές 

κοινωνικές δεξιότητες που εδραιώνονται μέσω των φιλιών.  

 

Στο κοινωνικό και συμβολικό παιχνίδι. Χαρακτηριστικό των παιδιών με αυτισμό είναι 

οι φτωχές δεξιότητες παιχνιδιού. Συνήθως χειρίζονται απλώς τα παιχνίδια, χωρίς να 

αναπτύσσουν λειτουργικό ή συμβολικό παιχνίδι. Το παιχνίδι τους είναι στερεότυπο 

και επαναλαμβανόμενο. Ακόμη και στα πιο ικανά, τα οποία αναπτύσσουν κάποια 



μορφή λειτουργικού παιχνιδιού ή ακόμη και παιχνιδιού προσποίησης, αυτό είναι 

στερεότυπο και επαλαμβανόμενο. Το κοινό παιχνίδι είναι σπάνιο ή ανύπαρκτο, εκτός 

από εκείνο με σωματική επαφή και κίνηση. Στη συνέχεια θα γίνει αναλυτικότερη 

περιγραφή του παιχνιδιού των παιδιών αυτών.  

Τέλος, όπως αναφέρθηκε, τα παιδιά με αυτισμό, εξαιτίας της διαταραγμένης τους 

κοινωνικότητας, αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στην επικοινωνία. Κάποια παιδιά 

μένουν σε όλη τους τη ζωή χωρίς λόγο, ενώ άλλα μπορεί να έχουν καλές γλωσσικές 

δεξιότητες. Ανεξάρτητα όμως από το επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας, όλα τα 

παιδιά με αυτισμό πάσχουν από μια διαταραχή επικοινωνίας. Στον αυτισμό η γλώσσα 

εξελίσσεται χωρίς το παιδί να έχει αντίληψη της χρήσης της για επικοινωνία και 

χωρίς να κατανοεί το πώς μπορούν οι  άλλοι να χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να 

δημιουργήσουν μια ποικιλία σημασιών πέρα από την κυριολεκτική σημασία των 

λέξεων και των προτάσεων. Λόγω της ανεπάρκειας στην κατανόηση της επικοινωνίας 

η γλώσσα του παιδιού με αυτισμό τείνει να χρησιμοποιείται για ένα πολύ στενό 

φάσμα σκοπών, κυρίως για να διατυπώνονται αιτήματα. Συχνά είναι μη παραγωγική, 

αφού δε στηρίζεται στα λεχθέντα των άλλων, ούτε έχει σχέση με το πλαίσιο. Το παιδί 

με αυτισμό προσπαθεί να καταλάβει τι σημαίνουν οι λέξεις, παρά τι εννοεί ο 

ομιλητής, ερμηνεύει τους ιδιωματισμούς και το σαρκασμό κυριολεκτικά και χωρίς να 

καταλαβαίνει το νόημα. Ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα της γλώσσας των παιδιών με 

αυτισμό είναι και η ηχολαλία, η αντιγραφή δηλαδή, αυτού που άκουσαν από άλλους 

είτε αμέσως είτε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμη και ετών. Η ηχολαλία 

μπορεί να ερμηνευτεί ως ένας τρόπος με τον οποίο το παιδί με αυτισμό προσπαθεί να 

επικοινωνήσει, να πει κάτι που θέλει (Jordan, 2000). 

Στην εικόνα που παρατίθεται από τη National Autistic Society3 παρουσιάζονται 

τα βασικά χαρακτηριστικά του αυτισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  www.nas.org.uk

http://www.nas.org.uk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Διάγνωση - Χαρακτηριστικά 

Όσον αφορά στις αιτίες που προκαλούν την αυτιστική διαταραχή, υπάρχουν 

πολλοί βιολογικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του αυτισμού, αλλά 

μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η πραγματική αιτία που οδηγεί στην εκδήλωση του. Τα 

παιδιά που έχουν το γονίδιο HOXA1 στο χρωμόσωμα 7 έχουν διπλάσιες πιθανότητες 



να εμφανίσουν αυτιστικά συμπτώματα. Αλλά και αυτό το γονίδιο είναι ένα από τα 

πολλά που ίσως σχετίζονται με τη διαταραχή. Άλλες πιθανές αιτίες μπορεί να είναι 

γενετικοί παράγοντες, περιβαλλοντικές προσβολές του εμβρύου στη μήτρα, 

εγκεφαλικές ανωμαλίες, νευρολογικές ανωμαλίες και ανοσοποιητικές δυσλειτουργίες. 

Η κληρονομικότητα επίσης έχει αποδειχθεί ότι παίζει ρόλο στην εμφάνιση του 

αυτισμού, δεδομένου ότι τα αδέρφια των παιδιών με αυτισμό έχουν 3% περισσότερες 

πιθανότητες να εκδηλώσουν και τα ίδια αυτιστική διαταραχή. Ωστόσο αποκλείονται 

αιτιολογίες που βασίζονται σε μη τεκμηριωμένες υποθέσεις, όπως μολύνσεις, ή 

εξαιτίας της μη στοργικής συμπεριφοράς της μητέρας προς το παιδί. Σύμφωνα με 

πρόσφατες έρευνες οι περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις αυτισμού που 

εκδηλώνονται οφείλονται κατά πάσα πιθανότητα σε αυθόρμητες, τυχαίες μεταλλάξεις 

στο γενετικό υλικό των παιδιών που έρχονται στον κόσμο και όχι σε ελαττωματικά 

γονίδια που αυτά κληρονόμησαν από τους γονείς τους. Σε αυτό το συμπέρασμα 

κατέληξαν πρόσφατα επιστήμονες από τις Η.Π.Α., έπειτα από στατιστικές αναλύσεις 

που πραγματοποίησαν.  Η μελέτη που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί επιστήμονες 

και τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό 

«Proceedings of the National Academy of Sciences», δείχνει επίσης ότι όσο 

μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι οι γονείς την εποχή της σύλληψης του παιδιού, τόσο 

μεγαλύτερες πιθανότητες διατρέχει το παιδί να σημειωθούν στο DNA του 

αυθόρμητες μεταλλάξεις που οδηγούν στον αυτισμό (Γουσίδης, 2007).  

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό εκδηλώνονται από τη 

βρεφική ηλικία, όπου δεν εκφράζουν τις αναμενόμενες τάσεις προσκόλλησης προς 

σημαντικά πρόσωπα, όπως είναι οι γονείς. Ωστόσο το πιο εμφανές σύμπτωμα που 

οδηγεί τους ειδικούς στη διάγνωση του αυτισμού είναι η έλλειψη ή η καθυστέρηση 

της ανάπτυξης λόγου, καθώς και η έλλειψη φυσιολογικού ενδιαφέροντος για άλλους 

ανθρώπους που παρατηρείται έντονα στη νηπιακή ηλικία (Rapin, 1997).  

 

 

 

Οι τρεις κατηγορίες διαγνωστικών κριτηρίων κατά το DSM-IV(1994) για τον 

αυτισμό είναι (Γκονέλα, 2006, 240): 

«Α) Διαταραγμένη Κοινωνική Συμπεριφορά: 

• Διαταραχές σε μη λεκτική κοινωνική συμπεριφορά, όπως οπτική – 

βλεμματική επαφή και συναισθηματική έκφραση. 



• Διαταραχές στην ανάπτυξη σχέσεων με συνομηλίκους. 

• Διαταραχές στη μεταφορά πληροφοριών χωρίς προτροπή από το 

περιβάλλον. 

• Διαταραχές σε αμοιβαίες κοινωνικές επαφές και συναλλαγές. 

 

Β)Διαταραγμένη Επικοινωνία: 

• Ανύπαρκτη ή καθυστερημένη ομιλία χωρίς καμία προσπάθεια ανάπτυξης 

άλλων τρόπων επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα με χειρονομίες ή παντομίμα. 

• Έλλειψη πρωτοβουλίας στην έναρξη ή διατήρηση συνομιλιών με άλλους 

ανθρώπους. 

• Χρήση στερεότυπου, επαναληπτικού και με άλλες ιδιορρυθμίες λόγου. 

• Έλλειψη φαντασίας και προσποίησης στο παιχνίδι. 

 

Γ) Περιορισμένα ενδιαφέροντα και Επαναληπτική ή Στερεότυπη Συμπεριφορά:  

• Περιορισμένα ενδιαφέροντα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πράγματα στο 

περιβάλλον τους που δεν ενδιαφέρουν συνήθως τα συνομήλικα τους παιδιά.  

• Αντίσταση σε αλλαγές, ακόμα και για πολύ ασήμαντα πράγματα και 

επιμονή σε ρουτίνες και τελετουργίες που δεν έχουν καμία λειτουργικότητα. 

• Στερεότυπες κινήσεις, στερεότυπος λόγος και στερεότυπη επεξεργασία 

οπτικών και άλλων ερεθισμάτων, π.χ. αμφιταλαντεύσεις, κινήσεις χεριών και 

ασυνάρτητος λόγος. 

• Ασυνήθιστο ενδιαφέρον για μέρη ή χαρακτηριστικά αντικειμένων, π.χ. 

ρόδες αυτοκινήτων, κάποιο χρώμα κ.λ.π.». 

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως τόσο οι γονείς όσο και οι γιατροί πρέπει να 

αναζητούν στα παιδιά ηλικίας ακόμη και μηνών προειδοποιητικές ενδείξεις 

προκειμένου να καταλάβουν αν τα παιδιά πάσχουν από αυτισμό. Η πρώιμη 

αναγνώριση είναι πολύ σημαντική. Σύμφωνα με έρευνα του τμήματος Παιδιατρικής 

του Πανεπιστημίου του Τέξας (Τσόρμπα, 2007) η πρώιμη αναγνώριση και 

παρέμβαση στα παιδιά που εμφανίζουν αυτισμό μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 

κατάστασή τους και να αλλάξει την εξέλιξη αυτής της διαταραχής. Επίσης, σύμφωνα 

με τα πορίσματα της ίδιας έρευνας, το 30%-40% των αυτιστικών παιδιών που 

δέχονται πρώιμη παρέμβαση μπορεί να καταφέρουν να έχουν φυσιολογική λειτουργία 



μέσα σε μια συνηθισμένη σχολική τάξη ακόμη και στην περίπτωση που 

εξακολουθούν να εμφανίζουν κάποια συμπτώματα δυσλειτουργίας. 

 

2.3 Θεραπευτικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στον αυτισμό 

Υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στα παιδιά με αυτισμό. Ωστόσο επειδή ο αυτισμός είναι 

πολυδιάστατος και έχει πολλά συμπτώματα, καμία παρέμβαση από μόνη της δεν 

μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς όλα τα προβλήματα του αυτισμού. Γι’ αυτό 

συνίσταται να συνδυάζονται οι πιο αποτελεσματικές θεραπείες και να 

προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε παιδιού για να υπάρχουν αποτελέσματα. 

Κάποιες από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις είναι 

(Καλύβα, 2005): 

Η μέθοδος διδασκαλίας με βάση το πρόγραμμα TEACCH. Το TEACCH 

δημιουργήθηκε από τον Eric Schopler στο Πανεπιστήμιο της Β. Καρολίνας. Ο 

θεμέλιος λίθος του TEACCH είναι η δομημένη διδασκαλία που χρησιμοποιείται 

συστηματικά για να καταστήσει το περιβάλλον προβλέψιμο, να βοηθήσει το παιδί να 

κατανοήσει το περιβάλλον και να λειτουργήσει με περισσότερη ασφάλεια. Το 

TEACCH είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που ασχολείται με τη διάγνωση, την 

αντιμετώπιση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη διαβίωση των ατόμων με 

αυτισμό. Η μέθοδος εκπαίδευσης TEACCH είναι πολύ αποτελεσματική για τα παιδιά 

με αυτισμό, όπως φαίνεται και από μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες 

από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων. Η Ελληνική Εταιρεία 

Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων δημιούργησε τη πρώτη στέγη εκπαίδευσης και 

διαβίωσης 12 ενηλίκων με αυτισμό στην Ελλάδα. Στόχος της ήταν η χρήση 

εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου στη δομημένη διδασκαλία (structured 

teaching) και στις αρχές της μεθόδου ΤEACCH. Η συγκεκριμένη μελέτη έγινε με τη 

χρήση ειδικών ερωτηματολογίων και συστηματικής παρατήρησης και εξέτασε την 

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στη στέγη σε συγκεκριμένους τομείς 

λειτουργικότητας, όπως λειτουργικής επικοινωνίας, κοινωνικών δεξιοτήτων και 

αυτοεξυπηρέτησης. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι της στέγης 

δεν είχαν δεχθεί ποτέ στο παρελθόν κανενός είδους παρέμβασης και εκπαίδευσης 

καθώς και ότι για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε μια τέτοια μελέτη στην Ελλάδα. 

Μετά από μία περίοδο 6 μηνών τα αποτελέσματα παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο 

στους τρεις τομείς λειτουργικότητας που εξετάστηκαν για τα άτομα της στέγης. H 



ανάλυση των αποτελεσμάτων παρουσιάζει σημαντική μείωση της συχνότητας 

προκλητικών συμπεριφορών μετά την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος 

(Siaperas & Beadle-Brown, 2006).  

Η εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς. Είναι μια συμπεριφορική προσέγγιση. 

Βασίζεται στην παρατήρηση ότι ο αυτισμός είναι ένα σύνδρομο συμπεριφορικών 

ανεπαρκειών, που μπορούν να βελτιωθούν όταν αντιμετωπιστούν σε ελεγχόμενα 

πλαίσια.  Τα προγράμματα εφαρμοσμένης ανάλυσης της συμπεριφοράς μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου εύρους προβληματικών 

συμπεριφορών και δυσκολιών των παιδιών με αυτισμό, π.χ. επιθετικότητα, δεξιότητες 

αυτοεξυπηρέτησης, δεξιότητες στο παιχνίδι, δεξιότητες επικοινωνίας.  

Άλλες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται είναι η μουσικοθεραπεία και η 

αισθητηριακή ολοκλήρωση για την αντιμετώπιση κυρίως αισθητηριακών και 

κινητικών ανωμαλιών. Σε ό,τι αφορά στη μουσική, η μουσική είναι συνήθως 

βοηθητική στα άτομα με αυτισμό, με την έννοια ότι προσθέτει ενδιαφέρον και 

συνάμα νόημα στις κοινωνικές καταστάσεις, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση δε 

θα υπήρχαν. Τα άτομα με αυτισμό, άσχετα με το λεκτικό τους επίπεδο, έχουν 

δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση των εκφράσεων του προσώπου, στις χειρονομίες 

και στις στάσεις του σώματος του άλλου. Η μουσική εδώ αποδεικνύεται χρήσιμο 

εργαλείο. Μια δυνατή πρόκληση, στη διδακτική πράξη και παρέμβαση, είναι η επαφή 

των ατόμων με αυτισμό με το τραγούδι, διότι κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους, 

δημιουργεί ευχαρίστηση, αναπτύσσει την αυτοπεποίθησή τους, βοηθάει και 

διευκολύνει την απομνημόνευση λέξεων, αυξάνει την κατανόηση του εαυτού τους, 

επιτρέπει την παραγωγική επανάληψη και χρησιμεύει στην ευρεία ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους (Γκονέλα, 2006). 

  Οι κοινωνικές ιστορίες (Gray, 1994) και ο «κύκλος των φίλων» (Newton, 

Taylor, 1996) είναι επίσης κάποιες χρήσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τα παιδιά 

με αυτισμό κυρίως για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και τη 

δημιουργία σχέσεων με συνομηλίκους. Οι κοινωνικές ιστορίες περιγράφουν μια 

κοινωνική κατάσταση που είναι προβληματική για ένα παιδί με αυτισμό, ενώ παρέχει 

σαφείς ενδείξεις και οδηγίες για την εκδήλωση των κατάλληλων κοινωνικών 

αντιδράσεων. Παρέχει στην ουσία ένα κοινωνικό σενάριο που μελετάει το παιδί  με 

σκοπό πώς να μάθει να αντιδράει σε μια κατάσταση που του προκαλεί άγχος, 

ανασφάλεια ή επιθετικότητα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε παιδί είναι 



διαφορετικό και έτσι είναι λογικό ότι κάθε ιστορία είναι εξατομικευμένη και 

προσαρμοσμένη στο γνωστικό του επίπεδο.  

Ο «κύκλος των φίλων» είναι μια παρέμβαση που δε στοχεύει στη δημιουργία 

φιλίας, αλλά στην ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας των παιδιών 

με αυτισμό, που ενδέχεται να οδηγήσουν στη γένεση μιας φιλίας. Σε σχετική έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά νηπιαγωγείου με αυτισμό, έχει βρεθεί ότι και τα 

παιδιά  τυπικής ανάπτυξης ωφελούνται από την αλληλεπίδρασή τους με τα παιδιά με 

αυτισμό (Καλύβα, 2005). Επίσης χρησιμοποιούνται και κάποιες μέθοδοι για ενίσχυση 

της επικοινωνίας, κυρίως σε παιδιά και ενήλικες με αυτισμό που δεν έχουν λόγο, 

όπως το PECS (Picture Exchange Communication System) και το γλωσσικό σύστημα 

MAKATON. 
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 Αυτισμός και παιχνίδι 
3.1.Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό 

Τα παιδιά με αυτισμό επωφελούνται ιδιαίτερα από τη χρήση του παιχνιδιού στην 

εκπαίδευση και θεραπεία τους. Το παιχνίδι τους, ωστόσο, χαρακτηρίζεται από 

ελλείψεις και αδυναμίες και διαφέρει πολύ από το παιχνίδι των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης. Τα παιδιά με αυτισμό συνήθως χρησιμοποιούν το παιχνίδι μόνο σε 

τελετουργικό επίπεδο. Χρειάζονται βοήθεια για να αναπτύξουν στρατηγικές που θα 

λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιότητες των παιχνιδιών και των υλικών για παιχνίδι και 

να τις συσχετίζουν σε ένα σύστημα ταξινόμησης. Ενώ τα άλλα παιδιά επιτυγχάνουν 

να αναπτύξουν δεξιότητες καθώς τις επαναλαμβάνουν και τις εξασκούν κατά το 

παιχνίδι τους, τα παιδιά με αυτισμό πρέπει να τις αναπτύξουν μέσω εναλλακτικών 

τρόπων. Πιο γενικές γνωστικές δεξιότητες που βασίζονται στην εμπειρία χειρισμού 

υλικών κατά το παιχνίδι, όπως η διατήρηση και η κατανόηση του βάρους και των 

μεγεθών, ίσως να χρειαστεί να διδαχθούν ξεχωριστά (Ομάδα Εργασίας του 

Συνδέσμου των Διευθυντών Σχολείων για Παιδιά με Αυτισμό και για Ενήλικες, 

2001).   

Το παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ήδη από τον πρώτο χρόνο της ζωής τους αρχίζουν 

να παίζουν με δική τους πρωτοβουλία και ως τα τέσσερά τους χρόνια αναπτύσσουν 

οργανωμένο συμβολικό και κοινωνικό-δραματικό παιχνίδι με τους συνομηλίκους 

τους. Τα παιδιά με αυτισμό, όμως, δεν καταφέρνουν να αναπτύξουν ως την ηλικία 

των τεσσάρων χρόνων οργανωμένο συμβολικό και κοινωνικό-δραματικό παιχνίδι 

(βλ.πίνακα 1). 



Ηλικία παιδιών Παιδιά τυπικής ανάπτυξης Παιδιά με αυτισμό  
1 έτος  Αρχίζουν να παίζουν με δική τους 

πρωτοβουλία. 
                 - 

18 μήνες Ανάπτυξη συμβολικών πράξεων 
(προσποιούνται ότι πίνουν, ότι μιλούν στο 
τηλέφωνο) 

Πολύ περιορισμένο παιχνίδι.  

24 μήνες Εφαρμογή ρουτινών παιχνιδιού προσποίησης 
σε κούκλες (π.χ. ταΐζουν την κούκλα). 

Ελάχιστη περιέργεια για εξερεύνηση 
περιβάλλοντος, χρήση παιχνιδιών με 
ασυνήθιστο τρόπο, π.χ. 
στριφογυρίζοντας τα ή 
ευθυγραμμίζοντάς τα. 

 

Πίνακας 1: Αναπτυξιακά στάδια του παιχνιδιού σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και σε 
παιδιά με αυτισμό (Schopler/ Mesibov, 1998,σ.224) 

36 μήνες 
 
Παιχνίδι με ομηλίκους.  

 
Αδυνατούν να αποδεχτούν τα άλλα 
παιδιά. Ακόμη βάζουν τα παιχνίδια στο 
στόμα. Απουσιάζει παντελώς το 
συμβολικό παιχνίδι. 

48 μήνες Ανάπτυξη οργανωμένου συμβολικού 
παιχνιδιού και κοινωνικού-δραματικού 
παιχνιδιού εμπλέκοντας και άλλα παιδιά. 
Προτιμούν κυρίως παιχνίδι με συνομηλίκους 
και όχι με ενήλικες. 

Λειτουργική χρήση των παιχνιδιών. 
Ελάχιστες πράξεις κατευθύνονται προς 
τις κούκλες και προς τους άλλους. Το 
συμβολικό παιχνίδι, αν υπάρχει, 
περιορίζεται σε απλά 
επαναλαμβανόμενα θέματα. Απουσιάζει 
το κοινωνικό- δραματικό παιχνίδι. 

 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού των παιδιών με αυτισμό είναι ότι 

επιλέγουν να παίζουν με αντικείμενα που βασίζονται στην αισθητηριακή διέγερση 

που παρέχουν (π.χ. είναι ενδιαφέροντα για να τα μυρίσεις, να τα ακούσεις, να τα 

αγγίξεις ή να τα γευτείς). Το αισθητικοκινητικό παιχνίδι είναι αυτό που κυριαρχεί 

λοιπόν και πέρα από τη λεκτική νοητική ηλικία, κατά την οποία φθίνει σε μη 

αυτιστικά παιδιά, αλλά και αυτό χαρακτηρίζεται από στερεοτυπία και επανάληψη, 

π.χ. βάζουν στο στόμα αντικείμενα, χτυπούν, πετούν τα παιχνίδια. Η κυριαρχία των 

αισθητηριοκινητικών συμπεριφορών παρεμποδίζει και τη φυσιολογική ανάδυση της  

περιέργειας και οδηγεί στην αδυναμία ανάπτυξης της έννοιας του εαυτού ως φορέα 

δράσης. Κατά συνέπεια παρεμποδίζει και την ανάπτυξη του συμβολικού – 

φανταστικού παιχνιδιού (Powell /Jordan, 2001). 

Προτιμούν να παίζουν με αντικείμενα που βρίσκουν στο σπίτι (π.χ. καπάκια, 

κορδέλες κ.τ.λ.) και όχι με συγκεκριμένα παιχνίδια. Δεν είναι περίεργα να 

εξερευνήσουν τα παιχνίδια. Περιορίζονται στον απλό χειρισμό των αντικειμένων 

(χαμηλή ποιότητα παιχνιδιού). Έτσι το πρώιμο μοναχικό παιχνίδι της εξερεύνησης 

των αντικειμένων χαρακτηρίζεται από πρώιμους αδιαφοροποίητους χειρισμούς 

αντικειμένων. Η οπτική επιθεώρηση των αντικειμένων μπορεί να πάρει παράξενες 

μορφές και τα αντικείμενα χρησιμοποιούνται κυρίως με στερεότυπο τρόπο. 



Συγκρινόμενα με αναπτυξιακά ισότιμες ομάδες παιδιών παράγουν ένα χαμηλότερο 

επίπεδο εξερευνητικών συμπεριφορών (Jordan, 2000). 

Προτιμούν να παίζουν μόνα τους και δυσκολεύονται να δείξουν ότι θέλουν να 

παίξουν. Τα προβλήματα αυτά στο παιχνίδι με τα άλλα παιδιά, στο κοινωνικό δηλαδή 

παιχνίδι, συνδέονται και με προηγούμενες μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των φροντιστών και των παιδιών. Η αποτυχία θετικής συμμετοχής σε 

προηγούμενες μορφές κοινωνικής επαφής οδηγεί στο προβληματικό κοινωνικό 

παιχνίδι (Jordan, 2003). Η έλλειψη κοινωνικής ανταπόκρισης, το γεγονός ότι δεν 

μπορούν να περιμένουν τη σειρά τους στα ομαδικά παιχνίδια (turn-taking), το 

πρόβλημα στη μίμηση των χειρονομιών και κινήσεων των άλλων, τα προβλήματά 

τους στην έναρξη επικοινωνίας και η ανικανότητά τους να αρχίσουν και να 

διατηρήσουν μια κοινωνική ρουτίνα (π.χ. στο κρυφτό-κυνηγητό), όλα αυτά 

καθιστούν δύσκολο το κοινωνικό παιχνίδι για τα παιδιά αυτά (Williams, 2003). 

Επιπλέον το κοινωνικό παιχνίδι απαιτεί και την ικανότητα κατανόησης της γλώσσας 

των συνομηλίκων, αλλά και την κατανόηση των κοινωνικών ενδείξεων, σημάτων 

(cues) των συνομηλίκων, περιοχές δηλαδή όπου το παιδί με αυτισμό αποτυγχάνει 

(Lantz, 2001). 

 Μερικά παιδιά με αυτισμό απολαμβάνουν το «σκληρό» παιχνίδι, το οποίο 

παρέχει στους γονείς και στα άτομα που τα φροντίζουν τη δυνατότητα να μοιραστούν 

τη χαρά του παιχνιδιού μαζί τους. Ωστόσο το σκληρό παιχνίδι, όπως και το παιχνίδι 

με αντικείμενα,  είναι χαρακτηριστικό παιδιών μικρής ηλικίας. Τα παιδιά με αυτισμό 

δυσκολεύονται να το ενσωματώσουν αυθόρμητα στο παιχνίδι προσποίησης (White, 

2002). 

Το συμβολικό παιχνίδι συνήθως απουσιάζει. Αυτό σημαίνει ότι δεν ασχολούνται 

με το τυπικό παιχνίδι ρόλων «μαμάδων και μπαμπάδων», «γιατρών και νοσοκόμων» 

κ.τ.λ. Ωστόσο, έχουν πρόβλημα στην παραγωγή προσποιητού παιχνιδιού και όχι 

στους μηχανισμούς προσποίησης. Στο συμβολικό παιχνίδι κάτι που δεν υπάρχει 

γίνεται να υπάρχει. Γίνεται σύμβολο κάποιου άλλου πράγματος. Τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης το βρίσκουν διασκεδαστικό να ανατρέπουν την πραγματικότητα. Αλλά τα 

παιδιά με αυτισμό έχουν ήδη αρκετά προβλήματα με τη μια πραγματικότητα (Peeters, 

2000). Όταν ακόμη εμφανίζουν συμβολικό παιχνίδι, αυτό είναι συνήθως αντιγραφή 

θεμάτων της τηλεόρασης και άρα δεν είναι αυθεντικό και φανταστικό. Τα παιδιά με 

αυτισμό μπορεί να φαίνεται ότι παίζουν κανονικά, π.χ. όταν βάζουν στη σειρά τα 

αυτοκινητάκια του, ή όταν τοποθετούν τις κούκλες στα έπιπλα του κουκλόσπιτου, 



όμως μετά από παρατήρηση για κάποιο χρονικό διάστημα διαπιστώνεται ότι δεν 

υπάρχει εξέλιξη σε αυτό το παιχνίδι. Τα παιδιά επαναλαμβάνουν απλά τις ίδιες 

ρουτίνες και μπορεί να θυμώσουν αν κάποιος, ενήλικος ή συνομήλικος, προσπαθήσει 

να παρέμβει ή να διευρύνει το παιχνίδι κατά οποιοδήποτε τρόπο. Πολλά παιδιά με 

αυτισμό δε δείχνουν ούτε αυτό το βαθμό συμβολισμού στο «παιχνίδι τους». 

Αλληλεπιδρούν με τα παιχνίδια σε σχέση μόνο με τις φυσικές τους ιδιότητες-

στριφογυρίζουν τις ρόδες των αυτοκινήτων, πλέκουν τα μαλλιά από τις κούκλες-

χωρίς να ενδιαφέρονται για τη «συμβολική σχέση» των παιχνιδιών με τα αντικείμενα 

της πραγματικής ζωής (Jordan/ Powell, 2001). Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω 

περιγραφή του παιχνιδιού από ένα άτομο με αυτισμό: «Μου άρεσε να ανοίγω, να 

κλείνω τις πόρτες σε μερικά από τα αυτοκινητάκια μου και ιδιαίτερα να παρατηρώ τις 

ρόδες όταν τις στριφογύριζα. Τα έβαζα το ένα πίσω από το άλλο σε μια μεγάλη γραμμή 

και έμοιαζε με μποτιλιάρισμα, αλλά δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου...είχα εκατοντάδες 

πλαστικά στρατιωτάκια. Τα έβαζα μέσα σε ένα μεγάλο γυάλινο βάζο και μου άρεσε να 

το στριφογυρίζω και να κοιτάζω τα διαφορετικά χρώματα και σχήματα» (Peeters, 2000, 

236). 

Η δυσκολία τους στο συμβολικό παιχνίδι οφείλεται στις δυσκολίες τους στην 

οργάνωση της σκέψης και στην επικοινωνία των σκέψεων αυτών στους άλλους. 

Επίσης δεν μπορούν να συμμετέχουν σε φανταστικό παιχνίδι εξαιτίας του 

κυριολεκτικού τρόπου με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα. Το προσποιητό παιχνίδι 

προϋποθέτει την ικανότητα των παιδιών να ξεπεράσουν το κυριολεκτικό μήνυμα των 

καταστάσεων. Είναι αναγκαίο όχι μόνο να αποδώσουν φανταστικές ιδιότητες σε 

αντικείμενα, αλλά και να κατανοήσουν ότι αυτό μπορούν να το κάνουν και οι άλλοι 

άνθρωποι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά με αυτισμό (Jordan, 1999; Sherratt, 

2002). Η αποτυχία συμμετοχής στο συμβολικό παιχνίδι με άλλους είναι η κύρια αιτία 

της κοινωνικής απομόνωσης και της συνακόλουθης αποτυχίας που εκδηλώνουν στην 

ανάπτυξη και χρήση των κοινωνικών δεξιοτήτων (Boucher, 1999). Ωστόσο μπορούν 

να παίξουν, ακόμη και προσποιητό παιχνίδι όταν όμως αυτό είναι καλά δομημένο και 

παρέχονται οι κατάλληλες ενισχύσεις στα παιδιά. Είναι χρήσιμο να διδαχθούν τα 

παιδιά με αυτισμό πώς να χειρίζονται τα παιχνίδια με μη επαναληπτικό τρόπο και να 

διδαχθούν τους κοινωνικούς κανόνες των παιχνιδιών, έτσι ώστε να μπορούν να 

συμμετέχουν μαζί με τα άλλα παιδιά στο παιχνίδι. 

Δεν επιδεικνύουν αυθόρμητο – ελεύθερο παιχνίδι, όχι γιατί δεν μπορούν να 

παίξουν, αλλά γιατί βρίσκουν δύσκολο το παιχνίδι λόγω των επαναλαμβανόμενων 



αποτυχιών που οδηγούν σε απογοήτευση και διάχυτη έλλειψη παρώθησης για 

παιχνίδι (Stahmer, 1999). Το παιχνίδι τους είναι όπως αναφέρθηκε 

επαναλαμβανόμενο γι’ αυτό χρειάζονται τη βοήθεια και την καθοδήγηση του 

ενηλίκου. Η μίμηση των ενηλίκων τους παρέχει ένα ερέθισμα, κίνητρο, ώστε να 

δημιουργήσουν μια αυθόρμητη προσποίηση. 

Το λειτουργικό τους παιχνίδι είναι επίσης προβληματικό. Δε συμμετέχουν σε 

σύνθετο λειτουργικό παιχνίδι παρά μόνο σε απλό λειτουργικό παιχνίδι (Williams, 

2003). Αυτή η μορφή παιχνιδιού προϋποθέτει ότι το παιδί μπορεί να μιμηθεί και αυτή 

η δεξιότητα είναι δύσκολη για τα παιδιά με αυτισμό. Ωστόσο οι Boucher/ Lewis 

(1990), ανακάλυψαν με τις έρευνές τους ότι τα παιδιά με αυτισμό ήταν τόσο ικανά 

για την παραγωγή ιδεών στο λειτουργικό παιχνίδι, όσο και τα παιδιά με γενικές 

μαθησιακές δυσκολίες αλλά και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Επίσης ανέφεραν ότι 

στην έρευνά τους σπανίως τα παιδιά αυτά εμφάνιζαν εμμονές κατά το παιχνίδι τους.  

Βέβαια το έμμονο – στερεότυπο παιχνίδι εξαρτάται και από το επίπεδο της 

λειτουργικότητας του κάθε παιδιού και συνήθως τα μικρά παιδιά με αυτισμό 

εμφανίζουν τέτοιο παιχνίδι (Καλύβα, 2005). Σε μία άλλη έρευνα αποδείχθηκε ότι τα 

παιδιά με αυτισμό δε διέφεραν στο λειτουργικό τους παιχνίδι συγκρινόμενα με παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης (Dominguez, Ziviani, 2006). Η έρευνα αυτή αναφέρει ότι τα 

παιδιά με αυτισμό έπαιζαν λιγότερο από τα τυπικά παιδιά με εποικοδομητικά 

παιχνίδια, με κούκλες και παιχνίδια κουκλόσπιτου. Αντιθέτως έπαιζαν περισσότερο 

με παιχνίδια αδρής κινητικότητας, με παιχνίδια για νήπια, με αξεσουάρ ένδυσης, με 

φιγούρες, όπως Batman και με πλαστικά ζωάκια. Ωστόσο δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ 

των δύο ομάδων στην συμμετοχή τους στο λειτουργικό, αλλά και στο συμβολικό 

παιχνίδι. Τέλος η συγκεκριμένη έρευνα απέδειξε και σημαντική σχέση μεταξύ του 

αναπτυξιακού επιπέδου του παιδιού και των προτιμήσεων του για παιχνίδια. Έτσι τα 

παιδιά με αυτισμό και με χαμηλή νοημοσύνη επέλεγαν αντικείμενα με ξεκάθαρη 

χρήση αλλά και παιχνίδια που προκαλούν αισθητηριακή διέγερση. Αλλά και το 

εσωτερικό ενδιαφέρον που έχει το ίδιο το παιχνίδι για το παιδί με αυτισμό επηρεάζε 

την επιλογή παιχνιδιού, κυρίως όταν αυτό το παιχνίδι ήταν διάσημο στους 

συνομιλήκους και στα Μ.Μ.Ε. Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, μπορούν να βοηθήσουν 

στην ανάπτυξη συμπεριφορών παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό χρησιμοποιώντας 

στις παρεμβάσεις τους παιχνίδια γνωστά από την τηλεόραση και από τις αγαπημένες 

ταινίες των παιδιών. 



Άλλες έρευνες (Holmes & Willoughby, 2005) απέδειξαν ότι τα παιδιά με αυτισμό 

συμμετέχουν σε λειτουργικό παιχνίδι περισσότερο από ό,τι σε εποικοδομητικό 

(παιχνίδι με τουβλάκια) και εξερευνητικό παιχνίδι. Βέβαια το λειτουργικό αυτό 

παιχνίδι εκδηλωνόταν κυρίως από παιδιά προσχολικής και όχι σχολικής ηλικίας. 

Ωστόσο οι έρευνες αυτές επιβεβαιώνουν ότι το μοναχικό – παθητικό παιχνίδι είναι 

αυτό που κυριαρχεί, καθώς και οι συμπεριφορές του απλού παρατηρητή του 

παιχνιδιού των άλλων παιδιών και ότι απουσιάζει η εκδήλωση του παράλληλου 

δραματικού και ομαδικού δραματικού παιχνιδιού. Επίσης η έννοια της προσποίησης, 

που πρωτοεμφανίζεται μεταξύ 3 και 6 ετών στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, είναι 

σπάνια στα παιδιά με αυτισμό.  

Η παραπάνω έρευνα έδειξε επίσης ότι και το περιβάλλον επηρεάζει την εκδήλωση 

παιχνιδιού. Έτσι υπήρχαν διαφορές μεταξύ συμπεριφορών παιχνιδιού που 

παρατηρούνται σε ένα παιδί που βρίσκεται σε κλινικά-ιδρυματοποιημένα ή ειδικά 

πλαίσια και περιτριγυρίζεται από ξένους και συμπεριφορών παιχνιδιού παιδιών που 

εκδηλώνονται σε οικεία σχολικά περιβάλλοντα. Τα πρώτα παιδιά είναι αναμενόμενο 

να εκδηλώνουν πιο πολλές ανήσυχες συμπεριφορές, αφού δε γνωρίζουν το 

περιβάλλον. 

Το παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό είναι λιγότερο καινοτόμο, πρωτοποριακό και 

πιο ανώριμο από αυτό των συνομηλίκων τους. Προτιμούν το παράλληλο αλλά 

μοναχικό παιχνίδι. Μπορεί να δείχνουν ενδιαφέρον για τα άλλα παιδιά, αλλά δε 

διαθέτουν την ικανότητα για αυθόρμητη – κοινωνική συμμετοχή. Έτσι παίζουν δίπλα 

τους, χωρίς όμως να επικοινωνούν μαζί τους. Δε μοιράζονται κοινές εμπειρίες με τα 

άλλα παιδιά (Preissler, 2006). 

Η ρουτίνα – η οικειοποίηση μιας δραστηριότητας προκαλεί όλο και μεγαλύτερη 

ευχαρίστηση, ωστόσο το παιχνίδι δεν είναι κάτι ευχάριστο για τα παιδιά αυτά, 

τουλάχιστον αρχικά. Ακόμη και όταν είναι ευχάριστο, το περιορισμένο και κάποιες 

φορές ακατάλληλο συναίσθημα του παιδιού δεν μας επιτρέπει να ισχυριστούμε με 

σιγουριά αν το παιδί διασκεδάζει με μια δραστηριότητα  ή όχι (Brown / Murray, 

2001). 

Το παιχνίδι δεν ωθείται από μέσα – εσωτερικά για ένα παιδί με αυτισμό. Συχνά 

είναι δύσκολο για ένα παιδί να συμμετέχει στο παιχνίδι, λόγω παρεμβατικών 

συμπεριφορών, όπως είναι ο παρορμητισμός, οι καταπιεστικές τάσεις ή οι 

επαναληπτικές συμπεριφορές που μπορεί να είναι πιο κινητήριες – παρωθητικές από 

τις δραστηριότητες παιχνιδιού. Επίσης το παιχνίδι δεν είναι πάντα εύχρηστο στα 



παιδιά με αυτισμό. Λόγω της δυσκολίας τους  με θέματα οργάνωσης και άγχους είναι 

δύσκολο για το παιδί με αυτισμό να προσαρμοστεί εύκολα στο παιχνίδι.  

Επιπλέον τα παιδιά με αυτισμό αλληλεπιδρούν με τα υλικά του παιχνιδιού με ένα 

τυπικό τρόπο, βασιζόμενα στην αρχική τους αλληλεπίδραση με αυτά τα παιχνίδια. 

Δυσκολεύονται να επεκτείνουν τις δεξιότητες παιχνιδιού επειδή κολλούν σε πιο 

επαναληπτικά, στερεότυπα πρότυπα παιχνιδιού. Δεν μπορούν να δρουν στα παιχνίδια 

χωρίς ένα σήμα, μια εξωτερική διευκόλυνση ή διδασκαλία (Libby /Powell & Jordan, 

1998). Ακόμη δεν αναπτύσσουν σενάρια παιχνιδιού και δεν κατανοούν και τα 

σενάρια των άλλων παιδιών (δραματικό παιχνίδι). 

Είναι σημαντικό ότι τα περισσότερα παιδιά με αυτισμό αλληλεπιδρούν στο 

παιχνίδι περισσότερο με ενήλικες από ό,τι με συνομηλίκους και μάλιστα οι 

περισσότερες αλληλεπιδράσεις με ενήλικες αρχίζουν με πρωτοβουλία των ενηλίκων 

(Mchale / Simeonsson, 1980). Άρα φαίνεται ότι επιδιώκουν να τους καθοδηγεί 

κάποιος στο παιχνίδι τους. Βέβαια η συνεχής καθοδήγηση και η αλληλεπίδραση 

γονέων-δασκάλων με τα παιδιά τους προκειμένου να αντισταθμίσουν τις δυσκολίες 

τους δεν είναι πάντα και η καλύτερη λύση. Γιατί κάτι τέτοιο μειώνει την πιθανότητα 

για πιο «φυσιολογικές» αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών με αυτισμό και των 

αδερφών τους για παράδειγμα. Οι παρεμβάσεις που διευκολύνουν απλά τα παιδιά και 

όχι οι καθοδηγητικές παρεμβάσεις είναι αυτές που βελτιώνουν τη λειτουργικότητα 

του παιδιού, την ανεξαρτησία του και αυξάνουν τις αλληλεπιδράσεις με τους 

συνομηλίκους (Anderson / Moore / Godfrey, 2004). 

Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι τα παιδιά με αυτισμό, σχολικής ηλικίας δεν 

επιδεικνύουν περισσότερη ωριμότητα στο παιχνίδι σε σχέση με τα παιδιά με αυτισμό 

που φοιτούν στα νηπιαγωγεία (προσχολικής ηλικίας). Αυτό οφείλεται στο ότι στα 

νηπιαγωγεία το παιχνίδι είναι ύψιστης σημασίας, ενώ στο σχολείο καλύπτει τα κενά 

μεταξύ των περιόδων διδασκαλίας. Το παιχνίδι ενεργά οικοδομείται και 

διευκολύνεται στο νηπιαγωγείο, ενώ στο σχολείο συνήθως επιτρέπεται μόνο στα 

διαλείμματα. Έτσι τα επίπεδα κοινωνικής αλληλεπίδρασης για τα παιδιά με αυτισμό 

στο σχολείο είναι σημαντικά κατώτερα από αυτά των παιδιών στο νηπιαγωγείο.  

 

3.2 Η χρήση του παιχνιδιού στις οικογένειες παιδιών με αυτισμό 

Ο ρόλος των γονέων και των υπολοίπων μελών της οικογένειας των παιδιών με 

αυτισμό είναι σημαντικός στην ενίσχυση του παιχνιδιού των παιδιών αυτών. Οι 

αλληλεπιδράσεις παιχνιδιού μεταξύ οικογενειακών μελών και παιδιών με αυτισμό 



μπορούν να παρέχουν στα παιδιά αυτά ευκαιρίες εξάσκησης και εκμάθησης νέων 

κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Σύμφωνα με τη σχετικά μικρή αρθρογραφία αναφορικά με τις αλληλεπιδράσεις 

αυτές, οι γονείς και κυρίως η μητέρα είναι αυτή που παίζει με παιδί. Τα αδέρφια των 

παιδιών με αυτισμό δεν αλληλεπιδρούν και δεν παίζουν μαζί τους. Τα παιδιά με 

αυτισμό από την άλλη προσανατολίζουν τις περισσότερες αλληλεπιδράσεις 

παιχνιδιού προς τα αδέρφια τους από ό,τι προς τους γονείς τους. Επίσης, έρευνες 

έχουν δείξει ότι οι γονείς των παιδιών με αυτισμό είναι πιο καθοδηγητικοί στις 

αλληλεπιδράσεις τους με το παιδί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ασκούν 

μεγαλύτερο έλεγχο από ό,τι οι γονείς των παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Kassari / 

Sigman /Mundy 1988; Watson 1998). 

Είναι αναγκαίο γονείς και αδέρφια να διδάσκονται πώς να δομούν, να δίνουν 

ρυθμό στις αλληλεπιδράσεις παιχνιδιού ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα 

προωθεί τις ενάρξεις κοινωνικών αλληλεπιδράσεων από το παιδί. Επίσης είναι 

σημαντικό οι οικογένειες να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και να τους 

συμβουλεύονται σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό.  

Βέβαια απαιτείται περισσότερη έρευνα που θα καταδεικνύει το πώς οι διαφορές 

μεταξύ των οικογενειακών μελών σε ό,τι αφορά στην αλληλεπίδρασή τους με το 

παιδί, μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη παρεμβάσεων που θα βοηθούν τα μέλη 

της οικογένειας να προωθούν κατάλληλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά 

τους (Stone / Lemanek 1990, Ghoroury / Romanczyk 1999). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα μίας έρευνας (Tunali / Power, 2002), οι γονείς και κυρίως οι μητέρες 

των παιδιών με αυτισμό συμμετέχουν πιο πολύ σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες με τα 

παιδιά τους και τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους σε σύγκριση με τις μητέρες 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Η ίδια έρευνα κατέληξε και σε κάποια άλλα σημαντικά 

πορίσματα και για τον τρόπο που οι μητέρες παιδιών με αυτισμό αντιμετωπίζουν 

ποικίλα θέματα της καθημερινότητάς τους, συγκριτικά με τις μητέρες παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης. Έτσι: 

• Οι μητέρες παιδιών με αυτισμό δυσκολεύονται περισσότερο να κάνουν καριέρα 

γιατί δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο ρόλο της μητέρας και λιγότερη στην 

επαγγελματική τους εξέλιξη. 

• Οι μητέρες παιδιών με αυτισμό έχουν πολύ λιγότερο ελεύθερο χρόνο για τον 

εαυτό τους και δίνουν λιγότερη σημασία στην προσωπική τους διασκέδαση και 



αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Εξάλλου καθημερινά αφιερώνουν τον 

περισσότερο χρόνο της μέρας στις θεραπείες που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά 

τους.  

• Σε σύγκριση με τις μητέρες παιδιών τυπικής ανάπτυξης, οι μητέρες παιδιών με 

αυτισμό δίνουν λιγότερη σημασία στη σχέση τους με το σύζυγό τους και στο 

χρόνο που περνάνε μαζί και περισσότερη σημασία στο ρόλο τους ως μητέρα και 

στην υποστήριξη που πρέπει να προσφέρουν στο παιδί τους.  

Σε μία παρόμοια έρευνα που πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά (Blair, 1996) 33 

γονείς παιδιών με αυτισμό, 21 γυναίκες – μητέρες και 12 άνδρες-πατέρες ρωτήθηκαν 

για το χρόνο που αφιερώνουν στην εποπτεία της θεραπείας του παιδιού τους, για το 

οικονομικό κόστος της θεραπείας, καθώς και για το χρόνο που αφιερώνουν στον 

εαυτό τους αλλά και στους συζύγους τους. Επίσης ζητήθηκε από τους γονείς να 

περιγράψουν την επίδραση που ασκεί η παρουσία ενός αυτιστικού παιδιού στο γάμο 

τους. Το 40% των μητέρων και όλοι οι πατέρες που συμμετείχαν στην έρευνα 

δούλευαν εκτός σπιτιού. Ο μέσος όρος εργασίας των μητέρων την εβδομάδα ήταν 

11,75 ώρες, ενώ των πατέρων ήταν 46 ώρες την εβδομάδα. Το 78% των οικογενειών 

που συμμετείχαν στην έρευνα είχε ένα ή περισσότερα παιδιά, πέραν του παιδιού με 

αυτισμό (το 22% είχε μόνο το παιδί με αυτισμό). Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

γονέων το 39% των γονέων πληρώνουν από μόνοι τους  το συνολικό κόστος της 

συμπεριφορικής θεραπείας που ακολουθεί το παιδί τους. Για τις υπόλοιπες 

οικογένειες,  η πολιτεία, τα σχολεία και οι διάφοροι οργανισμοί – σύλλογοι, μαζί με 

τους γονείς, πληρώνουν το συνολικό κόστος της θεραπείας των παιδιών τους. Οι 

πατέρες δήλωσαν ότι αφιερώνουν μόλις 3 ώρες την εβδομάδα για την εποπτεία της 

θεραπείας του παιδιού τους, ενώ οι μητέρες 18 ώρες την εβδομάδα. Ωστόσο κανένας 

πατέρας δε συμμετέχει ενεργά στη θεραπεία του παιδιού τους, σε αντίθεση με τις 

μητέρες που συμμετέχουν στην θεραπεία του παιδιού σε ποσοστό 40%. Αυτό το 

μικρό σχετικά ποσοστό συμμετοχής των μητέρων στην θεραπεία του παιδιού τους 

οφείλεται στον υπερβολικό χρόνο που απαιτεί η καθημερινή συμμετοχή σε μια τέτοια 

θεραπεία, αλλά και στο γεγονός ότι το παιδί αντιδρά διαφορετικά στο γονιό ως 

θεραπευτή και διαφορετικά σε κάποιον άγνωστο θεραπευτή. Μια μητέρα 

χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το παιδί δε συγκεντρώνεται όταν λειτουργεί η ίδια ως 

θεραπευτής και θέλει συνεχώς να το έχει στην αγκαλιά της. 

 Σε ό,τι αφορά στο χρόνο που περνούν μαζί ως σύζυγοι, οι γονείς δήλωσαν ότι 

αφιερώνουν στη σχέση τους μόλις 7 ώρες την εβδομάδα. Το 55% των γονέων 



ανέφερε ότι η ύπαρξη ενός παιδιού με αυτισμό στην οικογένεια προσθέτει άγχος στο 

γάμο τους. Ωστόσο ένα 34% των γονέων πιστεύει ότι η παρουσία του παιδιού με 

αυτισμό ενδυναμώνει το γάμο τους, γιατί μαθαίνουν να δουλεύουν μαζί και να 

ξεπερνούν τα προβλήματα τους από κοινού. Οι μητέρες και οι πατέρες που 

ρωτήθηκαν στην έρευνα αυτή, δήλωσαν ότι είναι αισιόδοξοι και θετικοί σε ότι αφορά 

το μέλλον του παιδιού τους. Τέλος, εντυπωσιακό είναι ότι οι μισοί σχεδόν από τους 

πατέρες δεν απάντησαν στην τηλεφωνική αυτή έρευνα και απλά απάντησαν ότι «η 

σύζυγος ασχολείται με ό,τι σχετίζεται με το αυτιστικό παιδί μας». Τελικά οι μητέρες 

είναι αυτές που ενδιαφέρονται περισσότερο για τη θεραπεία του παιδιού τους και 

αυτό ίσως οφείλεται και στην εργασία των πατέρων εκτός σπιτιού, αλλά και στους 

συμβατικούς ρόλους των δυο φύλων.  

Εκτός από τους γονείς και τα αδέρφια των παιδιών με αυτισμό μπορούν να 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Μια μέθοδος που χρησιμοποιεί τα 

αδέρφια ως πρότυπα διδασκαλίας δεξιοτήτων παιχνιδιού είναι η μέθοδος video 

modeling (Reagon, Higbee, 2006). Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται ως πρότυπο ένα 

άτομο που συμμετέχει αποτελεσματικά σε πολλές συμπεριφορές. Ο μαθητής βλέπει 

το βίντεο και μιμείται τις παρατηρούμενες αντιδράσεις. Στη περίπτωση του 

παιχνιδιού, το παιδί με αυτισμό μιμείται τις κατάλληλες δεξιότητες προσποιητού 

παιχνιδιού που βλέπει στο video και έτσι συμμετέχει μαζί με τα αδέρφια του στο 

παιχνίδι (D’Ateno / Taylor, 2003). Η τεχνική αυτή είναι χρήσιμη γιατί τα παιδιά με 

αυτισμό επωφελούνται ιδιαίτερα από παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν τα αδέρφια 

τους. Επίσης με την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται καλύτερα και η γενίκευση 

δεξιοτήτων παιχνιδιού από το σχολείο στο σπίτι. Μάλιστα η τεχνική του video 

modeling μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την διδασκαλία άλλων δεξιοτήτων πέρα 

του συνεργατικού παιχνιδιού, όπως για τη διδασκαλία γλωσσικών δεξιοτήτων, 

δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, αλλά και για τη διδασκαλία ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων.  Ένα πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι το παιδί με αυτισμό 

μπορεί να βλέπει πολλές φορές το video και με την συστηματική αυτή επανάληψη 

μαθαίνει πιο εύκολα τις απαιτούμενες δεξιότητες.  

Η χρήση παρεμβάσεων που βασίζονται στην τεχνολογία, όπως αυτή με τη χρήση 

του βίντεο, δίνουν τη δυνατότητα σε γονείς και επαγγελματίες να συνεργάζονται στο 

σπίτι και στο σχολείο για την διδασκαλία δεξιοτήτων προσποιητού παιχνιδιού στα 

παιδιά με αυτισμό. Η μέθοδος αυτή επιδρά θετικά όχι μόνο στο παιδί, αλλά και σε 

όλη την οικογένεια.  



Οι έρευνες για τα αδέρφια των παιδιών με αυτισμό είναι πολύ λίγες σε σχέση με 

τις έρευνες που έχουν γίνει για τα αδέρφια άλλων ατόμων με αναπηρίες. Ευρήματα 

σχετικών ερευνών αναφέρουν για το φάσμα των αντιδράσεων των αδερφών παιδιού 

με αυτισμό τα εξής (Γκονέλα, 2006, 84): 

• «Τα αδέρφια δείχνουν ενδιαφέρον συμμετοχής στη βελτίωση της κατάστασης. Η 

ανάληψη όμως τεράστιων ευθυνών για την ηλικία τους προκαλεί κούραση, 

αγανάκτηση, άγχος. Πολλές φορές τα αδέρφια παιδιών με αυτισμό επιλέγουν 

επάγγελμα σχετικό με βοηθό ή ψυχολόγο ή ειδικό για παιδιά με αυτισμό.  

• Σε πολλές περιπτώσεις τα αδέρφια υιοθετούν τρόπο ζωής ατομικιστικό, 

αγνοώντας το πρόβλημα. Δε συμμετέχουν σε τίποτα, βάζοντας μια ασφαλιστική 

δικλείδα για το άτομό τους και διαφοροποιούν τη στάση τους από την υπόλοιπη 

οικογένεια.  

• Όσα περισσότερα αδέρφια υπάρχουν στην οικογένεια, τόσο η πορεία τους είναι 

καλύτερη, γιατί το βάρος διαμοιράζεται σε όλα, κάνουν ομάδες μεταξύ τους, 

συνεργάζονται και αλληλοστηρίζονται.  

• Πολλές φορές τα αισθήματα των αδερφών των παιδιών με αυτισμό είναι 

αμφιθυμικά. Διαθέσεις προστασίας και βοήθειας εναλλάσσονται με διαθέσεις 

παραίτησης». 

Πρέπει, ωστόσο, να γίνουν πολλές έρευνες ακόμη για την επίδραση του παιδιού 

με αυτισμό στα αδέρφια του με πολλές παραμέτρους (φύλο, ηλικία, προφίλ 

οικογένειας, δυσκολίες συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό, κ.τ.λ.).  

 

 

3.3 Το παιχνίδι στην εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό 

3.3.1 Τεχνικές ενίσχυσης του παιχνιδιού στην τάξη 

Το να βοηθήσουμε τα παιδιά με αυτισμό να παίζουν φυσιολογικά είναι πάρα πολύ 

σημαντικό. Το αισθητηριακό παιχνίδι θα διδάξει στα μικρά παιδιά για το σώμα τους 

και τα αντικείμενα στο περιβάλλον τους. Το χειριστικό και εξερευνητικό παιχνίδι θα 

διδάξει στα μεγαλύτερα παιδιά περισσότερα για τα αντικείμενα και τις ιδιότητές τους 

και για το πώς μπορούν να επηρεάζουν τον κόσμο γύρω τους. Το «σκληρό» παιχνίδι 

και το ενεργητικό φυσικό παιχνίδι θα διδάξει στα νήπια τις κινητικές δεξιότητες και 

την αλληλεπίδραση όλου του σώματος με τους άλλους και με τα αντικείμενα στο 

περιβάλλον. Το κοινωνικό παιχνίδι θα τους διδάξει τις κοινωνικές σχέσεις και το πώς 



να εμπλακούν σε αυτές. Το προσποιητό, είτε κοινωνικό, είτε μοναχικό, θα τους μάθει 

πώς να απομακρύνουν τη σκέψη τους από την εμπειρία που βιώνουν εκείνη τη στιγμή 

και πώς να χρησιμοποιούν σύμβολα και αναπαραστάσεις για να επιτυγχάνουν αυτόν 

τον τρόπο σκέψης (Boucher & Lewis, 1990). 

Η έλλειψη δεξιοτήτων παιχνιδιού επιβαρύνει την κοινωνική απομόνωση του 

παιδιού με αυτισμό και υπογραμμίζει τις διαφορές του από τα άλλα παιδιά. Εάν το να 

βελτιώσουν τα παιδιά με αυτισμό το παιχνίδι τους προσφέρει ευχαρίστηση, αίσθηση 

επιδεξιότητας και τα κινητοποιεί για να παίξουν, τότε αυτό από μόνο του είναι πολύ 

σημαντικό. Επιπλέον το παιχνίδι στα παιδιά με αυτισμό είναι πολύτιμο γιατί είναι 

μέσο έκφρασης του εαυτού. Μπορούμε να μάθουμε πολλά για ένα παιδί 

παρατηρώντας το να παίζει και αν τα παιδιά έχουν συναισθήματα και σκέψεις που 

δεν μπορούν να εκφράσουν με λέξεις, ίσως μπορούν να τις εκφράσουν μέσα από το 

παιχνίδι τους (Boucher 1999). Επίσης η ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού στα παιδιά 

με αυτισμό είναι απαραίτητη γιατί οι ελλιπείς, περιορισμένες ή και απούσες 

δεξιότητες παιχνιδιού αποτρέπουν ευκαιρίες μάθησης και επιτυχούς συμμετοχής σε 

ενταξιακές τάξεις. Η ένταξη των παιδιών με αυτισμό στο γενικό σχολείο, χωρίς τις 

συστηματικές στρατηγικές παρέμβασης που προωθούν το παιχνίδι και την 

ανεξάρτητη πρόοδο του παιδιού, είναι αδύνατο να επιτευχθεί (Morrison / Sainato/ 

Sayaka, 2002). 

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνικές ενίσχυσης  του 

παιχνιδιού των παιδιών με αυτισμό στην τάξη και να εφαρμόζουν κατάλληλα 

προγράμματα παρέμβασης με στόχο την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Η ενσωμάτωση 

του παιχνιδιού στα προγράμματα παρέμβασης παρέχει τη δυνατότητα στο παιδί με 

αυτισμό να αναπτύξει τη γλώσσα του και τη συμβολική σκέψη. Κάποιοι 

χρησιμοποιούν συμπεριφορικές θεραπείες στην εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό. 

Ωστόσο οι συμπεριφορικές θεραπείες έχουν περιορισμένες δυνατότητες γενίκευσης 

σε νέα, διαφορετικά πλαίσια.  

Το πρόγραμμα παρέμβασης πρέπει να εστιάζει στην αντιμετώπιση των αιτιών που 

προκαλούν τα προβλήματα στο παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό και όχι στην 

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των προβληματικών συμπεριφορών στο παιχνίδι. 

Για παράδειγμα πιθανά συμπτώματα είναι ότι το παιδί κάνει πάντα το ίδιο πράγμα 

στο παιχνίδι, ή ότι σπάει τα πάντα ή ότι δε παίζει με τα άλλα παιδιά. Αυτές είναι οι 

ορατές συμπεριφορές. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αντιμετωπίσει τις αιτίες αυτών των 

συμπεριφορών, για παράδειγμα το ότι δεν καταλαβαίνει τους κανόνες του παιχνιδιού, 



το ότι  δεν καταλαβαίνει επαρκώς την κοινωνική συμπεριφορά, το ότι δεν 

καταλαβαίνει τον γλωσσικό κώδικα του παιχνιδιού, κ.τ.λ. (Γκονέλα, 2006). 

Κάποιες επιτυχείς προσεγγίσεις ενίσχυσης παιχνιδιού που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός είναι η μη κατευθυνόμενη θεραπεία (Cogher, 1999), 

η εκπαίδευση στην πιλοτική αντίδραση (Stahmer, 1999) και οι ενσωματωμένες 

ομάδες παιχνιδιού (Wolfberg & Schuler, 1999). Η μη κατευθυνόμενη θεραπεία 

χρησιμοποιείται σε παιδιά με σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες, όπως τα παιδιά με 

αυτισμό που δεν έχουν κατακτήσει ακόμη τα πρώιμα στάδια προ-γλωσσικής 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. Στη θεραπεία αυτή, ο εκπαιδευτικός 

εργάζεται ένα προς ένα με το παιδί χρησιμοποιώντας συνηθισμένα υλικά για παιχνίδι. 

Η παρέμβαση καθοδηγείται από το παιδί, δεν είναι παρεμβατική και δεν την διέπει 

κάποια καθορισμένη δομή. 

Η εκπαίδευση στην πιλοτική αντίδραση-Pivotal Response Training (Καλύβα, 

2005, 203) εφαρμόζεται σε παιδιά με αυτισμό που είναι ικανά να δουλέψουν ένα προς 

ένα με έναν εκπαιδευτικό-θεραπευτή ή γονέα σε δραστηριότητες που έχουν 

σχεδιαστεί για την ενίσχυση συγκεκριμένων δεξιοτήτων παιχνιδιού και την αύξηση 

του κινήτρου του παιδιού να παίξει. Η παρέμβαση καθοδηγείται από τον ενήλικα και 

είναι εξαιρετικά δομημένη, ενώ η ίδια η παρέμβαση βασίζεται σε συμπεριφορικές 

τεχνικές. Η εκπαίδευση στην πιλοτική αντίδραση «δουλεύει» με μια κεντρική – 

βασική συμπεριφορά ώστε να αλλάξει άλλες συμπεριφορές. Η κεντρική συμπεριφορά 

είναι μια συμπεριφορά που είναι κεντρική σε πολλές περιοχές λειτουργικότητας. 

Ενισχύοντας θετικά την κεντρική συμπεριφορά, ενισχύονται θετικά και οι άλλες 

συμπεριφορές (Stahmer, 1995). 

Οι ενσωματωμένες ομάδες παιχνιδιού (Integrated Play Groups) απευθύνονται σε 

παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας που είναι σε θέση να αρχίσουν να παίζουν με 

συνομηλίκους. Οι άμεσοι στόχοι της παρέμβασης είναι η βελτίωση του επιπέδου και 

της ποιότητας του παιχνιδιού του παιδιού, ενώ τα παιδιά με αυτισμό διδάσκονται να 

συμμετέχουν στο κοινωνικό παιχνίδι σε μικρές ομάδες. Ο μακροπρόθεσμος στόχος 

είναι η μείωση των επιδράσεων της κοινωνικής απομόνωσης στην ανάπτυξη του 

παιδιού με αυτισμό και βασίζεται στη θεωρία του Vygotsky  που υποστηρίζει ότι οι 

υποστηρικτικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο 

στην τυπική ανάπτυξη. Οι ενσωματωμένες ομάδες παιχνιδιού είναι μια  

αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας του παιχνιδιού και των κοινωνικών 



αλληλεπιδράσεων μεταξύ παιδιών με αυτισμό και συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης 

μέσα σε ενταξιακά σχολικά περιβάλλοντα (Lantz, 2001). 

Άλλες επιτυχείς στρατηγικές ενίσχυσης του παιχνιδιού είναι η αλληλοδιδακτική 

μέθοδος και η κατάρτιση σε ένα κοινωνικό-δραματικό σενάριο, χρησιμοποιώντας 

λειτουργικά τις εμμονές του παιδιού ως θέμα για την ανάπτυξη ενός κοινωνικού 

παιχνιδιού (Jordan, 2003). Αλλά και η χρήση της μουσικής ενδείκνυται στην 

ανάπτυξη παιχνιδιού των παιδιών με αυτισμό. Η ζωντανή μουσική, για παράδειγμα, 

μπορεί να χρησιμοποιείται για να καταστήσει προβλέψιμες τις κινήσεις συναλλαγής 

μεταξύ του παιδιού και του δασκάλου. Η μουσική επιτείνει τον ρυθμό των πράξεων 

του παιδιού. Η μουσική προσθέτει ενδιαφέρον και νόημα στις κοινωνικές 

καταστάσεις και στις καταστάσεις παιχνιδιού. Επίσης η μουσική μπορεί να 

σηματοδοτεί την έναρξη κάποιας κίνησης στο παιχνίδι ή να βοηθάει το παιδί να 

χαλαρώσει στο τέλος του παιχνιδιού. Εξάλλου τα παιδιά με αυτισμό ευχαριστιούνται 

ιδιαίτερα από τη μουσική και έτσι θα ήταν χρήσιμη η μουσική κατά το παιχνίδι τους. 

Είναι παρατηρημένο ότι τα παιδιά με αυτισμό είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν 

κοινωνική συμμετοχή όταν ο εκπαιδευτικός τους παρέχει σωματικά ή μουσικά 

ερεθίσματα (Wimpory, Hobson, 2007).  

Μια άλλη χρήσιμη μέθοδος είναι η χρήση φωτογραφιών και οπτικών 

αναπαραστάσεων που θα διευκολύνουν το παιδί να γνωρίζει τα βήματα του 

παιχνιδιού και θα του καταδεικνύουν πώς να παίξει. Η χρήση των φωτογραφιών για 

την ενθάρρυνση της ανάπτυξης παιχνιδιού πραγματοποιείται με επιτυχία σε σχολεία 

του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φωτογραφίες βοηθούν το παιδί να αναπτύξει «σενάρια 

ιστοριών» για ακολουθίες παιχνιδιού προσποίησης. Με αυτή την τεχνική 

φωτογραφίζονται τα σημαντικά συμβάντα μιας ιστορίας παιχνιδιού και το παιδί 

διδάσκεται να τα τοποθετεί σε σωστή σειρά για να κατασκευάσει την ιστορία (Powell 

& Jordan, 2001). 

 

3.3.2 Η ανάπτυξη και η οργάνωση του παιχνιδιού από τους εκπαιδευτικούς 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα το πώς θα διδάξουν  και το πώς 

θα οργανώσουν κατάλληλα  το παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό.  Οι δεξιότητες 

παιχνιδιού που θα διδάσκονται σε παιδιά με αυτισμό πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

συνέπεια, να είναι κατάλληλα δομημένες και να συνοδεύονται από τη χρήση 

κατάλληλης γλώσσας. Η γλώσσα δηλαδή πρέπει να είναι απλή, ώστε να την κατανοεί 

το παιδί. 



Σημαντική είναι και η κατάλληλη οργάνωση του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον 

πρέπει να οδηγεί σε εμπειρίες παιχνιδιού και να είναι κατάλληλο για διδασκαλία. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να σχεδιάζουν πολλά δομημένα τμήματα παιχνιδιού κάθε μέρα. 

Να φροντίζουν ώστε να περιορίσουν τα πράγματα που αποσπούν τα παιδιά κατά το 

παιχνίδι. Πρέπει να επιλέγουν προσεκτικά τα παιχνίδια ώστε να εκπληρώνουν τους 

συγκεκριμένους στόχους τους. Τα παιχνίδια που συνήθως προτιμώνται από τα παιδιά 

με αυτισμό είναι αυτά που έχουν οπτικό ενδιαφέρον (παιχνίδια με σχήμα, χρώμα, 

Lego), επίσης βιβλία με αντικείμενα όπου το παιδί μπορεί να τα αγγίξει, παζλ, 

παιχνίδια σωματικής δραστηριότητας, όπως τραμπολίνο, κούνια, σκαρφάλωμα, 

παιχνίδια που συνδυάζουν τη μουσική και το χορό, σκάκι, φιδάκι (ομαδικά παιχνίδια)  

και παιχνίδια στον υπολογιστή. Τέλος, σημαντικός είναι και ο σχεδιασμός 

κατάλληλης έναρξης και κλεισίματος των περιόδων παιχνιδιού. Ωστόσο δεν πρέπει 

να θεωρείται πως όλα τα παιδιά με αυτισμό διασκεδάζουν με τις ίδιες δραστηριότητες 

και γι’ αυτό το λόγο η ηλικία, η ικανότητα και οι γλωσσικές δυνατότητες των παιδιών 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, 

1993). 

Σχετικά με τις προσεγγίσεις ενίσχυσης του παιχνιδιού που αναφέρθηκαν, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εφαρμογή τους, οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να λάβουν υπόψη τους κάποια ζητήματα (Καλύβα, 2005, 213-214): 

• «Πρέπει να κατανοήσουν ότι το παιχνίδι έχει εκπαιδευτικό ρόλο και δεν 

αποτελεί απλώς μια αφορμή για διάλειμμα ή ένα τρόπο για να περάσει το παιδί την 

ώρα του. 

• Πρέπει να θέτουν ένα στόχο τη φορά για την κάθε δραστηριότητα του 

παιχνιδιού που καλείται να κατακτήσει το παιδί. 

• Πρέπει να προσπαθούν να λαμβάνουν υπόψη τους τα ενδιαφέροντα του παιδιού. 

• Πρέπει να προσπαθούν να αναπτύξουν στο παιδί το κοινωνικό, προσποιητό και 

μιμητικό παιχνίδι. 

• Πρέπει να διδάξουν στο παιδί πώς να παίζει με κούκλες και μαριονέτες. 

• Πρέπει να διδάξουν στο παιδί με αυτισμό πώς να ακολουθεί σενάρια 

παιχνιδιού, να προσθέτει σε αυτό σταδιακά καινούργια στοιχεία και τέλος να 

φτιάχνει ένα δικό του σενάριο.  



• Πρέπει σταδιακά οι εκπαιδευτικοί να εισάγουν και άλλα άτομα στο παιχνίδι 

(κυρίως συνομηλίκους και αδέρφια), στα όποια θα έχουν δείξει πως πρέπει να 

προσεγγίζουν το παιδί με αυτισμό και τι πρέπει να περιμένουν από αυτό. 

• Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να σιγουρευτούν ότι το παιδί μπορεί να παίξει 

δημιουργικά μόνο του και ότι μπορεί να γενικεύσει το παιχνίδι του σε άλλα 

αντικείμενα και περιβάλλοντα. 

• Ακόμη οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το παιδί με αυτισμό  

ίσως ποτέ να μην πάει παραπέρα από το επίπεδο παιχνιδιού που έχει διδαχθεί. Έτσι 

η κατανόηση των συμβόλων, για παράδειγμα, πιθανόν να προσεγγίζεται με 

καλύτερο τρόπο σε περιοχές που σχετίζονται πιο άμεσα με τα αντικείμενα του 

αναλυτικού προγράμματος όπως το να διδάξουνε το παιδί να διαβάζει ή να 

κατανοεί χάρτες ή διαγράμματα». 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα την ώρα του διαλείμματος. 

Το διάλειμμα είναι η δυσκολότερη ώρα του σχολείου για τα παιδιά με αυτισμό. 

Συνήθως η χρησιμότητα του διαλείμματος αφορά τα παιδιά εκείνα, που έχουν την 

ικανότητα να διαχειριστούν τον ελεύθερο χρόνο τους, επιλέγοντας ευχάριστες 

κοινωνικές δραστηριότητες. Για τα παιδιά με αυτισμό τόσο η διαχείριση του 

ελεύθερου χρόνου όσο και οι κοινωνικές δραστηριότητες αποτελούν τομείς 

ιδιαίτερων δυσκολιών. Ο μόνος τρόπος για να βοηθήσουν οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά 

με αυτισμό να αντεπεξέλθουν στο χάος του διαλείμματος, είναι να εντάξουν το 

διάλειμμα στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Για τα παιδιά με σοβαρές δυσκολίες 

είναι απαραίτητο ο χώρος του διαλείμματος να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής 

δραστηριοτήτων, που να τα ευχαριστούν (κούνιες, ποδήλατα, μπάλες, τραμπολίνο, 

αμμοδόχο, παιχνίδια, κ.τ.λ.).  

Για κάποια παιδιά ίσως η ώρα του διαλείμματος να είναι και η ώρα εκτόνωσης, 

επειδή τους δίνει την ευχέρεια να κάνουν τις στερεοτυπίες τους και έτσι να 

χαλαρώνουν. Ωστόσο, στην πραγματικότητα οι στερεοτυπίες γίνονται όταν δεν 

υπάρχει κάτι άλλο να κάνει το παιδί ή δε γνωρίζει τι να κάνει. Για τα παιδιά με ήπιο 

αυτισμό, και κυρίως γι’ αυτά που είναι ενταγμένα σε σχολεία γενικής αγωγής, θα 

ήταν πολύ βοηθητικό αν ο εκπαιδευτικός προωθούσε το παιδί σε ομαδικά παιχνίδια 

και αν παρότρυνε τα άλλα παιδιά να εμπλέξουν με διακριτικότητα τον συμμαθητή 

τους σε ομαδικές  τους δραστηριότητες. Βέβαια για να πετύχει αυτή η προσπάθεια θα 



πρέπει το παιδί με αυτισμό να είναι ενήμερο για όλα όσα θα συμβούν στο διάλειμμα 

και να γνωρίζει καλά τους κανόνες του παιχνιδιού (Βογινδρούκας & Sherratt, 2005). 

Η διδασκαλία του αυθόρμητου παιχνιδιού σε παιδιά με αυτισμό δεν είναι εύκολη 

και δεν είναι βέβαιο αν οι προσπάθειες για δημιουργία δεξιοτήτων παιχνιδιού θα 

έχουν μακρόχρονη επίδραση στην συμπεριφορά τους. Το παιχνίδι ωστόσο πρέπει να 

είναι πολύτιμο μέρος του σχολικού προγράμματος των μαθητών με αυτισμό και να 

διευκολύνει όλες τις πλευρές της ανάπτυξής τους (Sigafoos, 1999). Δεν είναι λίγοι οι 

εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν το παιχνίδι απλά και μόνο για να απασχολήσουν το 

παιδιά και να κάνουν διάλειμμα ή να μπορέσουν να ολοκληρώσουν απερίσπαστα μια 

δραστηριότητα που εκτελούν. Το παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό δεν πρέπει να 

περιορίζεται σε μια στερεοτυπία που επαναλαμβάνεται, αλλά να γίνεται μια 

παραγωγική ευκαιρία για μάθηση και κοινωνικοποίηση. 

Το 2001, το εθνικό συμβούλιο έρευνας τοποθέτησε τη διδασκαλία του παιχνιδιού 

των παιδιών με αυτισμό με συνομηλίκους μεταξύ των παρεμβάσεων που πρέπει να 

έχουν προτεραιότητα στο σχεδιασμό και στην παραγωγή αποτελεσματικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα παιδιά με αυτισμό (Wolfberg, 2005). 

 

 

3.3.3 Το παιχνίδι ως μέσο θεραπείας στα παιδιά με αυτισμό 

Η μορφή της θεραπείας μέσω παιχνιδιού που περιγράφτηκε παραπάνω δεν είναι 

ακριβώς η ίδια με τη θεραπεία μέσω παιχνιδιού που εφαρμόζεται στα παιδιά με 

αυτισμό. Οι περισσότεροι ειδικοί θεραπευτές που χρησιμοποιούν τη θεραπεία μέσω 

παιχνιδιού σε παιδιά με αυτισμό, στην πραγματικότητα εφαρμόζουν τη θεραπεία 

βασιζόμενοι στο μοντέλο Floor Time (Rudy, 2006). Το Floor Time είναι μια τεχνική 

ενίσχυσης του παιχνιδιού που στηρίζεται στα ενδιαφέροντα και στις εμμονές των 

παιδιών με αυτισμό με σκοπό την ενίσχυση των κοινωνικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των παιδιών αυτών.  Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε από τον Greenspan 

για παιδιά προσχολικής ηλικίας με αυτισμό. Εστιάζει στην ανάπτυξη των σχέσεων 

και των συναισθημάτων. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ειδική ώρα παιχνιδιού, 

διάρκειας 20-30 λεπτών, όπου το παιδί και ο εκπαιδευτικός ή ο θεραπευτής κάθονται 

στο πάτωμα και το παιδί αφήνεται να παίξει μόνο του. Ο ενήλικος απλώς προσπαθεί 

να ακολουθήσει τις οδηγίες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού. Το παιχνίδι, στο 

μοντέλο αυτό, κατευθύνεται από τα παιδιά και υποστηρίζεται από ενηλίκους. Το 

Floor Time παρέχει ευκαιρίες μετατροπής του συντηρητικού και στερεότυπου 



παιχνιδιού των παιδιών με αυτισμό σε πιο σημαντικές και αναπτυξιακά ωφέλιμες 

συμπεριφορές. Διευρύνει τα θέματα παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό και βοηθάει τα 

παιδιά με αυτισμό να αναπτύσσουν σχέσεις με τους άλλους (Lantz, 2001/ Stewart, 

2003). Επίσης, το μοντέλο αυτό δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά με αυτισμό να 

αναπτύξουν και τη φαντασία τους, τη δημιουργικότητά τους, την αμεσότερη 

επικοινωνία τους με το περιβάλλον τους και τέλος να βιώσουν αισθήματα επιτυχίας. 

Ωστόσο και η θεραπεία μέσω παιχνιδιού που εφαρμόζεται στα παιδιά με αυτισμό 

έχει κοινά σημεία με τη θεραπεία μέσω παιχνιδιού που εφαρμόζεται σε παιδιά που 

βιώνουν συναισθηματικά προβλήματα, προβλήματα επικοινωνίας και διάφορες 

τραυματικές καταστάσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά στα πρακτικά ζητήματα που πρέπει 

να λάβει υπόψη του ο θεραπευτής που θα εφαρμόσει τη θεραπεία (τα οποία 

αναφέρθηκαν στο σχετικό κεφάλαιο).  

Η χρήση του παιχνιδιού στη θεραπεία των παιδιών με αυτισμό έχει σημαντικά 

οφέλη για τα παιδιά αυτά. Ο αυτισμός είναι μία σοβαρή κοινωνική-επικοινωνιακή 

διαταραχή. Τα παιδιά με αυτισμό είναι εξαιρετικά δύσκολο να σχετίζονται με τους 

άλλους, κυρίως με τους συνομηλίκους τους,  με φυσιολογικούς τρόπους. Το παιχνίδι 

είναι ένα υπέροχο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με αυτισμό να 

συμμετέχουν σε αλληλεπιδράσεις. Όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα μπορεί επίσης 

να επιτρέψει στα μικρά παιδιά να ανακαλύψουν τα συναισθήματά τους, το 

περιβάλλον τους, τις σχέσεις τους με τους γονείς, τα αδέρφια και τους συνομηλίκους. 

Η θεραπεία μέσω παιχνιδιού μπορεί να διδαχθεί σε γονείς και οι γονείς μπορούν να 

γίνουν οι θεραπευτές του παιδιού τους, ενώ παράλληλα δημιουργούν μια πιο δυνατή 

και πιο ουσιαστική σχέση με τα παιδιά τους. Διάφοροι ερευνητές έχουν δώσει 

έμφαση στα οφέλη της θεραπείας μέσω παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό. Έτσι, η 

Caroll (2002) ισχυρίστηκε ότι με την θεραπεία μέσω παιχνιδιού τα παιδιά 

αναπτύσσουν την  ικανότητα να εκφράζονται μέσω του παιχνιδιού. Η Hess (2006) 

υποστήριξε ότι με την παιγνιοθεραπεία τα παιδιά με αυτισμό μαθαίνουν να απαντούν 

κατάλληλα σε ερωτήσεις, να προχωρούν σε κατάλληλες και αυθόρμητες κοινωνικές 

συναλλαγές και να αναπτύσσουν την ικανότητα προσποίησης. Η Josefi (2004) 

υποστήριξε ότι η θεραπεία με τη χρήση του παιχνιδιού βοηθάει στην ανάπτυξη της 

αυτονομίας και στην ανάπτυξη του προσποιητού παιχνιδιού, αλλά δε βοηθάει στη 

μείωση των τυπολατρικών συμπεριφορών που εκδηλώνουν τα παιδιά με αυτισμό.  Ο  

Lowery (1995) ισχυρίστηκε ότι με την παιγνιοθεραπεία αναπτύσσεται η ήδη 

υπάρχουσα ικανότητα των παιδιών με αυτισμό για δημιουργία σχέσεων. Επίσης, ο 



Mero (2002) υποστήριξε ότι, μέσω της αλληλεπίδρασης κατά την παιγνιοθεραπεία, το 

παιδί με αυτισμό αναπτύσσεται και εξατομικεύεται. Οι Sherrat & Peter (2002) 

ισχυρίστηκαν ότι διδάσκοντας το παιχνίδι στα παιδιά με αυτισμό, αυξάνεται η 

ευλυγισία της σκέψης του. Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι η διδασκαλία του παιχνιδιού 

βοηθάει στη μείωση των επαναλαμβανόμενων και άκαμπτων συμπεριφορών και 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη της επικοινωνίας των παιδιών. Αλλά και ο Williams (1999) 

υποστήριξε ότι με την κατάλληλη διδασκαλία του  παιχνιδιού τα παιδιά με αυτισμό 

μπορούν να μάθουν να συμμετέχουν σε φανταστικό παιχνίδι με τα άλλα παιδιά.  

Η θεραπεία μέσω παιχνιδιού έχει, λοιπόν, συναισθηματικά και κοινωνικά οφέλη 

για τα παιδιά με αυτισμό και κυρίως η μη καθοδηγητική θεραπεία παιχνιδιού. Στη μη 

καθοδηγητική θεραπεία παιχνιδιού το παιδί επιλέγει το ρυθμό του παιχνιδιού του και 

έτσι αυξάνεται η αυτονομία του παιδιού στο χώρο του παιχνιδιού. Επιπλέον ο 

προσανατολισμός της θεραπείας παιχνιδιού στις συναισθηματικές αντιδράσεις των 

παιδιών και των ενηλίκων και η χρήση της ενσυναίσθησης από τον θεραπευτή, ώστε 

να διεισδύσει στις μοναχικές εσωτερικές λέξεις των παιδιών, κατευθύνουν τις 

περιοχές της ανάπτυξης στις οποίες τα άτομα με αυτισμό έχουν σοβαρά ελλείμματα 

(Josefi & Ryan, 2004).  

Στη μη καθοδηγητική θεραπεία παιχνιδιού το παιδί με αυτισμό γίνεται πιο ικανό 

και πρόθυμο να κάνει πράγματα μόνο του. Έτσι αυξάνεται η πρωτοβουλία του, η 

έναρξη αλληλεπιδράσεων από το ίδιο και το παιχνίδι του. Το παιδί παίζει 

ενσωματώνοντας συνεχώς νέες δραστηριότητες. Επιπλέον μαθαίνει να αποδέχεται 

κανόνες και περιορισμούς.  

Στη θεραπεία μέσω του παιχνιδιού το παιδί με αυτισμό αναπτύσσει μια σχέση 

προσκόλλησης με το θεραπευτή και αυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. 

Επίσης, αυξάνεται και βελτιώνεται η βλεμματική και σωματική επαφή και το δυαδικό 

παιχνίδι. Η μη καθοδηγητική θεραπεία παιχνιδιού παρέχει τις σωστές συνθήκες στα 

παιδιά με αυτισμό, ώστε να αναπτύξουν θεραπευτικές σχέσεις. Παρέχει στα παιδιά με 

αυτισμό, όπως και σε άλλα παιδιά με συναισθηματικά προβλήματα, συναισθηματική 

ασφάλεια και ανακούφιση. Παρέχει ένα προστατευτικό περιβάλλον όπου δίνεται 

έμφαση στο παιχνίδι με τον ενήλικο και στην αποδοχή από τους θεραπευτές της 

ικανότητας των παιδιών με αυτισμό να προωθούν από μόνα τους τη θεραπευτική 

αλλαγή κάτω από υποστηρικτικές συνθήκες.  

Η θεραπεία παιχνιδιού οδηγεί στην αύξηση και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού των 

παιδιών με αυτισμό.  Το παιδί συγκεντρώνεται περισσότερο στο παιχνίδι. Επιπλέον, 



αλλάζουν οι προτιμήσεις του για δραστηριότητες παιχνιδιού. Το παιδί αναζητά πλέον 

δραστηριότητες που εμπεριέχουν συνδυασμένη προσοχή, και άμεσες κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις με θεραπευτή, π.χ. παιχνίδι με τουβλάκια. Επίσης αρχίζει να 

εκδηλώνεται ενδιαφέρον για παιχνίδια με συμβολικές ιδιότητες (π.χ. το σπίτι της 

κούκλας, το τηλέφωνο κ.τ.λ.). 

Σχετικά με το ρόλο του θεραπευτή στη θεραπεία μέσω παιχνιδιού, ο θεραπευτής, 

συνήθως, κάθεται στο πάτωμα μαζί με το παιδί. Του δείχνει παιχνίδια που 

προσελκύουν το ενδιαφέρον του παιδιού και το αφήνει να επιλέξει όποιο παιχνίδι 

θέλει. Αν το παιδί επιλέξει ένα τρενάκι για παράδειγμα και το τσουλάει συνεχώς 

μπρος – πίσω άσκοπα, τότε ο θεραπευτής παίρνει ένα άλλο τρενάκι και το τοποθετεί 

μπροστά από το τρενάκι του παιδιού για να του «κλείσει το δρόμο». Αν το παιδί 

ανταποκριθεί-αντιδράσει λεκτικά ή μη λεκτικά, τότε έχει αρχίσει να δημιουργείται 

μια σχέση μεταξύ τους. Αν πάλι δεν αντιδράσει καθόλου, θα πρέπει να ψάξει ο 

θεραπευτής για άλλα παιχνίδια που ίσως ενδιαφέρουν πιο πολύ το παιδί (Rudy, 

2006). 

Οι θεραπευτές που δουλεύουν με το παιδί προσπαθούν σιγά - σιγά να αναπτύξουν 

στο παιδί κάποιες δεξιότητες, όπως, την ανταλλαγή, το να περιμένουν τη σειρά τους, 

φανταστικές δεξιότητες, αλλά και δεξιότητες αφηρημένης σκέψης (με τη χρήση των 

παζλ). Καθώς το παιδί με αυτισμό μαθαίνει να σχετίζεται καλύτερα με τους άλλους 

και να ανέχεται την παρουσία και άλλων παιδιών στο παιχνίδι του, ενσωματώνονται 

και άλλα παιδιά στο παιχνίδι του και το παιδί αρχίζει να αναπτύσσει πιο σύνθετες 

κοινωνικές δεξιότητες. Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι μπορούν και οι ίδιοι να 

εφαρμόσουν τη θεραπεία παιχνιδιού στο σπίτι τους, χρησιμοποιώντας βιντεοταινίες 

και βιβλία ως οδηγούς. Άλλοι βασίζονται στην εμπειρία καταρτισμένων ειδικών 

θεραπευτών. Σε κάθε περίπτωση οι θεραπευτές πρέπει να παρέχουν κατάλληλα 

εργαλεία στους γονείς για να παίζουν με τα παιδιά τους στο σπίτι και να τους 

συμβουλεύουν.  

 Άλλες θεραπείες, όπως για παράδειγμα η συμπεριφορική θεραπεία, μπορούν να 

συμπληρώνουν την θεραπεία των παιδιών με αυτισμό μέσω παιχνιδιού. Η θεραπεία 

μέσω του παιχνιδιού δεν είναι τόσο αποτελεσματική σε περιοχές όπου επιτυγχάνει η 

συμπεριφορική θεραπεία, όπως στη μείωση των στερεοτυπικών συμπεριφορών, αλλά 

είναι αποτελεσματικότερη στην ανάπτυξη της αυτονομίας, της έναρξης 

συνδυασμένης προσοχής, της ικανότητας του παιδιού να επικεντρώνεται σε αυτό που 

κάνει, της ευχαρίστησης και της διασκέδασης μέσα από το παιχνίδι, στην ανάπτυξη 



της αλληλεπίδρασης με το θεραπευτή και στην ανάπτυξη του συμβολικού παιχνιδιού 

στα παιδιά με αυτισμό, περιοχές όπου η συμπεριφορική θεραπεία αποτυγχάνει 

(Preissler, 2006). Μάλιστα πολλοί εκπαιδευτικοί και ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα 

παιδιά που διδάσκονται πώς να παίζουν μέσω συμπεριφορικών τεχνικών δε 

μαθαίνουν να παίζουν με γνήσιο – αυθεντικό τρόπο (Luckett & Bundy, 2007). 

Έτσι κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιούν οι διάφορες ειδικότητες 

για τα παιδιά με αυτισμό είτε είναι λογοθεραπευτές, είτε εργοθεραπευτές, είτε 

κοινωνικοί λειτουργοί, πρέπει να εμπεριέχει το παιχνίδι. Η χρήση του παιχνιδιού θα 

διευκολύνει το έργο τους και θα τους οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα, όσον 

αφορά στην πρόοδο του παιδιού με αυτισμό. 

Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τη χρήση του παιχνιδιού 

ως θεραπευτικό μέσο από τις διάφορες ειδικότητες. Ωστόσο διερευνώντας διάφορες 

ιστοσελίδες4 στο διαδίκτυο συλλέχθηκαν κάποιες πληροφορίες για τη χρήση του 

παιχνιδιού από τους εργοθεραπευτές που ασχολούνται με τη θεραπεία των παιδιών με 

αυτισμό. 

Ένα βασικό εργαλείο των εργοθεραπευτών που ασχολούνται με παιδιά με 

αυτισμό είναι η σκόπιμη δραστηριότητα και το παιχνίδι.  Η χρήση της 

δραστηριότητας ως θεραπευτικού μέσου διαχωρίζει την εργοθεραπεία από τις άλλες 

ειδικότητες. Το παιδί μέσα από τα παιχνίδια που του προσφέρει ο εργοθεραπευτής 

εξερευνά τον κόσμο γύρω του, τα συναισθήματά του, τα χρώματα, τα σχήματα και 

άλλες βασικές έννοιες. 

Με τη χρήση του παιχνιδιού οι εργοθεραπευτές μπορούν να αναπτύξουν κάποιες 

δεξιότητες και ικανότητες στα παιδιά με αυτισμό, όπως για παράδειγμα την 

ικανότητα να συγκεντρώνει την προσοχή του για αρκετό χρονικό διάστημα, να αυτο-

απασχολείται και να μην στερεοτυπεί, να χειρίζεται και να παίζει κατάλληλα με 

αντικείμενα, χωρίς να τα πετάει ή να τα σπάει. Επίσης οι εργοθεραπευτές 

χρησιμοποιούν το παιχνίδι προκειμένου να βελτιώσουν τις λεπτές κινητικές 

δεξιότητες του παιδιού (γραφή, κόψιμο, παζλ και χρήση μικρών αντικειμένων), αλλά 

και τις αδρές κινητικές δεξιότητες (τρέξιμο, πήδημα, σκαρφάλωμα) και την 

ισορροπία του παιδιού. Με το παιχνίδι προσπαθούν να αυξήσουν και την ικανότητα 

του παιδιού να εξερευνά μόνο του ένα καινούργιο περιβάλλον. Επιπλέον μέσω του 

παιχνιδιού δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά με αυτισμό να εκφράσουν τα 
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συναισθήματά τους, να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους, αλλά και να αναπτύξουν 

ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης (να τρώει, να ντύνεται με επιξεξιότητα κ.τ.λ.). Βέβαια 

οι εργοθεραπευτές με το παιχνίδι ενισχύουν και την κοινωνικοποίηση του παιδιού.  

Στα παιδιά με αυτισμό που έχουν σοβαρά προβλήματα συγκέντρωσης και έλλειψη 

επικοινωνίας  είναι δυνατό να εφαρμοστεί από τους εργοθεραπευτές ένα πρόγραμμα 

οργάνωσης χρόνου με τη χρήση φωτογραφιών και εικόνων που συνδυάζουν και το 

παιχνίδι. Το πλεονέκτημα ενός τέτοιου προγράμματος είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί 

και όταν τα παιδιά με αυτισμό δε μιλούν καθόλου (απουσιάζει η ικανότητα λόγου).  

Η βάση του προγράμματος χρήσης εικόνας στηρίζεται στα εξής τέσσερα 

βήματα5:  

1) Το παιδί παίρνει στα χέρια του την εικόνα ενός παιχνιδιού. 

2) Το παιδί πηγαίνει στο χώρο που είναι τοποθετημένα τα παιχνίδια με την εικόνα 

στο χέρι και βρίσκει το ζητούμενο παιχνίδι.  

3) Φέρνει το παιχνίδι στο τραπέζι και ασχολείται με αυτό, ακολουθώντας τις οδηγίες 

ή εκτελώντας τις οδηγίες που του δίνει ο θεραπευτής.  

4) Όταν τελειώσει το παιχνίδι, δίνει την εικόνα στο θεραπευτή και επιστρέφει το 

παιχνίδι στη θέση του. 

Η διαδικασία ξαναρχίζει με καινούργια εικόνα. Οι εικόνες είναι τοποθετημένες η 

μια κάτω από την άλλη, κολλημένες σε χρωματιστό χαρτόνι, με τη φωτογραφία του 

παιδιού να βρίσκεται πάνω από όλες τις εικόνες δραστηριοτήτων. Όλη η κατασκευή 

είναι κολλημένη στον τοίχο. Μέσα από την διαδικασία αυτή αυξάνεται η 

συγκέντρωση και η διάρκεια προσοχής του παιδιού και αυτό γιατί το παιδί καλείται 

να πάει σε ένα χώρο με πολλά ερεθίσματα (παιχνίδια) και να γυρίσει πίσω με το 

σωστό παιχνίδι. Επίσης, αυξάνεται η οπτική του αντίληψη, γιατί αρχίζει να 

αναγνωρίζει αντικείμενα από εικόνα. Το παιδί με αυτισμό μαθαίνει μέσα από αυτή τη 

διαδικασία την έννοια του «μετά», οπότε εκπαιδεύεται στο να είναι ικανό να 

περιμένει για κάτι που επιθυμεί. Τέλος αυξάνεται και η ικανότητα του παιδιού για 

επικοινωνία, γιατί αργότερα θα είναι ικανό, δείχνοντας την εικόνα, να δηλώσει με τι 

θέλει να ασχοληθεί.   

Η παραπάνω διαδικασία είναι σχετικά απλή, για να εκπαιδευτεί ένα παιδί με 

αυτισμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοθεραπευτή και για να εκπαιδεύσει 

ένα παιδί στις δραστηριότητες της καθημερινής  ζωής, αλλά και στην τήρηση ενός 
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μεγάλου προγράμματος ημέρας. Η χρήση των εικόνων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τα 

παιδιά με αυτισμό. Τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη από ένα πρόγραμμα ρουτίνας, κάθε 

βήμα του οποίου πρέπει να είναι προκαθορισμένο και αναμενόμενο. Η εικόνα με τον 

τρόπο που εισάγεται, ικανοποιεί την ανάγκη τους για την ύπαρξη μιας ρουτίνας, ενώ 

η επίδειξή της στον ενήλικα, τους παρέχει έναν τρόπο για να εκφραστούν και να 

επικοινωνήσουν.  

Εκτός από το παιχνίδι οι εργοθεραπευτές χρησιμοποιούν και άλλες θεραπευτικές 

προσεγγίσεις για να βελτιώσουν την λειτουργικότητα του παιδιού με αυτισμό, όπως 

είναι η θεραπευτική προσέγγιση της Νευροεξελικτικής Αγωγής (N.D.T6. – Bobath) 

και της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (Sensory Integration). Η μέθοδος της 

Νευροεξελικτικής Αγωγής (N.D.T. – Bo bath) αναπτύχθηκε το 1950 από τον Karel 

και την Berta Bobath, γιατρός και φυσικοθεραπεύτρια αντίστοιχα. Οι δυο τους 

εισήγαγαν μία νέα μέθοδο κινησιοθεραπείας, αρχικά για ενήλικες και μετά για παιδιά 

με εγκεφαλική παράλυση. Ωστόσο η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται και στη θεραπεία 

παιδιών με αυτισμό.  Ο εργοθεραπευτής με τη μέθοδο αυτή προσπαθεί να εντοπίσει 

και να αξιολογήσει δεξιότητες στα παιδιά με αυτισμό  που σχετίζονται με τη 

λειτουργικότητα του χεριού, την αυτοεξυπηρέτηση, την ψυχαγωγία, το παιχνίδι και 

τις προ-επαγγελματικές δεξιότητες. Έτσι καταστρώνει και εφαρμόζει θεραπευτική 

παρέμβαση μελετώντας αναλυτικά τους τομείς μιας δραστηριότητας που 

δυσχεραίνουν το παιδί.  

Ωστόσο, οι εργοθεραπευτές,  ανεξάρτητα από το ποια μέθοδο χρησιμοποιούν, 

πρέπει να έχουν στο νου τους κάποιες βασικές αρχές της θεραπευτικής παρέμβασης. 

Έτσι, η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη (διαφορετική για κάθε παιδί). 

Επίσης η θεραπεία πρέπει να είναι ευχάριστη, να ενεργοποιεί τις αισθήσεις του 

παιδιού, να ωθεί το παιδί να χρησιμοποιεί όλο το δυναμικό του, να είναι δυναμική  

(ευέλικτη και ευπροσάρμοστη) και αμφίδρομη (ανάμεσα στο παιδί και το θεραπευτή). 

Επιπλέον η θεραπεία πρέπει να αυξάνει πάντα την αυτοπεποίθηση του  παιδιού και να 

είναι βασισμένη στις δυνατότητες και όχι στις αδυναμίες του παιδιού. Η εκπαίδευση 

και η συνεργασία των γονέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των 

θεραπευτικών στόχων που θέτουν οι εργοθεραπευτές.  

Είναι αναγκαία η περαιτέρω έρευνα για το αν τελικά η θεραπεία παιχνιδιού είναι 

αποτελεσματικότερη όταν εφαρμόζεται μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλες  
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θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως για παράδειγμα η συμπεριφορική θεραπεία. Επίσης 

είναι αναγκαία η έρευνα που θα καταδεικνύει την κατάλληλη συχνότητα των 

περιόδων θεραπείας, την κατάλληλη διάρκεια της θεραπείας και το ρόλο που 

μπορούν να έχουν οι φροντιστές και οι γονείς των παιδιών με αυτισμό στη θεραπεία 

μέσω παιχνιδιού του παιδιού τους. Τέλος, είναι αναγκαία περαιτέρω έρευνα που θα 

καταδεικνύει  το ρόλο και διαφόρων ειδικοτήτων, για παράδειγμα λογοθεραπευτών, 

ψυχολόγων και εργοθεραπευτών,  στη θεραπεία των παιδιών με αυτισμό με τη χρήση 

του παιχνιδιού 

Οι εμπειρίες παιχνιδιού είναι απαραίτητες για όλα τα παιδιά και άρα και για τα 

παιδιά με αυτισμό, αν πρόκειται να μάθουν, να αναπτυχθούν και να συμμετέχουν 

πλήρως στην κουλτούρα της παιδικής ηλικίας. Εξάλλου το παιχνίδι είναι 

κατοχυρωμένο δικαίωμα για όλα τα παιδιά : «Το παιδί πρέπει να έχει πλήρεις 

ευκαιρίες για παιχνίδι και ψυχαγωγία ...και η εκπαίδευση, η κοινωνία και οι δημόσιες 

αρχές πρέπει να προωθούν την τήρηση αυτού του δικαιώματος» (United Nations 

Declaration of Human Rights, 1948, principle 7).  

 

3.3.4 Σκοπός της έρευνας 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν από την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

για την σημασία του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό, για τις επιτυχείς παρεμβάσεις 

παιχνιδιού και για τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού των παιδιών αυτών, σκοπός της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνήσει τη χρήση του παιχνιδιού από τις 

διάφορες ειδικότητες  στον ελληνικό χώρο που ασχολούνται με την εκπαίδευση και 

θεραπεία των παιδιών με αυτισμό. Στον ελληνικό χώρο είναι ελάχιστη η έρευνα για 

την σημασία του παιχνιδιού και για τη χρήση του στην εκπαίδευση, αλλά και στη 

θεραπεία των παιδιών με αυτισμό. Ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου, το παιχνίδι δε 

χρησιμοποιείται ως κύριο μέσο εκπαίδευσης των παιδιών με αυτισμό. Επίσης λίγη 

σημασία δίνεται από τους εκπαιδευτικούς και στην αξιολόγηση των ικανοτήτων και 

αδυναμιών των παιδιών με αυτισμό μέσα από το παιχνίδι τους.  Η έρευνα θα 

εστιάσει, λοιπόν, στην αξία και στη σημασία που δίνουν εκπαιδευτικοί και 

ειδικότητες στο παιχνίδι ως μέσο εκπαίδευσης και θεραπείας, καθώς και στο βαθμό 

που η παρέμβαση μέσω του παιχνιδιού διευκολύνει το έργο τους και επιφέρει 

σημαντικά γι’ αυτούς και το παιδί αποτελέσματα. Παράλληλα θα διερευνηθεί και η 

στάση των γονέων απέναντι στο παιχνίδι των παιδιών τους με αυτισμό και ο βαθμός 

χρήσης του παιχνιδιού από τους ίδιους και από τα άλλα μέλη της οικογένειας. Όπως  



ήδη αναφέρθηκε η έρευνα για την συμμετοχή των γονέων στο παιχνίδι των παιδιών 

με αυτισμό είναι περιορισμένη.  

Έτσι, λοιπόν τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν  ήταν : 

Ποιες είναι οι απόψεις εκπαιδευτικών-εκπροσώπων ειδικοτήτων και γονέων για : 

 τη χρήση του παιχνιδιού στην εκπαίδευση και θεραπεία των παιδιών με 

αυτισμό,  

 τη συμβολή του παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών με αυτισμό, 

 την εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης μέσω του παιχνιδιού, 

 και για τη συνεργασία εκπαιδευτικών-εκπροσώπων ειδικοτήτων και γονέων. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Η έρευνα αυτή ελπίζουμε ότι θα καταδείξει σημαντικά στοιχεία όσον αφορά στις 

απόψεις των διαφόρων ειδικοτήτων στην Ελλάδα για το παιχνίδι στα παιδιά με 

αυτισμό. Θα γίνει σύγκριση των απόψεων των εκπροσώπων ειδικοτήτων 

(λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών, κ.τ.λ.) και των 

εκπαιδευτικών προκειμένου να εντοπιστεί η πιθανή ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην 

εκπαιδευτική και θεραπευτική λειτουργία του παιχνιδιού. Παράλληλα θα γίνει 

αντιπαράθεση των στόχων που θέτουν οι εκπρόσωποι ειδικοτήτων και οι 

εκπαιδευτικοί με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία, 

εντοπίζοντας τις πιθανές προβληματικές περιοχές της χρήσης του παιχνιδιού στα 

παιδιά με αυτισμό στην Ελλάδα.  

Επίσης αναμένεται να καταδειχτεί και ο σημαντικός ρόλος των γονέων στο 

παιχνίδι, καθώς και ο βαθμός και το είδος της συνεργασίας τους με τους 

εκπαιδευτικούς και τις διάφορες ειδικότητες σε ό,τι αφορά την εκμάθηση δεξιοτήτων 

παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό. Είναι σημαντικό γονείς και εκπαιδευτικοί να 

λαμβάνουν υπόψη τους το ρόλο του παιχνιδιού και να το χρησιμοποιούν 

εποικοδομητικά στα παιδιά τους. Η συζήτηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής 

έρευνας μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση και διερεύνηση. 
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4.1 Μέθοδος 

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως μεθοδολογικό εργαλείο ένα αυτοσχέδιο 

ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο είναι ένα ζωτικό όργανο για τη συλλογή 

δεδομένων και ιδιαίτερα χρήσιμο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και για επαγγελματίες 

ερευνητές. Εάν είναι καλά σχεδιασμένο, μπορεί να δώσει δεδομένα με οικονομικό 

τρόπο και με τέτοια μορφή που να εξυπηρετεί άριστα τους σκοπούς μιας μελέτης. Ο 

ερευνητής ή ο φοιτητής που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει το ερωτηματολόγιο ως 

μεθοδολογικό εργαλείο πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα πώς θα επιλέξει τον τύπο των 

ερωτήσεων, πώς θα γράψει τις ερωτήσεις, πώς θα σχεδιάσει, θα χειριστεί, θα 

μοιράσει και θα εξασφαλίσει την επιστροφή των ερωτηματολογίων. Με τη χρήση των 

ερωτηματολογίων σε μια έρευνα μπορούν να προσεγγιστούν πολλοί ερωτώμενοι, αν 

και συνήθως το ποσοστό της  ανταπόκρισης των ερωτώμενων είναι μικρό (Cohen 

/Manion 1994, Bell 2001).  

Το πρώτο βήμα για την κατασκευή ενός ερωτηματολογίου είναι ο υπολογισμός 

των αντικειμενικών στόχων της μελέτης και η επιδιωκόμενη αποστολή που θα 

εξυπηρετήσει το ερωτηματολόγιο αυτό. Έτσι, το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε συντάχθηκε με βάση το σκοπό της έρευνας μας, τη διερεύνηση 

δηλαδή των απόψεων εκπαιδευτικών-ειδικοτήτων σχετικά με τη χρήση του 

παιχνιδιού στην εκπαίδευση και θεραπεία των παιδιών με αυτισμό, καθώς και των 

απόψεων των γονέων των παιδιών με αυτισμό σχετικά με το παιχνίδι τους. Για το 

σκοπό αυτό έγινε μια λεπτομερής διερεύνηση άρθρων σχετικών με το παιχνίδι των 

παιδιών με αυτισμό, καθώς και μια διερεύνηση των διαφόρων τεστ και κλιμάκων 

αξιολόγησης του παιχνιδιού των παιδιών αυτών. Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν και 

μελετήθηκαν τα παρακάτω τεστ : The Play Observation Scale (Rubin 2001), The 

Preschool Play Behavior Scale (Coplan, Rubin 1998), Transdisciplinary Play-Based 

Intervention (Linder 1993). Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία των παραπάνω εργαλείων 

προκειμένου οι ερωτώμενοι να περιγράψουν το παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό (π.χ. 

το παιδί παίζει με συγκεκριμένα παιχνίδια, χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τα 

παιχνίδια,  υπακούει σε κανόνες κατά το παιχνίδι, προτιμάει να παίζει με εσάς και όχι 

με τα άλλα παιδιά κ.τ.λ.).  

Η έρευνα αποσκοπεί επίσης στο να καταδείξει και το βαθμό χρήσης του 

παιχνιδιού στα προγράμματα εκπαίδευσης και θεραπείας των παιδιών με αυτισμό. 

Έτσι συγκεντρώθηκαν άρθρα και βιβλιογραφία που αναφέρονταν σε παρεμβάσεις 

μέσω της χρήσης του παιχνιδιού, κατάλληλες για παιδιά με αυτισμό, καθώς και 



άρθρα που αναφέρονταν στη χρήση του παιχνιδιού από ειδικούς θεραπευτές που 

ασχολούνται με την παιγνιοθεραπεία στα παιδιά με συναισθηματικά, κοινωνικά 

προβλήματα και με αυτισμό. Αναζητήθηκε ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του 

θεραπευτή που χρησιμοποιεί το παιχνίδι στην εκπαίδευση και θεραπεία των παιδιών 

με αυτισμό (καθοδηγητικός ή μη καθοδηγητικός, ώστε να επιτρέπει στο παιδί να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες) και ανατρέξαμε σε έρευνες που καταδεικνύουν το ρόλο 

που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στο παιχνίδι γενικά, όλων των παιδιών (Bennett, 

Wood, & Rogers 1997), ώστε να καταλήξουμε σε σχετικές ερωτήσεις που θα 

αναφέρονται συγκεκριμένα στα παιδιά με αυτισμό. Έτσι καταλήξαμε σε ερωτήσεις 

που αφορούν  στη χρήση του παιχνιδιού από εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους 

των ειδικοτήτων, στην υποστήριξη που τους παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, 

στη συνεργασία μεταξύ τους, αλλά και με τους γονείς σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι των 

παιδιών.  

Πέρα από τη διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών και εκπροσώπων 

ειδικοτήτων, θα γίνει σύγκριση των απόψεών τους σχετικά με τη χρήση του 

παιχνιδιού στα προγράμματα τους  και σχετικά με την αξία που αποδίδουν στο 

παιχνίδι ως εκπαιδευτικό και θεραπευτικό μέσο στα παιδιά αυτά. Συγχρόνως το 

ερωτηματολόγιο θα έχει και ανοιχτές ερωτήσεις, όπου οι ερωτώμενοι θα 

καταγράψουν το αν χρησιμοποιούν το παιχνίδι και αν εφαρμόζουν συγκεκριμένο 

πρόγραμμα με τη χρήση του παιχνιδιού.  

Σχετικά με τα ερωτηματολόγια των γονέων, έγινε αναδρομή και πάλι στη 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία και με βάση τα λιγοστά άρθρα που βρήκαμε (σχετικά 

με το παιχνίδι στο σπίτι και με την αλληλεπίδραση γονέων-παιδιού μέσω παιχνιδιού) 

συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο. Οι γονείς έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

εκπαίδευση και θεραπεία των παιδιών τους. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους το 

παιδί μοιράζεται τον περισσότερο χρόνο του. Έτσι θεωρήθηκε ότι θα ήταν 

ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι απόψεις των γονέων σχετικά με το παιχνίδι των 

παιδιών τους με αυτισμό, σχετικά με το αν χρησιμοποιούν παρέμβαση μέσω 

παιχνιδιού, καθώς και ο ρόλος τους στην παρέμβαση που ακολουθεί το παιδί τους και 

ο βαθμός συνεργασίας τους με τους εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους 

ειδικοτήτων.  

 

4.2 Δομή-Μορφή ερωτηματολογίου  



Συντάχθηκαν τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια, ένα για εκπαιδευτικούς, ένα για 

εκπροσώπους ειδικοτήτων και ένα για γονείς. Η μορφή των ερωτηματολογίων είναι 

κατά κύριο λόγο αυτή της κλίμακας Likert (όπου οι ερωτώμενοι καλούνται να 

επιλέξουν μια από τις 4 απαντήσεις: ποτέ, μερικές φορές, συχνά, πάντα). Οι κλίμακες 

στάσεων τύπου Likert είναι ένας νέος τύπος εργαλείου ιδιαίτερα πρόσφορος για την 

αξιολόγηση αντιλήψεων, αξιών και κινήτρων. Στο χώρο της εκπαίδευσης οι κλίμακες 

Likert έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση στάσεων και αντιλήψεων σε μια 

πληθώρα θεμάτων, όπως η συνεκπαίδευση ατόμων από διαφορετικές πολιτισμικές 

ομάδες, οι διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών κ.λ.π. (Αγαλιώτης, 2006). Η 

αξιολόγηση που προσφέρουν οι κλίμακες τύπου Likert θεωρείται μία απόλυτη 

αποδεκτή προσέγγιση, που προτείνεται από πολλούς ερευνητές, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση της αξιολόγησης με στόχο τη λήψη διδακτικών αποφάσεων (Linn & 

Gronlund, 2000; Popham, 2002). Επιπλέον, η χρήση κλίμακας τύπου Likert 

προτιμήθηκε γιατί είναι λιγότερο χρονοβόρα στην συμπλήρωσή της και γιατί είναι 

πιο εύκολη η μετέπειτα κωδικοποίηση των απαντήσεων.   

Συγκεκριμένα, λοιπόν, υπάρχουν στα ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και 

ειδικοτήτων 3 ερωτήσεις τύπου Likert που αποτελούνται από πολλές προτάσεις που 

πρέπει να αξιολογήσουν οι ερωτώμενοι. Στο ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους 

γονείς υπάρχουν δυο ερωτήσεις τύπου Likert που αποτελούνται και αυτές από πολλές 

προτάσεις που πρέπει να αξιολογήσουν οι γονείς. Υπάρχουν και κάποιες ανοικτές 

ερωτήσεις, καθώς και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στα ερωτηματολόγια των 

εκπαιδευτικών και των εκπροσώπων των ειδικοτήτων υπάρχουν τρεις και πέντε 

αντίστοιχα ανοικτές ερωτήσεις,  ενώ στα ερωτηματολόγια που απευθύνονται στους 

γονείς υπάρχουν οχτώ ανοικτές ερωτήσεις και οχτώ ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 

όπου οι ερωτώμενοι πρέπει να επιλέξουν κάποια ή κάποιες από τις προτάσεις. Στις 

περισσότερες από τις ανοικτές ερωτήσεις, οι ερωτώμενοι ζητούνται να απαντήσουν 

αρχικά στην ερώτηση με ναι ή όχι και στη συνέχεια να δικαιολογήσουν την απάντησή 

τους. Η έκταση των τριών ερωτηματολογίων είναι περίπου η ίδια (5-6 σελίδες).  

Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών αποτελείται από 6 

ερωτήσεις, ενώ αυτό των εκπροσώπων των ειδικοτήτων από 12. Η πρώτη ερώτηση 

στο ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει 19 υποερωτήματα, η δεύτερη 

ερώτηση αποτελείται από εννιά υποερωτήματα και η τέταρτη από πέντε 

υποερωτήματα. Αντίστοιχα, η πρώτη ερώτηση στο ερωτηματολόγιο των εκπροσώπων 

ειδικοτήτων περιλαμβάνει 22 υποερωτήματα, ενώ η δεύτερη οχτώ υποερωτήματα. Οι 



εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων αρχικά καλούνται να δώσουν 

κάποια βιογραφικά στοιχεία σχετικά με το φύλο, την ειδικότητά τους, την ηλικία 

τους, το χώρο εργασίας τους, τον χρόνο υπηρεσίας τους στην ειδική αγωγή, τα χρόνια 

υπηρεσίας τους στην θεραπεία και εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό και  σχετικά 

με την παρακολούθηση τυχόν επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων για τη 

χρήση του παιχνιδιού στον αυτισμό. Στη συνέχεια, στην 1η ερώτηση, εκπαιδευτικοί 

και εκπρόσωποι ειδικοτήτων καλούνται να δηλώσουν την άποψη τους, ανάλογα με 

την εμπειρία τους, για τη χρήση του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό. Η ερώτηση 

αυτή αποτελείται από τους εξής  άξονες: η χρήση του παιχνιδιού από τους 

εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους ειδικοτήτων, οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την ανάπτυξη του παιχνιδιού στην τάξη και η αξιολόγηση των παιδιών με αυτισμό 

μέσω του παιχνιδιού. Περιλαμβάνει προτάσεις κοινές και στα δύο ερωτηματολόγια, 

όπως «χρησιμοποιείτε το παιχνίδι στην εκπαίδευση ή θεραπεία των παιδιών με 

αυτισμό»,  «μειώνονται οι στερεοτυπικές συμπεριφορές μέσω του παιχνιδιού», «μέσω 

του παιχνιδιού βελτιώνεται η επικοινωνία των παιδιών», «η αξιολόγηση μέσω του 

παιχνιδιού παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών με 

αυτισμό». Πέρα από αυτές τις κοινές προτάσεις που πρέπει να αξιολογήσουν οι 

εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι ειδικοτήτων, υπάρχουν και προτάσεις στην 1η 

ερώτηση που αναφέρονται ξεχωριστά σε εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους 

ειδικοτήτων. Έτσι οι εκπαιδευτικοί ρωτώνται για το αν πρέπει να αφιερώνεται 

περισσότερος χρόνος για παιχνίδι στο ωρολόγιο πρόγραμμα, για το αν το υπουργείο 

παρέχει κατάλληλα υλικά για παιχνίδι και κατάλληλη εκπαίδευση στους 

εκπαιδευτικούς. Αντίστοιχα οι εκπρόσωποι ειδικοτήτων καλούνται να απαντήσουν 

για το αν είναι αποτελεσματική η χρήση του παιχνιδιού στη θεραπεία των παιδιών με 

αυτισμό, και για το αν χρησιμοποιούν συμπεριφορικές θεραπείες, μόνες τους ή σε 

συνδυασμό με τη θεραπεία μέσω παιχνιδιού. Αυτές τις προτάσεις, της 1ης ερώτησης, 

καλούνται να τις αξιολογήσουν σε μια τετράβαθμη κλίμακα, τύπου Likert, 

επιλέγοντας «πάντα» (όταν αυτό που περιγράφει η πρόταση συμβαίνει πάντα), 

«συχνά», «μερικές φορές» και «ποτέ».   

Η 2η ερώτηση είναι κοινή στα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών και των 

εκπροσώπων ειδικοτήτων και αναφέρεται στη συμβολή του παιχνιδιού στα παιδιά με 

αυτισμό. Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι ειδικοτήτων καλούνται να πουν την 

άποψή τους, αξιολογώντας κάποιες προτάσεις, πάλι με την τετράβαθμη κλίμακα 

Likert. Η ερώτηση αυτή αποτελείται από τους εξής 3 άξονες: τα οφέλη του παιχνιδιού 



στα παιδιά με αυτισμό, οι αντιδράσεις των παιδιών αυτών κατά το παιχνίδι και η 

χρήση των παιχνιδιών από τα παιδιά με αυτισμό.  Περιέχει προτάσεις, όπως «Τα 

παιδιά προτιμούν να παίζουν μαζί σας», «Τα παιδιά εκφράζουν τις προτιμήσεις τους 

κατά το παιχνίδι», «Τα παιδιά διατηρούν οπτική και σωματική επαφή με σας κατά το 

παιχνίδι», «Τα παιδιά χρησιμοποιούν συγκεκριμένα παιχνίδια». 

Στην 3η ερώτηση οι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων ρωτώνται 

για το αν εφαρμόζουν συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης μέσω παιχνιδιού. Στην 

4η ερώτηση οι ειδικότητες ρωτώνται επίσης για το αν χρησιμοποιούν το παιχνίδι στις 

θεραπευτικές τους συνεδρίες. Η ερώτηση αυτή είναι της μορφής «ναι» ή «όχι». Η 4η 

και η 5η ερώτηση στο ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών και οι ερωτήσεις 5-10 στο 

ερωτηματολόγιο των εκπροσώπων ειδικοτήτων αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι ειδικοτήτων το παιχνίδι στο 

εκπαιδευτικό και αντίστοιχα στο θεραπευτικό τους έργο με τα παιδιά που έχουν 

αυτισμό. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί ρωτώνται για το αν το παιχνίδι 

πραγματοποιείται στην τάξη ή σε άλλο χώρο, για το αν το παιχνίδι είναι οργανωμένο 

στο διάλειμμα, για το αν υπάρχει συνεργασία με άλλες ειδικότητες και με γονείς και 

για το αν τους παρέχονται συμβουλές για τη χρήση του παιχνιδιού και από ποιον. 

Από την άλλη οι εκπρόσωποι ειδικοτήτων ρωτώνται για τη διάρκεια της συνεδρίας, 

για το πώς χρησιμοποιούν το παιχνίδι στη θεραπευτική τους παρέμβαση, για το χρόνο 

της θεραπευτικής συνεδρίας που αφιερώνουν στη χρήση του παιχνιδιού, για το 

χρονικό διάστημα μιας ολοκληρωμένης θεραπείας και για το χώρο πραγματοποίησης 

των συνεδριών.  

Στην 6η και τελευταία ερώτηση στο ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών, οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να πουν τη γνώμη τους για τον τύπο του σχολείου (γενικό ή 

ειδικό), όπου τα παιδιά με αυτισμό είναι πιο εύκολο να αναπτύξουν συνεργατικό 

παιχνίδι.  

Στις 2 τελευταίες ερωτήσεις για τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων (11η - 12η ), 

οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων ρωτώνται για το αν συμβουλεύουν τους γονείς στη 

χρήση του παιχνιδιού και για την ενδεχόμενη συνεργασία τους με τον εκπαιδευτικό 

της τάξης.  

Το ερωτηματολόγιο που προορίζεται για τους γονείς αποτελείται από 23 

ερωτήσεις. Οι έξι πρώτες ερωτήσεις αναφέρονται σε βιογραφικά στοιχεία (ηλικία, 

φύλο παιδιού, αριθμός παιδιών που έχει η οικογένεια, ώρες εργασίας της μητέρας και 

του πατέρα, περιγραφή του παιδιού με αυτισμό, τύπο του σχολείου που φοιτά το 



παιδί). Οι επόμενες τέσσερις ερωτήσεις (7η –10η) αναφέρονται στο παιχνίδι. Έτσι 

ρωτώνται για το αν θεωρούν το παιχνίδι σημαντικό για την  εκπαίδευση και θεραπεία 

των παιδιών με αυτισμό, για το αν παίζουν με το παιδί τους και για το χρόνο που 

αφιερώνουν τη μέρα  στο παιχνίδι με το παιδί τους. Επίσης, στην 10η ερώτηση, οι 

γονείς καλούνται να περιγράψουν το παιχνίδι του παιδιού τους αξιολογώντας 

προτάσεις παρόμοιες με αυτές που αναφέρθηκαν στα ερωτηματολόγια των 

εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων με την τετράβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Likert. 

Η ερώτηση αυτή αποτελείται από τους εξής τρεις άξονες: η συμπεριφορά του παιδιού 

κατά το παιχνίδι, η χρήση των παιχνιδιών από τα παιδιά και τα άτομα με τα οποία 

παίζει το παιδί και περιλαμβάνει προτάσεις, όπως:. «Το παιδί εκδηλώνει τα 

συναισθήματα του μέσω του παιχνιδιού», «Το παιδί διατηρεί σωματική και οπτική 

επαφή μαζί σας κατά το παιχνίδι», «Το παιδί χρησιμοποιεί ποικίλα παιχνίδια», «Το 

παιδί παίζει μαζί σας και με τα αδέρφια του».  Η 11η ερώτηση αναφέρεται στην 

άποψη των γονέων για την χρήση του παιχνιδιού και αποτελείται από τους εξής δύο 

άξονες: τα οφέλη της χρήσης του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό και η χρήση του 

παιχνιδιού από τους γονείς. Περιλαμβάνει προτάσεις που πρέπει να αξιολογήσουν με 

την τετράβαθμη κλίμακα Likert («ποτέ», «μερικές φορές», «συχνά», «πάντα»), όπως: 

«Καθοδηγείτε το παιδί κατά το παιχνίδι», «Πιστεύετε ότι το παιχνίδι συμβάλει στην 

ανάπτυξη του παιδιού με αυτισμό», «Καλείτε φίλους για να παίξουν με το παιδί σας». 

Στην 12η ερώτηση οι γονείς πρέπει να αξιολογήσουν το παιχνίδι των παιδιών τους 

τσεκάροντας μία από τις επιλογές: «μοναχικό παιχνίδι», «παράλληλο παιχνίδι», 

«συντροφικό παιχνίδι», «συνεργατικό παιχνίδι», «αισθησιοκινητικό παιχνίδι», 

«διερευνητικό παιχνίδι», «λειτουργικό παιχνίδι», «συμβολικό παιχνίδι».  

Οι επόμενες τέσσερις ερωτήσεις (13η –16η) στο ερωτηματολόγιο των γονέων 

αναφέρονται στο πρόγραμμα παρέμβασης που παρακολουθεί το παιδί. Έτσι οι γονείς 

ρωτώνται να απαντήσουν για το αν το παιδί παρακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα 

παρέμβασης μέσω του παιχνιδιού, για το αν θεωρούν αποτελεσματική την παρέμβαση 

μέσω παιχνιδιού για το παιδί τους και για το αν συμμετέχουν στην παρέμβαση μέσω 

του παιχνιδιού. Οι ερωτήσεις αυτές είναι τύπου «ναι» ή «όχι» και στη συνέχεια 

πρέπει οι γονείς  να δικαιολογήσουν την απάντησή τους. Η 17η ερώτηση αναφέρεται 

σε άλλες μεθόδους θεραπείας που τυχόν παρακολουθεί το παιδί. Στην 18η  ερώτηση 

οι γονείς ρωτώνται για το αν οι γνώσεις – δεξιότητες παιχνιδιού που αναπτύσσει το 

παιδί στο σχολείο του, βελτιώνουν και το παιχνίδι του στο σπίτι. Η 19η ερώτηση 

αναφέρεται σε τυχόν συμβουλές και οδηγίες που τους παρέχονται για το παιχνίδι. Οι 



επόμενες δύο ερωτήσεις (20η και 21η) αναφέρονται στο χώρο διενέργειας του 

παιχνιδιού στο σπίτι και στο παιχνίδι του παιδιού τους με τα άλλα παιδιά. Στις 2 

τελευταίες ερωτήσεις (22η και 23η) οι γονείς ρωτώνται για το αν πρέπει να 

αφιερώνεται πιο πολύ χρόνος για ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού  στο σχολείο, αλλά 

και για τα οφέλη της χρήσης του παιχνιδιού στα παιδιά τους.   

 

4.3 Διαδικασία 

4.3.1 Συμμετέχοντες (δείγμα) 

Συνολικά τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν ήταν 205. Τα ερωτηματολόγια 

που δόθηκαν σε εκπαιδευτικούς ήταν 75 και από αυτά επιστράφηκαν συμπληρωμένα 

50. Τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε εκπρόσώπους ειδικοτήτων ήταν 80 και από 

αυτά επιστράφηκαν συμπληρωμένα 46. Τέλος τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε 

γονείς ήταν 50 και από αυτά επιστράφηκαν συμπληρωμένα μόνο 12. 

Στην έρευνα αυτή, λοιπόν, συμμετείχαν 50 εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε 

τμήματα ένταξης, ειδικά νηπιαγωγεία και ειδικά δημοτικά σχολεία, 46 εκπρόσωποι 

ειδικοτήτων που εργάζονται σε τμήματα ένταξης, ειδικά νηπιαγωγεία και ειδικά 

δημοτικά σχολεία καθώς και σε ιδιωτικά κέντρα (κέντρα λογοθεραπείας για 

παράδειγμα). Οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικότητες που συμπληρώσαν τα 

ερωτηματολόγια προέρχονταν από τους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Λάρισας, 

Κατερίνης, Βέροιας, Λασιθίου (Κρήτη), Σερρών και Ξάνθης. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζεται αναλυτικά το δείγμα των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην 

έρευνα. 

Εκπαιδευτικοί 

16 εκπαιδευτικοί  Ν. Θεσσαλονίκης 

3 εκπαιδευτικοί  Ν. Λασιθίου (Α. Νικόλαος, Κρήτης) 

1 εκπαιδευτικός  Ν. Βέροιας (Αλεξάνδρεια) 

6 εκπαιδευτικοί  Ν. Κιλκίς 

9 εκπαιδευτικοί  Ν. Λάρισας 

3 εκπαιδευτικοί  Ν. Σερρών 

5 εκπαιδευτικοί  Ν. Πιερίας 

7 εκπαιδευτικοί  Ν. Ξάνθης 
Πίνακας 2. Δείγμα εκπαιδευτικών 



Στη συνέχεια παρατίθεται το δείγμα των ειδικοτήτων που συμμετείχαν στην 

έρευνα. 

Εκπρόσωποι Ειδικοτήτων 

4  Ν. Λασιθίου Κρήτης (Α. Νικόλαος)- 

Ειδικό σχολείο 

5  Ν. Βέροιας (Αλεξάνδρεια)-Ειδικό σχολείο 

16  Ν. Θεσσαλονίκης- Ειδικό σχολείο και 

ιδιωτικοί φορείς 

4  Ν. Κιλκίς-Ειδικό σχολείο 

9  Ν. Λάρισας-Ειδικό σχολείο 

4   Ν. Σερρών-Ιδιωτικός φορέας 

2  Ν. Πιερίας-Ειδικό σχολείο 

2  Ν.Βέροιας - Ιδιωτικός φορέας  

Πίνακας 3. Δείγμα εκπροσώπων ειδικοτήτων 
 

Οι εκπρόσωποι ειδικοτήτων που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια κατανέμονται 

ως εξής: 

Πίνακας 4. Εκπρόσωποι ειδικοτήτων που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια 

Εργοθεραπεία  Λογοθεραπεία  Κοινωνικός/ή 
Λειτουργός 

Φυσιοθεραπεία Γυμναστής/-
στριά 

Ψυχολόγος Ειδικό 
Βοηθητικό  
Προσωπικό 

9 12 6 2 3 12 2 

 

Το ερευνητικό δείγμα αποτελούταν και από 12 γονείς (από τους Ν. Σερρών,  

Ημαθίας και Θεσσαλονίκης). Ο αριθμός των γονέων που συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια είναι πολύ μικρός και άρα όχι αντιπροσωπευτικός των γονέων 

παιδιών με αυτισμό, γι’ αυτό και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων δεν θα συγκριθεί 

η ομάδα των γονέων με τις ομάδες των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων. Κατά τη 

διάρκεια της έρευνας έγιναν επαφές με συλλόγους γονέων παιδιών με αυτισμό, αλλά 

δε δέχτηκαν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια. Επίσης δόθηκαν 

ερωτηματολόγια και σε εκπαιδευτικούς προκειμένου να τα δώσουν αυτοί σε γονείς, 

αλλά και πάλι οι γονείς ήταν επιφυλακτικοί στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 



Συγκεκριμένα, οι γονείς εξέφραζαν τις επιφυλάξεις τους για το αν θα τηρηθεί η 

ανωνυμία τους στα ερωτηματολόγια και ρωτούσαν τους εκπαιδευτικούς για το αν θα 

έχει κάποια επίδραση στο παιδί τους αυτό το ερωτηματολόγιο. Η στάση αυτή των 

γονέων είναι δικαιολογημένη, ως ένα βαθμό. Οι γονείς των παιδιών με αυτισμό 

«παλεύουν» καθημερινά για το καλύτερο του παιδιού τους, εφαρμόζοντας διάφορες 

θεραπείες και φυσικό είναι μέσα στον καθημερινό τους αγώνα να μην έχουν το χρόνο 

και τη διάθεση να ασχοληθούν με τέτοιες ερευνητικές διαδικασίες. Βέβαια θα ήθελα 

να επισημάνω ότι κάποιοι σύλλογοι ήταν εξαρχής αρνητικοί στη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων και δε δέχτηκαν ούτε να ρωτήσουν τους γονείς και να 

αποφασίσουν οι ίδιοι για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.   

Αφού έγιναν, λοιπόν, οι απαραίτητες συνεννοήσεις άρχισαν οι επισκέψεις στα 

σχολεία και στους  διάφορους  συλλόγους. Σε κάθε σχολείο ή σύλλογο-φορέα 

γίνονταν δύο επισκέψεις. Στην πρώτη επίσκεψη γινόταν ενημέρωση για το θέμα της 

έρευνας και για τα ερωτηματολόγια και στη δεύτερη επίσκεψη γινόταν η συλλογή 

των ερωτηματολογίων, όσων βέβαια επιστρέφονταν συμπληρωμένα. Συνήθως δεν 

επιστρέφονταν όλα συμπληρωμένα.   

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η σύνταξη ενός ερωτηματολογίου είναι δύσκολη, 

ειδικά όταν δεν υπάρχει κάποιο ερωτηματολόγιο έτοιμο που να σε κατευθύνει, όπως 

στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στη βιβλιογραφία και στις διάφορες έρευνες που έχουν 

γίνει ως τώρα δεν έχει ερευνηθεί καθόλου το θέμα των απόψεων γονέων και 

ειδικοτήτων σχετικά με το παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό. Υπάρχει τεράστια 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία για το παιχνίδι και τα ελλείμματα των παιδιών με 

αυτισμό στο παιχνίδι, αλλά ελάχιστες πληροφορίες για τη χρήση του παιχνιδιού από 

γονείς, ειδικότητες και εκπαιδευτικούς.  

Αρχικά, λοιπόν, έγινε περιγραφική ανάλυση των δεδομένων (μέσοι όροι και 

συχνότητες) ώστε να αναδειχθούν οι κύριες τάσεις στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, των εκπροσώπων των ειδικοτήτων και των γονέων. Στη συνέχεια, 

εξετάστηκε αν διαφοροποιούνταν σημαντικά  οι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι των 

ειδικοτήτων ως προς τις απαντήσεις τους. Το δείγμα των γονέων ήταν μικρό και γι 

αυτό δεν έγινε κάποια στατιστική ανάλυση. 

Καθώς πρόκειται για μια πιλοτική έρευνα που καλείται να διερευνήσει τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών, των εκπροσώπων ειδικοτήτων και των γονέων σχετικά 

με τη χρήση του παιχνιδιού στην εκπαίδευση και στη θεραπεία των παιδιών με 



αυτισμό, έγινε και έλεγχος της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου και παραγοντική 

ανάλυση. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτοσχέδιο και γι αυτό το λόγο 

έγινε έλεγχος της εσωτερικής του συνοχής, χρησιμοποιώντας το δείχτη Cronbach’s 

Alpha. Όταν η τιμή του Cronbach’s Alpha είναι μεγαλύτερη του 0.70, τότε υπάρχει 

καλή εσωτερική συνοχή (Τσάντας / Μωυσιάδης / Μπαγιάτης / Χατζηπαντελής, 

1999).  

Στο ερωτηματολόγιο, λοιπόν, των εκπαιδευτικών υπήρχε καλή εσωτερική συνοχή 

μεταξύ των ερωτήσεων (Cronbach’s Alpha=0,793), όπως επίσης και στο 

ερωτηματολόγιο των εκπροσώπων των ειδικοτήτων (Cronbach’s Alpha=0,728). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 



Αποτελέσματα 

Παρακάτω παρουσιάζονται ξεχωριστά τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια 

που συμπλήρωσαν οι τρεις ομάδες. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε 

με το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0.  

 

5.1 Εκπαιδευτικοί  

5.1.1. Περιγραφή δείγματος 

Το 72% των εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια ήταν γυναίκες 

και το 28% άνδρες (βλ.πίνακα 5). 
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Πίνακας 5. Ποσοστά εκπαιδευτικών ως προς το φύλο 

 

Το εύρος των ηλικιών των εκπαιδευτικών κυμαινόταν μεταξύ των 20-30 χρόνων 

(42%), των 31-40 χρόνων (16%) και των 41-50 χρόνων (42%) (βλ.πίνακα 6). 
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Πίνακας 6. Ποσοστά εκπαιδευτικών ως προς την ηλικία 
 



Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (66%) εργάζονταν (βλ.πίνακα 7) σε ενιαία 

σχολική μονάδα ειδικής αγωγής (σε ειδικά δημοτικά σχολεία και σε ειδικά 

νηπιαγωγεία) και το 34% των εκπαιδευτικών εργάζονταν σε γενικά σχολεία (σε 

τμήματα ένταξης και σε τμήματα όπου εφαρμοζόταν παράλληλη στήριξη).  
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Πίνακας 7. Ποσοστά εκπαιδευτικών ως προς τον τόπο εργασίας 
 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (54%) υπηρετούσαν στην ειδική αγωγή από 1-5 

χρόνια (βλ. πίνακα 8). Το 24% των εκπαιδευτικών υπηρετούσαν στην ειδική αγωγή 

από 6-10 χρόνια, το 8% δήλωσαν ότι υπηρετούν στο χώρο της ειδικής αγωγής 16-20 

χρόνια,  8% από 21-25 χρόνια και τέλος, το 6% υπηρετούσαν στην ειδική αγωγή 11-

15 χρόνια. Σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό, 

η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (66%) είχαν εμπειρία στην εκπαίδευση των παιδιών 

με αυτισμό από 1-5 χρόνια (βλ.πίνακα 9). Το 26% των εκπαιδευτικών δήλωσαν 

εμπειρία 6-10 χρόνων, 4% είχαν εμπειρία στην εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό 

11-15 χρόνων και τέλος 2% δήλωσαν εμπειρία στον αυτισμό 16-20 χρόνων και 2% 

εμπειρία από 21-25 χρόνια. 
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Πίνακας 8. Ποσοστά εκπαιδευτικών ως προς τα χρόνια υπηρεσίας τους στην ειδική αγωγή 
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Πίνακας 9. Ποσοστά εκπαιδευτικών ως προς τα χρόνια υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση 
παιδιών με αυτισμό 

Οι εκπαιδευτικοί, στην αρχή του ερωτηματολογίου, ρωτήθηκαν αν έχουν 

παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα ή σεμινάρια σχετικά με τη χρήση του 

παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό. Σχεδόν όλοι ανέφεραν ότι δεν έχουν 

παρακολουθήσει τέτοιου είδους σεμινάρια. Μάλιστα ανέφεραν ότι δεν υπάρχει 

εξειδικευμένο σεμινάριο σχετικά με τον αυτισμό και το παιχνίδι. Μόνο το 13,04% 

των εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι έχουν παρακολουθήσει κάποια προγράμματα ή 

ημερίδες σχετικά με αυτισμό και παιχνίδι. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν σε σεμινάρια 

σχετικά με το πώς οργανώνεται το παιχνίδι μέσω του προγράμματος TEACCH και σε 

κάποια βιωματικά σεμινάρια για παιχνίδια ρόλων και δραματοποίησης, σε κάποια 



σχετικά μαθήματα στα πλαίσια του διδασκαλείου Ειδικής Αγωγής και σε κάποια 

προγράμματα επιμόρφωσης 70 ωρών, καθώς και σε κάποια σεμινάρια 72 ωρών στο 

Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Επίσης αναφέρθηκαν σε προγράμματα 

εξειδίκευσης εκπαιδευτικών και άλλων ειδικοτήτων στον αυτισμό (600 ωρών) που 

διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό, όπου μέρος 

αυτού του σεμιναρίου ήταν σχετικό με το παιχνίδι και σε κάποιες ημερίδες και 

σεμινάρια για τον αυτισμό τα οποία αποτελούνταν και από κάποιες εισηγήσεις που 

αφορούσαν στον αυτισμό και στο παιχνίδι. 

 
 
5.1.2 Απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού 
 

Στην 1η ερώτηση του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για την 

άποψή τους σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό. Ο μέσος όρος 

των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση αυτή ήταν 3,027, που σημαίνει 

ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί επέλεξαν ως απάντηση το 3 (αυτό που περιγράφει 

η πρόταση συμβαίνει συχνά). Οι προτάσεις της ερώτησης αυτής (τις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιολογήσουν με μια τετράβαθμη κλίμακα – τύπου 

Likert) αφορούσαν στη χρήση του παιχνιδιού από τους εκπαιδευτικούς, στη θέση του 

παιχνιδιού στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο αναλυτικό πρόγραμμα, στους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιχνιδιού στην τάξη και στην 

αξιολόγηση των παιδιών με αυτισμό μέσω του παιχνιδιού.  

Σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού από τους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν ότι συχνά (μ.ο.3,10) χρησιμοποιούν το παιχνίδι ως μέσο εκπαίδευσης των 

παιδιών με αυτισμό. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συχνά (μ.ο.3,26) 

χρησιμοποιούν καθοδηγητικό παιχνίδι, δηλαδή, καθοδηγούν τα παιδιά κατά το 

παιχνίδι με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 

συχνά τη μίμηση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (μ.ο.3,32). Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών πάντα (μ.ο.3,66) δίνουν έμφαση σε δραστηριότητες που ενδιαφέρουν 

το παιδί και του προκαλούν ευχαρίστηση. Παρομοίως, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια ενισχύουν πάντα (μ.ο.3,70) τις 

κατάλληλες αντιδράσεις των παιδιών στο παιχνίδι.  

Σε ό,τι αφορά στη θέση του παιχνιδιού στο εκπαιδευτικό σύστημα, οι 

εκπαιδευτικοί (μ.ο.3,42) θεωρούν την εκπαίδευση μέσω του παιχνιδιού πολύ 

σημαντική και πιστεύουν ότι πρέπει να αποτελεί οπωσδήποτε αναπόσπαστο κομμάτι 



του αναλυτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι συχνά (μ.ο.3,26) 

πρέπει να αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου 

για το παιχνίδι με τα παιδιά με αυτισμό, με τη συμμετοχή και του εκπαιδευτικού. 

Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί (μ.ο.2,20) θεωρούν ότι μερικές φορές μόνο οι συνθήκες της 

σχολικής τάξης ευνοούν τη χρήση του παιχνιδιού ως μέσου εκπαίδευσης των παιδιών 

με αυτισμό. Μάλιστα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι οι απαιτήσεις 

του προγράμματος, τα διαθέσιμα υλικά και ο χώρος του σχολείου μερικές φορές 

(μ.ο.2,06)  διευκολύνουν την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Αρνητικές ήταν και οι 

αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη στάση του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στην 

ανάπτυξη του παιχνιδιού. Έτσι οι πιο πολλοί εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι το 

Υπουργείο μερικές φορές (μ.ο.1,64) τους παρέχει τα κατάλληλα υλικά και την 

κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να τους διευκολύνει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. 

Επίσης, οι  εκπαιδευτικοί (μ.ο.1,64) χαρακτήρισαν ανεπαρκή την επιμόρφωση και την 

κατάρτιση σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό μέσω του παιχνιδιού.  

Σχετικά με τους παράγοντες της τάξης που επιδρούν στην ανάπτυξη του 

παιχνιδιού των παιδιών αυτών, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η τήρηση μιας δομής, 

μιας ρουτίνας κατά το παιχνίδι με ένα παιδί με αυτισμό συχνά (μ.ο.3,38)  βελτιώνει 

την ικανότητα του παιδιού για παιχνίδι. Επίσης, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ότι και το περιβάλλον της τάξης, δηλαδή, το πώς είναι οργανωμένο, 

διακοσμημένο, πάντα (μ.ο.3,52) επηρεάζει το παιχνίδι του παιδιού με αυτισμό.  

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί, στην ερώτηση αυτή, ρωτήθηκαν για την αξιολόγηση 

μέσω του παιχνιδιού. Η πλειοψηφία, λοιπόν, των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι συχνά 

(μ.ο.3,28)  η αξιολόγηση των παιδιών με αυτισμό μέσω του παιχνιδιού παρέχει 

χρήσιμα στοιχεία για την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, τη μάθησή τους και τη 

συμπεριφορά τους. Επίσης οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι το παιχνίδι συχνά 

(μ.ο.3,34) δίνει χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του 

παιδιού. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι συχνά (μ.ο.2,86) η 

αξιολόγηση μέσω του παιχνιδιού αποτυπώνει τις ελλείψεις και τις αδυναμίες των 

παιδιών με αυτισμό, καθώς και τις αλλαγές και προόδους στην συμπεριφορά τους. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι οι πληροφορίες που συλλέγουν για το 

παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό σε διάφορα πλαίσια (σχολείο, σπίτι) είναι συχνά 

(μ.ο.3,26) σημαντικές ώστε να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των 

δεξιοτήτων των παιδιών. Τέλος, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι 

συχνά (μ.ο.3,26) μέσω του παιχνιδιού μπορεί να γίνει καλύτερη και η διδασκαλία των 



άλλων μαθημάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

στην 1η ερώτηση σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού (βλ. πίνακα 10). 

 
Εκπαιδευτικοί 

Ερωτήματα Μέσοι όροι  

Χρησιμοποιείτε το παιχνίδι ως μέσο εκπαίδευσης 

των παιδιών με αυτισμό; 

3,10 (συχνά) 

Είναι η εκπαίδευση μέσω του παιχνιδιού 

σημαντική, ώστε να αποτελεί μέρος του 

αναλυτικού προγράμματος;  

3,42 (συχνά) 

Παρέχει το υπουργείο υλικά και κατάλληλη 

εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς;  

1,64 (μερικές φορές) 

Η επιμόρφωση σχετικά με την εκπαίδευση των 

παιδιών με αυτισμό μέσω του παιχνιδιού είναι 

επαρκής; 

1,64 (μερικές φορές) 

Πρέπει να αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου στο παιχνίδι 

με τα παιδιά με αυτισμό; 

3,26 (συχνά) 

Οι συνθήκες στην τάξη είναι κατάλληλες για τη 

χρήση του παιχνιδιού ως μέσο εκπαίδευσης; 

2,20 (μερικές φορές) 

Οι απαιτήσεις του προγράμματος, τα διαθέσιμα 

υλικά και ο χώρος του σχολείου διευκολύνουν το 

παιχνίδι; 

2,06 (μερικές φορές) 

Καθοδηγείτε το παιχνίδι του παιδιού; 3,26 (συχνά) 

Χρησιμοποιείτε τη μίμηση; 3,32 (συχνά) 

Δίνετε έμφαση σε ό,τι αρέσει στο παιδί; 3,66 (πάντα) 

Ενισχύετε τις κατάλληλες αντιδράσεις του παιδιού 

στο παιχνίδι; 

3,70 (πάντα) 

Θεωρείτε ότι το περιβάλλον επηρεάζει το παιχνίδι; 3,52 (πάντα) 

Η τήρηση μιας ρουτίνας βελτιώνει την ικανότητα 

του παιδιού για παιχνίδι; 

3,38 (συχνά) 

Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση μέσω του παιχνιδιού 

παρέχει στοιχεία για τη γνωστική ανάπτυξη και τη 

μάθηση των παιδιών; 

3,28 (συχνά) 

Μέσω του παιχνιδιού γίνετε καλύτερη και η 

διδασκαλία των άλλων μαθημάτων; 

3,08 (συχνά) 

Το παιχνίδι δίνει χρήσιμα στοιχεία για τις 

προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών; 

3,34 (συχνά) 

Η αξιολόγηση μέσω παιχνιδιού αποτυπώνει τις 

ελλείψεις των παιδιών με αυτισμό και τις αλλαγές 

στη συμπεριφορά τους; 

2,86 (συχνά) 

Οι πληροφορίες από το παιχνίδι των παιδιών σε 

διάφορα πλαίσια είναι σημαντικές ώστε να 

3,26 (συχνά) 



αποκτηθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των 

δεξιοτήτων των παιδιών; 

Πίνακας 10. Απαντήσεις εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού  
 

5.1.3. Απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμβολή του παιχνιδιού  

Στην συνέχεια οι εκπαιδευτικοί, στην 2η ερώτηση, ρωτήθηκαν για την συμβολή 

του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών στην ερώτηση αυτή ήταν 2,457, δηλαδή οι απαντήσεις τους 

κυμάνθηκαν κοντά στο 2 (αυτό που περιγράφει η πρόταση συμβαίνει μερικές φορές). 

Οι προτάσεις της ερώτησης αυτής αφορούσαν στα οφέλη του παιχνιδιού στα παιδιά 

με αυτισμό, στις αντιδράσεις των παιδιών αυτών κατά το παιχνίδι και στη χρήση των 

παιχνιδιών από τα παιδιά με αυτισμό.  

Σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση του παιχνιδιού, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι το παιχνίδι πάντα (μ.ο.3,54) συμβάλει στην ανάπτυξη 

των παιδιών με αυτισμό. Ωστόσο περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς 

υποστήριξαν ότι συχνά (μ.ο.2,56) τα παιδιά με αυτισμό εκφράζουν τα συναισθήματά 

τους μέσω του παιχνιδιού. 

Σε ό,τι αφορά στις αντιδράσεις των παιδιών με αυτισμό κατά το παιχνίδι, οι 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι συχνά (μ.ο.2,92)  τα παιδιά προτιμούν να παίζουν μαζί 

τους και όχι με τα άλλα παιδιά της τάξης. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ανέφεραν 

ότι τα παιδιά με αυτισμό συχνά (μ.ο.2,60) διατηρούν οπτική επαφή κατά το παιχνίδι, 

ή χαμογελούν. Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα παιδιά με αυτισμό συχνά 

(μ.ο.2,70) αναπτύσσουν σωματική επαφή με τους ίδιους κατά το παιχνίδι. Η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι μερικές φορές (μ.ο.2,34) τα παιδιά με 

αυτισμό υπακούουν σε κανόνες και περιορισμούς κατά το παιχνίδι. Παρομοίως 

θεωρούν ότι μερικές φορές (μ.ο.2,10) τα παιδιά αυτά παίρνουν πρωτοβουλίες κατά το 

παιχνίδι.  

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη χρήση των παιχνιδιών από τα παιδιά με αυτισμό, η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι μερικές φορές (μ.ο.2,30) τα παιδιά αυτά 

χρησιμοποιούν κατάλληλα τα παιχνίδια. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι της 

άποψης ότι τα παιδιά μερικές φορές (μ.ο.2,22) χρησιμοποιούν ποικίλα παιχνίδια. 

Τέλος οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι μερικές φορές (μ.ο.2,38) τα παιδιά με 

αυτισμό προτιμούν συγκεκριμένα παιχνίδια. 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς τα παιδιά με αυτισμό προτιμούν να παίζουν 

κυρίως με αυτοκινητάκια και γενικά με παιχνίδια με κίνηση (16%), αλλά και με 



παιχνίδια με διαφορετική υφή, με φως και με επαναλαμβανόμενους ήχους (16%). Το 

14% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι τα παιδιά προτιμούν να παίζουν και με 

κούκλες, με κουκλόσπιτα, με ζωάκια, με αρκουδάκια, με μικρά κουκλάκια με ήχους, 

ή με κάτι το ιδιαίτερο που προσελκύει την προσοχή τους (π.χ. ένα μέρος κάποιου 

αντικειμένου-παιχνιδιού, όπως η μεγάλη μύτη). Επίσης, το 14% των εκπαιδευτικών 

ανέφεραν ότι τα παιδιά παίζουν με μπάλες και μπαλόνια, αλλά και με παζλ (10%) και 

με παιχνίδια κατασκευών (8%), όπως τουβλάκια και παιχνίδια με εργαλεία (βίδες, 

εργαλεία μαραγκού). Άλλα παιχνίδια που αναφέρθηκαν από τους εκπαιδευτικούς 

είναι η τόμπολα, τα παιχνίδια με τράπουλα, τα παιχνίδια ταύτισης και μνήμης και η 

jenka. Τους αρέσει επίσης η παντομίμα, τα παιχνίδια ρόλων, καθώς και τα παιχνίδια 

που ικανοποιούν τις εμμονές τους και τις στερεοτυπίες τους. Επιπλέον, διασκεδάζουν 

ιδιαίτερα με τα ενσφηνώματα και με παιχνίδια στον υπολογιστή, με το bowling, με τα 

στεφάνια, αλλά και με τα παιχνίδια με χάντρες, με μπίλιες και με μουσική. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στη 2η ερώτηση σχετικά 

με τη συμβολή του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό (βλ. πίνακα 11). 

 

Εκπαιδευτικοί 
Ερωτήματα Μέσοι όροι 

Θεωρείτε το παιχνίδι σημαντικό για την ανάπτυξη 

των παιδιών με αυτισμό; 

3,54 πάντα 

Τα παιδιά προτιμούν να παίζουν μαζί σας και όχι 

με τα άλλα παιδιά της τάξης; 

2,92 συχνά 

Τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους στο 

παιχνίδι; 

2,56 συχνά 

Τα παιδιά διατηρούν οπτική επαφή μαζί σας, σας 

χαμογελούν κατά το παιχνίδι; 

2,60 συχνά 

Τα παιδιά αναπτύσσουν σωματική επαφή κατά το 

παιχνίδι; 

2,70 συχνά 

Τα παιδιά με αυτισμό υπακούουν σε κανόνες κατά 

το παιχνίδι; 

2,34 μερικές φορές 

Τα παιδιά παίρνουν πρωτοβουλίες κατά το 

παιχνίδι; 

2,10 μερικές φορές 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν με κατάλληλο τρόπο τα 

παιχνίδια; 

2,30 μερικές φορές 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν ποικίλα παιχνίδια; 2,22 μερικές φορές 

Τα παιδιά προτιμούν συγκεκριμένα παιχνίδια; 2,38 μερικές φορές 

Πίνακας 11. Απαντήσεις εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμβολή του παιχνιδιού 

 



5.1.4. Εφαρμογή-χρήση του παιχνιδιού από τους εκπαιδευτικούς 

Στην 3η ερώτηση, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για το αν εφαρμόζουν 

συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης μέσω του παιχνιδιού, καθώς και για το είδος 

του προγράμματος που εφαρμόζουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 22% των 

εκπαιδευτικών εφαρμόζουν συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης μέσω του 

παιχνιδιού. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το παιχνίδι με διάφορους τρόπους 

στο πρόγραμμα παρέμβασης τους. Χρησιμοποιούν παιχνίδια με τράπουλα για την 

εκμάθηση αριθμών, τρόπων σκέψης, και κυρίως για την ανάπτυξη επικοινωνίας, της 

βλεμματικής και συναισθηματικής επαφής των παιδιών με τους ίδιους (4% των 

εκπαιδευτικών). Επίσης χρησιμοποιούν το παιχνίδι για να μάθουν να υπακούουν τα 

παιδιά με αυτισμό σε εντολές που βοηθούν στην κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Χρησιμοποιούν ιδιαίτερα τα παιχνίδια μίμησης ρόλων στο πρόγραμμα τους. 

Εφαρμόζουν πρόγραμμα μέσω του παιχνιδιού για ενίσχυση κυρίως της 

αλληλεπίδρασης των παιδιών (4%), για εκμάθηση χρωμάτων, χρονικών ακολουθιών 

και για εκμάθηση της σειράς στο παιχνίδι (4%). Κάποιοι χρησιμοποιούν παράλληλα 

με το παιχνίδι και τη μουσική και εφαρμόζουν πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής 

με πολυαισθητηριακή προσέγγιση στα παρεχόμενα ερεθίσματα. Επίσης αξιοποιούν 

την ώρα της ευέλικτης ζώνης και οργανώνουν ομαδικό παιχνίδι στο οποίο 

συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της τάξης, προκειμένου να εντάξουν το παιδί με 

αυτισμό στις διάφορες ομάδες παιδιών. Η σύσταση αυτών των ομάδων αλλάζει κάθε 

φορά και η αλλαγή αυτή σηματοδοτείται με οπτικό τρόπο. Έτσι συμβάλλουν και στην 

κοινωνική αποδοχή του παιδιού με αυτισμό. Τέλος, κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς 

δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν παράλληλα και υλικό της Makaton και ότι εφαρμόζουν 

πρόγραμμα παιχνιδιού χρησιμοποιώντας και το συμπεριφορικό μοντέλο, καθώς και 

το πρόγραμμα TEACCH.  

Στην 4η ερώτηση οι εκπαιδευτικοί ζητήθηκαν να δώσουν κάποια στοιχεία για το 

πώς χρησιμοποιούν οι ίδιοι το παιχνίδι στην εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό. Ο 

μέσος όρος των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση αυτή ήταν 2,72, 

δηλαδή οι απαντήσεις τους κυμάνθηκαν κοντά στο 3 (όταν αυτό που περιγράφει η 

πρόταση συμβαίνει συχνά). Οι προτάσεις της ερώτησης αυτής αφορούσαν στο χώρο 

πραγματοποίησης του παιχνιδιού, στο παιχνίδι την ώρα του διαλείμματος και στην 

συνεργασία των εκπαιδευτικών με ειδικότητες και γονείς. Σχετικά με το χώρο 

πραγματοποίησης του παιχνιδιού, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι συχνά (μ.ο.2,92)  το 

παιχνίδι με τα παιδιά με αυτισμό πραγματοποιείται στη τάξη του. Ωστόσο, σύμφωνα 



με το 14% των εκπαιδευτικών τα παιδιά παίζουν μερικές φορές (μ.ο.2,50) και σε 

άλλους χώρους, εκτός της τάξης. Έτσι σε ποσοστό 30% οι εκπαιδευτικοί 

υποστήριξαν πως οι χώροι αυτοί είναι κυρίως το γυμναστήριο, η αυλή του σχολείου, 

το γήπεδο, το πάρκο, η αίθουσα μουσικοκινητικής, το αμφιθέατρο του σχολείου και 

οι χώροι όπου δουλεύουν  κάποιες ειδικότητες και στους οποίους μπορεί το παιδί να 

παίζει και με τους συμμαθητές του, π.χ. κατά τη φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία. Οι 

εκπαιδευτικοί που δουλεύουν με παιδιά με αυτισμό σε τμήματα ένταξης υποστήριξαν 

ότι το παιχνίδι πραγματοποιείται μόνο μέσα στην αίθουσα του τμήματος ένταξης. Σε 

ό,τι αφορά στο παιχνίδι στο διάλειμμα, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι μερικές φορές 

(μ.ο.2,14) οργανώνουν το παιχνίδι των παιδιών κατά το διάλειμμα με συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, αλλά υποστήριξαν στη συνέχεια ότι συχνά (μ.ο.2,84) αφήνουν τα 

παιδιά ελεύθερα στο διάλειμμα να κάνουν ό,τι θέλουν. Ωστόσο η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών απάντησαν σε προηγούμενη ερώτηση πως συχνά (μ.ο.3,26) 

καθοδηγούν το παιχνίδι του παιδιού στην τάξη. Τέλος, αναφορικά με τη συνεργασία 

των εκπαιδευτικών με τις άλλες ειδικότητες και με τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν ότι συνεργάζονται συχνά (μ.ο.3,20) με τους γονείς των παιδιών με αυτισμό. 

Ως προς τη συνεργασία με τις ειδικότητες, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών  

απάντησαν ότι συχνά (μ.ο.2,72) συνεργάζονται με τις άλλες ειδικότητες για τη 

διευκόλυνση του έργου τους.  

Μάλιστα στο υποερώτημα αυτό (4η ερώτηση), για την ενδεχόμενη συνεργασία με 

τις ειδικότητες, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να περιγράψουν αυτήν την 

συνεργασία. Έτσι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι συνεργάζονται συχνά με κοινωνικούς 

λειτουργούς, με λογοθεραπευτές, με ψυχολόγους, με εργοθεραπευτές, με 

φυσιοθεραπευτές και με γυμναστές για ανταλλαγή πληροφοριών, παρατηρήσεων και 

για την εφαρμογή κοινού προγράμματος δραστηριοτήτων (π.χ. πρόγραμμα για την 

εκπαίδευση παιδιών στην κυκλοφοριακή αγωγή ή για να μάθουν να ψωνίζουν από 

σούπερ μάρκετ κ.τ.λ.). Πολλές φορές θέτουν κοινούς στόχους, δουλεύουν παράλληλα 

και βοηθιούνται στην εκτέλεση εντολών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και 

στους τρόπους ενίσχυσης των παιδιών κατά το παιχνίδι. Βέβαια η εφαρμογή και 

τήρηση κοινού προγράμματος με τις ειδικότητες είναι δυνατή μόνο όταν και οι 

ειδικοί έχουν την ίδια φιλοσοφία για την εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι συνεργάζονται με διάφορες 

ειδικότητες (διεπιστημονική συνεργασία) και όχι με κάποια συγκεκριμένη και ότι 

αρκετοί συνεργάζονται κυρίως με εργοθεραπευτές και γυμναστές. Ο χώρος του 



γυμναστηρίου είναι, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, ο χώρος όπου κυρίως 

πραγματοποιείται το παιχνίδι, πέρα της σχολικής τάξεως.  Συχνά, λοιπόν, δουλεύουν 

μαζί με τον γυμναστή/-στρια την ώρα της γυμναστικής. Ο γυμναστής/-στρια 

δημιουργεί διάφορες ομάδες παιδιών, ανάλογα με τις δυνατότητες τους, και μαζί με 

τους εκπαιδευτικούς  αναπτύσσουν δεξιότητες παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό. 

Εξάλλου οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι στο χώρο του γυμναστηρίου το παιχνίδι 

γίνεται πιο οργανωμένα και είναι και πιο ευχάριστο για τα παιδιά. Σχετικά με τη 

συνεργασία τους με τους λογοθεραπευτές, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι 

παρακολουθούν τις συνεδρίες των λογοθεραπευτών και ακολουθούν κοινή γραμμή σε 

ό,τι αφορά στον επικοινωνιακό λόγο στο παιχνίδι, αλλά και σε όλες τις 

δραστηριότητες στο σχολείο. Τέλος ένας εκπαιδευτικός κατέγραψε ότι συνεργάζεται 

με φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο σχολείο και δουλεύουν μαζί 

με τα παιδιά με αυτισμό. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη ερώτηση (4η) (βλ.πίνακα 12). 
Εκπαιδευτικοί 

Ερωτήματα Μέσοι όροι 

Το παιχνίδι με τα παιδιά πραγματοποιείται στην 

τάξη του;  

2,92 (συχνά) 

Το παιχνίδι πραγματοποιείται σε άλλο χώρο; 2,50 (μερικές φορές) 

Την ώρα του διαλείμματος οργανώνετε το παιχνίδι 

των παιδιών με αυτισμό; 

2,14 (μερικές φορές) 

Την ώρα του διαλείμματος αφήνετε το παιδί 

ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει; 

2,84 (συχνά) 

Συνεργάζεστε με τις άλλες ειδικότητες; 2,72 (συχνά) 

 

 

Συνεργάζεστε με τους γονείς των παιδιών με 

αυτισμό; 

 

3,20 (συχνά) 

Πίνακας 12. Μέσοι όροι εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση του παιχνιδιού στην τάξη  

 

Ωστόσο, στην 5η ερώτηση, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (68%) ανέφεραν ότι 

δεν τους παρέχονται συμβουλές για τη χρήση του παιχνιδιού. Οι μοναδικές 

πληροφορίες που παίρνουν για το παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό προέρχονται από 

το διαδίκτυο, από βιβλία και από παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων που γίνονται 

από ιδιωτικούς φορείς και περιλαμβάνουν και εισηγήσεις σχετικές με το παιχνίδι των 

παιδιών αυτών, αλλά και από κάποιες ειδικότητες (ψυχολόγους, εργοθεραπευτές και 

παιδοψυχιάτρους που παρακολουθούν το παιδί). Μία εκπαιδευτικός ανέφερε ως πηγή 



πληροφόρησης για τη χρήση του παιχνιδιού και το σχολικό σύμβουλο ειδικής 

αγωγής, ενώ ένας άλλος εκπαιδευτικός δήλωσε ότι λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 

το παιχνίδι των παιδιών από τους γονείς των παιδιών με αυτισμό. Τέλος, αναφέρθηκε 

και ως πηγή πληροφόρησης το αναλυτικό πρόγραμμα για τα παιδιά με αυτισμό που 

δημιούργησε το παιδαγωγικό ινστιτούτο.  

Στην 6η ερώτηση, σχετικά με το ποιο πλαίσιο (ειδικό σχολείο-γενικό σχολείο) είναι 

κατάλληλο για την καλύτερη ανάπτυξη ομαδικού- συνεργατικού παιχνιδιού στα παιδιά 

με αυτισμό, το 46% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι είναι πιο εύκολη και καλύτερη η 

ανάπτυξη συνεργατικού παιχνιδιού στο ειδικό σχολείο (βλ.πίνακα 13). 

 

28,0%

26,0%

46,0%

Άλλο

Γενικό
σχολείο

ειδικό σχολείο

Κατάλληλος τύπος σχολικού πλαισίου για την ανάπτυξη του
συνεργατικού παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό

 
Πίνακας 13. Απαντήσεις εκπαιδευτικών σχετικά με τον πιο κατάλληλο τύπο σχολείου που 
προωθεί την ανάπτυξη του ομαδικού-συνεργατικού παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό. 

 

Οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η ένταξη των παιδιών με αυτισμό στο γενικό 

σχολείο είναι δύσκολη και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δεν μπορούν να 

κατανοήσουν τη συμπεριφορά των παιδιών με αυτισμό και να παίξουν μαζί τους. 

Εξάλλου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, είναι απαραίτητη πρώτα 

η ένταξη των παιδιών με αυτισμό σε εξειδικευμένο πλαίσιο, που παρέχει το ειδικό 

σχολείο, και αργότερα θα επιτευχθεί και η συνεκπαίδευση με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης  που συνεπάγεται και την ανάπτυξη ομαδικού παιχνιδιού μεταξύ τους. Στο 

ειδικό σχολείο το πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης και 

έτσι υπάρχουν περιθώρια για τροποποίηση  του. Επίσης τα παιδιά στο ειδικό σχολείο 

είναι πιο διατεθειμένα να αναπτύξουν συνεργασία με το παιδί με αυτισμό. Οι 



εκπαιδευτικοί που είναι υπέρ της ανάπτυξης του παιχνιδιού στο ειδικό σχολείο, 

θεωρούν ότι εκεί οι τάξεις είναι καλύτερα οργανωμένες και διαμορφωμένες και 

υπάρχει ειδικό προσωπικό, ειδικοί παιδαγωγοί που μπορούν να παρέμβουν και να 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη του ομαδικού παιχνιδιού. Επιπλέον στο ειδικό σχολείο το 

παιχνίδι αποτελεί ξεχωριστή θεματική ενότητα για τα παιδιά με αυτισμό και 

διδάσκεται ξεχωριστά. Με δεδομένες τις δυσκολίες των παιδιών με αυτισμό στη 

μίμηση, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως είναι δύσκολο τα παιδιά με αυτισμό να 

μάθουν να παίζουν στο γενικό σχολείο στο οποίο δεν παρέχεται αυτή η δυνατότητα 

και από το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Θεωρούν ότι ίσως το γενικό σχολείο θα βοηθούσε 

πιο πολύ τα παιδιά με Asperger. Επιπλέον, ένα άλλο επιχείρημά τους υπέρ του 

ειδικού σχολείου είναι ότι όταν το παιδί αναπτύξει ομαδικό παιχνίδι στο ειδικό 

πλαίσιο (όπου η ανοχή για τα κοινωνικά αισθήματα είναι μεγαλύτερη και άρα 

μικρότερη η πιθανότητα να καταγραφεί ομαδικό παιχνίδι), τότε μπορεί να αναπτύξει 

παρόμοιο παιχνίδι και στο γενικό σχολείο.   

Από την άλλη, το 26% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι το γενικό σχολείο 

επιτρέπει την καλύτερη ανάπτυξη του συνεργατικού παιχνιδιού των παιδιών με 

αυτισμό γιατί εκεί προκαλούνται τα παιδιά με αυτισμό από τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης ώστε να συμμετέχουν σε ομαδικό παιχνίδι. Μιμούνται τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης, βοηθιούνται από αυτά και έτσι εξελίσσονται και συμμετέχουν σε 

διάφορες δραστηριότητες παιχνιδιού.  

Τέλος, ένα ποσοστό 28% των εκπαιδευτικών δεν επέλεξαν ούτε το γενικό, ούτε το 

ειδικό σχολείο, ως το καλύτερο περιβάλλον για την ανάπτυξη ομαδικού παιχνιδιού 

στα παιδιά με αυτισμό. Αυτό το ποσοστό των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι το πού θα 

αναπτυχθεί συνεργατικό παιχνίδι εξαρτάται από το βαθμό της διαταραχής του κάθε 

παιδιού με αυτισμό. Παιδιά που είναι πιο λειτουργικά και με καλύτερο γνωστικό 

επίπεδο μπορούν να αναπτύξουν συνεργατικό παιχνίδι στο γενικό σχολείο, άλλα που 

είναι πιο «βαθιά» στο φάσμα του αυτισμού, με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, 

προβλήματα επικοινωνίας ή αυτοτραυματικές συμπεριφορές θα δυσκολευτούν στο 

γενικό σχολείο. Θεωρούν, δηλαδή, ότι δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στο 

ειδικό και γενικό σχολείο και ότι παίζει σημαντικό ρόλο  η συμπεριφορά του κάθε 

παιδιού με αυτισμό. Επίσης αυτοί οι εκπαιδευτικοί, που δε διαχωρίζουν μεταξύ των 

δυο πλαισίων, πιστεύουν πως χωρίς την απαραίτητη καθοδήγηση από τον 

εκπαιδευτικό τα παιδιά αυτά δε θα μπορέσουν να αναπτύξουν συνεργατικό παιχνίδι, 

ούτε στο ειδικό, ούτε στο γενικό σχολείο. Ως κατάλληλα πλαίσια ανάπτυξης του 



ομαδικού παιχνιδιού αναφέρουν τα τμήματα ένταξης, στα οποία τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης μπορούν να βοηθήσουν στην έλλειψη φαντασίας και στα προβλήματα 

συνεργασίας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό. Θεωρούν όμως ότι αυτό δεν 

μπορεί να γίνει αποσπασματικά και ούτε σε σχολεία που δε λειτουργεί η ένταξη. 

Απαιτείται δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και συμβολή του ειδικού παιδαγωγού. 

Αναφέρουν ότι είτε στο ειδικό σχολείο, είτε σε τμήματα ένταξης, το παιχνίδι πρέπει 

να είναι δομημένο και καθοδηγούμενο από τον ειδικό παιδαγωγό. Επίσης, πιστεύουν 

ότι είναι πιθανόν τα παιδιά με αυτισμό να αναπτύξουν ομαδικό παιχνίδι σε σχολεία 

ειδικά για παιδιά με αυτισμό, όπου το πρόγραμμα θα είναι πιο οργανωμένο και θα 

ακολουθούνται  συγκεκριμένες  μέθοδοι ή σε κάποιο δομημένο περιβάλλον, όπου θα 

καθοδηγούνται από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς και ειδικότητες. Ως τέτοια 

δομημένα περιβάλλοντα αναφέρουν τις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων στις οποίες 

τονίζονται τα χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να μάθει το παιδί κατά το ομαδικό 

παιχνίδι. Σε αυτές τις ομάδες το παιχνίδι είναι δομημένο και πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τους ρυθμούς του κάθε παιδιού.  

 
5.2 Εκπρόσωποι Ειδικοτήτων 
5.2.1. Περιγραφή δείγματος 

Οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων που συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια ήταν ψυχολόγοι (26,09%), λογοθεραπευτές (26,09%), 

εργοθεραπευτές (19,57%) και κοινωνικοί λειτουργοί (13,04%). Το ερευνητικό δείγμα 

των ειδικοτήτων αποτελούταν επίσης και από  γυμναστές (6,52%), φυσιοθεραπευτές 

(4,35%) και  επιμελήτριες - ειδικό βοηθητικό προσωπικό (4,35%) (βλ. πίνακα 14). 
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Πίνακας 14. Ποσοστά εκπροσώπων ειδικοτήτων 



Η πλειοψηφία των εκπροσώπων των ειδικοτήτων (82,6%)  ήταν γυναίκες και το 

17,4% ήταν άνδρες (βλ.πίνακα 15). Σχετικά με τις ηλικίες των εκπροσώπων των 

ειδικοτήτων, το 37% άνηκαν στο ηλικιακό διάστημα των 1-5 χρόνων, το 30,4% των 

ειδικοτήτων στο διάστημα των 6-10 χρόνων και το 32,6% στο διάστημα των 11-15 

χρόνων (βλ. πίνακα 16). 
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Πίνακας 15. Ποσοστά εκπροσώπων ειδικοτήτων ως προς το φύλο 
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Πίνακας 16. Ποσοστά εκπροσώπων ειδικοτήτων ως προς την ηλικία 

 

 Οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων (76,09%) εργάζονταν σε 

ενιαία σχολική μονάδα ειδικής αγωγής (σε ειδικά δημοτικά σχολεία και σε ειδικά 

νηπιαγωγεία). Το 23,9% των εκπροσώπων των ειδικοτήτων εργάζονταν σε ιδιωτικούς 

φορείς (κέντρα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, κ.τ.λ.) (βλ.πίνακα 17). 
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Πίνακας 17. Ποσοστά εκπροσώπων ειδικοτήτων ως προς τον τόπο εργασίας τους 

 

Το 50% των εκπροσώπων των ειδικοτήτων που συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια υπηρετούσαν στην ειδική αγωγή από 1-5 χρόνια (βλ. πίνακα 18). Το 

10,87% των εκπροσώπων των ειδικοτήτων υπηρετούσαν από 16-20 χρόνια και το 

8,7% από 21-25 χρόνια. Τέλος το 15,2% των εκπροσώπων των ειδικοτήτων 

υπηρετούσαν στην ειδική αγωγή από 6-10 χρόνια και το ίδιο ποσοστό από 11-15 

χρόνια. Σε ό,τι αφορά στην εμπειρία στην εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό 

(βλ.πίνακα 19), η πλειοψηφία των εκπροσώπων των ειδικοτήτων (78,26%) δήλωσαν 

εμπειρία 1-5 χρόνων. Το 13,04% δήλωσαν ότι έχουν εμπειρία στον αυτισμό 16-20 

χρόνων. Τέλος, 6,52% δήλωσαν ότι έχουν εμπειρία 11-15 χρόνων και το 2,17% 

δήλωσαν  ότι έχουν εμπειρία 6-10 χρόνων. 
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Πίνακας 18. Ποσοστά εκπροσώπων ειδικοτήτων ως προς τα χρόνια υπηρεσίας τους στην ειδική 
αγωγή 
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Πίνακας 19. Ποσοστά εκπροσώπων ειδικοτήτων ως προς τα χρόνια υπηρεσίας τους στην 
εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό 

 

Οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων, στην αρχή του ερωτηματολογίου, ρωτήθηκαν αν 

έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα ή σεμινάρια σχετικά με τη χρήση 

του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό. Δήλωσαν λοιπόν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει 

σχετικό πρόγραμμα ή σεμινάριο για τον αυτισμό και το παιχνίδι. Μόνο το 15,21% 

των εκπροσώπων των ειδικοτήτων αναφέρθηκαν σε κάποια σεμινάρια, αλλά τα 

περισσότερα από αυτά ήταν άσχετα με το παιχνίδι και αφορούσαν μόνο στον αυτισμό 

ή μόνο στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στα προγράμματα επιμόρφωσης 

σχετικά με το TEACCH, σε σεμινάρια που αφορούσαν γενικά στο παιχνίδι, κυρίως 

στην προσχολική ηλικία, σε σεμινάρια  σχετικά με το θεατρικό παιχνίδι και με 

μουσικοκινητικά και ψυχοκινητικά παιχνίδια, καθώς και σεμινάρια που αφορούσαν 

στην art therapy. Τέλος οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων αναφέρθηκαν σε κάποια 

άλλα σεμινάρια και ημερίδες που όμως αφορούσαν μόνο στον αυτισμό, όπως 

σεμινάρια σχετικά με τα παιδιά με Asperger, σεμινάρια σχετικά με την εφαρμοσμένη 

ανάλυση της συμπεριφοράς, την αισθητηριακή ολοκλήρωση, το PECS και το 

SNOZELEN (δωμάτιο χαλάρωσης) και κάποια προγράμματα εξειδίκευσης σε 

κινητικά προβλήματα, που είναι χρήσιμα σε φυσιοθεραπευτές και εργοθεραπευτές 

που ασχολούνται με παιδιά με αυτισμό και με κινητικά προβλήματα. Μόνο ένας 

εργοθεραπευτής ανέφερε την παρακολούθηση προγράμματος play therapy (online). 

 

 



5.2.2. Απόψεις εκπροσώπων ειδικοτήτων σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού 

Στην 1η ερώτηση οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων, όπως και οι εκπαιδευτικοί, 

ρωτήθηκαν για την άποψή τους σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού στα παιδιά με 

αυτισμό. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των εκπροσώπων των ειδικοτήτων στην 

ερώτηση αυτή ήταν 2,936, δηλαδή, οι απαντήσεις τους κυμάνθηκαν κοντά στο 3 

(αυτό που περιγράφει η πρόταση συμβαίνει συχνά). Οι προτάσεις της ερώτησης αυτής 

αφορούσαν στον τρόπο χρήσης του παιχνιδιού στις θεραπείες τους, στους παράγοντες 

που επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιχνιδιού και στην αξιολόγηση μέσω του 

παιχνιδιού.  

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο χρήσης του παιχνιδιού κατά τη θεραπευτική συνεδρία, 

η πλειοψηφία των εκπροσώπων των ειδικοτήτων υποστήριξαν ότι συχνά (μ.ο.3,04) 

χρησιμοποιούν το παιχνίδι στη θεραπεία των παιδιών με αυτισμό. Οι εκπρόσωποι των 

ειδικοτήτων πιστεύουν ότι συχνά (μ.ο.2,78) η θεραπεία μέσω παιχνιδιού επιφέρει 

αποτελέσματα. Η πλειοψηφία των εκπροσώπων των ειδικοτήτων δημιουργούν συχνά 

(μ.ο.3,09) πλαίσια – ευκαιρίες, ώστε να μπορέσει το παιδί να αναπτύξει το παιχνίδι 

του. Επίσης, η πλειοψηφία των εκπροσώπων των ειδικοτήτων χρησιμοποιούν μερικές 

φορές (μ.ο.2,04) μη καθοδηγητική θεραπεία. Μάλιστα οι εκπρόσωποι των 

ειδικοτήτων δήλωσαν στη συνέχεια ότι συχνά (μ.ο.2,98) καθοδηγούν το παιδί στο 

παιχνίδι του και ότι  συχνά (μ.ο.3,13) παρέχουν επιλογές, ώστε να ενισχύσουν τα 

κίνητρα του παιδιού στο παιχνίδι (π.χ. θέλεις τρενάκι ή λεωφορείο). Η πλειοψηφία 

των εκπροσώπων των ειδικοτήτων χρησιμοποιούν συχνά (μ.ο.3,11) τη μίμηση κατά 

τη διάρκεια του παιχνιδιού και δίνουν πάντα έμφαση σε δραστηριότητες που 

ενδιαφέρουν το παιδί και του προκαλούν ευχαρίστηση (μ.ο.3,59). Επίσης, η 

πλειοψηφία των εκπροσώπων των ειδικοτήτων ενισχύουν πάντα (μ.ο.3,54) τις 

κατάλληλες αντιδράσεις του παιδιού στο παιχνίδι. Τέλος, οι εκπρόσωποι των 

ειδικοτήτων δήλωσαν ότι συχνά (μ.ο.2,72) χρησιμοποιούν τη μουσική στη θεραπεία 

μέσω παιχνιδιού. Ωστόσο συχνά (μ.ο.2,57) χρησιμοποιούν τη μουσική ως μέσο 

χαλάρωσης των παιδιών με αυτισμό και μερικές φορές (μ.ο.2,13) ως μέσο 

εγρήγορσής τους. 

Σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιχνιδιού, η 

πλειοψηφία των εκπροσώπων των ειδικοτήτων ανέφεραν ότι πάντα (μ.ο.3,61) το 

περιβάλλον, δηλαδή, το πώς είναι οργανωμένο, διακοσμημένο, επηρεάζει το παιχνίδι 

του παιδιού. Επίσης, οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων 

θεωρούν ότι η τήρηση μιας δομής – ρουτίνας κατά το παιχνίδι των παιδιών με 



αυτισμό συχνά (μ.ο.3,07) βελτιώνει το παιχνίδι τους. Επιπλέον οι εκπρόσωποι των 

ειδικοτήτων πιστεύουν ότι ένας παράγοντας σημαντικός για την ενίσχυση του 

παιχνιδιού των παιδιών με αυτισμό, είναι πάντα (μ.ο.3,63) οι ίδιοι οι γονείς των 

παιδιών αυτών. 

Οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων ρωτήθηκαν και για την χρησιμότητα των 

συμπεριφορικών μεθόδων θεραπείας στα παιδιά με αυτισμό. Η πλειοψηφία των 

εκπροσώπων των ειδικοτήτων, λοιπόν, απάντησαν ότι συχνά (μ.ο. 2,89) 

χρησιμοποιούν συμπεριφορικές θεραπείες και  δήλωσαν ότι συχνά (μ.ο.2,89) 

συνδυάζουν συμπεριφορικές θεραπείες με άλλες λιγότερο αυστηρές θεραπείες, όπως 

είναι η παιγνιοθεραπεία. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση μέσω του παιχνιδιού, οι περισσότεροι από 

τους εκπροσώπους ειδικοτήτων πιστεύουν ότι συχνά (μ.ο.3,26) η αξιολόγηση των 

παιδιών μέσω του παιχνιδιού παρέχει χρήσιμα στοιχεία για την γνωστική ανάπτυξη 

των παιδιών και τη μάθησή τους. Επίσης, θεωρούν ότι το παιχνίδι είναι συχνά 

(μ.ο.3,24) ενδεικτικό των ενδιαφερόντων και των προτιμήσεων των παιδιών. Ωστόσο, 

υποστήριξαν ότι συχνά (μ.ο.2,70) η αξιολόγηση μέσω του παιχνιδιού αποτυπώνει τις 

ελλείψεις και τις αδυναμίες των παιδιών με αυτισμό και τις αλλαγές στη συμπεριφορά 

τους. Παρατηρούμε λοιπόν μία διαφορά στις απόψεις των εκπροσώπων των 

ειδικοτήτων σχετικά με το ρόλο της αξιολόγησης μέσω του παιχνιδιού. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπροσώπων των  ειδικοτήτων σχετικά με τη 

χρήση του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό (βλ.πίνακα 20). 

 
Εκπρόσωποι Ειδικοτήτων 

Ερωτήματα Μέσοι όροι 

Χρησιμοποιείτε το παιχνίδι στη θεραπεία των 

παιδιών με αυτισμό; 

3,04 (συχνά) 

Παρατηρείτε πρόοδο στα παιδιά με τη θεραπεία 

μέσω του παιχνιδιού; 

2,78 (συχνά) 

Δημιουργείτε πλαίσια για να αναπτύξουν τα παιδιά 

το παιχνίδι; 

3,09 (συχνά) 

Χρησιμοποιείτε μη καθοδηγητική θεραπεία; 2,04 (μερικές φορές) 

Παρέχετε επιλογές προκειμένου να ενισχύσετε τα 

κίνητρα του παιδιού στο παιχνίδι; 

3,13 (συχνά) 

Καθοδηγείτε το παιδί κατά το παιχνίδι; 2,98 (συχνά) 

Χρησιμοποιείτε τη μίμηση;  3,11 (συχνά) 

Δίνετε έμφαση σε ό,τι αρέσει στο παιδί; 3,59 (πάντα) 

Ενισχύετε τις κατάλληλες αντιδράσεις του παιδιού 3,54 (πάντα) 



στο παιχνίδι; 

Το περιβάλλον επηρεάζει το παιχνίδι των παιδιών; 3,61 (πάντα) 

Η τήρηση μιας ρουτίνας βελτιώνει το παιχνίδι των 

παιδιών; 

3,07 (συχνά) 

Χρησιμοποιείτε και συμπεριφορικές μεθόδους 

θεραπείας; 

2,89 (συχνά) 

Πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπεριφορικές 

θεραπείες σε συνδυασμό με τη θεραπεία μέσω του 

παιχνιδιού; 

2,89 (συχνά) 

Πιστεύετε ότι ο ρόλος των γονιών είναι σημαντικός 

για την ενίσχυση του παιχνιδιού των παιδιών; 

3,63 (πάντα) 

Η αξιολόγηση μέσω του παιχνιδιού παρέχει 

στοιχεία για την γνωστική ανάπτυξη και τη μάθηση 

των παιδιών; 

3,26 (συχνά) 

Το παιχνίδι δίνει χρήσιμα στοιχεία για τις 

προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών με 

αυτισμό; 

3,24 (συχνά) 

Η αξιολόγηση μέσω του παιχνιδιού αποτυπώνει τις 

ελλείψεις των παιδιών και τις αλλαγές στη 

συμπεριφορά τους; 

2,70 (συχνά) 

Χρησιμοποιείτε τη μουσική στη θεραπεία των 

παιδιών μέσω του παιχνιδιού; 

2,72 (συχνά) 

Πίνακας 20. Απαντήσεις εκπροσώπων ειδικοτήτων σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού στα 
παιδιά με αυτισμό 

 

5.2.3. Απόψεις εκπροσώπων ειδικοτήτων σχετικά με τη συμβολή του παιχνιδιού 

Στη συνέχεια, στη 2η ερώτηση, οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων ρωτήθηκαν για 

την άποψή τους σχετικά με τη συμβολή του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό. Ο 

μέσος όρος των απαντήσεών τους στην ερώτηση αυτή ήταν 2,355, δηλαδή, οι 

απαντήσεις τους κυμάνθηκαν κοντά στο 2 (όταν αυτό που περιγράφει η πρότασης 

συμβαίνει μερικές φορές). Οι προτάσεις της ερώτησης αυτής αφορούσαν στα οφέλη 

του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό, στις αντιδράσεις των παιδιών κατά το παιχνίδι 

και στη χρήση των παιχνιδιών από τα παιδιά. Σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση του 

παιχνιδιού, οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων υποστήριξαν ότι με τη θεραπεία μέσω 

του παιχνιδιού, συχνά (μ.ο.3,20)  αυξάνονται οι αλληλεπιδραστικές ικανότητες του 

παιδιού στο παιχνίδι. Ωστόσο, η πλειοψηφία των εκπροσώπων των ειδικοτήτων 

ανέφεραν ότι μερικές φορές (μ.ο.2,41) μόνο το παιχνίδι συμβάλλει στη μείωση των 

στερεοτυπικών συμπεριφορών και των εμμονών του παιδιού με αυτισμό. Επιπλέον, οι 

εκπρόσωποι των ειδικοτήτων θεωρούν ότι η θεραπεία μέσω του παιχνιδιού συχνά 



(μ.ο.2,96) βελτιώνει την επικοινωνία των παιδιών με αυτισμό και ότι συχνά (μ.ο.3,22) 

προωθεί την ανάπτυξη των παιδιών αυτών.  Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων 

που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια θεωρούν ότι συχνά (μ.ο.2,57) μόνο τα παιδιά 

με αυτισμό εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσω του παιχνιδιού. 

 Σε ό,τι αφορά στις αντιδράσεις των παιδιών κατά το παιχνίδι, η πλειοψηφία των 

εκπροσώπων των ειδικοτήτων πιστεύουν ότι τα παιδιά μερικές φορές (μ.ο.2,28) μόνο 

διατηρούν βλεμματική επαφή με τους ίδιους κατά το παιχνίδι. Παρομοίως θεωρούν 

ότι τα παιδιά με αυτισμό συχνά (μ.ο.2,59) διατηρούν και σωματική επαφή με τους 

ίδιους κατά το παιχνίδι. Επίσης, η πλειοψηφία των εκπροσώπων των ειδικοτήτων 

ανέφεραν ότι μόνο μερικές φορές (μ.ο.2,22) τα παιδιά υπακούουν σε κανόνες και 

περιορισμούς κατά το παιχνίδι. Παρομοίως, οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους 

των ειδικοτήτων πιστεύουν ότι μερικές φορές (μ.ο.2,13) τα παιδιά με αυτισμό 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες κατά το παιχνίδι. 

 Τέλος, αναφορικά με τη χρήση των παιχνιδιών από τα παιδιά με αυτισμό, η 

πλειοψηφία των εκπροσώπων των ειδικοτήτων υποστήριξαν ότι τα παιδιά μερικές 

μόνο φορές (μ.ο.2,22) χρησιμοποιούν με κατάλληλο τρόπο τα παιχνίδια. Επίσης, η 

πλειοψηφία των εκπροσώπων των ειδικοτήτων ανέφεραν ότι μερικές φορές (μ.ο.2,09) 

τα παιδιά χρησιμοποιούν ποικίλα παιχνίδια. Τέλος, οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων 

ανέφεραν ότι συχνά (μ.ο.2,78) τα παιδιά με αυτισμό προτιμούν συγκεκριμένα 

παιχνίδια. Τα παιχνίδια που προτιμούν τα παιδιά με αυτισμό είναι όλα όσα 

κατέγραψαν και οι εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα, το 41,3% των εκπροσώπων των 

ειδικοτήτων δήλωσαν ότι τα παιδιά με αυτισμό προτιμούν τα παιχνίδια με κίνηση και 

κυρίως τα αυτοκινητάκια. Το 21,73% των εκπροσώπων των ειδικοτήτων ανέφεραν 

ότι τα παιδιά προτιμούν τα παιχνίδια με ήχο και φως και το 10,86% ανέφεραν τα παζλ 

ως αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών. Το 8,69% των εκπροσώπων των ειδικοτήτων 

δήλωσαν ότι στα παιδιά με αυτισμό αρέσει ιδιαίτερα το παιχνίδι με μπάλες, μπαλόνια 

και οι πισίνες με μπάλες. Το ίδιο ποσοστό των εκπροσώπων των ειδικοτήτων 

ανέφεραν πως τα παιδιά προτιμούν να παίζουν και με παιχνίδια που συνδυάζουν τη 

μουσική (παιχνίδι με όργανα μουσικής). Τέλος, το 4,3% των εκπροσώπων των 

ειδικοτήτων δήλωσαν πως τα παιδιά με αυτισμό παίζουν και με κούκλες, με κορδόνια 

και με λαστιχάκια.  Τέλος, οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων ανέφεραν και κάποια 

άλλα παιχνίδια, όπως play mobile, παιχνίδια με αλληλουχίες και σειροθετήσεις, 

γκρινιάρη, φιδάκι, κάρτες, παιχνίδι με πιάτα. Επίσης, τόνισαν την ιδιαίτερη 

προτίμηση των παιδιών σε στρόγγυλα αντικείμενα, σε σαπουνόφουσκες, σε τούνελ, 



σε μικροαντικείμενα, στο παιχνίδι με το σπιτάκι (από όπου μπαινοβγαίνουν), στα 

τουβλάκια, στα αισθητηριακά παιχνίδια, στα παιχνίδια γενικά με ευνόητη για αυτά 

χρήση και στον αιωρούμενο εξοπλισμό. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαντήσεις 

των εκπροσώπων των ειδικοτήτων στην 2η ερώτηση σχετικά με τη συμβολή του 

παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό (βλ.πίνακα 21). 
Εκπρόσωποι ειδικοτήτων 

Ερωτήματα Μέσοι όροι  

Με τη θεραπεία μέσω παιχνιδιού αυξάνονται οι 

αλληλεπιδραστικές ικανότητες του παιδιού στο 

παιχνίδι; 

3,20 (συχνά) 

Μέσω του παιχνιδιού μπορεί να μειωθούν οι 

στερεοτυπικές συμπεριφορές των παιδιών; 

2,41 (μερικές φορές) 

Η θεραπεία μέσω παιχνιδιού βελτιώνει την 

επικοινωνία των παιδιών; 

2,96 (συχνά) 

Είναι το παιχνίδι σημαντικό για την ανάπτυξη των 

παιδιών; 

3,22 (συχνά) 

Τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσω 

του παιχνιδιού; 

2,57 (συχνά) 

Τα παιδιά διατηρούν οπτική επαφή κατά το 

παιχνίδι; 

2,28 (μερικές φορές) 

Τα παιδιά αναπτύσσουν σωματική επαφή με σας 

κατά το παιχνίδι; 

2,59 (συχνά) 

Τα παιδιά υπακούουν σε κανόνες κατά το παιχνίδι; 2,22 (μερικές φορές) 

Τα παιδιά παίρνουν πρωτοβουλίες κατά το 

παιχνίδι; 

2,13 (μερικές φορές) 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν κατάλληλα τα παιχνίδια; 2,22 (μερικές φορές) 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν ποικίλα παιχνίδια; 2,09 (μερικές φορές) 

Τα παιδιά προτιμούν συγκεκριμένα παιχνίδια; 2,78 (συχνά) 

Πίνακας 21. Απαντήσεις εκπροσώπων ειδικοτήτων σχετικά με τη συμβολή του παιχνιδιού στα 
παιδιά με αυτισμό. 
 
 

5.2.4 Εφαρμογή – χρήση του παιχνιδιού από τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων 

Στην 3η ερώτηση, οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων ρωτήθηκαν για το αν 

εφαρμόζουν συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης μέσω του παιχνιδιού. Μόνο το 

34,8% των εκπροσώπων των ειδικοτήτων χρησιμοποιούν συγκεκριμένο πρόγραμμα 

παρέμβασης μέσω του παιχνιδιού, αλλά οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους των 

ειδικοτήτων (82,6%) απάντησαν στην 4η ερώτηση ότι χρησιμοποιούν το παιχνίδι στις 

θεραπευτικές τους συνεδρίες με τα παιδιά με αυτισμό. Έτσι, στην 6η ερώτηση που 

αφορούσε στον τρόπο χρήσης του παιχνιδιού στη θεραπευτική παρέμβαση, οι 



απαντήσεις των εκπροσώπων των ειδικοτήτων ήταν διαφορετικές και ενδιαφέρουσες. 

Χρησιμοποιούν, λοιπόν, το παιχνίδι για την παγίωση της ρουτίνας των παιδιών 

αυτών, για τη διατήρηση, ενίσχυση και επιβράβευση της συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς (17,39%), για την ενίσχυση της επικοινωνίας (21,73%) και των 

κοινωνικών δεξιοτήτων (6,52%), για τη διατήρηση βλεμματικής επαφής (4,34%) και 

για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης του παιδιού με ενήλικες και συνομηλίκους 

(19,56%). Επίσης χρησιμοποιούν το παιχνίδι ως μέσο κατανόησης των 

συναισθημάτων των παιδιών αυτών (8,69%) και ως μέσο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιούν το παιχνίδι και ως μέσο χαλάρωσης 

και ξεκούρασης (8,69%). Πολλοί από τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων 

χρησιμοποιούν το παιχνίδι για να προσελκύσουν την προσοχή του παιδιού (6,59%), 

αλλά και για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (8,69%), π.χ. για την ανάπτυξη της 

συγκέντρωσης του παιδιού. Επίσης το παιχνίδι μπορεί να συμβάλλει στην εγρήγορση 

του παιδιού και να χρησιμοποιηθεί για την εκμάθηση εννοιών (13%), π.χ. έννοιες 

χώρου, όπου το παιδί με αυτισμό βλέπει κάποιες εικόνες και του ζητείται να 

εκτελέσει το ίδιο αυτό που περιγράφει η εικόνα. Η μέθοδος της χρήσης φωτογραφιών 

και εικόνων που συνδυάζουν και το παιχνίδι αναφέρθηκε και παραπάνω ως μια 

αποτελεσματική μέθοδο που χρησιμοποιούν οι εργοθεραπευτές για διδάξουν στα 

παιδιά με αυτισμό έννοιες χώρου, αλλά και θέματα οργάνωσης χρόνου.  

Κάποιοι από τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων που ανέφεραν ότι 

χρησιμοποιούν το παιχνίδι στις συνεδρίες τους δήλωσαν ότι εφαρμόζουν 

συγκεκριμένο πρόγραμμα για ανάπτυξη συμβολικού παιχνιδιού στα παιδιά με 

αυτισμό (4,34%). Επιπλέον κατέγραψαν ότι χρησιμοποιούν κατευθυνόμενο κυρίως 

παιχνίδι με εντολές, συνδυάζοντας έννοιες χώρου, σωματογνωσίας, αλληλεπίδρασης 

και θέσεις «μήτρας» (π.χ. σκηνή). Οι λογοθεραπευτές χρησιμοποιούν κυρίως το 

παιχνίδι για να «τραβήξουν» το παιδί από το δικό του περιβάλλον, σε ένα 

επικοινωνιακό περιβάλλον, μέσω συγκεκριμένων ερεθισμάτων, π.χ. χαλάρωσης, όταν 

θέλουν να κατευθύνουν την υπερκινητικότητα του παιδιού, ή με ιδιοδεκτικά 

ερεθίσματα με στόχο την ανάπτυξη του εκφραστικού τομέα. Επίσης οι 

λογοθεραπευτές ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν το παιχνίδι για την ανάπτυξη της 

λεκτικής μίμησης (8,69%). Οι εργοθεραπευτές χρησιμοποιούν το παιχνίδι κυρίως 

μέσω κινητικών δεξιοτήτων, ώστε να μπορέσει το παιδί να εστιάσει, να συγχρονίσει 

τα μέλη του σώματός του, π.χ. «πώς περπατάει η αρκούδα;» ή «πώς στέκεται ο 

λαγός;». Επίσης χρησιμοποιούν το παιχνίδι εφαρμόζοντας τις αρχές του μοντέλου 



Floor time. Οι ψυχολόγοι ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν το παιχνίδι κυρίως για την 

παρατήρηση, την τροποποίηση της συμπεριφοράς, αλλά και για την αλλαγή κάποιων 

εμμονών. Αυτό γίνεται τόσο στο ελεύθερο, όσο και στο κατευθυνόμενο παιχνίδι.  

Επίσης οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν το παιχνίδι για την καλλιέργεια επιλογών και για 

την έκφραση των προτιμήσεων των παιδιών. Το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, από 

την άλλη, χρησιμοποιεί κυρίως το παιχνίδι κατά την εκπαίδευση των παιδιών με 

αυτισμό στις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Οι γυμναστές-στριες ανέφεραν ότι 

χρησιμοποιούν το παιχνίδι για την ανάπτυξη της σωματικής επαφής κατά το παιχνίδι.  

Άλλοι τρόποι χρήσης του παιχνιδιού στις θεραπευτικές συνεδρίες που 

καταγράφηκαν είναι η χρήση του παιχνιδιού για την παροχή γνώσεων, για την 

απόκτηση από τα παιδιά νοητικών και γλωσσικών ικανοτήτων, για την ανάπτυξη της 

φαντασίας, για την εκμάθηση αλλαγής σειράς στο παιχνίδι, αλλά και για την 

παρατήρηση των παιδιών, την ενίσχυση της συμμετοχής και της συνεργασίας τους με 

τα άλλα παιδιά, για τη διερεύνηση των γνωστικών σχημάτων των παιδιών και για την 

επίτευξη συμπεριφορικής ευελιξίας. Πάντως ο τρόπος χρήσης του παιχνιδιού στη 

θεραπευτική παρέμβαση εξαρτάται και από το στόχο που θα θέσει η κάθε ειδικότητα 

για το κάθε παιδί με αυτισμό, αλλά και από τις ιδιαιτερότητες και του κάθε παιδιού.  

Σχετικά με τη χρονική διάρκεια μιας θεραπευτικής συνεδρίας (5ηερώτηση), οι 

εκπρόσωποι των ειδικοτήτων έδωσαν πολλές διαφορετικές απαντήσεις. Το 29,2% 

των εκπροσώπων των ειδικοτήτων ανέφεραν ότι μια θεραπευτική συνεδρία διαρκεί 

30 λεπτά, το 9,7% υποστήριξαν ότι διαρκεί 40 λεπτά,  το 9,7% 50 λεπτά και υπήρχαν 

και κάποιοι (5,6%) που ανέφεραν ως χρονική διάρκεια μιας συνεδρίας τα 15, 20 και 

45 λεπτά. Τέλος το 54,2% των εκπροσώπων των ειδικοτήτων δεν απάντησαν στην 

ερώτηση αυτή, γιατί πιστεύουν ότι η χρονική διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας 

εξαρτάται από το κάθε παιδί και τις ιδιαιτερότητές του.  

Σε ό,τι αφορά στο χρόνο που αφιερώνει η κάθε ειδικότητα στη χρήση του 

παιχνιδιού (7η ερώτηση), στις θεραπευτικές συνεδρίες, η πλειοψηφία των 

εκπροσώπων των ειδικοτήτων (19,4%) ανέφεραν ότι αφιερώνουν περίπου από 5  

μέχρι 15 λεπτά στο παιχνίδι με τα παιδιά με αυτισμό.  Άλλες αφιερώνουν 20 με 25 

λεπτά (6,9%), δηλαδή περίπου το μισό από το χρόνο της συνεδρίας και κάποιοι από 

τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων (1,4%) αφιερώνουν 30 λεπτά στο παιχνίδι. 

Ωστόσο είναι σημαντικό ότι το 69,5% των εκπροσώπων των ειδικοτήτων αφιερώνουν 

τόσο χρόνο στο παιχνίδι, όσο απαιτεί το επίπεδο του κάθε παιδιού και ο βαθμός 

ανταπόκρισής του κάθε παιδιού στο πρόγραμμα. Ο χρόνος για παιχνίδι, δηλαδή, 



εξαρτάται από το κάθε παιδί, από τους στόχους που θέτει η κάθε ειδικότητα, από την 

ηλικία και τις ανάγκες του κάθε παιδιού, αλλά και από το σημείο που βρίσκεται η 

θεραπεία.  

Στην 8η ερώτηση για τη χρονική διάρκεια της παρέμβασης μέσω παιχνιδιού η 

πλειοψηφία των εκπροσώπων των ειδικοτήτων (76,4%) απάντησαν ότι δεν είναι 

σταθερή και ότι εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κατάστασης του κάθε παιδιού, από 

τις ανάγκες του κάθε παιδιού με αυτισμό, αλλά και από την ανταπόκριση της κάθε 

ειδικότητας και τους στόχους που θέτει. Συνήθως το πρόγραμμα παρέμβασης μέσω 

παιχνιδιού εφαρμόζεται καθ’όλη τη διάρκεια της θεραπείας (δηλαδή για 1 χρόνο), 

αλλά με διαφορετική μορφή, ανάλογα με τους σκοπούς της θεραπείας. Δεν είναι 

απόλυτη, λοιπόν, η χρονική διάρκεια του προγράμματος παιχνιδιού και δεν μπορεί 

εύκολα να προσδιοριστεί. Ωστόσο κάποιοι προσδιόρισαν το χρονικό διάστημα 

εφαρμογής του προγράμματος παιχνιδιού από 1 μήνα έως και 9 μήνες, ενώ άλλοι 

ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν το παιχνίδι 2 φορές την εβδομάδα για ένα σχολικό έτος. 

Συγκεκριμένα, το 5,6% των εκπροσώπων των ειδικοτήτων ανέφεραν ως χρονική 

διάρκεια μιας ολοκληρωμένης θεραπείας τους 3 μήνες, το ίδιο ποσοστό των 

εκπροσώπων των ειδικοτήτων ανέφεραν τους 9 μήνες, το 8,3% των ειδικοτήτων 

ανέφεραν τους 12 μήνες και το 4,2% τους 6 μήνες.  Κοινό στοιχείο σε όλες τις 

απαντήσεις ήταν ότι παίζει σημαντικό ρόλο το κάθε παιδί με αυτισμό και ότι είναι 

δύσκολο η κάθε ειδικότητα να γενικεύσει και να προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα εφαρμογής του προγράμματος μέσω του παιχνιδιού. Εξάλλου, 

όπως υποστήριξαν οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων, το παιχνίδι πρέπει να 

χρησιμοποιείται συνέχεια ως κίνητρο και ως ενίσχυση για το παιδί με αυτισμό.  

Παρόμοιες  ήταν και οι απαντήσεις των εκπροσώπων των ειδικοτήτων στην 9η 

ερώτηση για την χρονική διάρκεια του προγράμματος παιχνιδιού, όπου το 87,4% των 

εκπροσώπων των ειδικοτήτων δήλωσαν ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί το διάστημα 

που θα διαρκέσει ένα πρόγραμμα παιχνιδιού αφού αυτό επηρεάζεται και εξαρτάται 

από τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού με αυτισμό αλλά και από 

τους στόχους που έχουν επιλεγεί από την κάθε μία ειδικότητα. Οι υπόλοιποι 

εκπρόσωποι των ειδικοτήτων ανέφεραν ότι το πρόγραμμα παιχνιδιού εφαρμόζεται για 

1,5 μήνα (4,2%), για 3-4 μήνες (2,8%), αλλά και για ολόκληρο το χρόνο-12μήνες 

(5,6%). Όπως διαφαίνεται λοιπόν σε όλες τις ερωτήσεις, τις σχετικές με τη χρονική 

διάρκεια των συνεδριών και των προγραμμάτων παιχνιδιού, οι εκπρόσωποι των 

ειδικοτήτων δυσκολεύονται να προσδιορίσουν συγκεκριμένα αυτό το  χρονικό 



διάστημα, αφού το κάθε παιδί με αυτισμό είναι διαφορετικό, έχει τις δικές τους 

δυνατότητες και αδυναμίες και το δικό του ρυθμό ανταπόκρισης στις διάφορες 

θεραπείες.  

Σχετικά με τη συνεργασία τους με τους γονείς των παιδιών και με το αν τους 

συμβουλεύουν για τη χρήση του παιχνιδιού στα παιδιά τους (11η ερώτηση), η 

πλειοψηφία των εκπροσώπων των ειδικοτήτων (82,6%) απάντησαν καταφατικά. 

Θεωρούν ότι είναι σημαντικό να παρέχουν συμβουλές και οδηγίες στους γονείς γιατί 

έτσι γενικεύεται η συμπεριφορά και επεκτείνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί στο 

πρόγραμμα και στο σπίτι. Οποιοσδήποτε στόχος μπαίνει πρέπει να έχει συνέχεια και 

να επαναλαμβάνεται καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στόχος τους είναι η εφαρμογή 

κάποιων κανόνων ανάπτυξης παιχνιδιού στο περιβάλλον που συναναστρέφεται το 

παιδί (γονείς και αδέρφια). Αλλιώς το οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν έχει αξία. Το 

παιδί πρέπει να μάθει να παίζει με κατάλληλα παιχνίδια και ο γονιός να καταλάβει ότι 

διαμέσου του συμβολικού και του ομαδικού παιχνιδιού μπορεί να επιτευχθεί η 

κοινωνικοποίηση του παιδιού. Επίσης οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων ανέφεραν ότι 

με τη συνεργασία με τους γονείς παίρνουν χρήσιμες πληροφορίες από αυτούς για το 

ποια παιχνίδια αναστατώνουν το παιδί, ποια προκαλούν θετικά συναισθήματα, ποια 

τους είναι αδιάφορα, με ποια τους αρέσει να παίζουν και για το πόσο χρόνο 

αφιερώνουν στο παιχνίδι. Όλοι οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων δήλωσαν ότι 

ανταλλάσσουν απόψεις με τους γονείς, ώστε οι γονείς να εκπαιδεύονται στο πώς θα 

παίξουν με τα παιδιά τους, πώς να αναπτύξουν ευκαιρίες για παιχνίδι, πώς να 

καλλιεργήσουν και να επεκτείνουν το παιχνίδι των παιδιών τους, εφαρμόζοντας 

παρόμοιες δραστηριότητες με αυτές που εφαρμόζουν οι ίδιοι. Επίσης οι εκπρόσωποι 

των ειδικοτήτων υποστήριξαν ότι είναι απαραίτητη η παροχή συμβουλών στους 

γονείς για το παιχνίδι, ώστε να αποτελεί το παιχνίδι έναν άλλο τρόπο επαφής και 

επικοινωνίας με τα παιδιά τους και για να το χρησιμοποιούν στο σπίτι ως μέσο 

ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης του παιδιού και ως μέσο για να εισπράττουν τα παιδιά 

τους αγάπη και αισθήματα στοργής από αυτούς.  Οι γονείς είναι αυτοί που γνωρίζουν 

πάντα περισσότερα για το παιχνίδι των παιδιών τους, αφού βρίσκονται συνέχεια μαζί 

τους. Έτσι οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων κατέγραψαν ότι με την επικοινωνία μαζί 

τους παίρνουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες για το ιστορικό του παιδιού, λαμβάνουν 

τις πρώτες πληροφορίες για το τι αρέσει και ευχαριστεί το παιδί στο παιχνίδι, έτσι 

ώστε αυτά να αποτελέσουν τα αρχικά κίνητρα για την ανάπτυξη του παιχνιδιού. 

Τέλος, με τη συνεργασία ειδικοτήτων-γονέων μπορούν και οι γονείς να προτείνουν 



εναλλακτικές λύσεις και να αντιμετωπίζονται από κοινού τα προβλήματα των παιδιών 

στο παιχνίδι.  

Πάντως το πιο σημαντικό που καταγράφτηκε στις απαντήσεις των εκπροσώπων 

των ειδικοτήτων είναι ότι συμβουλεύουν τους γονείς έτσι ώστε να καταλάβουν το 

πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για τη σχέση που θα αναπτυχθεί με το παιδί τους. 

Ωστόσο υπήρχαν και 3 εκπρόσωποι των ειδικοτήτων που απάντησαν ότι δε 

συμβουλεύουν τους γονείς γιατί αυτό είναι καθήκον του παιδοψυχολόγου και ότι 

μπορεί να συμβουλέψουν κάποιες φορές τους γονείς, αλλά εξαρτάται και από τη 

φύση του περιστατικού.  

Εξίσου σημαντική θεωρεί το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπροσώπων των 

ειδικοτήτων (80,4%) τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για πολλούς λόγους (12η 

ερώτηση). Πρώτον είναι απαραίτητη η συνεργασία για να επιτευχθεί η γενίκευση των 

στόχων του προγράμματος που θέτουν οι ειδικότητες. Επίσης οι εκπρόσωποι των 

ειδικοτήτων χαρακτηρίζουν αναγκαία τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 

προκειμένου να τους ενημερώνουν για τις παρατηρήσεις τους για το κάθε παιδί, αλλά 

και για να μεταφέρουν τις σκέψεις, τις απόψεις και τα συμπεράσματα των γονέων για 

όλα τα θέματα που προκύπτουν στο διάστημα της εκπαίδευσης στο σχολείο. 

Θεωρούν απαραίτητη τη συνεργασία για ανταλλαγή συμβουλών με στόχο την 

καλύτερη και γρηγορότερη επίτευξη των στόχων τους. Εξάλλου πιστεύουν ότι στα 

παιδιά με αυτισμό πρέπει να ακολουθείται κοινή λογική σε όλα τα πλαίσια της 

θεραπείας τους, από όλους τους ειδικούς, ώστε να αποφεύγεται και η δημιουργία 

σύγχυσης στα παιδιά. Οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων υποστηρίζουν ότι ο χώρος του 

σχολείου δίνει τη δυνατότητα επαφής με συνομηλίκους και είναι πολύ σημαντικό ο 

εκπαιδευτικός να δημιουργεί ευκαιρίες για ατομικό και ομαδικό παιχνίδι και να 

προάγει την επαφή και την αλληλεπίδραση των παιδιών. Η πλειοψηφία των 

εκπροσώπων των ειδικοτήτων θεωρούν ότι η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που είναι 

έμπειροι στον αυτισμό βοηθάει στην καλύτερη παρέμβαση και εξέλιξη του παιδιού. 

Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που έχουν τα παιδιά τις περισσότερες ώρες  και ως εκ 

τούτου είναι σωστή τακτική και απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζουν το 

θεραπευτικό πρόγραμμα που ακολουθούν οι ειδικοί. Οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων 

ανέφεραν ότι με τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μοιράζονται οι εμπειρίες και 

από την εικόνα του παιδιού στην τάξη και άρα η συνεργασία μεταξύ τους είναι 

επιβεβλημένη για την καλύτερη εξέλιξη των παιδιών και για καλύτερα επιθυμητά 

αποτελέσματα στο πρόγραμμα που ακολουθείται. Ωστόσο οι εκπρόσωποι των 



ειδικοτήτων δήλωσαν ότι συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό των παιδιών μόνο όταν 

ενδιαφερθεί και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και απευθυνθεί σε αυτούς.  

 

 

5.3 Γονείς  

5.3.1. Περιγραφή δείγματος 

Τα ερωτηματολόγια που απευθύνονταν σε γονείς συμπληρώθηκαν κυρίως από 

μητέρες, συγκεκριμένα συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια 9 μητέρες και 3 πατέρες 

(βλ.πίνακα 22). Έξι γονείς ήταν ηλικίας 31-40 χρόνων, 5 ήταν ηλικίας 41- 50 χρόνων 

και ένας 51-60 χρόνων (βλ. πίνακα 23). 
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Πίνακας 22. Φύλο γονέων που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια 
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Πίνακας 23. Ηλικία γονέων που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια 



Όσον αφορά στα παιδιά με αυτισμό, 9 ήταν αγόρια και 3 κορίτσια. Σχετικά με την 

ηλικία των παιδιών με αυτισμό, δύο από τα παιδιά ήταν από 4-6 χρονών, 7 ήταν από 

7-9 χρονών και 3 από 10-12 χρονών. Όλοι οι γονείς δήλωσαν ότι τα παιδιά τους 

μένουν με τους γονείς τους. Όλοι είχαν ένα επιπλέον παιδί, εκτός από το παιδί με 

αυτισμό.  Σχετικά με την ηλικία του άλλου παιδιού, 4 παιδιά ήταν από 1-4 χρονών, 4 

από 5-9 ετών, 2 από 10-14 ετών και 2 από 15-19 ετών.  

Οι ώρες εργασίας των πατέρων και των μητέρων που συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια διέφεραν, με τους πατέρες να εργάζονται πιο πολλές ώρες την 

εβδομάδα από ό,τι οι μητέρες. Έτσι 5 πατέρες εργάζονταν 30-40 ώρες την εβδομάδα 

και 4, 40-50 ώρες την εβδομάδα (βλ.πίνακα 24), ενώ 3 μητέρες δήλωσαν ότι 

εργάζονται 20-30 ώρες την εβδομάδα και 5 μητέρες, 30-40 ώρες την εβδομάδα (βλ. 

πίνακα 25). Σε ό,τι αφορά στον τύπο του σχολείου όπου φοιτά το παιδί με αυτισμό,  8 

γονείς δήλωσαν ότι το παιδί τους φοιτά σε ενιαία σχολική μονάδα ειδικής αγωγής (σε 

ειδικό νηπιαγωγείο και σε ειδικό δημοτικό σχολείο), ενώ 4 γονείς δήλωσαν ότι το 

παιδί τους φοιτά σε γενικό σχολείο (βλ. πίνακα 26). 
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Πίνακας 24. Κατανομή πατέρων ως προς τις ώρες εργασίας τους την εβδομάδα 
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Πίνακας 25. Κατανομή μητέρων ως προς τις ώρες εργασίας τους την εβδομάδα 
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Πίνακας 26. Κατανομή των παιδιών με αυτισμό ως προς τον τύπο του σχολείου όπου φοιτούν. 

 

 

5.3.2. Σχέση γονέα – παιδιού - παιχνιδιού 

Στην 5η ερώτηση, οι γονείς ρωτήθηκαν να περιγράψουν το παιδί τους. Οι 

περιγραφές τους ήταν ενδιαφέρουσες. Χαρακτήρισαν τα παιδιά τους ευαίσθητα, 

συνεργάσιμα, υπάκουα, χαρούμενα, κοινωνικά, ζωηρά, υπερκινητικά, τρυφερά, 

περίεργα, αγχώδη, γλυκά, καλόβολα, έξυπνα, με καλή μνήμη, επίμονα, σχολαστικά, 

με εξαιρετικές γνωστικές ικανότητες και «καλοφτιαγμένα» σωματικά. Ανέφεραν ότι 



τα παιδιά τους έχουν κάποιες ιδιαίτερες συνήθειες και στερεοτυπίες και ότι πολλές 

φορές είναι απορροφημένα σε αυτές, χωρίς να ενδιαφέρονται για το τι συμβαίνει στο 

περιβάλλον γύρω τους. Επίσης ανέφεραν ότι τα παιδιά τους δεν είναι επιθετικά και 

ότι έχουν ανάγκη από αγάπη. Θέλουν να είναι ανάμεσα σε ανθρώπους, αλλά δεν 

ξέρουν πώς να φερθούν όταν βρίσκονται με άλλους ανθρώπους.  Τέλος, οι γονείς 

ανέφεραν ότι τα παιδιά τους συχνά παρουσιάζουν διάσπαση προσοχής, δεν έχουν 

καλή βλεμματική επαφή και συνήθως έχουν προβλήματα στο λόγο (ηχολαλία). 

Οι περισσότεροι από τους γονείς (10 γονείς) που συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια θεωρούν το παιχνίδι σημαντικό τόσο για την εκπαίδευση όσο και για 

τη θεραπεία των παιδιών τους  με αυτισμό. Ωστόσο δύο από τους γονείς θεωρούν το 

παιχνίδι σημαντικό μόνο για την θεραπεία των παιδιών τους και δύο δήλωσαν ότι το 

θεωρούν σημαντικό μόνο για την εκπαίδευση των παιδιών τους.  

Όλοι οι γονείς απάντησαν (8η ερώτηση) ότι παίζουν με το παιδί τους. Σε ό,τι 

αφορά στο χρόνο που αφιερώνουν στο παιχνίδι με τα παιδιά τους τη μέρα (9η 

ερώτηση), 5 γονείς δήλωσαν ότι αφιερώνουν 1 ώρα τη μέρα για παιχνίδι με το παιδί 

με αυτισμό, 3 γονείς 2 ώρες τη μέρα, 2 γονείς 30 λεπτά και 2 γονείς δεν προσδιόρισαν 

το χρόνο παιχνιδιού με το παιδί τους.  

 

5.3.3. Περιγραφή του παιχνιδιού του παιδιού 

Στην 10η ερώτηση ζητήθηκε από τους γονείς να περιγράψουν το παιχνίδι του 

παιδιού τους. Ο μέσος όρος των απαντήσεων σε αυτήν την ερώτηση ήταν 2,5, 

δηλαδή, οι απαντήσεις των γονέων κυμάνθηκαν μεταξύ του 2 (όταν αυτό που 

περιγράφει η πρόταση συμβαίνει μερικές φορές) και του 3 (όταν αυτό που περιγράφει 

η πρόταση συμβαίνει συχνά ). Οι προτάσεις της ερώτησης αυτής, που έπρεπε να 

αξιολογήσουν οι γονείς με μια τετράβαθμη κλίμακα – τύπου Likert, αφορούσαν στη 

συμπεριφορά – στις αντιδράσεις των παιδιών κατά το παιχνίδι, στη χρήση των 

παιχνιδιών από τα παιδιά και στα άτομα με τα οποία το παιδί προτιμάει να παίζει. Σε 

ό,τι αφορά στη συμπεριφορά του παιδιού στο παιχνίδι, η πλειοψηφία των γονέων (8 

γονείς) πιστεύουν ότι το παιδί συχνά διατηρεί οπτική επαφή με τους ίδιους κατά το 

παιχνίδι. Επίσης, 7 γονείς θεωρούν ότι το παιδί συχνά αναπτύσσει και σωματική 

επαφή με τους ίδιους κατά το παιχνίδι και μάλιστα 3 γονείς ανέφεραν ότι πάντοτε το 

παιδί αναπτύσσει σωματική επαφή στο παιχνίδι. Επτά από τους γονείς που 

συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια θεωρούν ότι τα παιδιά συχνά υπακούουν σε 

κανόνες και περιορισμούς κατά το παιχνίδι. Ωστόσο, 10 γονείς πιστεύουν ότι μερικές 



φορές το παιδί παίρνει πρωτοβουλίες στο παιχνίδι. Σχετικά με τη χρήση των 

παιχνιδιών από τα παιδιά, οι μισοί από τους γονείς (6) δήλωσαν ότι το παιδί συχνά 

χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τα παιχνίδια και οι υπόλοιποι ότι μόνο μερικές 

φορές χρησιμοποιεί κατάλληλα τα παιχνίδια. Επίσης οι μισοί από τους γονείς 

πιστεύουν ότι το παιδί μερικές φορές χρησιμοποιεί ποικίλα παιχνίδια, ενώ 3 γονείς 

δήλωσαν ότι συχνά τα παιδιά χρησιμοποιούν ποικίλα παιχνίδια. Παρομοίως, οι μισοί 

γονείς υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους συχνά προτιμούν συγκεκριμένα παιχνίδια, 

ενώ 4 γονείς είπαν ότι μόνο μερικές φορές το παιδί εκφράζει ιδιαίτερη προτίμηση σε 

παιχνίδια. Τα παιχνίδια που κυρίως προτιμούν τα παιδιά τους είναι η μπάλα, τα 

αυτοκινητάκια, το κομπολόι, τα μπαλόνια, τα παζλ, τα τουβλάκια, τα τρενάκια, το 

φιδάκι, ηλεκτρονικά παιχνίδια και playmobile.  

 Τέλος, αναφορικά με τα άτομα με τα οποία  προτιμάει να παίζει το παιδί, 6 γονείς  

δήλωσαν ότι το παιδί τους συχνά χαίρεται να παίζει μαζί τους, ενώ 5 γονείς ανέφεραν 

ότι μόνο μερικές φορές το παιδί εκφράζει την επιθυμία να παίζει μαζί τους (βλ.πίνακα 

27).  

Το παιδί χαίρεται, εκφράζει επιθυμία να 
παίζετε μαζί;                                              

Γονείς 
Απόλυτη 
Συχνότητα  

Σχετική 
Συχνότητα  

 Μερικές 
φορές 5 41,7

   
Συχνά 

 
6 50,0

   
Πάντα 

 
1 8,3

    
Πίνακας 27. Απαντήσεις γονέων σχετικά με τη συμπεριφορά του παιδιού στο παιχνίδι 
 

Η πλειοψηφία των γονέων (8) υποστήριξαν ότι το παιδί σπάνια παίζει με τα 

αδέρφια του στο σπίτι (βλ. πίνακα 28). Από την άλλη, οι μισοί από τους γονείς (6) 

ανέφεραν ότι συχνά τα αδέρφια του παιδιού θέλουν να παίζουν μαζί του, ενώ 5 γονείς 

υποστήριξαν ότι μόνο μερικές φορές τα αδέρφια του παιδιού παίζουν μαζί του 

(βλ.πίνακα 29).  

 

 

 

 

 
 



                               

Το παιδί παίζει με τα αδέρφια του; 

 Γονείς 
Απόλυτη 
Συχνότητα 

Σχετική 
Συχνότητα 

 Ποτέ 1 8,3
   

Μερικές 
φορές 

 
8 66,7

   
Συχνά 

 
3 5,0

    
Πίνακας 28. Απαντήσεις γονέων σχετικά με τη συμπεριφορά του παιδιού στο παιχνίδι 
 
Τα αδέρφια του παιδιού θέλουν να παίζουν 

μαζί του; 
                            
Γονείς 

Απόλυτη 
Συχνότητα 

Σχετική 
Συχνότητα 

 Μερικές 
φορές 5 41,7

   
Συχνά 

 
6 50,0

   
Πάντα 

 
1 8,3

    
Πίνακας 29. Απαντήσεις γονέων σχετικά με τη συμπεριφορά του παιδιού στο παιχνίδι 
 

Οι πιο πολλοί γονείς (8) δήλωσαν ότι το παιδί τους προτιμάει να παίζει μαζί τους 

στο σπίτι, 5 γονείς υποστήριξαν ότι το παιδί μερικές φορές μόνο παίζει με τα αδέρφια 

του και 7 γονείς είπαν ότι το παιδί δεν παίζει ποτέ με τους παππούδες του.  

Σε ό,τι αφορά στο χώρο διενέργειας του παιχνιδιού στο σπίτι (20η ερώτηση), 8 

γονείς δήλωσαν ότι το παιδί παίζει σε συγκεκριμένο χώρο στο σπίτι. Οι χώροι όπου 

προτιμάει το παιδί να παίζει είναι το δωμάτιό τους, το σαλόνι και γενικά οπουδήποτε 

είναι παρούσα και η μητέρα του παιδιού. Επίσης, αναφέρθηκε ως χώρος προτίμησης 

για παιχνίδι το δωμάτιο της αδερφής του παιδιού που συχνά είναι κλειδωμένο, οπότε 

όταν βρίσκει ευκαιρία το παιδί με αυτισμό του αρέσει να το εξερευνά. Βέβαια μία 

μητέρα δήλωσε ότι ο χώρος όπου θα προτιμήσει το παιδί να παίξει εξαρτάται από τις 

ώρες της ημέρας και από την παρέα και ότι με την κατάλληλη καθοδήγηση και 

προσοχή το παιδί μπορεί να παίξει οπουδήποτε. Τέσσερις γονείς δήλωσαν ότι δεν 

υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος χώρος για παιχνίδι στο σπίτι. Συγκεκριμένα 

καταγράφτηκε ότι τα παιδιά προτιμούν να παίζουν σε  εξωτερικούς χώρους, στη 

φύση.  

Σχετικά με την αντίδραση των άλλων παιδιών κατά το παιχνίδι με το παιδί με 

αυτισμό, οι γονείς κατέγραψαν, στην 21η ερώτηση,  ότι όταν τα άλλα παιδιά είναι της 

ίδιας ηλικίας πολύ γρήγορα βαριούνται, γιατί το παιδί τους με αυτισμό θέλει να παίξει 



συγκεκριμένα παιχνίδια, δεν υπακούει στους δικούς τους κανόνες και έτσι αντιδρούν 

τα άλλα παιδιά. Αντίθετα τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν την υπομονή να κάνουν τα 

χατίρια στο παιδί με αυτισμό και να υποχωρούν στις απαιτήσεις του. Επίσης οι γονείς 

υποστήριξαν ότι τα άλλα παιδιά συχνά διστάζουν να πλησιάσουν το παιδί τους και το 

κοροϊδεύουν. Θεωρούν ότι χρειάζεται περισσότερη παιδεία, ώστε τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης να αποδέχονται τα παιδιά με αυτισμό. Άλλοι γονείς ανέφεραν ότι το παιδί 

έχει κάποιους φίλους που το δέχονται στο σπίτι, αλλά αν το δουν έξω στο πάρκο δεν 

το πλησιάζουν και αν το παιδί με αυτισμό δεν επιθυμεί να παίξει μαζί τους, τα άλλα 

παιδιά το αγνοούν γιατί θεωρούν ότι, επειδή το παιδί με αυτισμό δε συνεργάζεται, 

τους χαλάει το παιχνίδι. Επιπλέον, οι γονείς αναφέρουν ότι ακόμη και όταν παίζουν 

τα άλλα παιδιά με το παιδί τους, το παιχνίδι τους δε διαρκεί πολύ. Έτσι τα άλλα 

παιδιά βαριούνται και ο ίδιος δυσανασχετεί. Ως αντίδραση των άλλων παιδιών κατά 

το παιχνίδι αναφέρθηκε ότι τα άλλα παιδιά φέρονται στο παιδί τους σαν είναι μωρό, 

ιδίως τα κορίτσια που το προσεγγίζουν. Συνήθως τα άλλα παιδιά έρχονται στους 

ίδιους τους γονείς και τους ρωτάνε τι έχει το παιδί τους, γιατί δε τους μιλάει και γιατί 

δεν παίζει μαζί τους. Επίσης οι γονείς ανέφεραν στη συγκεκριμένη ερώτηση ότι μόνο 

τα αδέρφια του παιδιού με αυτισμό προσπαθούν περισσότερο να το εντάξουν στο 

παιχνίδι τους. Ωστόσο κάποιοι γονείς δήλωσαν ότι τα άλλα παιδιά ζητούν την 

παρουσία και συμμετοχή του παιδιού τους στο παιχνίδι και το δέχονται όπως είναι, με 

τις ιδιαιτερότητές του. Μάλιστα ανέφεραν ότι το παιδί τους δεν δυσανασχετεί με την 

παρουσία των άλλων παιδιών, απλά αισθάνεται καλύτερα μερικές φορές να παίζει 

μόνο του.  

 

 

5.3.4. Απόψεις γονέων σχετικά με τη χρήση και τη συμβολή του παιχνιδιού 

Στη συνέχεια, στην 11η ερώτηση, οι γονείς ρωτήθηκαν για την άποψή τους 

σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού. Ο μέσος όρος των απαντήσεων σε αυτήν την 

ερώτηση ήταν 3, δηλαδή οι γονείς απάντησαν πως αυτό που περιγράφει η πρόταση 

συμβαίνει συχνά. Οι προτάσεις της ερώτησης αυτής αφορούσαν στα οφέλη της 

χρήσης του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό και στη χρήση του παιχνιδιού από τους 

γονείς. Σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση του παιχνιδιού, 10 από τους 12 γονείς 

θεωρούν ότι πάντοτε το παιχνίδι συμβάλλει στην ανάπτυξη του παιδιού (βλ.πίνακα 

30). 
 



Θεωρείτε ότι το παιχνίδι συμβάλει στην 
ανάπτυξη του παιδιού; 
                            
Γονείς 

Απόλυτη 
Συχνότητα  

Σχετική 
Συχνότητα  

 Συχνά 2 16,7
   

Πάντα 
 

10 83,3
    
Πίνακας 30. Απαντήσεις γονέων σχετικά με τη συμβολή του παιχνιδιού στα παιδιά τους  
 

 Επίσης, οι μισοί από τους γονείς θεωρούν ότι συχνά το παιδί εκδηλώνει τα 

συναισθήματά του μέσω του παιχνιδιού και οι άλλοι μισοί υποστήριξαν ότι μόνο 

μερικές φορές το παιχνίδι βοηθάει στην έκφραση συναισθημάτων (βλ. πίνακα 31).  
 

Το παιδί εκδηλώνει τα συναισθήματα του 
κατά το παιχνίδι; 
                               
Γονείς 

Απόλυτη 
Συχνότητα  

Σχετική 
Συχνότητα 

 Μερικές 
φορές 6 50,0

   
Συχνά 

 
6 50,0

    
Πίνακας 31. Απαντήσεις γονέων σχετικά με τη συμβολή του παιχνιδιού στα παιδιά τους  
 

Σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού από τους γονείς, οι μισοί από τους γονείς 

συχνά καθοδηγούν το παιδί τους κατά το παιχνίδι (βλ. πίνακα 32). 

Καθοδηγείτε το παιδί κατά το παιχνίδι; 
                            
Γονείς 

Απόλυτη 
Συχνότητα  

Σχετική 
Συχνότητα  

 Ποτέ 1 8,3
   

Συχνά 
 

6 50,0
   

Πάντα 
 

5 41,7
   

 
 
 

Πίνακας 32. Απαντήσεις γονέων σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού με τα παιδιά τους με 
αυτισμό 
Επίσης, 9 γονείς συχνά χρησιμοποιούν τη μίμηση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

ενώ 7 γονείς δίνουν πάντα έμφαση σε δραστηριότητες που ενδιαφέρουν το παιδί και 

του προκαλούν ευχαρίστηση. Οι μισοί από τους γονείς δήλωσαν ότι πάντα ενισχύουν 

τις κατάλληλες αντιδράσεις του παιδιού στο παιχνίδι, ενώ 5 γονείς υποστήριξαν ότι 

συχνά ενισχύουν τις σωστές αντιδράσεις κατά το παιχνίδι. Τέλος, οι γονείς 

ρωτήθηκαν για το αν καλούν φίλους στο σπίτι για να παίξουν με τα παιδιά τους και 

για το πώς αντιδράει το παιδί όταν έρχονται οι φίλοι στο σπίτι. Πέντε, λοιπόν, γονείς 

ανέφεραν ότι μερικές φορές καλούν φίλους στο σπίτι (βλ. πίνακα 33). 



 

Καλείτε φίλους να παίξουν με το παιδί; 
                               
Γονείς 

Απόλυτη 
Συχνότητα 

Σχετική 
Συχνότητα  

  
Ποτέ 

 
1 8,3

   
Μερικές 
φορές 

 
4 33,3

   
Συχνά 

 
5 41,7

   
 
Πάντα 

 
 

2 16,7
    
Πίνακας 33. Απαντήσεις γονέων σχετικά με το παιχνίδι του παιδιού τους  

Σχετικά με την αντίδραση των άλλων παιδιών, 6 γονείς δήλωσαν ότι το παιδί τους 

παίζει μαζί τους και 3 γονείς είπαν ότι ποτέ το παιδί δεν παίζει μαζί τους, ενώ 5 από 

τους γονείς δήλωσαν ότι συχνά το παιδί τους αγνοεί τα άλλα παιδιά.  

Στη 12η ερώτηση οι γονείς ζητήθηκαν να αξιολογήσουν το παιχνίδι του παιδιού 

τους με αυτισμό, επιλέγοντας όσες από τις μορφές παιχνιδιού εμφανίζει το παιδί τους 

(μοναχικό, παράλληλο, συντροφικό, συνεργατικό, αισθησιοκινητικό, διερευνητικό, 

λειτουργικό και συμβολικό). Πέντε γονείς χαρακτήρισαν το παιχνίδι του παιδιού τους 

ως μοναχικό, παράλληλο, αισθησιοκινητικό και διερευνητικό, 2 γονείς ως μοναχικό, 

παράλληλο, αισθησιοκινητικό και συντροφικό, 2 γονείς ως μοναχικό και 

διερευνητικό, 1 γονιός ως παράλληλο και συντροφικό και ένας ως παράλληλο και 

λειτουργικό. Τέλος 1 γονιός επέλεξε όλες τις απαντήσεις, δηλαδή χαρακτήρισε το 

παιχνίδι του παιδιού του ως   μοναχικό, παράλληλο, συντροφικό, συνεργατικό, 

αισθησιοκινητικό, διερευνητικό, λειτουργικό και συμβολικό.  

 

 

5.3.5. Συμμετοχή γονέων σε πρόγραμμα παρέμβασης μέσω του παιχνιδιού 

Η πλειοψηφία των γονέων (11) δήλωσαν, στην 13η ερώτηση, ότι το παιδί τους 

παρακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης μέσω του παιχνιδιού. 

Συγκεκριμένα οι γονείς στην 14η ερώτηση, για τα είδη του προγράμματος 

παρέμβασης μέσω παιχνιδιού που παρακολουθούν τα παιδιά τους, ανέφεραν ότι τα 

παιδιά τους παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο ειδικό σχολείο, την ώρα 

της γυμναστικής, επίσης πρόγραμμα ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης μέσω του 

παιχνιδιού, ψυχοθεραπευτική παρέμβαση από ψυχολόγο στο σχολείο, πρόγραμμα 

εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, πρόγραμμα αισθητηριακής ολοκλήρωσης, καθώς και 



πρόγραμμα ενίσχυσης του παιχνιδιού στο κολυμβητήριο. Επιπλέον αναφέρθηκε από 

τους γονείς ότι τα παιδιά παρακολουθούν και κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω 

παιχνιδιού στο σπίτι του, από ειδική παιδαγωγό.  

Επίσης 10 γονείς θεωρούν αποτελεσματική την παρέμβαση μέσω του παιχνιδιού 

για το παιδί τους (15η ερώτηση) και 7 από τους γονείς που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο συμμετέχουν και στην παρέμβαση μέσω παιχνιδιού που 

παρακολουθεί το παιδί τους (16η ερώτηση). Πιστεύουν ότι είναι αποτελεσματική η 

χρήση του παιχνιδιού γιατί βοηθάει στην επικοινωνία με τα άλλα παιδιά, στην 

κοινωνικοποίηση του παιδιού και στην ένταξή του στην ομάδα. Θεωρούν ότι με το 

παιχνίδι αναπτύσσονται οι δεξιότητες του παιδιού, η επικοινωνία του και επιπλέον ότι 

με το παιχνίδι το παιδί τους διασκεδάζει. Ακόμη, οι γονείς αναφέρουν ότι με την 

παρέμβαση μέσω του παιχνιδιού βελτιώθηκε και η βλεμματική επαφή του παιδιού 

τους, ο λόγος του και η ικανότητα αντίληψης. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι η χρήση 

του παιχνιδιού στην παρέμβαση που ακολουθεί το παιδί τους ωφελεί την ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης και της συνεργασίας (έμμεσης και άμεσης), καθώς και την 

έκφραση συναισθημάτων. Οι γονείς θεωρούν ότι με την εκμάθηση και χρήση 

κανόνων στο παιχνίδι τα παιδιά μπορούν να γενικεύουν τους κανόνες αυτούς και στη 

ζωή τους. Τέλος, οι γονείς αναφέρουν ότι με το παιχνίδι το παιδί τους έγινε λιγότερο 

πεισματάρικο.  

 Ωστόσο 7 γονείς δήλωσαν, στην 17η ερώτηση, ότι το παιδί τους παρακολουθεί 

και άλλες μεθόδους θεραπείας, πέρα από τη θεραπεία μέσω του παιχνιδιού, όπως 

θεραπείες που έχουν σχέση με τη μέθοδο TEACCH, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, 

θεραπευτική ιππασία, κολύμβηση, μουσικοθεραπεία, γυμναστική και συμμετοχή σε 

θεραπευτικές ομάδες με άλλα παιδιά.  

Επιπλέον όλοι οι γονείς υποστήριξαν, στην 18η ερώτηση, πως οι γνώσεις – 

δεξιότητες παιχνιδιού που αναπτύσσει το παιδί τους σε άλλα πλαίσια βελτιώνουν και 

το παιχνίδι του στο σπίτι. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι όταν το παιδί τους μαθαίνει 

να κάθεται και να εκπαιδεύεται σε δεξιότητες λεπτής κινητικότητας, βοηθιέται και 

στο παιχνίδι με τη μπάλα στο σπίτι, ή στο να τρέξει ή να ισορροπήσει ή να πηδήξει 

χωρίς να τραυματιστεί. Επίσης δήλωσαν ότι οι δεξιότητες παιχνιδιού που αναπτύσσει 

στο σχολείο βοήθησαν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και στο σπίτι και έτσι ενώ στην 

αρχή το παιδί τους δεν έπαιζε με παιχνίδια, σιγά-σιγά άρχισε να παίζει με απλά 

παιχνίδια, για παράδειγμα παζλ, τουβλάκια και στη συνέχεια άρχισε να αναπτύσσει 

περισσότερη φαντασία στο παιχνίδι. Τέλος, οι γονείς θεωρούν ότι μέσω των 



δεξιοτήτων παιχνιδιού που αναπτύσσει το παιδί τους, μαθαίνει να έχει πιο 

οργανωμένη σκέψη, να κατανοεί κάποιους κανόνες και να τηρεί κάποια όρια που 

επιβάλλουν οι ίδιοι στο σπίτι. Έτσι οι γονείς δε χρειάζεται να έρθουν  σε σύγκρουση 

με το παιδί τους. 

Στην 19η ερώτηση για τις ενδεχόμενες συμβουλές –οδηγίες που τους παρέχονται 

για τη χρήση του παιχνιδιού, 11 γονείς απάντησαν θετικά. Οι γονείς δήλωσαν ότι 

τους παρέχονται συμβουλές από την δασκάλα γυμναστικής, από την ειδική 

παιδαγωγό, από τον εργοθεραπευτή, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από το γιατρό του 

παιδιού.  

Στην 22η ερώτηση οι γονείς ρωτήθηκαν και για το αν θα έπρεπε να αφιερώνεται 

περισσότερος χρόνος στο σχολείο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού. Όλοι 

απάντησαν θετικά. Δήλωσαν ότι το παιχνίδι επιτρέπει στο παιδί με αυτισμό να 

εκδηλώσει τα συναισθήματά του. Με το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται, 

να υπακούει σε  κανόνες και να επικοινωνεί με τα άλλα παιδιά. Τα περισσότερα 

παιδιά με αυτισμό δεν έχουν λόγο και μέσω του παιχνιδιού βελτιώνεται η φαντασία 

τους και η ικανότητα προσποίησης. Οι γονείς πιστεύουν πως αν το παιδί τους επιτύχει 

στο παιχνίδι, πολύ εύκολα θα αναπτύξει και ικανότητες γραφής και ανάγνωσης. 

Θεωρούν ότι θα έπρεπε οι ακαδημαϊκές δεξιότητες να «περνούν» μέσα από το 

παιχνίδι σε όλα τα παιδιά και πολύ περισσότερο στα παιδιά με αυτισμό. Έτσι θα 

προωθηθεί και η κοινωνικοποίηση του παιδιού με αυτισμό και θα βελτιωθεί και στο 

γνωστικό μέρος. Ωστόσο μια μητέρα ανέφερε ότι η αφιέρωση περισσότερου χρόνου 

για παιχνίδι εξαρτάται και από το βαθμό του αυτισμού, από τον αριθμό των παιδιών 

που υπάρχουν στην τάξη του παιδιού με αυτισμό και από τις γνωστικές ικανότητες 

του παιδιού. 

Τέλος στην 23η ερώτηση σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση του παιχνιδιού στο 

παιδί με αυτισμό, όλοι οι γονείς απάντησαν ότι το παιχνίδι προωθεί την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ίδιων και του παιδιού τους, αλλά και μεταξύ του παιδιού 

τους και των άλλων παιδιών. Επίσης όλοι συμφωνούν στο ότι το παιχνίδι βοηθάει στη 

βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας του παιδιού τους. Έντεκα γονείς υποστήριξαν 

ότι το παιχνίδι βοηθάει το παιδί τους ώστε να αποκτήσει γνώση του σώματός του και 

των γύρω αντικειμένων. Τέλος, οι 11 από τους 12 γονείς συμφώνησαν ότι το παιχνίδι 

προωθεί τη κοινωνική ένταξη του παιδιού τους και 9 γονείς υποστήριξαν ότι το 

παιχνίδι συμβάλει στην ανάπτυξη της φαντασίας του παιδιού τους. 

 



 
5.4 Σύγκριση εκπαιδευτικών – εκπροσώπων ειδικοτήτων  

 

Σύμφωνα με τα βιογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και των 

εκπροσώπων των ειδικοτήτων, οι γυναίκες υπερτερούσαν και στις δύο ομάδες. 

Ωστόσο το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών συμπληρώθηκε από περισσότερους 

άντρες εκπαιδευτικούς σε σχέση με το ερωτηματολόγιο των εκπροσώπων των 

ειδικοτήτων (βλ.πίνακα 34).  
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Πίνακας 34. Συγκριτικά ποσοστά εκπαιδευτικών – εκπροσώπων ειδικοτήτων σχετικά με το φύλο 
 

Ηλικιακά οι δύο ομάδες δε διέφεραν πολύ μεταξύ τους. Οι εκπρόσωποι των 

ειδικοτήτων στο σύνολό τους ήταν λίγο νεότεροι από τους εκπαιδευτικούς. 

Παρατηρήθηκαν, δηλαδή, περισσότεροι εκπαιδευτικοί ηλικίας 41-50 χρόνων. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων εργάζονταν σε ειδικά 

σχολεία, αρκετές ειδικότητες εργάζονταν σε ιδιωτικούς φορείς και αρκετοί 

εκπαιδευτικοί σε τμήματα ένταξης γενικών σχολείων. Επίσης, οι εκπρόσωποι των 

ειδικοτήτων που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια είχαν μεγαλύτερη εμπειρία στην 

εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες (βλ.πίνακα 35), αλλά και στην 

εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό, από ό,τι οι εκπαιδευτικοί (βλ. πίνακα 36). 

Ωστόσο δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και στους εκπροσώπους των ειδικοτήτων ως προς τα βιογραφικά τους 

στοιχεία και τα χρόνια προϋπηρεσίας τους στην ειδική αγωγή και στην εκπαίδευση 

των παιδιών με αυτισμό. 
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Πίνακας 35. Συγκριτικά ποσοστά εκπαιδευτικών-εκπροσώπων ειδικοτήτων ως προς την εμπειρία 
στην ειδική αγωγή  

Εμπειρία στην εκπαίδευση-θεραπεία των παιδιών με 
αυτισμό
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Πίνακας 36. Συγκριτικά ποσοστά εκπαιδευτικών – εκπροσώπων ειδικοτήτων  σχετικά με την 
εμπειρία τους στην εκπαίδευση-θεραπεία των παιδιών με αυτισμό  
 

Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων του δείγματος 

χρησιμοποιούν το παιχνίδι τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στη θεραπεία των παιδιών 

με αυτισμό. Ωστόσο οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων (34,8%) εφαρμόζουν 

περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς (22%) προγράμματα παρέμβασης μέσω του 

παιχνιδιού (βλ. πίνακα 37). 
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Πίνακας 37. Συγκριτικά ποσοστά εκπαιδευτικών-εκπροσώπων ειδικοτήτων ως προς την 
εφαρμογή προγράμματος μέσω του παιχνιδιού 

 

Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν οι απαντήσεις των δυο ομάδων στην ερώτηση 

σχετικά με την χρήση του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό. Οι δυο ομάδες δεν 

διέφεραν ιδιαίτερα στις απαντήσεις τους. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε αυτήν την ερώτηση ήταν 3,027 και των 

εκπροσώπων των ειδικοτήτων 2,936, που σημαίνει ότι οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών και των εκπροσώπων των ειδικοτήτων κυμάνθηκαν κοντά στο 3 (αυτό 

που περιγράφει η πρόταση συμβαίνει συχνά). Άρα και οι εκπαιδευτικοί και οι 

εκπρόσωποι των ειδικοτήτων συμφωνούν στις απόψεις τους για τη χρήση του 

παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκριτικά οι 

απαντήσεις-απόψεις εκπαιδευτικών – εκπροσώπων των ειδικοτήτων σχετικά με τη 

χρήση του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό (βλ. πίνακα 38). 

 
Χρήση του παιχνιδιού Μέσοι όροι 

Ερωτήματα Εκπαιδευτικοί Εκπρόσωποι Ειδικοτήτων 

Χρησιμοποιείτε το παιχνίδι στην 

εκπαίδευση-θεραπεία των 

παιδιών με αυτισμό; 

3,10 (συχνά) 3,04 (συχνά) 

Καθοδηγείτε το παιχνίδι; 3,26 (συχνά) 2,98 (συχνά) 

Χρησιμοποιείτε τη μίμηση; 3,32 (συχνά) 3,11(συχνά) 

Δίνετε έμφαση σε ό,τι αρέσει στα 

παιδιά και τα ευχαριστεί; 

3,66 (πάντα) 3,59 (πάντα) 

Ενισχύετε τις κατάλληλες 

αντιδράσεις στο παιχνίδι; 

3,70 (πάντα) 3,54 (πάντα) 



Το περιβάλλον επηρεάζει το 

παιχνίδι των παιδιών; 

3,52 (συχνά) 3,61 (πάντα) 

Η τήρηση δομής-ρουτίνας 

βελτιώνει την ικανότητα για 

παιχνίδι; 

3,38 (συχνά) 3,07 (συχνά) 

Η αξιολόγηση μέσω παιχνιδιού 

παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τη 

γνωστική ανάπτυξη των 

παιδιών; 

3,28 (συχνά) 3,26 (συχνά) 

Το παιχνίδι πληροφορεί για τις 

προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα 

των παιδιών; 

3,34 (συχνά) 3,24 (συχνά) 

Η αξιολόγηση μέσω παιχνιδιού 

αποτυπώνει τις ελλείψεις των 

παιδιών  και τις αλλαγές στη 

συμπεριφορά τους;  

2,86 (συχνά) 2,70 (συχνά) 

Πίνακας 38. Μέσοι όροι εκπαιδευτικών-εκπροσώπων ειδικοτήτων ως προς τη χρήση του 
παιχνιδιού 

Υπάρχουν κάποιες στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων 

σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στον 

παραπάνω πίνακα (βλ. πίνακα 38), οι εκπαιδευτικοί (μ.ο.3,36) και οι εκπρόσωποι των 

ειδικοτήτων (μ.ο.2,98) ανέφεραν ότι συχνά καθοδηγούν τα παιδιά στο παιχνίδι. Οι 

εκπρόσωποι των ειδικοτήτων φαίνεται πως καθοδηγούν λιγότερο τα παιδιά στο 

παιχνίδι από ό,τι οι εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα με τη στατιστική διαδικασία της 

ανάλυσης παραγόντων προκύπτει μία στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

δύο ομάδες (παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας της F(1, 94)=4,631, p<0,05). 

 Επίσης, οι εκπαιδευτικοί (μ.ο.3,32) και οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων 

(μ.ο.3,11) χρησιμοποιούν συχνά τη μίμηση στο παιχνίδι με τα παιδιά. Ωστόσο, όπως 

φαίνεται και από τους μέσους όρους, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν περισσότερο τη 

μίμηση σε σχέση με τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων. Πράγματι προκύπτει μία 

στατιστική τάση (επίπεδο σημαντικότητας F(1, 94)=2,846 , p <0,10) μεταξύ των δύο 

ομάδων. 

 Επίσης και οι εκπαιδευτικοί (μ.ο.3,38) και οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων 

(μ.ο.3,07) πιστεύουν πως η τήρηση μιας ρουτίνας, μιας δομής συχνά βελτιώνει την 

ικανότητα των παιδιών για παιχνίδι.  Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί το πιστεύουν αυτό σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων. Έτσι, με την ίδια 

στατιστική διαδικασία προκύπτει μία στατιστικά σημαντική διαφορά (F(1, 94)=4,244, 

p<0,05). 



Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις των δύο ομάδων στην 2η ερώτηση 

που αφορούσε στη συμβολή του παιχνιδιού. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών σε αυτήν την ερώτηση ήταν 2,457 και των εκπροσώπων των 

ειδικοτήτων 2,355, που σημαίνει πως οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών  και των 

εκπροσώπων των ειδικοτήτων κυμάνθηκαν γύρω στο 2,5 (αυτό που περιγράφει η 

πρόταση συμβαίνει μερικές φορές). Άρα και οι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι των 

ειδικοτήτων συμφωνούν και σε αυτήν την ερώτηση σχετικά με τη συμβολή του 

παιχνιδιού, και τα οφέλη του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό και θεωρούν πως 

μερικές φορές το παιχνίδι ωφελεί τα παιδιά με αυτισμό. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

συγκριτικά οι απαντήσεις-απόψεις εκπαιδευτικών – εκπροσώπων ειδικοτήτων 

σχετικά με τη συμβολή του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό (βλ. πίνακα 39). 
Συμβολή του παιχνιδιού  Μέσοι όροι 

Ερωτήματα Εκπαιδευτικοί Εκπρόσωποι ειδικοτήτων 

Τα παιδιά εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους με το 

παιχνίδι; 

2,56 (συχνά) 2,57 (συχνά) 

Θεωρείτε το παιχνίδι σημαντικό 

για την ανάπτυξη των παιδιών; 

3,54 (πάντα) 3,22 (συχνά) 

Τα παιδιά διατηρούν οπτική 

επαφή;  

2,60 (συχνά) 2,28 (μερικές φορές) 

Τα παιδιά διατηρούν σωματική 

επαφή; 

2,70 (συχνά) 2,59 (συχνά) 

Τα παιδιά υπακούουν σε 

κανόνες στο παιχνίδι; 

2,34 (μερικές φορές) 2,22 (μερικές φορές) 

Τα παιδιά παίρνουν 

πρωτοβουλίες στο παιχνίδι; 

2,10 (μερικές φορές) 2,13 (μερικές φορές) 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν με 

κατάλληλο τρόπο τα παιχνίδια; 

2,30 (μερικές φορές) 2,22 (μερικές φορές) 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν 

ποικίλα παιχνίδια; 

2,22 (μερικές φορές) 2,09 (μερικές φορές) 

Τα παιδιά προτιμούν 

συγκεκριμένα παιχνίδια; 

2,38 (μερικές φορές) 2,78 (συχνά) 

Πίνακας 39. Μέσοι όροι εκπαιδευτικών-εκπροσώπων ειδικοτήτων σχετικά με τη συμβολή του 
παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό 

 Προκύπτουν κάποιες στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων 

στην ερώτηση αυτή. Έτσι, ενώ η πλειοψηφία των εκπροσώπων των ειδικοτήτων 

(μ.ο.2,28) θεωρούν πως τα παιδιά σπάνια διατηρούν βλεμματική επαφή κατά το 

παιχνίδι, οι εκπαιδευτικοί (μ.ο.2,70) πιστεύουν πως τα παιδιά συχνά διατηρούν 

οπτική επαφή με τους ίδιους και τους χαμογελούν. Πραγματοποιώντας την 



στατιστική διαδικασία της ανάλυσης παραγόντων προκύπτει μία στατιστικά 

σημαντική διαφορά (F(1, 94)=6,808, p<0,05) ανάμεσα στις δύο ομάδες. 

 Επίσης οι εκπαιδευτικοί (μ.ο.3,54) πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 

εκπροσώπους των ειδικοτήτων (μ.ο.3,22) πως το παιχνίδι πάντα προωθεί την 

ανάπτυξη των παιδιών με αυτισμό (βλ. πίνακα 39). Με την ίδια στατιστική 

διαδικασία προκύπτει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά (παρατηρούμενο 

επίπεδο σημαντικότητας της F(1, 94)= 5,297, p<0,05) μεταξύ των δύο ομάδων 

σχετικά με την άποψη τους για τη συμβολή του παιχνιδιού στην ανάπτυξη των 

παιδιών. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά σε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση για συγκεκριμένα παιχνίδια 

που ενδεχομένως εκφράζουν τα παιδιά με αυτισμό στο παιχνίδι τους, οι περισσότεροι 

από τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων (μ.ο.2,78) δήλωσαν ότι συχνά τα παιδιά 

προτιμούν συγκεκριμένα παιχνίδια. Αντίθετα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

(μ.ο.2,38) υποστήριξαν ότι μερικές φορές τα παιδιά προτιμούν συγκεκριμένα 

παιχνίδια. Πράγματι εδώ προκύπτει μία στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

δύο ομάδες (παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας της F (1, 94)=6,124, p<0,05).  

Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων συμφωνούν στα 

είδη των παιχνιδιών που προτιμούν τα παιδιά με αυτισμό (βλ. πίνακα 40). 
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Πίνακας 40. Είδη παιχνιδιών που προτιμούν τα παιδιά με αυτισμό σύμφωνα με τους 
εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 
Στη βιβλιογραφία επισημαίνεται η συμβολή του παιχνιδιού στην κοινωνική, 

συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη όλων των παιδιών συμπεριλαμβανομένων 

και  των παιδιών με αυτισμό (Αυγητίδου, 2001/ Boucher & Lewis, 1990/ Josefi & 

Ryan, 2004). Ο σημαντικός αυτός ρόλος του παιχνιδιού επισημάνθηκε και από τους 

εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων της έρευνάς μας.  

Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι ειδικοτήτων, λοιπόν, δεν διαφέρουν ιδιαίτερα 

στις απόψεις τους σχετικά με τον τρόπο χρήσης του παιχνιδιού στην εκπαίδευση και 

θεραπεία των παιδιών με αυτισμό (δηλαδή, στην έμφαση που δίνουν σε 

δραστηριότητες που ενδιαφέρουν το παιδί και στην ενίσχυση που παρέχουν στις 

κατάλληλες αντιδράσεις παιχνιδιού των παιδιών). Επίσης συμφωνούν στις απόψεις 

τους για τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιχνιδιού στη τάξη, 

όπως είναι το περιβάλλον της τάξης, οι απαιτήσεις του προγράμματος και τα 

διαθέσιμα υλικά.  

Οι δύο ομάδες συμφωνούν και στις απόψεις τους σχετικά με την χρήση της  

αξιολόγησης μέσω του παιχνιδιού. Η σημασία της αξιολόγησης μέσω του παιχνιδιού 

τονίστηκε και σε προηγούμενο σχετικό κεφάλαιο. Η αξιολόγηση στο πλαίσιο του 

παιχνιδιού μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και σε ένα μηχανισμό 

ελέγχου της προόδου του μαθητή. Βοηθάει στον καθορισμό κατάλληλων σκοπών 

παρέμβασης και στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Η χρήση 

του ελεύθερου παιχνιδιού σε ένα φυσικό περιβάλλον είναι ένας κατάλληλος τρόπος 

αξιολόγησης της γνωστικής λειτουργικότητας. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις μέσω 

παιχνιδιού βοηθάνε στην εξέταση του αναπτυξιακού επιπέδου των παιδιών μέσα από 

το παιχνίδι (Vig /Kaminer, 1998). Με τη χρήση του παιχνιδιού ως μέσου αξιολόγησης 

συλλέγονται και σημαντικές πληροφορίες για τις προτιμήσεις παιχνιδιών και τις 

ανακαλύψεις των παιδιών και αξιολογούνται οι ικανότητες των παιδιών για παιχνίδι 

(Vance/ Needelman & Troia, 1999). Μάλιστα το παιχνίδι παρέχει ένα καλύτερο 

πλαίσιο αξιολόγησης του γνωστικού επιπέδου των παιδιών με αυτισμό σε σύγκριση 

με τα παραδοσιακά ψυχολογικά τεστ (Wulff,1985). 

Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί, οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων και οι γονείς 

συμφωνούν ως προς τη συμβολή του παιχνιδιού στην ανάπτυξη της επικοινωνίας των 



παιδιών με αυτισμό, καθώς και για τη συμβολή του παιχνιδιού στη συναισθηματική 

έκφραση των παιδιών με αυτισμό.  

Η ταύτιση των απόψεων των εκπαιδευτικών και των εκπροσώπων των 

ειδικοτήτων σχετικά με τη χρήση και τη συμβολή του παιχνιδιού υποδηλώνει ότι και 

οι δύο ομάδες αναγνωρίζουν το παιχνίδι ως μία σημαντική εναλλακτική μέθοδο 

αξιολόγησης και παρέμβασης. Επίσης και οι δύο ομάδες αναγνωρίζουν τη σημασία 

του παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών με αυτισμό, στη βελτίωση της 

επικοινωνίας τους και στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασής τους.  

Ωστόσο παρατηρήθηκαν κάποιες στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις 

των εκπαιδευτικών και των εκπροσώπων των ειδικοτήτων. Αυτές οι στατιστικά 

σημαντικές διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δύο ομάδων, ίσως έχουν να κάνουν 

με το διαφορετικό πλαίσιο εργασίας των εκπαιδευτικών και των εκπροσώπων των 

ειδικοτήτων αλλά και με το διαφορετικό τρόπο εργασίας τους. Έτσι, οι εκπρόσωποι 

των ειδικοτήτων δουλεύουν σε ιδιωτικό πλαίσιο, εξατομικευμένα με το κάθε παιδί,  

ενώ οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν σε ομαδικό πλαίσιο, με πολλά παιδιά μέσα στην 

τάξη. Επίσης, οι διαφορές που παρατηρήθηκαν ίσως οφείλονται και στη διαφορετική 

εκπαίδευση που έχει η κάθε ομάδα. Οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων ακολουθούν μία 

θεραπευτική προσέγγιση ενώ οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν μία εκπαιδευτική 

προσέγγιση.  

Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, σε σύγκριση με τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων, 

χρησιμοποιούν περισσότερο τη μίμηση στο παιχνίδι με τα παιδιά και πιστεύουν 

περισσότερο ότι η τήρηση μιας συγκεκριμένης δομής –ρουτίνας βελτιώνει το παιχνίδι 

των παιδιών με αυτισμό. Στη βιβλιογραφία επισημαίνεται η σημασία της τήρησης 

συγκεκριμένης δομής κατά το σχεδιασμό περιβαλλόντων μάθησης και παιχνιδιού για 

όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και κυρίως για τα παιδιά με αυτισμό (Cohen/Beer, 

Golden, 1979). Όταν δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή και προβλεψιμότητα στο 

χώρο του παιχνιδιού τότε προκαλείται αναστάτωση στα παιδιά και είναι δυνατόν να 

αυξηθούν οι στερεοτυπικές τους συμπεριφορές (Yuill /Strieth, 2007). Οι 

εκπαιδευτικοί που «δουλεύουν» με παιδιά με αυτισμό καθημερινά γνωρίζουν πως η 

τήρηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος και μίας συγκεκριμένης ρουτίνας βοηθάει 

ιδιαίτερα τα παιδιά αυτά. Γι’ αυτό, ίσως, πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 

εκπροσώπους  των ειδικοτήτων ότι η τήρηση συγκεκριμένης δομής βελτιώνει και την 

ικανότητα των παιδιών για παιχνίδι. Εξάλλου οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας 

δούλευαν κατά κύριο λόγο σε ειδικά σχολεία στα οποία ως γνωστόν τηρείται 



συγκεκριμένη δομή στην εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό και συγκεκριμένο 

πρόγραμμα.   

Σε ό,τι αφορά στην καθοδήγηση στο παιχνίδι, παρατηρήθηκε κάποια διαφορά 

μεταξύ των δύο ομάδων. Οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων, λοιπόν, καθοδηγούν 

λιγότερο το παιχνίδι των παιδιών από ό,τι οι εκπαιδευτικοί. Έτσι συχνά 

χρησιμοποιούν και μη καθοδηγητική θεραπεία και δεν κατευθύνουν τα παιδιά στο 

παιχνίδι τους. Η μη καθοδηγητική θεραπεία παιχνιδιού, σύμφωνα και με τα όσα 

αναφέρθηκαν από την βιβλιογραφία, είναι η καλύτερη. Οι παρεμβάσεις που 

διευκολύνουν τα παιδιά και όχι οι καθοδηγητικές παρεμβάσεις είναι αυτές που 

βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του παιδιού, την ανεξαρτησία του και αυξάνουν τις 

αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους (Anderson/ Moore/ Godfrey, 2004). Η μη 

καθοδηγητική θεραπεία μέσω του παιχνιδιού επιφέρει πιο πολλά συναισθηματικά και 

κοινωνικά οφέλη στα παιδιά με αυτισμό (Josefi & Ryan, 2004). Σε παρόμοια 

συμπεράσματα κατέληξε και μια έρευνα σχετική με την καθοδήγηση των παιδιών με 

αυτισμό κατά το κοινωνικό παιχνίδι με συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης (Meyer, 

Fox, 1987). Η έρευνα  αυτή, λοιπόν, απέδειξε ότι, όταν δεν παρενέβαινε ο 

εκπαιδευτικός στις αλληλεπιδράσεις παιχνιδιού, τα παιδιά με αυτισμό προσέγγιζαν 

περισσότερο τα παιχνίδια και έπαιζαν κατάλληλα με αυτά. Παρατηρήθηκαν επίσης 

υψηλά ποσοστά θετικών συμπεριφορών παιχνιδιού κατά τη διάρκεια των 

αλληλεπιδράσεων με τους συνομηλίκους τους. 

 Οι εκπαιδευτικοί ίσως χρησιμοποιούν πιο πολύ το καθοδηγητικό παιχνίδι στην 

εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό γιατί θεωρούν ότι με το να παρατηρούν και να 

αλληλεπιδρούν περισσότερο στο παιχνίδι των παιδιών μπορούν να αξιολογήσουν 

καλύτερα τη μάθηση των παιδιών και τις ικανότητες τους, ενώ αφήνοντας τα παιδιά 

να παίξουν ελεύθερα δεν μπορούν να αποκτήσουν μια ορθή εικόνα των δυνατοτήτων 

και των αδυναμιών τους (Αυγητίδου, 2001).  

Είναι σημαντικό ότι οι εκπαιδευτικοί, ενώ δήλωσαν ότι συχνά καθοδηγούν το 

παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό στην τάξη, δεν καθοδηγούν το παιχνίδι των παιδιών 

την ώρα του διαλείμματος παρέχοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες παιχνιδιού.  

Έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι η ώρα του διαλείμματος πρέπει να 

προσεχθεί ιδιαίτερα. Η ώρα του διαλείμματος είναι πολύ σημαντική για τη 

δημιουργία συναναστροφών μεταξύ των παιδιών. Το παιχνίδι την ώρα του 

διαλείμματος αποτελεί την κυριότερη ευκαιρία για δημιουργία φιλιών μεταξύ των 

παιδιών. Ωστόσο ο χρόνος που αφιερώνεται στα διαλείμματα είναι περιορισμένος, 



λόγω της αύξησης του χρόνου που αφιερώνεται στην διδασκαλία (Sluckin, 1981). Το 

διάλειμμα είναι η δυσκολότερη ώρα του σχολείου για τα παιδιά με αυτισμό. H 

έλλειψη συγκεκριμένης δομής και προβλεψιμότητας, ο θόρυβος και η παρουσία 

πολλών παιδιών την ώρα του διαλείμματος δημιουργούν άγχος στα παιδιά με 

αυτισμό. Επιπλέον, η ανικανότητά τους να «διαβάσουν» τη γλώσσα του σώματος των 

άλλων παιδιών καθιστά δύσκολη την εκμάθηση κοινωνικών κανόνων και τη 

δημιουργία φιλιών με τα άλλα παιδιά. Ο μόνος τρόπος για να βοηθήσουν οι 

εκπαιδευτικοί τα παιδιά με αυτισμό να αντεπεξέλθουν στο χάος του διαλείμματος, 

είναι να εντάξουν το διάλειμμα στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα.  

Ωστόσο παρατηρήθηκαν κάποιες στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

δύο ομάδων και στην ερώτηση σχετικά με τη συμβολή του παιχνιδιού στα παιδιά με 

αυτισμό. Έτσι, οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων πιστεύουν πως τα παιδιά με αυτισμό 

αναπτύσσουν σε μικρότερο βαθμό βλεμματική και σωματική επαφή κατά το παιχνίδι, 

σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που θεωρούν πως τα παιδιά συχνά αναπτύσσουν 

σωματική και βλεμματική επαφή στο παιχνίδι τους. Επίσης, οι εκπρόσωποι των 

ειδικοτήτων θεωρούν ότι τα παιδιά με αυτισμό συχνά προτιμούν συγκεκριμένα 

παιχνίδια, ενώ οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι σπάνια τα παιδιά εκφράζουν μία 

ιδιαίτερη προτίμηση σε παιχνίδια. Αυτή η διαφορά στις απόψεις εκπαιδευτικών-

εκπροσώπων ειδικοτήτων ίσως οφείλεται στο ότι οι εκπρόσωποι ειδικοτήτων που 

δουλεύουν πιο εξατομικευμένα με το κάθε παιδί με αυτισμό έχουν τη δυνατότητα να 

παρατηρούν τις προτιμήσεις των παιδιών σε συγκεκριμένα παιχνίδια, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν πολλά παιδιά μέσα στην τάξη δεν έχουν το χρόνο να 

ασχοληθούν ιδιαίτερα με το κάθε παιδί ώστε να παρατηρήσουν κάποια προτίμηση 

των παιδιών σε συγκεκριμένα είδη παιχνιδιών. Εδώ είναι σημαντικός ο ρόλος των 

γονιών. Οι γονείς που ξέρουν καλύτερα από τον καθένα το παιδί τους και τις 

προτιμήσεις του μπορούν να πληροφορήσουν τους εκπαιδευτικούς για τα παιχνίδια 

που προτιμάει το παιδί τους.  

Τέλος, οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θεωρούν 

πολύ σημαντική τη συνεργασία μεταξύ τους, την ανταλλαγή πληροφοριών και την 

ανταλλαγή συμβουλών. Έτσι, οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων δήλωσαν ότι 

συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς για τη διευκόλυνση του έργου τους, για την 

επίτευξη της γενίκευσης των στόχων του προγράμματος, για την ανταλλαγή 

συμβουλών και για την τήρηση κοινού προγράμματος. Οι εκπρόσωποι των 

ειδικοτήτων ανέφεραν ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η συνεργασία με έμπειρους στον 



αυτισμό εκπαιδευτικούς. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι συχνά 

συνεργάζονται με τις ειδικότητες, δηλαδή με τους εργοθεραπευτές, τους 

λογοθεραπευτές, τους ψυχολόγους και τους γυμναστές. Πολλοί εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ότι συνεργάζονται με τους γυμναστές, στο χώρο του γυμναστηρίου, και ότι 

από κοινού αναπτύσσουν δεξιότητες παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό. Ωστόσο και 

οι δύο ομάδες, των εκπροσώπων των ειδικοτήτων και των εκπαιδευτικών, δήλωσαν 

ότι συνεργάζονται μεταξύ τους μόνο όταν και η άλλη ομάδα ενδιαφερθεί και 

απευθυνθεί σε αυτούς για συνεργασία και ανταλλαγή συμβουλών.  

Επίσης οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων και οι εκπαιδευτικοί  υποστήριξαν πως 

συμβουλεύουν τους γονείς των παιδιών με αυτισμό σχετικά με την ανάπτυξη  των 

δεξιοτήτων παιχνιδιού και συνεργάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα μαζί τους. 

Οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων τόνισαν πως είναι πολύ σημαντική η παροχή 

συμβουλών στους γονείς, ώστε να γενικεύονται οι στόχοι του προγράμματος και στο 

σπίτι. Επίσης οι γονείς μπορούν να τους πληροφορήσουν, καλύτερα από το καθένα, 

για το ιστορικό του παιδιού, για τα παιχνίδια που προτιμάει, για το τι αρέσει και τι 

ευχαριστεί το παιδί κατά το παιχνίδι του και όλες αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ 

σημαντικές για το σχεδιασμό ενός προγράμματος παιχνιδιού. 

Αλλά και όλοι οι γονείς ανέφεραν ότι τους παρέχονται συμβουλές για τη χρήση 

του παιχνιδιού από τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων και από τους εκπαιδευτικούς. 

Η Russ (2004), όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, όρισε ως βασική 

αρμοδιότητα του θεραπευτή, κατά την παιγνιοθεραπεία, τη συνεργασία και την 

ανταλλαγή συμβουλών με όλους όσους ασχολούνται με το παιδί, αλλά και με τους 

γονείς του παιδιού, που πρέπει να έχουν ένα καίριο ρόλο στη θεραπεία του παιδιού 

τους.  

Είναι σημαντικό ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και των εκπροσώπων  των 

ειδικοτήτων ανέφεραν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει σχετικό επιμορφωτικό 

πρόγραμμα ή σεμινάριο. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί και οι 

εκπρόσωποι των ειδικοτήτων δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και επιμόρφωση 

για τη χρήση του παιχνιδιού στην εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό. Έξάλλου, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ανεπαρκή την 

επιμόρφωση που τους παρέχεται από το υπουργείο Παιδείας και υποστηρίζουν ότι το 

υπουργείο δεν τους παρέχει ούτε τα κατάλληλα υλικά για την ανάπτυξη του 

παιχνιδιού.  



Στο τέλος του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι των 

ειδικοτήτων κατέγραψαν κάποιες παρατηρήσεις τους και κάποια σχόλιά τους για το 

ερωτηματολόγιο. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν δήλωσαν ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει 

και μια ερώτηση σχετική με πρακτικές προτάσεις ως προς τον εξοπλισμό και το 

απαιτούμενο υλικό για παιχνίδι, καθώς και κάποιες ερωτήσεις για τα είδη του 

παιχνιδιού που προτιμούν τα παιδιά με αυτισμό. Επίσης ανέφεραν ότι θα ήταν 

χρήσιμη μια ερώτηση για τα συναισθήματα των παιδιών με αυτισμό που παίζουν 

σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι των παιδιών αυτών, αλλά και γενικότερα στην 

εκπαίδευση, στη ζωή τους, τόσο στο χώρο εκπαίδευσης, όσο και στο σπίτι. Τέλος 

κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς έκαναν κάποια σχόλια για το παιχνίδι των παιδιών 

με αυτισμό. Υποστήριξαν, λοιπόν, ότι το παιχνίδι πρέπει να εντάσσεται μέσα στα 

πλαίσια του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε παιδιού. Για να γίνει όμως 

αυτό θα πρέπει και αυτοί που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα παιχνιδιού να γνωρίζουν 

πώς θα το χρησιμοποιήσουν. Επίσης πρέπει να υπάρχει καλή γνώση όλων των τύπων 

του παιχνιδιού και των σταδίων εξέλιξης των διαφορετικών αυτών ειδών παιχνιδιού 

(από τη γέννηση ως τα επτά έτη), σε ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης. Έτσι σε ένα παιδί 

με αυτισμό που δεν ανέχεται δίπλα του άλλο παιδί, δεν θα προσπαθούν οι 

εκπαιδευτικοί  να αναπτύξουνε συνεργατικό παιχνίδι, αλλά στόχος θα είναι να 

περάσει το παιδί σταδιακά από το μοναχικό στο παράλληλο παιχνίδι κ.ο.κ. Τέλος οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί επισήμαναν πως το ειδικό σχολείο ευνοεί κυρίως την 

ανάπτυξη του συνεργατικού-ομαδικού παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό. Προσωπικά, 

θεωρώ πως κάποια παιδιά με αυτισμό μπορούν να επωφεληθούν κοινωνικά και 

ακαδημαϊκά από την ένταξη τους στο γενικό σχολείο και να αναπτύξουν το παιχνίδι 

τους. Ωστόσο αυτό εξαρτάται από την κατάλληλη υποστήριξη από εξειδικευμένο 

προσωπικό. Επίσης συμφωνώ με τους εκπαιδευτικούς που υποστήριξαν πως ο τύπος 

του σχολείου που θα βοηθήσει τα παιδιά με αυτισμό να αναπτύξουν ομαδικό παιχνίδι 

εξαρτάται από το κάθε παιδί και από τη σοβαρότητα της κατάστασης του. Ένα παιδί 

που έχει πολλά προβλήματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας και βρίσκεται «βαθιά» 

στο φάσμα του αυτισμού θα επωφεληθεί περισσότερο στο ειδικό σχολείο. Η έρευνα 

υποστηρίζει την ανάπτυξη του συνεργατικού-ομαδικού παιχνιδιού και τη δημιουργία 

κοινωνικών επαφών των παιδιών με αυτισμό με τους συνομηλίκους τους στο γενικό 

σχολείο. Για να μπορέσει όμως να επιτευχθεί αυτό πρέπει να οι εκπαιδευτικοί να 

λαμβάνουν υπόψη τους τα διαφορετικά εκπαιδευτικά και συναισθηματικά 



ενδιαφέροντα των παιδιών με αυτισμό και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους (Gregor, 

Campbell, 2001). 

Οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων, από την άλλη, σημείωσαν ότι είναι πολύ 

δύσκολο να δοθεί μια γενική απάντηση στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που 

αφορούν στη χρονική διάρκεια του προγράμματος θεραπείας και του προγράμματος 

παρέμβασης που εφαρμόζεται με τη χρήση του παιχνιδιού. Για το κάθε παιδί ο χρόνος 

που αφιερώνεται για θεραπεία είναι διαφορετικός. Οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων 

δουλεύουν εξατομικευμένα με κάθε παιδί με αυτισμό, θέτουν διαφορετικούς στόχους 

και το διάστημα υλοποίησης των στόχων αυτών εξαρτάται από τις δυνατότητες του 

κάθε παιδιού, από το βαθμό σοβαρότητας της κατάστασης του και από την 

ανταπόκριση του παιδιού στο πρόγραμμα. Εξάλλου τα παιδιά με αυτισμό δεν είναι 

πάντα δεκτικά σε κάποιες παρεμβάσεις. Έτσι δεν ήταν εύκολο για πολλές από τις 

ειδικότητες να απαντήσουν με σαφήνεια τις ερωτήσεις που αφορούσαν στη διάρκεια 

της θεραπευτικής συνεδρίας, στο χρόνο από την κάθε συνεδρία που αφιερώνουν στο 

παιχνίδι και σε ερωτήσεις σχετικά με το χρονικό διάστημα μιας ολοκληρωμένης 

θεραπείας και το χρονικό διάστημα εφαρμογής του προγράμματος παιχνιδιού.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι το δείγμα των γονέων που συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια είναι πολύ μικρό και αυτό δεν επιτρέπει κάποια σύγκριση των 

γονέων με τις άλλες δύο ομάδες. Πάντως και οι γονείς υποστήριξαν τη σημασία του 

παιχνιδιού για τα παιδιά τους και δήλωσαν πως τα παιδιά τους παρακολουθούν 

κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης μέσω του παιχνιδιού.  

Οι γονείς ανέφεραν, σχετικά με το παιχνίδι των παιδιών τους, ότι τα παιδιά τους 

προτιμούν να παίζουν με τους ίδιους και γενικά με ενήλικες και όχι τόσο με τα 

αδέρφια τους. Σε αυτό συμφώνησαν και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υποστήριξαν πως 

τα παιδιά με αυτισμό προτιμούν να παίζουν μαζί τους και όχι με τα άλλα παιδιά της 

τάξης. Αυτή η επιθυμία των παιδιών με αυτισμό για αλληλεπίδραση και παιχνίδι 

περισσότερο με ενήλικες, από ό,τι με συνομηλίκους τους επιβεβαιώνεται και από την 

βιβλιογραφία (Mchale/Simeonson, 1980). Σε ό,τι αφορά στα αδέρφια των παιδιών με 

αυτισμό, οι γονείς δήλωσαν πως συνήθως δεν θέλουν να παίζουν με το παιδί με 

αυτισμό. Η άρνηση των αδερφών για παιχνίδι και αλληλεπίδραση με τα παιδιά με 

αυτισμό επιβεβαιώθηκε και προηγουμένως από τη βιβλιογραφία (Kassari/ 

Sigman/Mundy 1988; Watson 1998). Όπως αναφέρθηκε, σε σχετικό κεφάλαιο, τα 

αδέρφια των παιδιών με αυτισμό υιοθετούν έναν ατομικιστικό τρόπο ζωής, 

αγνοώντας το πρόβλημα. Δε συμμετέχουν σε τίποτα, βάζοντας μια ασφαλιστική 



δικλείδα για το άτομό τους και διαφοροποιούν τη στάση τους από την υπόλοιπη 

οικογένεια. Πολλές φορές τα αισθήματα των αδερφών των παιδιών με αυτισμό είναι 

αμφιθυμικά. Διαθέσεις προστασίας και βοήθειας εναλλάσσονται με διαθέσεις 

παραίτησης (Γκονέλα, 2006). 

Επίσης, οι γονείς αξιολόγησαν το παιχνίδι των παιδιών τους κυρίως ως 

παράλληλο, μοναχικό, αισθησιοκινητικό και διερευνητικό και λιγότερο ως 

συντροφικό, συνεργατικό, λειτουργικό και συμβολικό. Οι απόψεις αυτές των γονέων 

συμφωνούν και με τα όσα αναφέρθηκαν από την βιβλιογραφία. Έτσι, όπως 

προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, το παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό είναι 

κυρίως αισθησιοκινητικό (επιλέγουν να παίζουν με αντικείμενα που βασίζονται στην 

αισθητηριακή διέγερση που παρέχουν), μοναχικό (είναι πολύ δύσκολο να αναπτύξουν 

κοινωνικό παιχνίδι). Το παιχνίδι τους είναι και εξερευνητικό, αλλά χαμηλής 

ποιότητας, αφού τα παιδιά δεν είναι περίεργα να εξερευνήσουν τα παιχνίδια, παρά 

μόνο προβαίνουν σε κάποιους αδιαφοροποίητους χειρισμούς αντικειμένων και τα 

χρησιμοποιούν με στερεότυπο τρόπο (Jordan, 2000). Το συμβολικό παιχνίδι 

απουσιάζει παντελώς (Jordan/Powell, 2001). Το λειτουργικό τους παιχνίδι είναι 

επίσης προβληματικό. Δε συμμετέχουν σε σύνθετο λειτουργικό παιχνίδι παρά μόνο 

σε απλό λειτουργικό παιχνίδι (Williams, 2003).  

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα κατασκευάστηκε με βάση την αρθρογραφία και τη 

βιβλιογραφία σχετικά με το παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό. Είναι, δηλαδή, 

αυτοσχέδιο, καθώς δεν υπάρχει κάποιο παρόμοιο ερωτηματολόγιο που να αναφέρεται 

στις απόψεις-στάσεις των εκπαιδευτικών, και των γονέων σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι 

των παιδιών με αυτισμό. Επιπλέον, αν και το δείγμα των εκπαιδευτικών και των 

εκπροσώπων των ειδικοτήτων ήταν αρκετά ικανοποιητικό, ωστόσο πολλοί από τους 

εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων που συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια δεν είχαν την απαραίτητη κατάρτιση στον αυτισμό και 

συγκεκριμένα στο παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό. Συνεπώς οι απόψεις τους για το 

παιχνίδι των παιδιών χαρακτηρίζονται από κάποια επιφυλακτικότητα. Επίσης, το 

δείγμα των γονέων ήταν πολύ μικρό και έτσι δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικό 

των απόψεων των γονέων παιδιών με αυτισμό. Συνεπώς τα αποτελέσματα από την 

επεξεργασία του ερωτηματολογίου δε μπορούν να γενικευτούν για όλους τους 

εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους ειδικοτήτων που ασχολούνται με παιδιά με 

αυτισμό και για όλους τους γονείς παιδιών με αυτισμό. Τέλος είναι σημαντικό να 



αναφερθεί ότι δεν έγινε test-retest, δηλαδή δεν ξαναμοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια 

στους εκπαιδευτικούς-εκπροσώπους ειδικοτήτων και γονείς που συμπλήρωσαν τα 

αρχικά ερωτηματολόγια προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο παραμένουν ίδιες οι 

απόψεις τους για τη χρήση και τη συμβολή του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό και 

αυτό γιατί είναι δύσκολο να δεχτούν αυτοί που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια να 

τα ξανασυμπληρώσουν.  

Τέλος, στο  μέλλον, θα ήταν χρήσιμη και η αλλαγή της μορφής κάποιων 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ώστε να επιτευχθεί και μία καλή παραγοντική 

ανάλυση. Έτσι,  στο ερωτηματολόγιο των εκπροσώπων των ειδικοτήτων προτείνεται 

η 11η και η 12η ερώτηση, που αφορούν στις ενδεχόμενες συμβουλές που παρέχουν οι 

εκπρόσωποι των ειδικοτήτων στους γονείς και στη συνεργασία των ειδικοτήτων με 

τον εκπαιδευτικό της τάξης, να έχουν σε επόμενη μελέτη διαβάθμιση τύπου Likert. 

Επίσης, θα ήταν χρήσιμο, σε μια μελλοντική χρήση του ίδιου ερωτηματολογίου, να 

γίνουν παράλληλα και συνεντεύξεις έτσι ώστε να αξιολογηθεί και η προσωπική 

άποψη των ερωτώμενων για τη χρήση του παιχνιδιού. Η συνέντευξη είναι μια πιο 

άμεση μέθοδος συλλογής δεδομένων. Η χορήγηση του ερωτηματολογίου  σε 

συνδυασμό με τις προσωπικές συνεντεύξεις θα απέδιδε καλύτερα και με περισσότερη 

ακρίβεια τις απόψεις των τριών ομάδων ως προς το παιχνίδι στα παιδιά με αυτισμό. 

 

Επίλογος 

Οι εκπαιδευτικοί, οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων και οι γονείς, λοιπόν, 

πιστεύουν στη θετική συμβολή του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό και στη 

σημασία του παιχνιδιού στην εκπαίδευση και θεραπεία των παιδιών με αυτισμό.  

Ωστόσο είναι αναγκαία, όμως, η επιμόρφωση και η κατάρτιση εκπαιδευτικών, 

εκπροσώπων των ειδικοτήτων, αλλά και γονέων στους τρόπους χρήσης του 

παιχνιδιού στο εκπαιδευτικό και θεραπευτικό πρόγραμμα των παιδιών με αυτισμό. Το 

παιχνίδι είναι η πιο ευχάριστη δραστηριότητα για όλα τα παιδιά και πρέπει να 

περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων ως μία 

ξεχωριστή ενότητα. Είναι αναγκαίο οι αρμόδιοι του υπουργείου να 

συνειδητοποιήσουν την αξία του παιχνιδιού για τα παιδιά με αυτισμό και τη συμβολή 

του στη βελτίωση του κοινωνικού και του επικοινωνιακού τομέα. Επίσης το 

υπουργείο πρέπει να φροντίσει για την κατάλληλη οργάνωση του σχολικού χώρου 

και των αιθουσών διδασκαλίας, ώστε να ευνοούν την ανάπτυξη του παιχνιδιού και 



επιπλέον να παρέχει στους εκπαιδευτικούς και στους εκπροσώπους των ειδικοτήτων 

τα κατάλληλα υλικά για την ανάπτυξη του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό.  

Στο μέλλον είναι αναγκαία περαιτέρω έρευνα που θα καταδεικνύει τη στάση των 

εκπαιδευτικών, των εκπροσώπων ειδικοτήτων και των γονέων απέναντι στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό και που θα παρέχει χρήσιμες 

και συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χρήση του παιχνιδιού από εκπαιδευτικούς, 

τους διάφορους ειδικούς και τους γονείς. Οι γονείς μπορούν να δώσουν τις πιο 

χρήσιμες πληροφορίες για το παιχνίδι του παιδιού τους και να βοηθήσουν τους 

ειδικούς στο έργο τους. Άρα είναι σημαντικό, η έρευνα να στραφεί και στην ομάδα 

των γονέων. Επίσης πρέπει να ερευνηθεί περισσότερο η αποτελεσματικότητα της 

χρήσης του παιχνιδιού στην εκπαίδευση και θεραπεία των παιδιών με αυτισμό και να 

δοθεί έμφαση από τους αρμόδιους στο σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων 

παρέμβασης με τη χρήση του παιχνιδιού. Βέβαια η έρευνα για την 

αποτελεσματικότητα της χρήσης του παιχνιδιού θα ήταν καλύτερο να 

προσανατολίζεται μόνο στους εκπαιδευτικούς και στους εκπροσώπους των 

ειδικοτήτων που είναι έμπειροι και καταρτισμένοι στον αυτισμό και στο παιχνίδι των 

παιδιών με αυτισμό προκειμένου να προκύψουν αξιόπιστα συμπεράσματα. Επιπλέον, 

θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθούν εμπειρικά οι θεραπευτικές επιδράσεις του 

παιχνιδιού μεταξύ παιδιών με αυτισμό με διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητας. Το 

κάθε παιδί με αυτισμό είναι διαφορετικό και έτσι είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε 

γενικευμένα συμπεράσματα για το παιχνίδι όλων των παιδιών με αυτισμό. Χρειάζεται 

επίσης η έρευνα να στραφεί περισσότερο και στους παράγοντες που επηρεάζουν ή 

διευκολύνουν το παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό, όπως είναι για παράδειγμα η 

χρήση της μίμησης, η χρήση καθοδηγητικού παιχνιδιού, η χρήση συγκεκριμένων 

παιχνιδιών, κ.α. Παράλληλα ίσως θα ήταν ωφέλιμη και η μελέτη του παιχνιδιού των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης από τους εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους των 

ειδικοτήτων. Έτσι θα βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι των 

ειδικοτήτων, ώστε να σχεδιάζουν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης μέσω του 

παιχνιδιού, που θα είναι χρήσιμα και αποτελεσματικά στα παιδιά με αυτισμό. Ακόμη, 

πρέπει να δοθεί σημασία και στην αξιολόγηση των παιδιών με αυτισμό μέσα από το 

παιχνίδι. Είναι αναγκαίο να διερευνηθεί η χρησιμότητα του παιχνιδιού στην 

αξιολόγηση της γνωστικής ανάπτυξης και μάθησης των παιδιών με αυτισμό, καθώς 

και ο ρόλος του παιχνιδιού στη θεραπευτική παρέμβαση. Είναι αναγκαία και η 

περαιτέρω έρευνα για το ρόλο του παιχνιδιού στη θεραπευτική παρέμβαση και για 



την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού συμπεριφορικών μεθόδων θεραπείας και 

παιγνιοθεραπείας στα παιδιά με αυτισμό.   
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“Imagine that you have forgotten about emotions, and now have no idea how to 

feel happy or sad. 
Imagine that you have erased the idea of people from your mind, and find that 

everyone looks and feels just the same - even your closest partners. 
Imagine that someone swapped your body while you were sleeping, and you woke 
up to find that you have an odd, uncomfortable body that just won't cooperate 

with you. 
Imagine living like this day after day, not knowing that it is possible to live 

otherwise”. 
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