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Περίληψη 

Τα παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού  (ΔΦΑ), χαρακτηρίζονται από 

σημαντικές δυσκολίες στις αμοιβαίες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, στις δεξιότητες 

επικοινωνίας, στην δημιουργική φαντασία, καθώς και από περιορισμένα, 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα ενδιαφερόντων και συμπεριφορών. Η κατηγοριοποίηση των 

παιδιών με ΔΦΑ, σε υψηλή, μέτρια, και χαμηλή λειτουργικότητα, φανερώνει ότι υπάρχει 

διακύμανση στην ένταση και το είδος των συμπτωμάτων.  Πιο συγκεκριμένα, η κάθε 

περίπτωση είναι μοναδική και χρήζει ιδιαίτερου χειρισμού. Παρουσιάζουν ελλείμματα, 

κατά κύριο λόγο, στις κοινωνικές δεξιότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται η εγγύτητα, η 

βλεμματική επαφή, η κοινωνική πρωτοβουλία, η παράλληλη δραστηριότητα, οι σχέσεις, 

η συνεργασία με τα άλλα παιδιά και οι δεξιότητες αμοιβαιότητας και μοιράσματος. 

Επιπλέον παρατηρείται ακατάλληλη συμπεριφορά και ελλείμματα  στην επικοινωνία, 

στην  συναισθηματική ανάπτυξη, στις ικανότητες μάθησης, στη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα.  

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες και παρεμβάσεις με σκοπό την βελτίωση 

των παραπάνω ελλειμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η τέχνη αποτελεί ένα μέσο ανάπτυξης 

και βελτίωσής τους.  Στο τρίτο μέρος της εργασίας θα αναφερθούμε στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τη σημασία των εικαστικών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παιδιών με 

διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, με βάση τα ερευνητικά μας δεδομένα. Απόψεις 

αλλά και παρεμβάσεις εκπαιδευτικών, εικαστικών θεραπευτών, ειδικών παιδαγωγών και 
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άλλων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στα εικαστικά, με παιδιά με ΔΦΑ, έχουν 

καταγραφεί στην παρούσα εργασία και επιβεβαιώνουν τα παραπάνω.  

To πρώτο κομμάτι της εργασίας αφορά την εικαστική προσέγγιση γενικά. 

Αρχικά,  διευκρινίζεται η ορολογία της και αναφέρεται η ιστορία της. Γίνεται αναφορά 

επίσης, στη σχέση της με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, στα στάδια καλλιτεχνικής ανάπτυξης 

και στις προϋποθέσεις δημιουργικής ανάπτυξης. Πραγματοποιείται ακόμη, περιγραφή 

της θεραπευτικής διαδικασίας σε περιβάλλον κλινικής και στο σχολικό περιβάλλον. 

Σημαντικός είναι και ο ρόλος του εικαστικού. Τονίζεται επίσης, η σημασία των 

εικαστικών υλικών και τα οφέλη της εικαστικής θεραπείας σε όλες τις ηλικίες. Επιπλέον,  

η εικαστική θεραπεία ωφελεί παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

Είναι συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις που προάγουν τη δημιουργία στα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες, καθώς και το πλαίσιο διδασκαλίας. Πολλές είναι οι προσεγγίσεις για τη 

διδασκαλία των εικαστικών στα παιδιά αυτά.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη 

συμπερίληψη, την ομαδική εργασία και τη θεραπεία της οικογένειας. 

Το δεύτερο κομμάτι της εργασίας αφορά τα εικαστικά, σε σχέση με τις 

διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Αρχικά, αναφέρονται τα στάδια ανάπτυξης του 

σχεδίου των παιδιών με ΔΦΑ και τα χαρακτηριστικά των έργων τους. Ιδιαίτερη αναφορά 

γίνεται στη δημιουργικότητα, στη φαντασία τους, στις νοητικές τους αναπαραστάσεις 

τους. Η ενσωμάτωση των εικαστικών στην πρώιμη παρέμβαση παιδιών με διαταραχές 

στο φάσμα του αυτισμού θεωρείται σημαντική. Παρατηρούνται θετικά αποτελέσματα 

μέσω της θεραπείας των εικαστικών, σε όλες τις ηλικίες ατόμων με ΔΦΑ. Τα εικαστικά  

οδηγούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε παιδιά με ΔΦΑ, αρκεί να πραγματοποιούνται 

ποιοτικά. Εικαστικές προσεγγίσεις, όπως η εργασία σε ομάδες, η και η συμπερίληψη 
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επισημαίνονται ως σημαντικές. Η συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων με ΔΦΑ σε 

συνεργατικά οργανωμένα κοινοτικά προγράμματα και στα σχολεία προάγει την 

ανάπτυξή τους.  Εκτός από τα πλεονεκτήματα των εικαστικών, επισημαίνονται τόσο τα  

εμπόδια όσο και προτάσεις για μελλοντικές παρεμβάσεις.  
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Α΄ Μέρος 

1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

1.1 Η ιστορία της εικαστικής παρέμβασης 

 Από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας η τέχνη χρησιμοποιήθηκε και ως μέσο 

επικοινωνίας και για θεραπευτικούς λόγους. Οι θεωρίες του Freud (1920) και του Jung 

(1921) υποστήριξαν την ιδέα ότι η έκφραση μέσω τέχνης και εικόνων είναι σημαντική 

για την αξιολόγηση και την θεραπεία στην ψυχιατρική. Ο Freud μίλησε για την ύπαρξη 

ενός ασυνείδητου νου και ενός εσωτερικού κόσμου με φαντασίες και όνειρα με νόημα, 

ενώ ο Jung πίστεψε σε καθολικά αρχέτυπα και σύμβολα και εξερεύνησε την ψυχή τη 

δική του και των ασθενών του, μέσω της εικαστικής έκφρασης (Malchiodi, 2006).  

 Από τα πρώτα της βήματα η θεραπευτική χρησιμοποίησε τα εικαστικά στα 

ιδρύματα, αρχικά για να περνά η ώρα και αργότερα ως ψυχαγωγία, που εξελίχθηκε ως 

εργασιοθεραπεία (Reisby, 1981). Το ενδιαφέρον των ψυχιάτρων για τα έργα και την 

παθολογία των ασθενών και διάσημων καλλιτεχνών έθεσε τις βάσεις της θεραπείας μέσω 

των εικαστικών. Ωστόσο η αξία των εικαστικών στη θεραπεία έγινε κατανοητή, ότι 

δηλαδή μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ενεργά και όχι μόνο για ψυχολογικούς λόγους 

(Minde, 1994).  

 Η εικαστική παρέμβαση ως πρακτική μέθοδος υπήρχε από τα μισά του 20
ου

  

αιώνα. Κατά τη δεκαετία του 1940, μια Βρετανίδα καλλιτέχνιδα, η  Hill, παρατήρησε την 

αξία των εικαστικών κατά τη νοσηλεία της σε σανατόριο, λόγω φυματίωσης. Θεώρησε 
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ότι τα εικαστικά ήταν ένα είδος θεραπείας και αποτέλεσε την πρώτη εικαστική 

θεραπεύτρια. Ταυτόχρονα, στις Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής, η Naumburg (1947), 

παρατήρησε και κατέγραψε ότι η έκφραση μέσω των εικαστικών ήταν ένας τρόπος 

εκδήλωσης της φαντασίας του ασυνείδητου. Η ίδια ήταν από τις πρώτες που επιχείρησε 

να σκιαγραφήσει την θεραπεία των εικαστικών ως μια ξεχωριστή μορφή ψυχοθεραπείας, 

προτείνοντας τις εικόνες που έφτιαχναν οι ασθενείς σαν συμβολικό λόγο. Επίσης, ο 

παιδοψυχίατρος Winnicott (1971) προώθησε τα εικαστικά ως μια δημιουργική 

διαδικασία και ως μια αντανάκλαση των σκέψεων των συναισθημάτων, της φαντασίας 

και των εσωτερικών συγκρούσεων. Τη δεκαετία του 1970, η θεραπεία μέσω των 

εικαστικών αναδύθηκε ως μια θεραπεία με εξειδικευμένες προσεγγίσεις στην 

αξιολόγηση και την κλινική πρακτική (Malchiodi, 2006). 

 Οι σχετικές με την εικαστική παρέμβαση έρευνες ξεκίνησαν από το εθνικό 

κέντρο έρευνας (NIH) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το 1958, με τη 

Kwiatkowska, της οποίας το έργο συνεισέφερε στην εφαρμογή της εικαστικής 

προσέγγισης σε οικογένειες. Επιπλέον,  η Wadeson ήταν από τις πρώτες που έκανε 

έρευνες σχετικές με την ψυχοδυναμική της εικαστικής προσέγγισης (Robb, 2012).  

1.2 Τι είναι η εικαστική παρέμβαση 

 Η εικαστική παρέμβαση προέρχεται από δύο κυρίως τομείς: την εικαστική τέχνη 

και την ψυχολογία. Έχουν παίξει, όμως, σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή της και άλλοι 

σχετικοί τομείς. Παρέμβαση μέσω των εικαστικών σημαίνει στην κυριολεξία η χρήση 

των εικαστικών με θεραπευτικό σκοπό. Ζητείται από τους ασθενείς να εκφράσουν τα 

συναισθήματα, τα όνειρα και τα εσωτερικά τους βιώματα μέσω ποικίλων καλλιτεχνικών 

μέσων, όπως η ζωγραφική, ο πηλός και άλλα εικαστικά μέσα. Το έργο τέχνης θεωρείται 
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αναπαράσταση του αντικειμενικού κόσμου, αλλά το άτομο που δημιουργεί το έργο 

προβάλλει πάνω του και τμήματα του εαυτού του  (Minde, 1994,  Haque & Haque, 

2015). Κατά τη Hall (1997), η εικαστική παρέμβαση προσφέρει έναν τρόπο εξερεύνησης 

και έκφρασης περιοχών του εαυτού μας που βρίσκονται πέρα από εκεί που φτάνουν οι 

λέξεις και μπορεί να φτιάξει μια γέφυρα ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό 

κόσμο και να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση μεταξύ τους. Στην πράξη, οι 

πλέον αρμόδιοι για να κρίνουν την αποτελεσματικότητα της εικαστικής προσέγγισης και 

οι μόνοι που μπορούν να την κατανοήσουν πραγματικά είναι εκείνοι που την έχουν 

βιώσει άμεσα. Δεδομένου ότι η εικαστική παρέμβαση αφορά την ανάπτυξη μέσω της 

ψυχής και τη βαθιά και μακροπρόθεσμη αλλαγή, οι θεραπευτές δεν την καταλαβαίνουν 

τη στιγμή που συμβαίνει, αλλά αρχίζουν κάτι να καταλαβαίνουν πολύ αργότερα.  

 Σύμφωνα με τον Robbins (1987), στην παρέμβαση οι ασθενείς όπως και ο 

θεραπευτής προσπαθούν να βρουν μέσα τους τον καλλιτέχνη. Η θεραπευτική διαδικασία 

για τους ασθενείς είναι μια συνεχής πάλη για να ανακαλύψουν εσωτερικές 

αναπαραστάσεις και σύμβολα και να τους δώσουν μορφή. Οι θεραπευτές  παρέχουν 

υποστηρικτικό περιβάλλον που θα προσφέρει στους ασθενείς το χώρο, την ενέργεια και 

την ορμή για να αλλάξουν. 

1.3 Η εικαστική παρέμβαση και ο εγκέφαλος 

Οι Lusebrink και Alto (2004)  παρουσιάζουν στην εργασία τους τις βασικές περιοχές του 

εγκεφάλου που ενεργοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα έκφρασης στην θεραπεία μέσω 

των εικαστικών. Το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου εμπλέκεται στις αναλυτικές και 

διαδοχικές διαδικασίες, ενώ το δεξί ασχολείται με ενστικτώδεις και συγκριτιστικές 

διαδικασίες. Η λεκτική επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται κυρίως στο αριστερό 
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ημισφαίριο, το οποίο επίσης, ελέγχει τις σειριακές κινήσεις. Στο δεξί ημισφαίριο γίνεται 

η οπτικό -  χωρική επεξεργασία των πληροφοριών,  η σύλληψη των οπτικών εικόνων και 

η οπτική μνήμη. Εκεί μάλιστα, γίνεται ο διαχωρισμός του χρώματος και της απόχρωσης 

και η ενσωμάτωση πληροφοριών από λεπτομέρειες πιο εύκολα, σε σύγκριση με το 

αριστερό ημισφαίριο.   

 Το αριστερό και το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, σχετίζονται με διαφορετικές 

λειτουργίες. Το αριστερό επεξεργάζεται τις λεκτικές πληροφορίες, ενώ το δεξί 

επεξεργάζεται τις οπτικο-χωρικές πληροφορίες, τις εικόνες και την οπτική μνήμη.  Το 

αριστερό σχετίζεται με το να δίνει λεπτομέρειες  σε εικόνες και το δεξί έχει σχέση με την 

αντίληψη των περιγραμμάτων. Η Malchiodi (2003) και McNamee (2004) πιστεύουν ότι η 

θεραπεία των εικαστικών διευκολύνει την ενεργοποίηση των αισθήσεων και εμπλέκει 

διάφορα σημεία του εγκεφάλου, που σχετίζονται με την επεξεργασία κινητικών και 

σωματοαισθητικών πληροφοριών. Η θεραπεία των εικαστικών θεωρείται παρέμβαση που 

εμπλέκει το σώμα και το μυαλό, μέσω της ικανότητάς της να μειώνει το έντονο άγχος 

(Achterberg, DOssey & Kolkmeier, 1994)  και δημιουργεί και την αίσθηση της ευεξίας 

(Dissanayake, 1992, Kaplan, 2000).  

 Κατά τη δημιουργική διαδικασία, πραγματοποιείται συνδυασμός κινητικών και 

αντιληπτικών δεξιοτήτων, που μετριάζουν το άγχος. Επιπλέον, η σχέση μεταξύ 

θεραπευτή και ασθενούς είναι απαραίτητη για τη  φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου 

και για την οργάνωση νευρολογικών δομών, που περιλαμβάνουν το συναίσθημα, τη 

μνήμη και την παρακίνηση (Thorogood, 2009,  Hass – Cohen, 2008). Η δημιουργική 

δραστηριότητα διευκολύνει την απόκτηση γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

Ίδια νευρολογικά μονοπάτια ενεργοποιούνται κατά τη γλωσσική ανάπτυξη και κατά τη 
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δημιουργική απασχόληση. Η ενίσχυση των γλωσσικών ικανοτήτων μέσω των εικαστικών 

προάγει την ικανότητα του ασθενούς να αποκτά σχέσεις και να αλληλεπιδρά. Η 

επικοινωνία μέσω των εικαστικών ενεργοποιεί εγκεφαλικές δομές που οδηγούν στην 

ευχαρίστηση. Η ανάπτυξη τεχνικών και δεξιοτήτων μέσω των εικαστικών, αυξάνει τα 

επίπεδα σεροτονίνης, που βοηθάει στην στη ρύθμιση της διάθεσης (Melchiodi, 2003).Τα 

εγκεφαλικά κέντρα των συναισθημάτων συνδέονται με τα κέντρα της επικοινωνίας, 

μέσω των εικαστικών (MacName, 2004). Ακόμη, η ενασχόληση με τα εικαστικά υλικά 

δημιουργεί άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά ερεθίσματα, που οδηγούν σε 

προσαρμοστικές συμπεριφορές και σκέψεις (Case & Dalley, 2006). Ίδιες εγκεφαλικές 

περιοχές ενεργοποιούνται τόσο στο θεραπευτή όσο και στον ασθενή κατά τη θεραπεία 

των εικαστικών, πράγμα που αποδεκνύει ότι η θεραπεία διευκολύνει τη μάθηση μέσω 

της μίμησης (Gallese, 2006, Rizzolatti & Craighero, 2004).  

 Η θεραπευτική δημιουργική διαδικασία μπορεί να διεγείρει  τις κινητικές, 

αισθητηριακές και αντιληπτικές δομές του εγκεφάλου (Hass-Cohen, 2008). Η 

δημιουργικότητα, σε συνδυασμό με τις θετικές ψυχολογικές εμπειρίες, μπορούν να 

οδηγήσουν στην αναδημιουργία εγκεφαλικών νεύρων (Rossi, 2002). 

1.4 Διάφορες προσεγγίσεις της εικαστικής παρέμβασης 

1.4.1. Ψυχαναλυτικές και αναλυτικές προσεγγίσεις. Οι θεραπευτές που χρησιμοποίησαν 

τις προσεγγίσεις αυτές, όπως ο Freud (1920), o Jung (1970), η Naumburg (1973), η 

Kramer (2001), Η Levick (1983), ο Winnicott (1971), τόνισαν τη σημασία της 

αυθόρμητης ζωγραφικής, ως αναπαράστασης και προβολής  των σκέψεων και των 

συναισθημάτων του ασυνείδητου. Οι θεραπευτές αυτοί έδωσαν έμφαση στο περιεχόμενο 

των ονείρων και της φαντασίας, βοηθώντας τους ασθενείς να βγάλουν στην επιφάνεια 
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πιθανά νοήματα. Οι πιο διαδεδομένες ψυχαναλυτικές τεχνικές είναι οι εξής: α) η 

μεταφορά (tranfrerence), είναι η ασυνείδητη προβολή των συναισθημάτων του ασθενούς 

προς το θεραπευτή μέσω της εικαστικής έκφρασης, β) η αυθόρμητη έκφραση 

(spontaneous expression) είναι η μη κατευθυνόμενη από το θεραπευτή δημιουργία μέσω 

των εικαστικών, γ) η ενεργή φαντασία (active imagination) είναι, σύμφωνα με τον Jung, 

ο τρόπος απελευθέρωσης από το άτομο της δημιουργικότητάς του, παρακινούμενος από 

τη φαντασία και τα όνειρα και δ) ο μεταβατικός χώρος και τα μεταβατικά αντικείμενα 

(transitional space and transitional objects). Ο χώρος της εικαστικής διαδικασίας 

αποτελεί το μεταβατικό μέσο για την ανάδυση και την ανάπτυξη αντικειμενικών 

σχέσεων μεταξύ θεραπευτή και ασθενούς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται αποτελούν 

μέσο μετάβασης νοημάτων που δε φαίνονται (Malchiodi, 2006).  

1.4.2 Ανθρωπιστικές προσεγγίσεις. Οι περισσότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις της 

θεραπείας των εικαστικών δίνουν έμφαση στη μεταφορά των άσχημων συναισθημάτων 

και βιωμάτων, μέσω της εικαστικής έκφρασης για να μειωθούν και να ξεπεραστούν. Οι 

πιο γνωστές ανθρωπιστικές προσεγγίσεις μέσω των εικαστικών είναι η επικεντρωμένη 

στον άνθρωπο προσέγγιση και οι προσεγγίσεις «Geslat». Σύμφωνα με την πρώτη, ο 

θεραπευτής συναισθάνεται και παρατηρεί προσεκτικά ό,τι κάνει και λέει ο ασθενής, ζητά 

διευκρινίσεις για να τον βοηθήσει και τον ενθαρρύνει να επικοινωνεί μαζί του.  Οι 

προσεγγίσεις «Geslat» δίνουν έμφαση στις δημιουργικές δραστηριότητες, μέσω των 

οποίων αναγνωρίζονται τα προβλήματα και παροτρύνουν τον ασθενή να εξωτερικεύσει 

προσωπικά του νοήματα και να τα αντιμετωπίσει (Malchiodi, 2006). 

1.4.3 Αναπτυξιακή εικαστική θεραπεία. Η αναπτυξιακή εικαστική θεραπεία 

χρησιμοποιείται σε ενήλικες, αλλά κυρίως σε παιδιά, καθώς η διαδικασία και το προϊόν 
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αντανακλά τις πτυχές ανάπτυξης του ανθρώπου. Σε αυτή την προσέγγιση η αξιολόγηση 

αγνοεί το συμβολικό περιεχόμενο και εστιάζει στην σύγκριση της καλλιτεχνικής 

έκφρασης του παιδιού με το τι είναι φυσιολογικό για την κάθε ηλικία. Ο θεραπευτής 

χρησιμοποιεί τα αναπτυξιακά στάδια σαν σκελετό για την αξιολόγηση της κίνησης, των 

γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Τόσο το καλλιτεχνικό προϊόν όσο και η 

διαδικασία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των παραπάνω.  

 Σημαντικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της εικαστικής 

θεραπείας είναι  α) η διέγερση των αισθήσεων (sensory stimulation), με τη βοήθεια του 

θεραπευτή, που μέσα από δραστηριοτήτες εικαστικών και παιχνιδιού ενεργοποιεί την 

αφή, την κίνηση και άλλες αισθητηριακές εμπειριές, β) η απόκτηση δεξιοτήτων (skill 

acquisition) που περιλαμβάνει την εκμάθηση μια συγκεκριμένης δραστηριότητας μέσω 

σταδιακών βημάτων ή περιλαμβάνει την εκμάθηση νέων συμπεριφορών και τρόπων 

αλληλεπίδρασης με το θεραπευτή και με άλλους και γ) η προσαρμογή (adaptation) σε 

υλικά και δραστηριότητες. Ο θεραπευτής δίνει εναλλακτικά υλικά στον ασθενή και 

δείχνει διαφορετικούς τρόπους χρήσης του εξοπλισμού. Επίσης, το περιβάλλον των 

δραστηριοτήτων δεν αλλάζει και έχει την κατάλληλη θερμοκρασία για την καλύτερη 

προσαρμογή του ασθενούς (Malchiodi, 2006). 

1.5 Στάδια καλλιτεχνικής έκφρασης 

Στάδιο 1
ο
 : Μουτζούρα (18 μηνών – 3 χρόνων)  

 Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από μικρό έλεγχο των κινήσεων, όχι συνειδητή 

χρήση των χρωμάτων και τα εικαστικά βιώνονται ως μια ευχάριστη κιναισθητική 
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δραστηριότητα. Επίσης, στο στάδιο αυτό είναι περιορισμένη η διάρκεια προσοχής και 

δεν υπάρχει λόγος σχετικός με το δημιούργημα. 

Στάδιο 2
ο
 : Βασικές Μορφές (3-4 χρόνων) 

 Το νήπιο ακόμη κάνει μουτζούρες, τους δίνει όνομα, νόημα και εφευρίσκει 

ιστορίες για αυτές. Συνδέει τη μουτζούρα με τον κόσμο γύρω του, μιλάει για ότι 

φτιάχνει, η διάρκεια προσοχής είναι μικρή και η συγκέντρωση περιορισμένη. Επιπλέον, 

σχηματίζει συνδυασμούς των βασικών σχημάτων. 

Στάδιο 3
ο
 : Ανθρώπινες Μορφές και ξεκίνημα σχημάτων (4-6 χρόνων) 

 Αναδύονται ανθρώπινες μορφές στο στάδιο αυτό και κάποια παιδιά συσχετίζουν 

το χρώμα της ζωγραφιάς με ό,τι αντιλαμβάνονται από το περιβάλλον. Επικεντρώνονται 

στο σχεδιασμό της μορφής ή του αντικειμένου και όχι στο χρωματισμό του. Τοποθετούν 

τα αντικείμενα οπουδήποτε χωρίς να τα νοιάζει το μέγεθός τους και, επίσης δεν τα 

ενδιαφέρει η κατεύθυνση και η σχέση των αντικειμένων. 

4
ο
 Στάδιο: Ανάπτυξη ενός οπτικού σχήματος (6-9 χρόνων) 

 Προκύπτει στο στάδιο αυτό η ανάπτυξη των οπτικών συμβόλων ή σχημάτων για 

τις ανθρώπινες φιγούρες, τα ζώα, τα σπίτια, τα δέντρα και άλλα αντικείμενα του 

περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα σύμβολα τα κάνουν ίδια πάντα, όπως για παράδειγμα ένα 

κύκλο για το κεφάλι. Το χρώμα χρησιμοποιείται αντικειμενικά, όπως βρίσκεται στη 

φύση. Ακόμη, φτιάχνουν έδαφος και ουρανό, ζωγραφίζουν πράγματα που βρίσκονται 

μέσα σε άλλα, τα οποία δε φαίνονται στην πραγματικότητα, δίνουν βάθος στη ζωγραφιά 

τους και δίνουν μεγάλο μέγεθος σε ό,τι είναι σημαντικό για αυτά, άσχετα με το αν 

συμφωνεί με την ισορροπία της φύσης. 
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5
ο
 Στάδιο: Ρεαλισμός (9-12 ετών) 

 Τα παιδιά στο στάδιο αυτό δημιουργούν στις ζωγραφιές τους λεπτομέρειες που 

αντιλαμβάνονται ως ρεαλιστικές και χρησιμοποιούν το χρώμα με ακρίβεια όπως 

βρίσκεται στη φύση. Οι ανθρώπινες μορφές αναπαρίστανται με λεπτομέρειες και 

διαφοροποιούνται στα χαρακτηριστικά και το φύλο. Επίσης, απολαμβάνουν να 

ανακαλύπτουν νέα υλικά, αναπτύσσουν τεχνικές και μπορούν να δουλέψουν σε πιο 

σύνθετες δραστηριότητες. 

6
ο
 Στάδιο: Εφηβική Ηλικία (12 και πάνω) 

 Οι έφηβοι χρησιμοποιούν στις ζωγραφιές τους την προοπτική (βάθος) με 

ακρίβεια και πιο αποτελεσματικά, φτιάχνουν λεπτομέρειες, χρησιμοποιούν διάφορα 

υλικά με ευχέρεια, προσέχουν το χρώμα και το σχέδιο και φτιάχνουν και αφηρημένες 

εικόνες (Malchiodi, 2006). 
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Πίνακας 1.1 Στάδια καλλιτεχνικής έκφρασης 

Στάδια καλλιτεχνικής έκφρασης (Malchiodi, 2006) 

1)  Μουτζούρα (18 

μηνών – 3 χρόνων) 
Μικρός έλεγχος των κινήσεων, όχι συνειδητή χρήση των χρωμάτων, 

τα εικαστικά ως ευχάριστη κιναισθητική δραστηριότητα. 

περιορισμένη η διάρκεια προσοχής και δεν υπάρχει λόγος σχετικός με 

το δημιούργημα. 
2) Βασικές Μορφές (3-4 

χρόνων) 
Μουτζούρες με όνομα, νόημα, συνδέει τη μουτζούρα με τον κόσμο 

γύρω του, μιλάει για ότι φτιάχνει, η διάρκεια προσοχής είναι μικρή 

και η συγκέντρωση περιορισμένη. 
3) Ανθρώπινες Μορφές -

ξεκίνημα σχημάτων (4-6 

χρόνων) 

 Φτιάχνουν ανθρώπινες μορφές, συσχετίζουν το χρώμα της ζωγραφιάς 

με ό,τι αντιλαμβάνονται από το περιβάλλον, επικεντρώνονται στο 

σχεδιασμό όχι στο χρωματισμό, τοποθετούν τα αντικείμενα 

οπουδήποτε χωρίς να νοιάζονται για το μέγεθός τους ενδιαφέρονται 

για την κατεύθυνση και τη σχέση των αντικειμένων. 
4) Ανάπτυξη ενός 

οπτικού σχήματος (6-9 

χρόνων) 

Ανάπτυξη των οπτικών συμβόλων ή σχημάτων για τις ανθρώπινες 

φιγούρες, τα ζώα, τα σπίτια, τα δέντρα και άλλα αντικείμενα του 

περιβάλλοντος. Φτιάχνουν συγκεκριμένα σύμβολα, ίδια πάντα, όπως 

κύκλο για κεφάλι, το χρώμα χρησιμοποιείται αντικειμενικά, όπως 

βρίσκεται στη φύση, φτιάχνουν έδαφος, ουρανό, δίνουν βάθος στη 

ζωγραφιά τους και δίνουν μεγάλο μέγεθος σε ότι είναι σημαντικό για 

αυτά. 
5) Ρεαλισμός (9-12 ετών) Δημιουργούν στις ζωγραφιές τους (σχέδιο και χρώμα) λεπτομέρειες, 

απολαμβάνουν να ανακαλύπτουν νέα υλικά, αναπτύσσουν τεχνικές και 

μπορούν να δουλέψουν σε πιο σύνθετες δραστηριότητες. 

6) Εφηβική Ηλικία (12 

και πάνω) 
Χρησιμοποιούν στις ζωγραφιές τους την προοπτική (βάθος) με 

ακρίβεια και πιο αποτελεσματικά, φτιάχνουν λεπτομέρειες, 

χρησιμοποιούν διάφορα υλικά με ευχέρεια, προσέχουν το χρώμα και 

το σχέδιο και φτιάχνουν και αφηρημένες εικόνες. 

 

1.6 Προϋποθέσεις δημιουργικής ανάπτυξης 

Ένα «πλαίσιο ελευθερίας» είναι ένας τρόπος θεώρησης των κατάλληλων 

συνθηκών που ευνοούν την ανάπτυξη και είναι απαραίτητο για να μπορέσουν οι 

άνθρωποι να πραγματώσουν τις εσωτερικές δημιουργικές δυνατότητές τους. Πρέπει να 

εξασφαλίζεται το ψυχολογικό και φυσικό περιβάλλον το οποίο βοηθά τον καθένα να 

γίνει ο εαυτός του. Σημαντικό ρόλο παίζουν ο χώρος, ο χρόνος και τα υλικά. Επίσης, η 

τάξη, η σαφήνεια και η σταθερότητα της οργάνωσης των υλικών, των χώρων εργασίας 
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και του χρόνου είναι απαραίτητες. Σημαντικές προϋποθέσεις δημιουργικής ανάπτυξης 

αποτελούν και η ασφάλεια, ο σεβασμός, το ενδιαφέρον, η ευχαρίστηση και η υποστήριξη 

(Rubin, 1997). 

Σύμφωνα με την Rubin (1997), η ανάπτυξη  δεξιοτήτων που αφορούν το σχέδιο, 

τη ζωγραφική, τη γλυπτική και τις κατασκευές ακολουθούν τα εξής στάδια: α) χειρισμός: 

γνωριμία με τα υλικά, β) δημιουργία μορφών: όταν το παιδί ωριμάζει νοητικά και 

φυσιολογικά, αποκτά έλεγχο των κινήσεων και φτιάχνει μορφές, δηλαδή ξεχωριστά 

σχήματα ή αντικείμενα, τα οποία έχουν δική τους οντότητα, γ) απόδοση ονόματος, δ) 

αναπαράσταση, ε) έλεγχος των παρορμήσεων, στ) πειραματισμός και σταθεροποίηση 

στα έργα του, όπως και σε άλλους τομείς της συμπεριφοράς, ζ) νατουραλιστική 

απόδοση: μέρη του σώματος αναπαρίστανται σε όλο και περισσότερο ρεαλιστικές 

αναλογίες, οι σχέσεις με το χώρο γίνονται πιο ακριβείς και τα μεγέθη και τα χρώματα 

των αντικειμένων πλησιάζουν σταδιακά τον πραγματικό κόσμο και η) προσωποποίηση 

και αισθητικοποίηση: αναζητούν τα προσωπικά τους καλλιτεχνικά μέσα και θέματα για 

να εκφράσουν τις προσωπικές τους αντιλήψεις για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό τους 

κόσμο.  

1.7 Η σημασία των προληπτικών εικαστικών προγραμμάτων 

Στη μελέτη της FitzHerbert (1985), παιδιά υποβλήθηκαν σε συστηματικές 

καλλιτεχνικές δοκιμασίες από ηλικία νηπιαγωγείου ως τις τρεις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού και παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά τα πήγαιναν καλά στο σχολείο και στο 

περιβάλλον τους. Ακόμη και δύσκολες περιπτώσεις δούλευαν και έδειξαν κάποια 

προσαρμοστικότητα. Ενισχύθηκαν έτσι δυο υποθέσεις, ότι οι δάσκαλοι του δημοτικού 

μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια ποιοι από τους μαθητές τους  θα έχουν προβλήματα 
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στο γυμνάσιο και ότι μια συνειδητή προσπάθεια πρόληψης αποτρέπει αυτά τα θλιβερά 

αποτελέσματα, τουλάχιστον για ορισμένα από τα παιδιά. Περιέγραψε τις δυσκολίες 

εισαγωγής ενός τέτοιου προληπτικού προγράμματος, δεδομένου ότι αφορά διάφορους 

κλάδους και τη συνεργασία των κοινωνικών υπηρεσιών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

και άλλων φορέων. Συμπεραίνει όμως, ότι πρέπει να γίνονται προβλέψεις στα σχολεία 

για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η προληπτική προσέγγιση που δοκιμάστηκε 

πειραματικά σε παιδιά, προσφέρει ένα «δίχτυ ασφαλείας», κατάλληλο να αναγνωρίζει τα 

παιδιά «σε κίνδυνο» και να ασχολείται με τις ατομικές τους ανάγκες, πριν αυτές 

προκαλέσουν ανεξέλεγκτες συμπεριφορές, προβληματικές και για το σχολείο και για το 

παιδί. 

1.8 Διαγνωστικές διαδικασίες μέσω των εικαστικών 

 Πολλοί ψυχολόγοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τη ζωγραφική ως αξιόπιστο τρόπο 

για να εντοπίζουν σε ποιο σημείο ανάπτυξης βρίσκονται τα παιδιά (Harris, 1963, 

Koppitz, 1968) ανακάλυψαν επίσης ότι ο τρόπος που το παιδί ζωγραφίζει ένα πρόσωπο ή 

κάποιο άλλο θέμα συμβάλλει στην κατανόηση της προσωπικότητάς του. Καθώς άρχισαν 

να συγκεντρώνονται μεγάλα δείγματα σχεδίων από παιδιά διαφόρων ηλικιών με 

φυσιολογική ανάπτυξη, προκειμένου να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία των 

διαφόρων αναπτυξιακών σταδίων, αυξήθηκε και το ενδιαφέρον των ειδικών για ποικίλα 

ζητήματα, όπως το τι μπορούν να δείξουν οι ζωγραφιές ενός παιδιού για τη 

συναισθηματική του κατάσταση (Buck, 1948, Machover, 1949, Schildkrout, 1972) και 

κατά πόσον μπορούν να προβλέψουν την πιθανότητα εμφάνισης ενός μαθησιακού 

προβλήματος (Landsman & Dillard, 1967). Οι περισσότερες διαγνωστικές διαδικασίες 

μέσω της ζωγραφικής χρησιμοποίησαν προκαθορισμένα θέματα, όπως μια ανθρώπινη 
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μορφή, την οικογένεια, ένα ζώο, ένα σπίτι, τα οποία δεν καθορίζουν απλώς το τι θα 

ζωγραφιστεί άλλα και το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί. (Machover, 1949, Burns & 

Kaufman, 1979, 1972). Η ελεύθερη επιλογή θέματος ορισμένες φορές συνδυάζεται με 

προκαθορισμένα θέματα σε διαδικασίες που απαιτούν μια σειρά από ζωγραφιές (Schmidl 

– Waehner, 1946, Ulman, 1965). Η ελεύθερη επιλογή είναι επίσης περισσότερο 

συνηθισμένη στις συνεντεύξεις που χρησιμοποιούν διαφορετικά υλικά πέρα από το 

μολύβι και τα κραγιόνια. Ωστόσο, σπάνια προσφέρεται μεγάλη γκάμα υλικών μαζί με 

την ελεύθερη επιλογή του θέματος, εκτός από περιπτώσεις όπου οι θεραπευτές έχουν 

μελετήσει τα έργα τέχνης που δημιουργούνται αυθόρμητα στο σχολείο ή στη διάρκεια 

της θεραπείας κάτω από μη ελέγξιμες συνθήκες (Alschuler & Hattwick, 1947, Bender, 

1952). 

  H Rubin (1997) αναφέρει ότι, όταν εργαζόταν στο περιβάλλον του σχολείου ή της 

κλινικής, έβρισκε πολύ χρήσιμη για τη διάγνωσή της, την ελεύθερη επιλογή. Όταν 

οργάνωνε τις συνεντεύξεις της μέσω των εικαστικών ήθελε να συνδυάσει ελεύθερα και 

προκαθορισμένα θέματα, αλλά ανακάλυψε ότι τα ίδια τα παιδιά οργάνωναν την ώρα της 

συνέντευξης με προσωπικά συντονισμένους και αποκαλυπτικούς τρόπους, ώστε 

οποιαδήποτε εξωτερική επιβολή μέσων ή θεμάτων ήταν ανώφελη. Υπήρχαν περιπτώσεις, 

στις οποίες ενδεικνυόταν η χρήση προκαθορισμένων μέσων και θεμάτων, όπως η 

αξιολόγηση της οικογένειας μέσω των εικαστικών, αλλά για να μάθει κανείς κάποια 

γενικά πράγματα για το παιδί, για να καταλάβει πού βρίσκεται και τι το απασχολεί, η μη 

δομημένη προσέγγιση αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη σε πολλά και διαφορετικά 

περιβάλλοντα. 
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1.9 Οι φάσεις της παρεμβατικής διαδικασίας 

 Η παρέμβαση μέσω των εικαστικών αποτελείται από κάποιες φάσεις, οι 

κυριότερες από τις οποίες είναι η δοκιμασία, η εμπιστοσύνη, η διακινδύνευση, η 

επικοινωνία, η αντιμετώπιση, η κατανόηση, η αποδοχή, ο χειρισμός και ο αποχωρισμός. 

Όλες συνδέονται άμεσα με τη σχέση  που έχει το παιδί με το θεραπευτή και με τα 

προβλήματά του. Όπως και στις φάσεις εξέλιξης των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, ο 

διαχωρισμός είναι τεχνητός, δεδομένου ότι και οι φάσεις της θεραπείας χαρακτηρίζονται 

από αλληλοκάλυψη και παλινδρόμηση, που είναι παρούσες συνεχώς καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας (Rubin, 1997). 

 Δοκιμασία: κατά την πρώτη περίοδο της αβεβαιότητας το παιδί δοκιμάζει 

ποικιλοτρόπως το θεραπευτή. Οι δοκιμές του παίρνουν διάφορες μορφές, όπως 

απαιτήσεις για πρόσθετη θεραπευτική προσφορά και προσοχή. Σημαντική σε αυτή τη 

φάση είναι η τήρηση από τον ενήλικα σταθερής στάσης απέναντι στα όρια, αλλά και η 

ταυτόχρονη μετάδοση στο παιδί του μηνύματος ότι μέσα σε αυτά τα όρια αυτός θα είναι 

πάντα στη διάθεσή του. Η επιεικής στάση και η ανώδυνη παράβαση των ορίων δε 

δημιουργούν την αίσθηση της ασφάλειας. Στις πρώτες συνεδρίες βοηθάει το παιδί να  

μάθει τι περιμένει ο θεραπευτής από αυτό τόσο αναφορικά με τη δημιουργική δουλειά 

όσο και με τις σκέψεις σχετικά με το έργο τέχνης του. Του μαθαίνει δηλαδή ποιοι είναι οι 

κανόνες, μέσα σε ευχάριστο κλίμα. 

 Εμπιστοσύνη: τα αισθήματα εμπιστοσύνης και πίστης χρειάζονται διαφορετικό 

χρόνο για να αναπτυχθούν από παιδί σε παιδί και γι’ αυτό πρέπει να δείχνει ο θεραπευτής 
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υπομονή. Επίσης, πρέπει να κρατά σταθερή στάση, σχετικά με το χρόνο, τους κανόνες, 

τα υλικά, το χώρο και τον τρόπο αλληλεπίδρασης. Αυτή η σταθερότητα θα βοηθήσει το 

παιδί να αισθανθεί ασφάλεια.  

 Διακινδύνευση: αφορά την αποκάλυψη θαμμένων σκέψεων και αισθημάτων, 

κρυμμένων ακόμα και για το ίδιο το παιδί. 

 Επικοινωνία: για να υπάρξει εμπιστοσύνη και να μπορέσει το παιδί να 

διακινδυνεύσει να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς του φόβους, πρέπει να βρεθούν 

τρόποι επικοινωνίας οι οποίοι να έχουν νόημα και για τις δυο πλευρές. Θα χρειαστεί 

χρόνος και ίσως κάποιες δοκιμές και λάθη, έως ότου μπορέσει ο θεραπευτής να 

ανακαλύψει τα λόγια, τις εικόνες και τα πλαίσια αναφοράς που ταιριάζουν σε κάθε παιδί. 

Ο θεραπευτής βρίσκει ένα συνδυασμό λεκτικών και μη λεκτικών τρόπων επαφής και 

επικοινωνίας. Οι τρόποι αυτοί μπορεί να αλλάζουν για κάθε παιδί με την πάροδο του 

χρόνου, αλλά ενδεχομένως να διαφέρουν και από παιδί σε παιδί.  

 Αντιμετώπιση: το πιο δύσκολο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας με τα παιδιά 

είναι η στιγμή που το παιδί όχι μόνο έχει εκφράσει κάτι επικίνδυνο, αλλά είναι πια 

έτοιμο  (αν και αμφιθυμικά) να το αντιμετωπίσει. Δεν είναι πάντα απαραίτητο να 

επιμείνει ο θεραπευτής να αντιμετωπίσει το παιδί αυτού του είδους τα ζητήματα. 

Ορισμένα παιδιά, κυρίως τα πολύ μικρά και αυτά που δεν αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές 

διαταραχές, μπορούν να «εκδραματίσουν» αυτά τα ζητήματα και τα περισσότερα 

μηνύματα να παραμείνουν σε συμβολικό επίπεδο. 

 Κατανόηση: περνάει αρκετός καιρός από τη στιγμή που κάνουν αμυδρά την 

εμφάνισή τους οι συγκρούσεις του εαυτού, μέχρις ότου το παιδί μπορέσει να αποδεχθεί 
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με άνεση και χωρίς περιττό άγχος αυτά τα «μυστικά», που προηγουμένως έμεναν 

κρυμμένα.  

 Αποδοχή: στο στάδιο αυτό το παιδί και μέσω του παιχνιδιού με ρόλους 

προσπαθεί να επιβληθεί στις τραυματικές του εμπειρίες επαναλαμβάνοντάς τες. 

Αναβιώνει συμβάντα και αποδεσμεύει την οργή του παίζοντας ενεργό ρόλο, ενώ στην 

πραγματική ζωή ήταν παθητικός.  

 Προσαρμογή και χειρισμός της πραγματικότητας: είναι το στάδιο κατά το οποίο 

το παιδί έχει αποδεχθεί την πραγματικότητα και προσπαθεί να τη χειριστεί. Πλέον, 

θεωρεί ότι είναι σε θέση να λειτουργεί ανεξάρτητο από τους άλλους.  

 Αποχωρισμός: στο τέλος κάθε θεραπείας είναι αναπόφευκτο, είτε συμφωνείται 

και από τις δυο πλευρές είτε επιβάλλεται μονομερώς, το παιδί να έχει ανάμεικτα 

συναισθήματα για το τέλος μιας σχέσης που έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία γι’ αυτό. Η 

έξοδος από τη θεραπεία σημαίνει ανάπτυξη και πρόοδο, αλλά συνεπάγεται και απώλεια 

και συναισθήματα που συνδέονται με αυτή. 

1.10 Η εικαστική παρέμβαση σε περιβάλλον κλινικής 

Η Jones (1953) εργαζόταν σε κλινική  και λειτουργούσε βάσει των αρχών της 

«θεραπευτικής κοινότητας». Όλοι έρχονταν πέντε φορές την εβδομάδα και 

επωφελούνταν από το ομαδικό, λεκτικό και αναλυτικό τρόπο θεραπείας. Υπήρχε κάθε 

μέρα μια μεγάλη ψυχοθεραπευτική ομάδα για όλους. Οι ασθενείς χωρίζονταν σε 

μικρότερες ψυχοθεραπευτικές ομάδες, που τους συντόνιζε ο «βασικός» θεραπευτής και ο 

συνθεραπευτής.  
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Υπήρχαν δυο ομάδες θεραπείας μέσω των εικαστικών, τις οποίες συντόνιζε η 

Jones: μια ανοιχτή σε όλους και άλλη μια, πιο «εντατική» ομάδα λίγων ατόμων με 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θεραπείας. Ήταν επίσης συνθεραπεύτρια στην «ομάδα 

των ονείρων» και έτσι εργαζόταν συχνά και με εικόνες των ονείρων σε σχέση με τις 

εικόνες που προέκυπταν αυθόρμητα μέσω των εικαστικών. Οι πίνακες της «ανοιχτής» 

ομάδας θεραπείας τοποθετούνταν στη μεγάλη αίθουσα θεραπείας για τη συνάντηση της 

επομένης, όπου οι ασθενείς τους παρατηρούσαν και τους σχολίαζαν. Γίνονταν, επίσης, 

συναντήσεις απολογισμού του έργου μεμονωμένων ασθενών. 

Οι ομάδες θεραπείας μέσω των εικαστικών ακολουθούσαν τα εξής τρία στάδια: 

1) οι ασθενείς συγκεντρώνονταν για μια σύντομη γενική συζήτηση και για να έχουν 

ευκαιρία να πουν πώς νιώθουν, 2) έβρισκαν χώρο και χρώμα και συνήθως δούλευαν 

μόνοι τους (1 ώρα) και 3) μαζεύονταν σε μια ομάδα, όπου ο καθένας με τη σειρά του 

έδειχνε τους πίνακές του και, αν ήθελε, μιλούσε γι’ αυτούς. 

Ο Rogers (1957) τονίζει ότι το κλίμα που δημιουργεί ο θεραπευτής πρέπει να 

δημιουργεί ψυχολογική ασφάλεια και ελευθερία στον ασθενή, παρέχοντάς του φροντίδα, 

θαλπωρή, πρωτοτυπία και συμπόνοια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιεί τις 

πιθανότητες για τον ασθενή να ανοιχτεί στο παιχνίδι, στο πείραμα και στην αλλαγή, 

δίνοντας την ευκαιρία στην δημιουργικότητά του να εμφανιστεί και να αναπτυχθεί.   

1.11 Οφέλη της εικαστικής παρέμβασης 

 Η εικαστική παρέμβαση δίνει στον ασθενή τη δυνατότητα να εξωτερικεύσει τις 

σκέψεις του και τα συναισθήματά του μέσω των ζωγραφιών, των σχεδίων ή των 

γλυπτών. Κατά τα εικαστικά ο ασθενής χρησιμοποιεί τις αισθήσεις του, δηλαδή την αφή, 
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την όραση και σε κάποιες περιπτώσεις την ακοή και την όσφρηση. Επιπλέον, η εικαστική 

προσέγγιση περιλαμβάνει κιναισθητικές δραστηριότητες και αντιληπτικές εμπειρίες.  

Ακόμη, για κάποια άτομα είναι πιο εύκολο να κοιτάνε μια ζωγραφιά με τον 

θεραπευτή, από το να κοιτάει ο ένας τον άλλον στα μάτια. Το να μιλάνε στον θεραπευτή 

για τη σημασία του έργου τους είναι πιο εύκολο από το να μιλάνε κατευθείαν στο 

θεραπευτή για ευαίσθητα προσωπικά θέματα. Η έκφραση μέσω των εικαστικών βοηθάει 

τον ασθενή να απελευθερώσει τα συναισθήματά του, να αυξήσει τη λεκτική του 

επικοινωνία, να θυμηθεί λεπτομέρειες και να νιώσει άνετα με τον θεραπευτή (Gross & 

Haynes, 1998). Η δημιουργική διαδικασία των εικαστικών μειώνει το άγχος του ασθενή, 

τον χαλαρώνει και του αλλάζει τη διάθεση (Malchiodi, 2006). 

 Οι Sholt et al. (2006), θέλησαν  να αναγνωρίσουν και να καθορίσουν τις 

διαγνωστικές και θεραπευτικές ιδιότητες των εργασιών με πηλό. Τονίστηκαν τα 

παρακάτω τρία χαρακτηριστικά των εργασιών αυτών. 

1) Η διαδικαστική έκφραση μέσω αφής, κίνησης και τρισδιάστατης όψης 

(procedural expression through touch, movement and three dimensional aspect): δίνει την 

ευκαιρία για μη λεκτική επικοινωνία και έκφραση του ασυνείδητου και διευκολύνει 

ανθρώπους που δεν τα πάνε καλά με την λεκτική επικοινωνία. Ακόμη, τα έργα από πηλό 

προσεγγίζουν την πραγματικότητα, καθώς είναι τρισδιάστατα. 

2) Η αντανάκλαση του εσωτερικού κόσμου μέσω διαδικασιών κατασκευής και 

ανακατασκευής (reflection of constructive and deconstructive processes): το άτομο 

κατασκευάζει ότι θέλει και μετατρέπει ότι έχει φτιάξει σε οτιδήποτε άλλο θέλει. Επίσης, 

σιγά σιγά μεταφέρει πάνω στο συμπαγές υλικό τον εσωτερικό του κόσμο. 
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 3) Τέσσερα είδη παλινδρόμησης (regression process).  

Α) Χρονική παλινδρόμηση (Τemporal regression): παλινδρόμηση στο στάδιο της 

ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, κατά το οποίο το άτομο αποκαλύπτει τις σκέψεις του και 

τις φαντασίες του, χρησιμοποιώντας τον πηλό ως παιχνίδι (Kramer, 1971).  

Β) Επιθετική παλινδρόμηση (Aggressive regression): το άτομο με άγριες κινήσεις κατά 

την ενασχόλησή του με τον πηλό εκφράζει το θυμό του. 

Γ) Παλινδρόμηση με τον κίνδυνο της αντιρρόπησης (Regression as risking 

decompensation): στη θεραπεία αυτή το άτομο δημιουργεί την εικόνα του εαυτού του 

στον πηλό, συμβολικά. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να βγουν στην επιφάνεια ακόμη 

άσχημες εικόνες  που αποτελούν διαφορετικές πτυχές του εαυτού του.  

Δ) Τοπογραφική και διαρθρωτική παλινδρόμηση (Topographical and structural 

regression): σε αυτή την παλινδρόμηση επικρατούν οι αισθήσεις και κυρίως η αφή και οι 

κινητικές εμπειρίες, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η επικοινωνία.  

Επίσης, εντόπισαν, ψάχνοντας στην βιβλιογραφία, τους εξής 6 θεραπευτικούς 

παράγοντες: Ι) διευκόλυνση της έκφρασης των συναισθημάτων (facilitating expression of 

emotions), ΙΙ) αποκάλυψη εσωτερικών καταστάσεων (facilitating rich and deep 

expressions), ΙΙΙ) κάθαρση μέσω της εκτόνωσης του θυμού (facilitating catharsis), IV) 

αποκάλυψη αναμνήσεων, συναισθημάτων, επιθυμιών που βρίσκονταν στο ασυνείδητο 

(revealing unconscious materials), V) διευκόλυνση της λεκτικής επικοινωνίας 

(facilitating verbal communication) και VI) συμβολική απεικόνιση συναισθημάτων, 

σκέψεων, φαντασιών και απόψεων σε συγκεκριμένες μορφές (concretization and 

symbolization). 
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Πραγματοποιήθηκε έρευνα από την Anim (2004), με σκοπό να καθορίσει τους 

ποικίλους τρόπους που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι τα εικαστικά για να διευκολύνουν 

την επικοινωνία των μαθητών τους. Επίσης, θέλησε να καθορίσει το ρόλο των 

εικαστικών στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε παιδιά που βρίσκονται στην 

πρώιμη ηλικία. Η βιβλιογραφία λέει ότι τα εικαστικά βοηθούν το παιδιά να σχηματίσουν 

συμβολικές σκέψεις, καθώς πιάνουν ποικίλα εικαστικά αντικείμενα (Kress,1997), να 

καταλαβαίνουν σύμβολα, σημάδια και αναπαραστάσεις και τα αναγνωρίζουν και τα 

χρησιμοποιούν  μετέπειτα  και στην καθημερινή τους ζωή στο σχολείο ή το σπίτι 

(Matthews, 2003). Επίσης, παιδιά με  περιορισμένο λεξιλόγιο μέσω των εικαστικών 

συμβολίζουν ότι ξέρουν και νιώθουν (de la Roche, 1996). Τα εικαστικά αποτελούν 

βασικό συστατικό στο σχολικό πρόγραμμα, καθώς προετοιμάζουν τα παιδιά για την 

ενήλικη ζωή, αναπτύσσοντας δεξιότητες συνδυασμού χεριών – ματιών και την οπτική 

αίσθηση (Anning & Ring, 2004).  

 Η Anim παρατήρησε παιδιά σε ένα νηπιαγωγείο στο Δουβλίνο, που χρησιμοποιεί 

στις περισσότερες δραστηριότητές του τα εικαστικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

υπήρξε ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω των εικαστικών, ότι τα εικαστικά 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη λεξιλογίου, αν και ήταν βασικός ο ρόλος του 

δασκάλου σε αυτό, καθώς με διαφορετικούς τρόπους διευκόλυνε την επικοινωνία μέσω 

των εικαστικών. Οι δάσκαλοι άνοιγαν συζητήσεις και ρωτούσαν τα παιδιά για τα έργα 

τους και τις σκέψεις τους. Άλλο ένα θετικό ήταν το γεγονός ότι μέσω των εικαστικών 

υπήρχε επικοινωνία μεταξύ παιδιών και δημιουργούνταν φιλίες. Θετικά συνέβαλαν τα 

εικαστικά στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των παιδιών. Τα εικαστικά στην πρώιμη 

παιδική ηλικία προωθούν την γλωσσική, γνωστική, κοινωνική, δημιουργική, 
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συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και την ανάπτυξη των κινητικών τους 

δεξιοτήτων, μέσω των πρώιμων συμβόλων που μετέπειτα θα εξελιχθούν σε δεξιότητες 

γραφής. Τέλος, το σχολικό περιβάλλον πρέπει να είναι υποστηρικτικό, να δίνει χρόνο και 

ευκαιρίες και οι δάσκαλοι οφείλουν να διευκολύνουν την πρόσβαση των παιδιών στο 

περιβάλλον και τα εικαστικά υλικά (Brooks, 2003).  

 

1.11.1 Οφέλη της εικαστικής παρέμβασης σε διάφορες ηλικίες. Οι Slayton et al. (2010) 

συγκέντρωσαν έρευνες σχετικές με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας της τέχνης σε 

ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, πάσχοντες και μη πάσχοντες. Μια από τις έρευνες ήταν 

του Ball (2002), ο οποίος ασχολήθηκε με παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές. 

Παρατηρήθηκαν αλλαγές και βελτίωση στα παραπάνω παιδιά, μετά την θεραπεία μέσω 

των εικαστικών, που πραγματοποιήθηκε εξατομικευμένα σε κάθε παιδί. Αποτελεσματική 

ήταν η παρέμβαση και στην έρευνα του Hosea (2006), που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά 

που είχαν κοντά τους τις μαμάδες τους. Παρατηρήθηκαν έντονη συναισθηματική 

έκφραση και ανοχή στην εγγύτητα με τις μητέρες κατά την παρέμβαση. Ακόμη, οι 

Smeijsters και Cleven (2006) πραγματοποίησαν τη θεραπεία σε ενήλικες και 

παρατήρησαν ότι τους  βοήθησε στην βελτίωση των  γνωστικών διαταραχών τους. Στην 

έρευνα του Pifalo (2006), η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία μέσω των εικαστικών 

είχε θετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με ψυχικά τραύματα.  Στην μεγάλης διάρκειας 

έρευνα των Saunders (2000) σε παιδιά και ενήλικες με προβλήματα συμπεριφοράς, 

παρατηρήθηκε ότι η θεραπεία μέσω των εικαστικών τους βοήθησε να βελτιώσουν την 

συμπεριφορά τους , να αποκτήσουν κάποια σχέση με το θεραπευτή και να αυξήσουν τη 

βλεμματική τους επαφή. Οι  Hartz  & Thick (2005) παρατήρησαν την 
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αποτελεσματικότητα της θεραπείας μέσω των εικαστικών στην ανάπτυξη της 

αυτοπεποίθησης και του αυτοσεβασμού σε πολλά άτομα. Σε έρευνά τους οι Lyshak – 

Stelzer, Singer, John και Chemtob (2007) ασχολήθηκαν με τον αντίκτυπο των 

τραυματικών γεγονότων σε νέους ανθρώπους. Δημιουργήθηκαν τυχαία ομάδες στις 

οποίες  εφαρμόστηκε η παρέμβαση μέσω των εικαστικών εστιασμένη στα τραύματα και 

παρατηρήθηκε μείωση των συμπτωμάτων. Επίσης, σε έρευνα των Goodwin et al. (2006) 

γυναίκες με καρκίνο στο στήθος χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες και δέχθηκαν τη θεραπεία 

μέσω των εικαστικών. Σκοποί της παρέμβασης ήταν η έκφραση των συναισθημάτων και 

η βελτίωση της διάθεσης, αλλά δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά θετικά 

αποτελέσματα. Παρατηρήθηκε όμως μια μικρή μείωση του θυμού τους, τους άγχους τους 

και της άσχημης ψυχολογίας τους.  

Λίγες είναι οι σχετικές με τη θεραπεία της τέχνης έρευνες (35) που βρέθηκαν και 

μελετήθηκαν από τους Slayton et al. (2010), αλλά αναδεικνύουν τη θεραπεία μέσω των 

εικαστικών ως μέσο για τη βελτίωση διαφόρων συμπτωμάτων, σε διαφορετικές 

περιπτώσεις και ηλικίες. 

1.11.2 Η εικαστική προσέγγιση στο σχολείο. Στα μικρά παιδιά, αν δοθεί η δυνατότητα 

κάποιας θεραπευτικής παρέμβασης, ίσως  αποφύγουν τα προβλήματα στην εφηβεία τους. 

Η ενθάρρυνση ειδικών, όπως οι θεραπευτές και οι ειδικευμένοι δάσκαλοι, να δουλεύουν 

μέσα στο περιβάλλον του σχολείου και να έχουν τακτική επικοινωνία με τους 

κοινωνικούς λειτουργούς και τις κλινικές οικογενειακής θεραπείας μπορεί να περιορίσει 

την ανάγκη φροντίδας και θεραπείας και το συνεπακόλουθο στιγματισμό που θα 

προκαλέσει η απομάκρυνση από το «κανονικό» σχολείο. Ο Winnicot (2003) προτείνει 

την ιδέα της «εκπαιδευτικής διάγνωσης» που θα ακολουθεί τη γραμμή της ιατρικής 
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διάγνωσης για την αναγνώριση των διαφορετικών αναγκών των παιδιών στο σχολείο. 

Τονίζει ότι εκείνο που προκαλεί προβλήματα στους δασκάλους δεν είναι τόσο η ποικίλη 

διανοητική ικανότητα των παιδιών, αλλά οι ποικίλες συναισθηματικές ανάγκες τους και 

καλεί τους δασκάλους να προσεγγίσουν αυτές τις δυσκολίες, αφού πρώτα τις εντοπίσουν, 

με τον κατάλληλο τρόπο μέσα στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα.  

Σημαντικό είναι, οι δάσκαλοι  να μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τις τέχνες για 

να διευκολύνουν την συνεργατική μάθηση μέσω ομάδων, την αυτό-κατευθυνόμενη 

μάθηση και την αυτοαξιολόγηση. Επιπλέον, πολλοί δάσκαλοι μαθαίνουν να 

χρησιμοποιούν τεχνολογία, τεχνικές και εργαλεία σχετικά με τέχνες. Επίσης, η 

προσέγγιση ενός θέματος τέχνης με  τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων όπως 

δασκάλων, καλλιτεχνών και εικαστικών δασκάλων μπορεί να παρακινήσει παιδιά με 

διαφορετικές νοημοσύνες. Σημαντικό είναι ακόμη, να δίνονται ευκαιρίες σε όλους και να 

υπάρχει ευελιξία στο περιβάλλον των εικαστικών (Rooney, 2004). Τα οφέλη της 

διδασκαλίας και της μάθησης μέσω των τεχνών είναι η βελτίωση των σχέσεων ατόμων 

μιας κοινότητας και η συνεργασία τους, η αύξηση του ενδιαφέροντος από την πλευρά 

των παιδιών στο χώρο του σχολείου, η ευελιξία, η καινοτομία και ο ενθουσιασμός των 

δασκάλων, η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, η αύξηση της παρακίνησης, του 

ενδιαφέροντος, της αυτοπεποίθησης (Eisner, 2002) και της θέλησης να δοκιμάσουν νέα 

πράγματα, η βελτίωση των δεξιοτήτων μάθησης και των δεξιοτήτων σκέψης (Efland, 

2002). 

H Upitis (2011) πραγματοποίησε βιβλιογραφική ανασκόπηση, σχετική με τις 

τέχνες στην εκπαίδευση. Αναφέρει ότι κάθε τέχνη εμπλέκει το μαθητή εξ ολοκλήρου 

πνευματικά, κοινωνικά, συναισθηματικά και σωματικά. Μέσω των τεχνών 
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πραγματοποιείται ενεργή εμπλοκή στην μάθηση, που ενώνει το μυαλό και το σώμα, το 

συναίσθημα και το πνεύμα. Οι εμπειρίες στις τέχνες προσφέρουν εσωτερικά και 

εξωτερικά οφέλη στο παιδί του δημοτικού σχολείου. Τα εσωτερικά οφέλη 

περιλαμβάνουν τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας 

και τη βίωσης της χαράς, της ομορφιάς και της απορίας. Οι τέχνες εμπλουτίζουν την 

ποιότητα των ζωών μας και αναπτύσσουν αποτελεσματικούς τρόπους έκφρασης 

σκέψεων, γνώσεων και συναισθημάτων. Τα εξωτερικά οφέλη των τεχνών είναι το 

γεγονός ότι εμπλέκονται και στη μάθηση άλλων γνωστικών αντικειμένων στο σχολείο, 

βοηθούν στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της 

μεταγνώσης των παιδιών.  Επιπλέον, έρευνες δείχνουν ότι ο εγκέφαλος των παιδιών 

χρειάζεται να διεγερθεί με διαφορετικούς τρόπους για να ενισχυθεί η ανάπτυξή τους και 

οι δάσκαλοι να βρουν τις κατάλληλες στρατηγικές που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη το 

κάθε παιδί. Ακόμη, έρευνες λένε ότι τα παιδιά ωφελούνται περισσότερο όταν 

ασχολούνται με προγράμματα σχετικά με την τέχνη  και εκτός σχολείου. Όσον αφορά τις 

τέχνες στο χώρο του σχολείου, θεωρείται σημαντικό να διδάσκονται ως ξεχωριστό 

μάθημα. 

Το κέντρο τεχνών John Kennedy συνεργάστηκε με σχολεία και εφάρμοσε το εξής 

πρόγραμμα: Changing Education Through Arts (CETA) από το 1999 ως το 2009. Το 

πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να επηρεάσει θετικά τη μάθηση και να δημιουργήσει στους 

εκπαιδευτικούς θετικές στάσεις απέναντι στη χρήση των τεχνών στο σχολείο. 

Παρατηρήθηκε αυξημένη εμπλοκή των παιδιών, τόσο κοινωνική όσο και ακαδημαϊκή, 

αύξηση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και βελτίωση των αδύναμων 

μαθητών. Όσον αφορά τον αντίκτυπο του προγράμματος στους δασκάλους, 
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παρατηρήθηκε ότι υποστήριξαν την ενσωμάτωση των τεχνών για να μπορούν να 

συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και να έχουν ευκαιρίες να πετύχουν, δίνοντάς τους ποικίλα 

μέσα και τρόπους για να εκφραστούν.  Οι αλλαγές στο σχολείο ήταν σημαντικές, καθώς 

οι δάσκαλοι συνεργάζονταν μεταξύ τους και το περιβάλλον ήταν μαθητοκεντρικό (Duma 

et al., 2014). 

Στο Σικάγο εφαρμόστηκε το «Art therapy connection program, ATC», σε μαθητές 

που ήταν σε κίνδυνο να αποτύχουν στο σχολείο, το 2007-2008. Σκοπός του 

προγράμματος ήταν να ενθαρρύνει τους παραπάνω μαθητές να παραμείνουν στο σχολείο 

και, να επιτύχουν. Παρατηρήθηκε ότι το 80% από τα 150 παιδιά παρέμειναν στο σχολείο 

και, σε σύγκριση με άλλα χρόνια, τα παιδιά που αποφοίτησαν τη χρονιά αυτή ήταν 

περισσότερα. Υπήρξε καθόλη τη χρονιά βελτίωση όσον αφορά την συγκέντρωση και την 

προσαρμογή (Sutherland, 2010).  

Σύμφωνα με τη Mynarikova (2012), η χρήση τεχνικών βασισμένων στα εικαστικά 

είναι ωφέλιμη για τη νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη και για την πρόκληση 

συναισθηματικών αποκρίσεων, από παιδιά που δεν μπορούν να τις προκαλέσουν σε άλλα 

περιβάλλοντα. Οι εικαστικές τεχνικές μπορούν να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή επίδοση 

των παιδιών, τη στάση για το σχολείο και τον εαυτό, τη συναισθηματική κατανόηση και 

την διαχείριση του θυμού. Η έρευνα της παραπάνω είχε ως σκοπό τη βελτίωση της 

επικοινωνίας, της συνεργασίας, της συναισθηματικής κατανόησης 25 παιδιών της 

πέμπτης τάξης του δημοτικού σχολείου. Οι ίδιοι οι μαθητές αξιολόγησαν τις μεθόδους 

διδασκαλίας, την προσωπικότητα του δασκάλου και το περιβάλλον του σχολείου. Η 

ερευνήτρια αξιολόγησε τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών και το περιβάλλον της τάξης. Η 

εικαστική παρέμβαση προωθεί την αποδοχή μέσα σε μια ομάδα και βοηθάει τα μοναχικά 
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παιδιά να εμπλακούν σε δραστηριότητες με τους συνομηλίκους τους. Το εικαστικό 

πρόγραμμα κράτησε 7 εβδομάδες και είχε θετικά αποτελέσματα, σχετικά με την 

βελτίωση των παραπάνω τομών. 

Έρευνα  του (Iwai, 2003)  έδειξε ότι η διδασκαλία των τεχνών στα παιδιά, 

συνέβαλλε στην ανάπτυξή τους την αισθητική, τσην κοινωνικο-συναισθηματική, την 

κοινωνικο-πολιτιστική, στην γνωστική και στην ακαδημαϊκή. Όσον αφορά την 

κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, έγινε έρευνα σε δυο δημοτικά σχολεία στο New 

Jersey και παρατηρήθηκε από την πλευρά των παιδιών ανάπτυξη της αυτεπίγνωσης, της 

αυτοπεποίθησης της αποδοχής των άλλων και βελτίωση της αυτοέκφρασης. Επίσης, σε 

έρευνα στο Los Angeles, όταν συνδύασαν σε μαθητές λυκείου τα εικαστικά με τις 

κοινωνικές επιστήμες, παρατήρησαν ότι αυξήθηκε η προσοχή των μαθητών. Η εφαρμογή 

της διδασκαλίας των εικαστικών στα σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

συνέβαλλε στο να μείνουν τα παιδιά στο σχολείο  και ειδικά τα παιδιά με συγκεκριμένα 

στυλ μάθησης, καθώς εκτόνωναν την ενέργειά τους εκεί. Οι τέχνες μειώνουν τις 

αρνητικές στάσεις των παιδιών και αυξάνουν τις θετικές και την παρακίνηση. Επίσης, 

επιχειρήθηκε σε 20 δημοτικά σχολεία του Los Angeles (different ways of knowing 

program by Galef’s Institute) να ενσωματωθούν οι τέχνες στις κοινωνικές επιστήμες και 

σε άλλα μαθήματα και παρατηρήθηκε από την πλευρά των παιδιών, ενθουσιασμός, 

παρακίνηση, εμπλοκή στη μάθηση και αναγνώριση της αξίας του να κάνει κανείς 

προσπάθεια για να καταφέρει κάτι. Σε δημοτικά σχολεία της Νέας Υόρκης 

χρησιμοποιήθηκαν οι τέχνες, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής 

και της ομιλίας και παρατήρησαν οι δάσκαλοι βελτίωση της συμπεριφοράς των παιδιών 

και μεγαλύτερη παρακίνηση για ανάγνωση και περισσότερο ενδιαφέρον. Όταν οι 



36 
 

μαθητές αποκτούν θετική στάση για τον εαυτό τους, αυξάνουν τις αλληλεπιδράσεις τους 

με κόσμο και βελτιώνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητές. Μέσω των δημιουργικών 

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά καλλιεργούν θετική στάση για τον εαυτό τους 

και τους άλλους, μαθαίνουν για άλλες κουλτούρες, ανακαλύπτουν τη μάθηση μέσω της 

δοκιμής και της πλάνης (Iwai, 2003, Maclean, 2008). 

1.12 Η σημασία των χρωμάτων και των διαφόρων υλικών στην παρέμβαση μέσω των 

εικαστικών 

 Η Minde (1994) δουλεύοντας με ασθενείς κατά την εικαστική διαδικασία, 

ανακάλυψε ότι το κάθε άτομο δίνει το δικό του νόημα στα χρώματα. Ο τρόπος που 

συνδυάζει ο ασθενής τα χρώματα, ποια χρώματα κυριαρχούν, ποια απουσιάζουν, ποια 

καλύπτουν κάποιο άλλο χρώμα, δίνουν στον θεραπευτή ουσιώδεις πληροφορίες. Καμιά 

φορά ο θεραπευτής, ζητά από τον ασθενή να δουλέψει με ένα συγκεκριμένο χρώμα, ώστε 

να «πλοηγήσει» την θεραπεία σε κάποια σημαντική κατεύθυνση.  

  Το ίδιο συμβαίνει και με τη χρήση των άλλων υλικών, μερικά από τα οποία είναι 

πιο δομημένα από άλλα. Η Minde (1994) όταν δουλεύει με ασθενείς, θεωρεί πολύ 

σημαντικό να χρησιμοποιεί ποικιλία καλλιτεχνικών υλικών. Την περισσότερη ώρα οι 

ασθενείς είναι ελεύθεροι να κάνουν δικές τους επιλογές. Μερικές φορές, όμως, τους 

βγάζει από μια κατάσταση, στην οποία έχουν «κολλήσει» ή τους δίνει υλικά που μπορεί 

να τους βοηθήσουν να φτιάξουν κάτι περισσότερο δομημένο γύρω τους, ώστε να 

μειώσουν το χάος που τους περιβάλλει και τις καταστάσεις που τους πληγώνουν. 
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1.13 Το πλαίσιο της διδασκαλίας των εικαστικών 

Οι Maatta και Uusiautti (2013) διερεύνησαν τη σχετική με τη παρέμβαση μέσω 

των εικαστικών βιβλιογραφία. Θέλησαν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο διδασκαλίας των 

εικαστικών, το οποίο θα περιλαμβάνει τις θεωρητικές και πρακτικές βάσεις διδασκαλίας.  

Το θεωρητικό πλαίσιο της διδασκαλίας των εικαστικών αποτελείται από τους 

παρακάτω παράγοντες. Παράγοντα αποτελεί η επαγγελματική εικόνα (Professional 

image) ενός εικαστικού – δασκάλου και περιλαμβάνει τα καθήκοντα, τους στόχους, τις 

μεθόδους,  τις δεξιότητες και τις γνώσεις που πρέπει να έχει. Επίσης, παράγοντα 

αποτελεί η υιοθέτηση του επαγγελματικού ρόλου του δασκάλου – εικαστικού 

(Professional role). Πρέπει να έχει εικόνα του εαυτού του ως δασκάλου, να 

αντιλαμβάνεται ποια είναι η δουλειά του και να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις 

απαιτήσεις της δουλειάς του. Ακόμη, πρέπει να υιοθετήσει την επαγγελματική του 

ταυτότητα (Professional Identity). Αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής 

του. Η εκπαίδευση του προσφέρει γνώσεις, ετοιμότητα, παρακίνηση και δεξιότητες. 

Επιπλέον, προσπαθεί να βελτιωθεί και ακολουθεί ηθικές αρχές. 

Οι λεπτομερείς πρακτικοί παράγοντες στην διδασκαλία των εικαστικών είναι οι 

ακόλουθοι. Ένας από αυτούς είναι η προσωπικότητα και τα ατομικά χαρακτηριστικά του 

δασκάλου (Personality and individual characteristics). Απαραίτητα χαρακτηριστικά για 

το δάσκαλο θεωρούνται η συμπόνοια, η αγάπη και η υπομονή προς τους μαθητές του. Η 

δουλειά του δασκάλου περιλαμβάνει συναισθηματική ένταση και επομένως πρέπει να 

αντιμετωπίσει το θυμό και τις αποτυχίες. Το γεγονός ότι ένας δάσκαλος έχει ικανότητες 

δε σημαίνει ότι οι μαθητές μαθαίνουν. Πολύ σημαντική δουλειά του δασκάλου είναι να 
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βοηθάει τα παιδιά να αναπτυχθούν, να μάθουν, να γίνουν δημιουργικά και ενθουσιώδη. 

Ο δάσκαλος επίσης, πρέπει να έχει αυτογνωσία και καλή αυτοεικόνα.  

Σημαντικό παράγοντα αποτελεί η τεχνογνωσία και οι επαγγελματικές ικανότητες 

από την πλευρά του δασκάλου (Expertise and professional skills). Η τεχνογνωσία έχει 

σχέση με την ικανότητα του δασκάλου να προωθεί την ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

του μαθητή, σύμφωνα με τους στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας των 

εικαστικών και ο δάσκαλος την αποκτά με τα χρόνια και τη συνεχή εκπαίδευση. Οι 

επαγγελματικές ικανότητες αφορούν στις παιδαγωγικές και διδακτικές ικανότητες του 

δασκάλου κατά τη δημιουργία του σχεδίου διδασκαλίας, την πραγματοποίησή του και 

την αξιολόγησή του. Το σχέδιο διδασκαλίας περιλαμβάνει τους στόχους, την επιλογή του 

θέματος και των υλικών και τη μέθοδο διδασκαλίας. Κατά την πραγματοποίηση της 

διδασκαλίας, συμβαίνουν απρόβλεπτα πράγματα και δεν ακολουθείται πάντα το σχέδιο 

(Planning before the teaching situation). Ο δάσκαλος πρέπει να έχει ευελιξία και να 

προσαρμόζεται στις συνθήκες της τάξης. Μετά την πραγματοποίηση της διδακτικής 

διαδικασίας (Realization of teaching), ο δάσκαλος πρέπει να αξιολογήσει τη δουλειά του 

και το αν οι μαθητές έμαθαν αυτά που πρέπει (Evaluation). Στην αξιολόγηση λαμβάνεται 

υπόψη και το αν υπήρξε επικοινωνία και κοινωνικοποίηση κατά τα εικαστικά.  

Επιπλέον, παράγοντα σημαντικό αποτελεί και  η κοινωνικοποίηση του δασκάλου 

(Socialization in the professional community). Καλό είναι ο δάσκαλος να προσαρμόζεται 

στην κουλτούρα και στους κανόνες του σχολείου και να συνεργάζεται ομαλά με τους 

υπόλοιπους δασκάλους. 
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1.14 Πώς εργάζεται ένας θεραπευτής μέσω των εικαστικών 

 Ο θεραπευτής μέσω των εικαστικών εργάζεται σε ένα «εργαστήριο». Ο χώρος και 

το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικά. Έχει σημασία αν το έργο τέχνης μπορεί να 

δημιουργηθεί στο τραπέζι, στο πάτωμα, στον τοίχο ή σε μια σκαλωσιά. Όμως 

μεγαλύτερη σημασία έχει η δημιουργία ενός ασφαλούς, ενισχυτικού περιβάλλοντος, 

όπου ο κάθε ασθενής μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. 

 Για να νιώσει ο ασθενής αρκετά ασφαλής ώστε να παίξει και να δημιουργήσει, 

χρειάζεται ένα δωμάτιο με γωνίες και μέρη για να κρυφτεί και να κινηθεί, το οποίο 

ταυτόχρονα τον συγκρατεί. Οι θεραπευτές μέσω εικαστικών εργάζονται και με ομάδες 

και μεμονωμένα με  άτομα. Ο τρόπος που εργάζονται κάθε φορά εξαρτάται από τους 

εκάστοτε ασθενείς, από το ήθος της κατάστασης και από τη συγκέντρωση του 

θεραπευτή. Στην αίθουσα της θεραπείας μέσω των εικαστικών υπάρχουν πάντα πολλά 

υλικά, για να μπορεί κανείς να δημιουργήσει με αυτά κατασκευές ή γλυπτά. Ο 

θεραπευτής πρέπει να μπορεί να τα προσαρμοστεί στις ανάγκες του ασθενούς.  

Ο θεραπευτής δουλεύει με μεμονωμένα παιδιά ή με μικρές ομάδες και έχει μια 

σχέση διαφορετική από τη σχέση δασκάλου μαθητή. Στη θεραπεία το παιδί μαθαίνει πώς 

να χρησιμοποιεί καλλιτεχνικά υλικά προς το συμφέρον του, αλλά δε διδάσκεται. Η 

σχέση ανάμεσα στο θεραπευτή και το παιδί αναπτύσσεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα χωρίς 

ανταγωνισμό και κριτική. Στη θεραπεία μέσω των εικαστικών το παιδί μπορεί να 

ασχολείται πότε με το παιχνίδι και πότε με την τέχνη ή μπορεί να επιλέξει να μην κάνει 

τίποτα (Pine, 1975). 
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 Οι Ullman και Dachinger (1975) θεωρούν ότι η επικέντρωση σε αυτό που 

συμβαίνει κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας έχει μεγάλη σημασία για τη 

θεραπεία, όχι όμως μόνη της. Ο θεραπευτής κι ο ασθενής πρέπει από κοινού να 

προσπαθήσουν να κατανοήσουν την καλλιτεχνική διαδικασία, το τελικό προϊόν και να 

επεξεργαστούν αυτό που προκύπτει από το έργο τέχνης. Έχει επίσης μεγάλη σημασία το 

να δουλεύεις με διάφορους λεκτικούς ή μη λεκτικούς τρόπους μετά τη δημιουργική 

πράξη αυτή καθαυτή (Minde, 1994). 

Για να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμος, ο εικαστικός θεραπευτής χρειάζεται να 

συνδυάζει τις αρετές του καλλιτέχνη και του θεραπευτή, του δημιουργού και του βοηθού. 

Προσπαθεί να χρησιμοποιεί αυτά που κατανοεί και αισθάνεται για τους ανθρώπους και 

την τέχνη για να βοηθήσει τους άλλους να αναπτυχθούν. Στην προσπάθεια του να βρει 

τρόπους να για να χρησιμοποιήσει τη δύναμη και τις ικανότητες ανάπτυξης του ατόμου, 

της οικογένειας ή του ιδρύματος ακολουθεί κάποια γενικά στάδια, Πρώτα μαθαίνει πώς 

λειτουργεί το πρόσωπο ή το σύστημα με το οποίο ασχολείται, γενικά και ειδικά. Έπειτα, 

σε συνεργασία με το πρόσωπο αυτό, το ίδρυμα ή την ομάδα, αρχίζει να διαμορφώνει 

σκοπούς και δημιουργεί ένα σχέδιο για την αλλαγή με βάση αυτά που έχει αντιληφθεί 

και κατανοήσει για την κατάσταση και για το υπόβαθρο. Αφού θέσει τους στόχους, 

σκέφτεται τι πρέπει να κάνει για να επιτευχθούν, ποια καλλιτεχνικά και ανθρώπινα 

γεγονότα θα βοηθήσουν ένα παιδί ή ένα σχολείο να εφαρμόσει ένα πιο θεραπευτικό 

πρόγραμμα εικαστικών. Σε πολλά σημεία, ίσως χρειαστεί να γίνει έλεγχος της 

διαδικασίας και να επανακαθοριστούν ή να αναθεωρηθούν οι στόχοι. Όταν φανεί ότι το 

άτομο, η οικογένεια ή το ίδρυμα είναι έτοιμο να λειτουργήσει ανεξάρτητα, είναι 

απαραίτητο να γίνει ο σχεδιασμός για τη λήξη των συναντήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα 
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συναισθήματα που θα δημιουργηθούν. Συνήθως στο τέλος γίνεται ανασκόπηση, κριτική 

και «έκθεση» αυτών που πραγματοποιήθηκαν (Rubin, 1997). 

1.15 Εικαστική παρέμβαση για παιδιά με αναπηρίες 

 Η θεραπεία με τα παιδιά με αναπηρίες, σε γενικές γραμμές, είναι ίδια με τη 

θεραπεία εκείνων που φαίνονται και ενεργούν «φυσιολογικά» αλλά έχουν 

συναισθηματικά προβλήματα. Τα παιδιά με σωματικές ή αισθητηριακές αναπηρίες έχουν 

προβλήματα που «φαίνονται» ή μπορεί να έχουν μια μη ορατή μειονεξία, όπως νοητική 

καθυστέρηση, και να διαφέρουν αισθητά από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τα παιδιά με 

αναπηρίες όμως, μοιάζουν με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ως προς τα ενδιαφέροντά 

τους για τα καλλιτεχνικά υλικά, την επιθυμία τους να είναι ανεξάρτητα, την ανησυχία 

τους να αποκτήσουν επιδεξιότητα και τα αισθήματα φόβου, ζήλιας και θυμού. Από την 

άλλη μεριά, είναι διαφορετικά, γιατί η αναπηρία τους επηρεάζει σοβαρά την αντίληψή 

τους και τη σχέση τους με τον κόσμο. 

 Εξαιτίας των περιορισμών που αντιμετωπίζουν στην όραση, την κινητικότητα, 

την αντίληψη, την κατανόηση ή τον έλεγχο, τα ανάπηρα παιδιά συνήθως απαιτούν 

περισσότερη δραστηριοποίηση και ενασχόληση από την πλευρά του θεραπευτή, ώστε 

αφενός να «συμπληρωθούν» τα κενά τους στα σημεία όπου υστερούν και αφετέρου να 

δημιουργηθεί μια ασφαλής και άνετη κατάσταση, απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αποτελεσματική τους θεραπεία. Ακόμη, τα παιδιά αυτά έχουν ιδιαίτερα προβλήματα 

όταν έρχονται αντιμέτωπα με τα αισθήματα , σχετικά με τις αδυναμίες τους και κυρίως 

με το πώς και το γιατί τους συνέβη κάτι τέτοιο και πώς θα το χειριστούν στο παρόν και 

στο μέλλον (Rubin, 1997).  
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1.15.1 Προϋποθέσεις που προάγουν τη δημιουργία σε παιδιά με αναπηρίες. Κατά τα 

λεγόμενα της Rubin (1997), σημαντικό είναι ο θεραπευτής να πιστεύει ότι όλοι οι 

άνθρωποι, εφόσον τους προσφερθούν οι κατάλληλες συνθήκες, έχουν μια εγγενή και 

φυσική τάση προς την ανάπτυξη, την τάξη και την ολοκλήρωση. Για να υπάρξει 

ελευθερία μέσα σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, πρέπει ο θεραπευτής να έχει εμπιστοσύνη 

στην ικανότητα του παιδιού, να είναι ο εαυτός του, να αφήνει το παιδί να κάνει επιλογές 

και να παίρνει το ίδιο αποφάσεις για το έργο του. 

 Επίσης, είναι απαραίτητο ο θεραπευτής να διευρύνει τις απόψεις του για την 

καλλιτεχνική δημιουργία. Η τέχνη των ανάπηρων πρέπει να μπορεί να συμπεριλάβει όλο 

το φάσμα χρήσης των υλικών και εκτέλεσης του έργου, να συμπεριλάβει όλα τα μέσα 

και τα εργαλεία που μπορεί ένα παιδί να ελέγξει, χωρίς να είναι απαραίτητα τα 

συνηθισμένα μέσα. Τα παιδιά με αναπηρίες μέσω των εικαστικών βιώνουν 

συναισθήματα χαράς και έντασης και χρειάζονται τις απολαύσεις που προσφέρουν οι 

αισθήσεις και ο χειρισμός των υλικών, η κίνηση και η κιναισθησία, τόσο για να 

χαλαρώσουν από την ένταση και για να παλινδρομήσουν μέσα σε επιτρεπτά όρια. 

Ακόμη, η ανάγκη για παιχνίδι είναι εξίσου σημαντική. 

 Η τέχνη προσφέρει στα παιδιά με αναπηρίες σημαντικές ευκαιρίες για να 

λειτουργήσουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα, ενώ συνήθως είναι τόσο εξαρτημένα από 

άλλους. Οι εμπειρίες τους με τα υλικά τα βοηθούν να αναπτύξουν τις αισθητηριακές και 

δημιουργικές περιοχές στις οποίες έχουν πρόσβαση. Μπορούν επίσης, να αφεθούν τα 

παιδιά, συμβολικά και να εκφράσουν ισχυρά αισθήματα θυμού ή φόβου, τα οποία θα 

ήταν δύσκολο να εκφράσουν άμεσα, ιδίως όταν αισθάνονται ευάλωτα και εξαρτημένα 

από άλλους. 
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Ο θεραπευτής έχει σαν αποστολή να βοηθήσει τα παιδιά αυτά να αποδεχθούν 

τους περιορισμούς της αναπηρίας τους και όλα τα αισθήματα που αυτή προκαλεί. Μόνο 

τότε θα είναι ελεύθερα να μεγαλώσουν και να αναπτύξουν πλήρως τα υγιή μέρη του 

εαυτού τους. Τους προσφέρει τον τρόπο να ανακαλύψουν και να καθορίσουν τον εαυτό 

τους, μέσω δικών τους επιλογών και αποφάσεων και αποκλειστικά δικών τους 

δημιουργημάτων. 

Η τέχνη για ανάπηρα παιδιά μπορεί και πρέπει να αποτελεί κάτι περισσότερο από 

μια απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο τους ή ένα μέσο βελτίωσης των δεξιοτήτων 

χειρισμού των υλικών. Σύμφωνα με την Alkema (1971) για όλους τους ανθρώπους και 

ειδικά για τους ανάπηρους η τέχνη μπορεί να είναι ένας τρόπος πραγματοποίησης μιας 

δραστηριότητας ψυχικά επιθυμητής, η οποία δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί 

σωματικά. 

 

1.15.2 Ανάπτυξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, μέσω της έκφρασης και μέσω των 

εικαστικών σε πλαίσια συμπερίληψης. Σύμφωνα με την Roderick (1956), σε ένα 

δημοτικό σχολείο της Αγγλίας (Evans school) παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με 

ειδικές ανάγκες βρίσκονται στην ίδια τάξη. Υπάρχει, επίσης, εργαστήριο εικαστικών, 

όπου τα παιδιά πηγαίνουν μια φορά την εβδομάδα συμπληρωματικά, καθώς 

πραγματοποιούνται εικαστικές δραστηριότητες και στις τάξεις τους. Καθώς είναι όλα τα 

παιδιά μαζί στην ίδια τάξη, μαθαίνουν να κατανοούν το ένα το άλλο και να 

επικοινωνούν. Μαθαίνουν να εκτιμούν τις δυνατότητες και τα κατορθώματα των άλλων, 

μοιράζονται ιδέες, υλικά και βοηθάει ο ένας τον άλλον. Κατά αυτόν τον τρόπο, 

δημιουργούνται φιλίες και αλληλοεκτίμηση μεταξύ τους. Στις ζωγραφιές των παιδιών οι 
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δάσκαλοι μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει στο σπίτι, στην τάξη και στην αυλή του 

σχολείου, δηλαδή πολύ περισσότερα πράγματα φαίνονται στις ζωγραφιές,  σε σύγκριση 

με όσα εκφράζουν τα παιδιά με λέξεις. Ο δάσκαλος διεγείρει τη φαντασία τους, 

καθοδηγεί και ενθαρρύνει. Ο δάσκαλος επιπλέον, διατηρεί την τάξη και δείχνει στους 

μαθητές πως να χρησιμοποιούν και να φροντίζουν τα εικαστικά εργαλεία. Τα παιδιά 

αναπτύσσουν την ικανότητα να οργανώνουν τη σκέψη τους όταν πειραματίζονται και 

όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα προς επίλυση. Τα παιδιά πρέπει πρώτα να μάθουν  να 

χρησιμοποιούν τα εργαλεία εικαστικών που είναι απαραίτητα για να αναπτύξουν τον 

έλεγχο και την συνεργασία. Χρειάζονται επαναλαμβανόμενες ευκαιρίες και όταν θα 

αρχίσουν να δουλεύουν με αυτοπεποίθηση, θα αρχίσουν να εκφράζουν ιδέες. Οι 

δραστηριότητες των εικαστικών θα πρέπει να είναι καλά οργανωμένες από το δάσκαλο, 

ώστε σε κάθε μάθημα να υπάρχει μια νέα πρόκληση.  

Οι Randick et al. (2013) έκαναν ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, σχετικά με το 

κατά πόσο η θεραπεία μέσω των εικαστικών ταιριάζει στο αμερικανικό μοντέλο 

σχολικής συμβουλευτικής. Αυτό καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν και να 

εκτελούν προγράμματα, με σκοπό να βοηθούν τους μαθητές να επιτύχουν σε διάφορους 

τομείς μέσα στο σχολείο. Οι εικαστικοί θεραπευτές βρίσκονται στα σχολεία, τόσο για 

συμβουλευτικούς όσο και για θεραπευτικούς λόγους, με σκοπό την πρόληψη, την πρώιμη 

παρέμβαση και την αντιμετώπιση ανησυχιών σχετικών με την ψυχική υγεία. Η εικαστική 

παρέμβαση στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα για την πραγμάτωση 

σχολικών προγραμμάτων που εστιάζουν στις ικανότητες κάθε παιδιού ξεχωριστά. Οι 

στόχοι της παρέμβασης μέσω των εικαστικών είναι η βελτίωση των ακαδημαϊκών 

δυσκολιών (Loest, 2010), η αντιμετώπιση της πίεσης από συνομηλίκους (Sassen et al., 
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2005), η διερεύνηση των συγκρούσεων με τους δασκάλους και τους συνομηλίκους 

(Gibbons, 2010), η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής (Wallace-Digarbo & Hill, 2006) η 

αύξηση ικανοτήτων αντιμετώπισης προβλημάτων (Spier, 2010) και η ανακάλυψη 

σχέσεων με τον εαυτό τους και τους άλλους (Sutherland et al., 2010). Επιπρόσθετα, τα 

εικαστικά αυξάνουν την αυτοπεποίθηση των παιδιών (Sassen, Spencer & Curtin, 2005), 

ενισχύουν τη μάθηση αντιμετωπίζοντας το άγχος (Spier, 2010), βοηθούν στην ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων (Lenz, Holman & Dominguez, 2010), διευκολύνουν την 

έκφραση συναισθημάτων και οδηγούν στην απόκτηση διορατικότητας (Gladding, 2011), 

δίνουν έμφαση στην ενότητα και την συνεργασία των παιδιών μέσω ομάδων (Gibbons, 

2010) και δημιουργούν την αίσθηση του ανήκειν (Sutherland, Waldman, Collins, 2010). 

Επίσης, τα παιδιά του σχολείου επωφελούνται από το ασφαλές, οργανωμένο και όχι 

επικριτικό περιβάλλον, που η παρέμβαση μέσω των εικαστικών δημιουργεί. Ακόμη, η 

παρέμβαση μέσω των εικαστικών επικεντρώνεται σε σύντομες, αποτελεσματικές 

τεχνικές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παρεμβάσεις, σχεδιασμούς, αξιολογήσεις, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν ποικίλους πληθυσμούς (Kahn, 1999).  

1.15.3 Προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των εικαστικών στην ειδική αγωγή. Σύμφωνα 

με την Spencer (1992), τα εικαστικά αποτελούν μέσο έκφρασης των συναισθημάτων των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μέσω αυτών μαθαίνουν να αξιολογούν τον εαυτό τους και 

τους άλλους, να παίρνουν αποφάσεις (Omizo & Om;izo, 1998). Ο καλός χειρισμός και 

έλεγχος των εικαστικών υλικών δημιουργεί στα παιδιά με ειδικές ανάγκες την αίσθηση 

του επιτεύγματος, τα παρακινεί και τους δημιουργεί καλή αυτοεικόνα. Η απλοποίηση 

των οδηγιών και η τροποποίηση των υλικών αποτελούν στρατηγικές διδασκαλίας των 

εικαστικών για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η ενσωμάτωση των εικαστικών στην ειδική 
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εκπαίδευση, μπορεί να ενισχύσει τις ελλειμματικές αντιληπτικές, κινητικές και 

ακαδημαϊκές ικανότητες των παραπάνω παιδιών (Dalke, 1984). Τα έργα των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες απεικονίζουν συνήθως, τις εμπειρίες τους και τις σχέσεις τους με τους 

άλλους. Η καθοδήγηση από τους δασκάλους τους, κατά τα εικαστικά, τα ενθαρρύνει να 

ανακαλύψουν και να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και τα βοηθάει στην 

κοινωνικοποίησή τους.  

O Lansing (1981), μετά από έρευνα που πραγματοποίησε σε παιδιά με ειδικές 

ανάγκες, διαπίστωσε ότι α) η παρατήρηση και ο σχεδιασμός ενός αντικειμένου βοηθά 

περισσότερο τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να το αναπαραστήσουν νοητικά και να 

συγκρατήσουν τα χαρακτηριστικά του, σε σχέση με την απλή παρατήρηση ή την 

ψηλάφηση με τα δάχτυλα. Επίσης, εξέτασε τους εξής παράγοντες (Lansing, 1984): 1) 

μέγεθος ζωγραφιάς, 2)  σχεδιασμός της ίδια φιγούρας πολλές φορές και 3) καθοδήγηση 

πριν το σχεδιασμό μια φιγούρας. Συμπέρανε ότι τα παρακάτω οδήγησαν σε πιο ακριβή 

νοητική αναπαράσταση της φιγούρας και σε ενίσχυση της μνήμης: α) ο σχεδιασμός με 

μολύβι με αιχμηρή μύτη, σε σχέση με το σχεδιασμό με χοντρό μαρκαδόρο, β) οι ίδιες 

φιγούρες που σχεδιάστηκαν πολλές φορές και γ) η καθοδήγηση και η ερμηνεία μιας 

φιγούρας πριν το σχεδιασμό της. 

Ο Copeland (1984) αναφέρει ότι, για την εκπαίδευση των εικαστικών σε παιδιά 

με ειδικές ανάγκες, το σχολικό πρόγραμμα καλό θα ήταν να περιλαμβάνει τα εξής: 1) 

επαναλαμβανόμενες εικαστικές δραστηριότητες, 2) αισθητικές προσεγγίσεις, 4) 

οργάνωση της εργασίας και των υλικών από την πλευρά του δασκάλου, 5) 

δραστηριότητες αδρής και λεπτής και αδρής κινητικότητας, 6) έμφαση στις βασικές 

αρχές της τέχνης και 7) σταδιακή πρόσθεση βημάτων. 
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1.16 Εικαστική παρέμβαση σε οικογένειες 

 Η βασική εικαστική παρέμβαση είναι ατομική, αλλά στην αρχή ή στο μέσο της 

είναι πολύ χρήσιμη η συνεργασία με την οικογένεια. Η γνωριμία του θεραπευτή με τα 

άλλα μέλη της οικογένειας και η κατανόηση των μεταξύ τους σχέσεων συνιστούν την 

αξιολόγηση των σχέσεων των μελών της οικογένειας μέσω των εικαστικών, η οποία 

αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη (Rubin, 1997).  

 Η συνεδρία διεξάγεται σε ένα μεγάλο δωμάτιο που περιέχει επιφάνειες για να 

εργαστούν όλα τα μέλη της οικογένειας. Οι φάσεις που ακολουθούνται είναι οι τρεις 

ακόλουθες: 1) ατομικός πίνακας για τη δημιουργία μιας μουτζούρας, 2) οικογενειακά 

πορτρέτα, 3) κοινή τοιχογραφία. Αν κάποιο από τα μέλη ολοκληρώσει πριν από τους 

άλλους κάποια από τις δυο πρώτες φάσεις, του προτείνουν να δημιουργήσει και άλλα 

έργα, χρησιμοποιώντας ό,τι υλικό και ό,τι θέμα προτιμά (ελεύθερα έργα). 

 Μουτζούρα: η δημιουργία μιας μουτζούρας κάνει τους ανθρώπους που δεν έχουν 

καλλιτεχνικό ταλέντο να αισθανθούν άνετα και ταυτόχρονα αποτελεί ένα μέσον για 

διάγνωση. Το γεγονός ότι κάθονται όλοι μαζί γύρω από το τραπέζι, βοηθά τα μέλη της 

οικογένειας να επικοινωνήσουν άνετα μεταξύ τους και εφόσον τους έχει δοθεί ήδη το 

χαρτί, η μόνη επιλογή που πρέπει να έχουν είναι το υλικό, με το οποίο θα ζωγραφίσουν.  

 Πορτρέτα οικογένειας: στη δεύτερη φάση δε ζητείται απλώς η δημιουργία ενός 

πορτρέτου της οικογένειας, αλλά παρέχεται επίσης μια ελεύθερη επιλογή υλικών και του 

μέρους όπου θα εργασθεί ο καθένας. Όταν τελειώσουν όλοι, κολλάν τα έργα στον τοίχο 

ή τα τοποθετούν πάνω στο τραπέζι ώστε να βλέπουν ταυτόχρονα όλα τα πορτρέτα. Στην 
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αρχή όλα τα μέλη αντιδρούν αυθόρμητα σε όλους τους πίνακες και ύστερα ο καθένας 

περιγράφει το δικό του έργο και οι άλλοι σχολιάζουν ή τον ρωτούν ό,τι θέλουν.  

 Κοινή τοιχογραφία: μέσα από αυτή την ανοιχτή, ελεύθερη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με το περιεχόμενο, καθώς τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν συγκεκριμένο θέμα 

ή σχέδιο στο μυαλό τους, γρήγορα εμφανίζονται θέματα που έχουν σημασία για τον 

καθένα, όπως και η εσωτερική δομή της λύσης προβλημάτων της οικογένειας. Ο βαθμός 

και το είδος οργάνωσης του τελικού προϊόντος, αντανακλούν την ικανότητα της 

οικογένειας να λειτουργεί ενωμένη, ακόμα και αν η εμπειρία δεν ήταν πολύ ευχάριστη 

γι’ αυτήν. Ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη συμμετέχουν τόσο στη λήψη της απόφασης 

όσο και στην εκτέλεση των σταδίων αυτής της φάσης, μας δίνει ακόμα περισσότερα 

στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της οικογένειας και για τις αλληλεπιδράσεις ων μελών 

της. Κατά την ανοιχτή συζήτηση που ακολουθεί το ομαδικό έργο, συγκεντρώνονται 

πρόσθετες πληροφορίες.  

 Η εικαστική παρέμβαση σε οικογένειες  και η αξιολόγηση των σχέσεων των 

μελών της οικογένειας,  συνήθως περιλαμβάνει ολόκληρη την οικογένεια, αλλά συχνά 

είναι σκόπιμο να εργαζόμαστε με υποομάδες της οικογένειας. Η πιο σημαντική δυάδα 

που ασκεί και τη μεγαλύτερη επίδραση στη ζωή του παιδιού είναι το ζεύγος μητέρας – 

παιδιού. Γι’ αυτόν και για άλλους λόγους, πρέπει να γίνονται κάθε τόσο συνεδρίες με τη 

μητέρα και το παιδί, τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της θεραπείας.  

 Αν και η δυάδα της μητέρας και του παιδιού είναι η πιο συνηθισμένη και συχνά 

εκείνη που έχει τις μεγαλύτερες συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια, υπάρχουν πολλοί 

λόγοι για τους οποίους πρέπει να κληθούν και άλλα μέλη της οικογένειας σε μια κοινή 

συνεδρία με το παιδί. Εκτός από τις πρόσθετες πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν 
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για συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις μέσα στην οικογένεια, οι δυαδικές αυτές συνεδρίες 

βοηθούν το παιδί να αισθανθεί και να δει διάφορα πράγματα, όπως τους έντονους 

ανταγωνισμούς.  

 Η κοινή εργασία στη διάρκεια ατομικών, ομαδικών ή οικογενειακών συνεδριών 

μπορεί να προσεγγιστεί με τρόπο ελεύθερο ή με κάποιου είδους καθοδήγηση από το 

θεραπευτή. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η θεραπεία μέσω των 

εικαστικών γίνεται ατομικά με έναν από τους γονείς ή με ζευγάρια.  

 Η παρέμβαση μέσω των εικαστικών φαίνεται να λειτουργεί καλά σε εκείνους που 

δεν εκφράζονται ανοιχτά ή δεν έχουν εμπιστοσύνη στα λόγια Αποδεικνύεται εξίσου 

κατάλληλη για εκείνους που φτάνουν στο άλλο άκρο και γίνονται υπερομιλητικοί. Σε μια 

θεραπεία μέσω των εικαστικών υπάρχουν πολλοί τρόποι να επεξεργαστεί κανείς τα 

ενδοοικογενειακά προβλήματα. Οι πιθανοί συνδυασμοί και οι τρόποι δόμησης της 

συναλλαγής είναι πολλοί. Η συνεργασία με όλα ή με κάποια από τα μέλη της 

οικογενειακής μονάδας μπορεί είτε να αποτελεί τη βασική μέθοδο είτε να εφαρμόζεται 

περιοδικά, ανάλογα με το ποιο θεωρείται πιο κατάλληλο (Rubin, 1997). 

1.17 Ομαδική εργασία μέσω των εικαστικών 

Τα πρώτα χρόνια, η ομαδική θεραπεία μέσω των εικαστικών έδινε μεγαλύτερη 

έμφαση στην εργασία του ατόμου στα πλαίσια της ομάδας, εργασία η οποία συνοδευόταν 

από μια συζήτηση για το έργο του καθενός, είτε με  συζήτηση μόνο με το ίδιο το άτομο 

είτε με ολόκληρη την ομάδα (Bach, 1954, Potts, 1956). Παρόλο που είχε 

συνειδητοποιηθεί πλέον το γεγονός ότι η καλλιτεχνική δημιουργία υπηρετούσε την 
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επικοινωνιακή λειτουργία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας (Sinrod, 1964), η έμφαση 

εξακολουθούσε να δίνεται στο άτομο και όχι στην ομάδα ως σύνολο. 

 Με την ανάπτυξη και την επικράτηση της ομαδικής ψυχοθεραπείας και την 

έμφαση που δόθηκε στην κατανόηση και τη χρήση της ομαδικής διαδικασίας ως μέσου 

που οδηγεί στην αλλαγή, η ομαδική θεραπεία μέσω των εικαστικών άρχισε όλο και 

περισσότερο να ασχολείται με ζητήματα που αφορούσαν ομάδες και κυρίως με τις 

δημιουργίες έργων. Αυτού του είδους οι ομαδικές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

βοηθούν ιδιαίτερα τους ανθρώπους να βιώσουν, να εξωτερικεύσουν και να εξετάσουν τις 

μεταξύ τους σχέσεις. Οι δραστηριότητες αυτές συνήθως, περιλαμβάνουν συζητήσεις ως 

μέρος της διαδικασίας αλληλεπίδρασης. 

 Η ομαδική εργασία μέσω των εικαστικών προσφέρει πολλές δυνατότητες. Οι 

ερευνητές θεωρούν σημαντικά τα οπτικά, απτικά, κιναισθητικά μέσα έκφρασης και 

επικοινωνίας. Το ομαδικό πλαίσιο βοηθάει ορισμένα παιδιά που αισθάνονται ντροπή 

όταν μένουν μόνα τους με έναν ενήλικα ή δεν εμπιστεύονται τους μεγάλους αλλά 

τρέφουν κάποια εμπιστοσύνη στους συνομήλικούς τους. Αισθάνονται ότι η ομάδα 

προσφέρει ένα πιο ασφαλές, πιο αξιόπιστο και λιγότερο απειλητικό περιβάλλον μέσα στο 

οποίο μπορούν να εξερευνήσουν τον εαυτό τους.  

 Σύμφωνα με την Rubin (1997), η πιο αποτελεσματική προσέγγιση της ομαδικής 

θεραπείας μέσω των εικαστικών είναι η ανοιχτή προσέγγιση. Το κάθε μέλος επιλέγει αν 

θα παρατηρεί μόνο ή θα συμμετέχει, αν θα μιλά ή θα παραμένει σιωπηλό, αν θα είναι 

μόνο του ή με τους άλλους, αν θα εργάζεται ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με τα άλλα 

μέλη, αν θα έρχεται ενεργά σε επαφή ή θα κρατά απόσταση από το συντονιστή. Καθώς 

τα άτομα επικοινωνούν μεταξύ τους, αρχίζουν να ενδιαφέρονται, βρίσκουν ιδέες, 



51 
 

αποκτούν θάρρος, βοηθούν το ένα το άλλο και καμιά φορά αποφασίζουν από μόνα τους 

να συνεργαστούν σε κάποιο έργο. Άλλες φορές είναι απαραίτητος κάποιος βαθμός 

δόμησης ή κατεύθυνσης.  

 Ο θεραπευτής πρέπει να προσφέρει διάφορους βαθμούς και είδη δόμησης, 

ανάλογα με τους στόχους της συγκεκριμένης ομάδας σε κάποια δεδομένη χρονική 

στιγμή. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αισθάνονται πιο άνετα όταν αντιμετωπίζουν μια 

ανοιχτή δόμηση της ομάδας, όταν τους παρέχεται ελεύθερη επιλογή υλικών και 

δραστηριοτήτων και όταν ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν, να επιλέξουν και να 

αρχίσουν να δουλεύουν. Όσον αφορά τα μεγαλύτερα παιδιά, κάποιες δραστηριότητες 

προθέρμανσης, συμβάλλουν στην προσαρμογή τους στο άγνωστο περιβάλλον με τόσους 

ξένους ανθρώπους.  

 Κοινό στοιχείο όλων των τεχνικών προθέρμανσης είναι ο διπλός σκοπός, αφενός 

να περιοριστεί η αυτοσυγκράτηση και αφετέρου να απελευθερωθεί η προσωπική 

δημιουργικότητα. Ο περιορισμένος χρόνος για εξάσκηση ενισχύει τον αυθορμητισμό και 

μειώνει το άγχος για το τελικό προϊόν. Καμιά φορά είναι σκόπιμο να προτείνει ο 

θεραπευτής στα μέλη της ομάδας να εργαστούν με κλειστά τα μάτια, γιατί έτσι 

δουλεύουν όλοι ελεύθερα, χωρίς να κρίνουν το έργο τους. Σημαντική για τη δημιουργία 

άνεσης είναι και η γνωριμία των μελών μεταξύ τους.  

Σε εφήβους είναι πιο αποτελεσματική η εστίαση σε ένα συγκεκριμένο θέμα, με 

περιστασιακή χρήση της ελεύθερης επιλογής. Χρησιμοποιούνται συνήθως θέματα που 

τους βοηθάν να αποδεχθούν και να κατανοήσουν τον εαυτό τους. Σε άλλες ομάδες 

τίθεται ως στόχος η επίγνωση της θέσης του καθενός μέσα στο κοινωνικό εικαστικό 

περιβάλλον και χρησιμοποιείται η εξής άσκηση: ο ένας κάνει κάτι και ο άλλος παρατηρεί 
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και έχοντας στα χέρια του το υλικό προσπαθεί να αναπαράγει τον ρυθμό και τον τρόπο 

εργασίας του άλλου. Ζητείται από ένα τρίτο άτομο να παρατηρήσει τους άλλους δυο και 

στο τέλος να τους δώσει ανατροφοδότηση. Ορισμένα διαπροσωπικά ζητήματα που 

αφορούν την ιδιοκτησία, την κυριαρχία και τον έλεγχο εμφανίζονται όταν δυο ή 

περισσότερα άτομα εργάζονται μαζί και μπορούν να συζητηθούν στο τέλος του έργου. 

Ζητήματα συναλλαγής προκύπτουν, επίσης, κατά την πραγματοποίηση ενός παιχνιδιού, 

όπως για παράδειγμα στο παιχνίδι «αφέντη και δούλου». Στο παιχνίδι αυτό ο ένας λέει 

στον άλλο τι υλικά να χρησιμοποιήσει και πώς να τα χρησιμοποιήσει. Έπειτα, αλλάζουν 

ρόλους και κάνουν πάλι το ίδιο. Αργότερα συζητούν αυτήν την κοινή εμπειρία.  

Για να μπορέσουν να αποσαφηνίσουν και να υποδυθούν τη θέση τους μέσα στην 

ομάδα, μπορεί το κάθε μέλος των μικρών ομάδων να δημιουργήσει τη δική του 

τρισδιάστατη εικόνα του εαυτού του και ύστερα να τη μεταφέρει σιωπηλά, μαζί με τους 

άλλους, επάνω σε ένα μεγάλο χαρτί ή χαρτόνι το οποίο αντιπροσωπεύει ένα «κοινό 

κόσμο». Έτσι το κάθε άτομο βρίσκει τη θέση του.  

Ένας άλλος τρόπος να μπορέσουν τα άτομα να προστατεύσουν τον εαυτό τους 

από ανώφελα ρίσκα είναι να τους προσφέρουμε επιλογές. Επομένως, είτε η ομάδα είναι 

δομημένη είτε ελεύθερη, η απόφαση για τη συμμετοχή ή όχι ανήκει πάντα σε κάθε μέλος 

χωριστά. Με τον ίδιο τρόπο, ακόμη και σε κάποιο δομημένο έργο υπάρχει πάντα ένας 

βαθμός ελεύθερης επιλογής, κατά την οποία το άτομο θα μπορεί να ακολουθεί το δικό 

του δημιουργικό τρόπο αυτοέκφρασης. Γίνεται σαφές ότι το άτομο αποκλειστικά είναι ο 

μόνος ειδικός και η μόνη αναγνωρισμένη αυθεντία που μπορεί να εξηγήσει το νόημα που 

έχει γι’ αυτόν το έργο του.  
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Ο συντονιστής μέσα στις συνεδρίες μπορεί να παίξει διάφορους ρόλους, όπως 

αυτόν του καθοδηγητή, του παθητικού παρατηρητή, του συμμετέχοντα ή του απλού 

συντονιστή της συζήτησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις πραγματοποιείται 

συνδυασμός ελεύθερων και δομημένων δραστηριοτήτων και μάλιστα οι δραστηριότητες 

αυτές χρειάζεται να είναι συμβατές μεταξύ τους, γιατί βοηθούν τα μέλη της ομάδας να 

γνωρίσουν μια μεγαλύτερη ποικιλία υλικών και ρόλων από ό,τι με οποιαδήποτε άλλο 

τρόπο εξερεύνησης (Rubin, 1997). 

1.18 Βοηθώντας το παιδί τυπικής ανάπτυξης μέσα από τα εικαστικά 

Η τέχνη είναι χρήσιμη και στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (τα παιδιά χωρίς 

ιδιαίτερα προβλήματα), στο σχολείο και στο σπίτι. Χρησιμοποιείται ως τρόπος 

έκφρασης, αποσαφήνισης και ίσως αντιμετώπισης ορισμένων περίπλοκων αισθημάτων, 

όπως η ζήλια, ο θυμός και ο φόβος που αισθάνονται όλα τα παιδιά μεγαλώνοντας. Δεν 

είναι πάντα εύκολο να μιλήσουν γι’ αυτά τα αισθήματα και μερικά μάλιστα είναι σχεδόν 

αδύνατον να τα περιγράψουν με λόγια, ανεξάρτητα από το πόσο ικανά είναι στο λόγο. 

Εξίσου σημαντικό με την έκφραση των συναισθημάτων είναι για το παιδί και το να 

αισθανθεί καλά με τον εαυτό του και να τον θεωρήσει ικανό, αποκτώντας τις δεξιότητες 

που συνεπάγεται η χρήση των καλλιτεχνικών υλικών. Δεν αισθάνεται μόνο χαρά που 

μπορεί να χειριστεί ένα υλικό, αλλά μαθαίνει επίσης ότι μπορεί μόνο του να κάνει κάτι 

και να το κάνει καλά. 

Επομένως, είτε θεωρεί κανείς ότι η τέχνη βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν 

δεξιότητες και να ελέγξουν τα αισθήματα τους, είτε πιστεύει ότι είναι ένας τρόπος για να 

αποκτήσουν σεβασμό για τον εαυτό τους και για τους άλλους, οι ευρείες θεραπευτικές 
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αξίες και οι εκπαιδευτικοί στόχοι της τέχνης όσον αφορά τα παιδιά δεν απέχουν και πολύ 

μεταξύ τους (Rubin, 1997). 

Ο Waller (2006) μιλάει για τις αλλαγές που συμβαίνουν με τη συμμετοχή στη 

θεραπεία μέσω των εικαστικών, σε παιδιά με συμπεριφορικά, αναπτυξιακά και 

συναισθηματικά προβλήματα. Η εμπλοκή των παιδιών με τον θεραπευτή και τα υλικά 

των εικαστικών σε ένα ασφαλές περιβάλλον, μπορεί να τα οδηγήσει στο να 

ανακαλύψουν και να εκφράσουν τα συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφράσουν με 

λέξεις. Στα έργα μπορούν να εκφραστούν καλά και κακά συναισθήματα και αποτελούν 

μέσο επικοινωνίας των παιδιών με τον εικαστικό θεραπευτή. 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 



55 
 

Β΄ Μέρος 

2. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

2. 1 Ενσωμάτωση των εικαστικών στην πρώιμη παρέμβαση παιδιών με διαταραχές 

στο φάσμα του αυτισμού(ΔΦΑ). 

 Η πρώιμη παρέμβαση είναι κρίσιμη περίοδος για τα παιδιά με διαταραχές στο 

φάσμα του αυτισμού (ΔΦΑ), καθώς όσο πιο νέα είναι τόσο πιο ελαστικός είναι ο 

εγκέφαλός τους. Νευρωνικές συνδέσεις δημιουργούνται σε υψηλή ποσότητα σε αυτές τις 

ηλικίες. Η πρώιμη παρέμβαση γίνεται μεταξύ 18-38 μηνών και όταν ξεκινούν το 

σχολείου γύρω στα 5. Συνεργάζονται θεραπευτές και δάσκαλοι για την βελτίωση των 

παιδιών σε κάθε περιοχή ανάπτυξης. Το παιδί αρχίζει να χειρίζεται υλικά και να 

ζωγραφίζει γύρω στην ηλικία των 2-3 ετών. Οι θεραπείες πρώιμης παρέμβασης 

ασχολούνται με το χειρισμό των αδύναμων συνδέσεων του εγκεφάλου. 

 Τα εικαστικά δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά με ΔΦΑ να ανακαλύψουν τον εαυτό 

τους, να πειραματιστούν και να αποκτήσουν ανοχή στην αφή. Οι θεραπευτές έχουν σαν 

κοινό στόχο να βοηθήσουν το παιδί με ΔΦΑ να μετακινηθεί από την μουτζούρα χωρίς 

νόημα στη ζωγραφική που σημαίνει κάτι. Σύμφωνα με τον Lowenfeld (1987), το πρώτο 

στάδιο είναι αυτό της μουτζούρας (18 μήνες – 4 χρόνια) και χαρακτηρίζεται από 

κιναισθητική ευχαρίστηση και διαμόρφωση καλής στάσης απέναντι στα εικαστικά. 

Υπάρχουν τριών ειδών μουτζούρες, αυτές χωρίς οργάνωση και έλεγχο, οι οργανωμένες 

που χαρακτηρίζονται από ποικιλία και πειραματισμό και οι μουτζούρες με όνομα, με τις 

οποίες τα παιδιά αναπαριστούν πρόσωπα και πράγματα.  Το επόμενο στάδιο ονομάζεται 
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προσχηματικό (4-7 ετών) και κατά αυτό ξεκινά η συνειδητή ζωγραφική, μέσα από την 

οποία φαίνεται η ζωή και τα ενδιαφέροντα των παιδιών (Martin, 2009). 

2.2 Βοηθώντας τα παιδιά με ΔΦΑ κατά τη διάρκεια των εικαστικών 

 Τα έργα των παιδιών με ΔΦΑ έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως η 

καθυστερημένη καλλιτεχνική ανάπτυξη και η προσκόλληση στο στάδιο της μουτζούρας 

(Martin, 2009). Οι θεραπευτές καλό θα ήταν να βοηθούν τα παιδιά με ΔΦΑ και να τα 

προτρέπουν να πειραματίζονται, δημιουργώντας  ποικίλες μουτζούρες και να τις 

ονοματίζουν, να αξιολογούν το περιβάλλον, μειώνοντας τα ερεθίσματα που ενοχλούν, 

όπως τα φώτα , οι ήχοι , οι μυρωδιές, να κάνουν άνετο το περιβάλλον και να το 

οργανώνουν, κάνοντάς το προβλέψιμο. Επιπλέον, οι θεραπευτές  πρέπει να δίνουν οπτικά 

ερεθίσματα, οπτικές οδηγίες για να κατανοήσουν τα παιδιά τι πρέπει να κάνουν. 

Βοηθητική είναι και η τροποποίηση των εργασιών και το σπάσιμό τους σε μικρότερα 

κομμάτια. Ακόμη, θα πρέπει να καθοδηγούν τα παιδιά, σχετικά με το πως πρέπει να 

χρησιμοποιούν τα υλικά και το πως πρέπει να ρυθμίζουν το σώμα τους για να μη 

κουράζονται. Ποτέ δεν πρέπει να αποθαρρύνουν την ανεξάρτητη δημιουργία των 

παιδιών και πρέπει να τα προτρέπουν να προτείνουν ιδέες. Σημαντικό είναι να γίνονται 

τα εικαστικά με διασκεδαστικό τρόπο, είτε τραγουδώντας τις οδηγίες είτε κάνοντας 

διαλείμματα για σνακ και να εκφράζουν οι θεραπευτές την πίστη τους στις ικανότητες 

των παιδιών. Κάτι εξίσου σημαντικό είναι να  ζωγραφίζουν δίπλα στο παιδί και να 

ζητούν από το παιδί οδηγίες.  Θα πρέπει επίσης, να ελέγχουν κατά πόσο δεξιότητες που 

έμαθαν στα εικαστικά έχουν διατηρηθεί, επαναλαμβάνοντάς τες. Τέλος, καλό είναι να 

δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν τη ζωγραφική που προέρχεται από το παιδί  και σε 

περίπτωση που   δεν ανταποκριθούν να τα διδάξουν βασικές μουτζούρες και 
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διαγράμματα, πριν διδάξουν τα σχήματα, για να δώσουν στα παιδιά τη δυνατότητα να 

φτιάξουν ένα σχήμα μόνα τους (Martin, 2009). 

Πίνακας 2.1 Ο ρόλος του θεραπευτή  

Ο ρόλος του θεραπευτή  Martin & Lawrence, 2009, Hart & Whalon, 2008. 

Βοηθούν και καθοδηγούν τα παιδιά, σχετικά με το πως πρέπει να χρησιμοποιούν τα 

υλικά και το πως πρέπει να ρυθμίζουν το σώμα τους για να μη κουράζονται. 

προτρέπουν τα παιδιά να πειραματίζονται. 

Αξιολογούν το περιβάλλον, μειώνοντας τα ερεθίσματα που ενοχλούν, όπως τα φώτα, 

οι ήχοι , οι μυρωδιές και το οργανώνουν. 

Δίνουν οπτικά ερεθίσματα και οπτικές οδηγίες.  

Τροποποιούν τις εργασίες και τις σπάνε σε μικρότερα κομμάτια. 

Ενθαρρύνουν την ανεξάρτητη δημιουργία των παιδιών και τα προτρέπουν να 

προτείνουν ιδέες. 

Ζωγραφίζουν δίπλα στο παιδί και ζητούν από το παιδί οδηγίες. 

Ελέγχουν κατά πόσο δεξιότητες που έμαθαν στα εικαστικά έχουν διατηρηθεί, 

επαναλαμβάνοντάς τες. 

Χρησιμοποιούν κατάλληλες για την ηλικία κάθε παιδιού, εικαστικές εργασίες. 

Δουλεύουν ευχάριστα με το παιδί, ανατροφοδοτούν και μέσω των εικαστικών, χτίζουν 

σχέσεις με το παιδί  

Παρακινούν τους μαθητές να χρησιμοποιούν νέα μέσα και τεχνικές. 

 

 

 

2.3 Χαρακτηριστικά των εικαστικών έργων των παιδιών με ΔΦΑ 

Τα χαρακτηριστικά των έργων των παιδιών με ΔΦΑ, έχουν σχέση με τα 

συμπτώματα του αυτισμού. Παρακάτω παρατίθενται τα συμπτώματα και τα σχετικά 

χαρακτηριστικά των έργων τους: 

α)Η άτυπη ή καθυστερημένη ανάπτυξη σε μία ή πολλές περιοχές περιλαμβάνει τα εξής 

χαρακτηριστικά: i) την καλλιτεχνική αναπτυξιακή καθυστέρηση, κατά την οποία τα 

παιδια με ΔΦΑ αργούν  να ζωγραφίσουν ή κολλάνε στο στάδιο της μουτζούρας και ii) 
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την άτυπη ανάπτυξη, κατά την οποία μπορεί τα παιδιά να πάνε από τις ανοργάνωτες 

μουτζούρες στις αναγνωρίσιμες φιγούρες, προσπερνώντας το ενδιάμεσο στάδιο ή να 

κάνει αντισυμβατική επιλογή θεμάτων. 

β)  Η ανάγκη για ολοκλήρωση περιλαμβάνει: i) το στοίβαγμα όλων των μερών ενός 

προσώπου ή αντικειμένου, χωρίς τη σωστή τους τοποθέτηση στο χώρο, ii) το 

παραγέμισμα μιας ζωγραφιάς, χωρίς να υπάρχει προσοχή στην τοποθέτηση των 

αντικειμένων ή προσώπων, iii) την παρορμητική διόρθωση ή ολοκλήρωση σε ζωγραφιές 

των άλλων, που συνδέεται με τα εμμονικά παρορμητικά συναισθήματα και τα 

οπτικοχωρικά ελλείμματα των παιδιών με ΔΦΑ και iv) την εμμονή τους με το να 

περιλαμβάνουν υψηλό ποσοστό λεπτομερειών στα έργα τους.  

γ) Η ανάγκη για τάξη και οργάνωση φαίνεται στα έργα λόγω: i) της συγκεκριμένης 

ακολουθίας χρωμάτων που χρησιμοποιούν συχνά, ii) της σύνδεσης προσώπων και 

αντικειμένων με συγκεκριμένα χρώματα και iii) του σχεδιασμού συγκεκριμένων 

αντικειμένων που είναι ενδιαφέροντα για τα παιδιά.   

δ) Τα ελλείμματα στη φαντασία και η αποσπασματική / κυριολεκτική σκέψη είναι ορατά 

στα έργα των παιδιών με ΔΦΑ, καθώς παρατηρείται  : i)  δυσκολία στη δημιουργία 

δικών τους ιδεών και συνήθεια να κοιτούν γύρω τους, τα πρόσωπα και το περιβάλλον για 

να βρουν τι θα κάνουν, ii) δημιουργία πορτραίτων άλλων, με χαρακτηριστικά που 

ανήκουν στα ίδια τα παιδιά, iii) έλλειψη πειραματισμού και iv) δυσκολία στην 

αναπαράσταση μη υπαρκτών πραγμάτων.   

ε) Οι σταθερές, εμμονικές και παρορμητικές συμπεριφορές αντανακλώνται και στα έργα 

με τα εξής χαρακτηριστικά: i) τα σταθερά θέματα στις ζωγραφιές τους, ii) τα ίδια 
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σχήματα που τους κάνουν να νιώθουν άνετα και iii)  την κιναισθητική ευχαρίστηση να 

γεμίζουν το φύλλο χαρτί με μπογιές. 

στ) Τα οπτικοχωρικά ελλείμματα φαίνονται στα έργα λόγω της δυσκολίας στην 

δημιουργία γλυπτών, που σχετίζεται με την καθυστερημένη καλλιτεχνική τους ανάπτυξη. 

ζ) Τα αισθητηριακά θέματα των παιδιών με ΔΦΑ φαίνονται στα εικαστικά με 

συμπεριφορές όπως: i) η χρήση από τα παιδιά των εικαστικών υλικών για προσωπική 

ευχαρίστηση, πράγμα που μπορεί να αποφευχθεί, αν διδαχθούν άλλους τρόπους 

χαλάρωσης, όπως το διάλειμμα για ένα σνακ ή για ξεκούραση, ii) η ευαισθησία που τα 

παιδιά με ΔΦΑ παρουσιάζουν στην ανοχή της αφής και iii) η τάση των παιδιών να 

ελκύονται από συγκεκριμένα υλικά που επιδεινώνουν τη  αισθητηριακή τους κατάσταση.  

η) Η κυκλική φύση των συμπτωμάτων χαρακτηρίζεται από περιόδους κατά τις οποίες 

παρατηρούνται θετικές αλλαγές κατά τα εικαστικά και άλλες μετέπειτα περιόδους που 

λόγω κάποιας αρρώστιας ή κάποιας δυσκολίας, τα παιδιά παρουσιάζουν άσχημες 

συμπεριφορές.  

θ) Τα κοινωνικά ελλείματα των παιδιών με ΔΦΑ φαίνονται κατά τα εικαστικά, καθώς τα 

παιδιά με ΔΦΑ δεν συγκρίνουν τα έργα τους με τα έργα των άλλων και δεν κρίνουν την 

ικανότητά τους. Επίσης, δεν συγκρίνουν τα έργα τους με έργα προηγούμενα, για να δουν 

την πρόοδό τους, αλλά εστιάζουν στην τάξη και την οργάνωση. Τέλος, τα παιδιά με 

ΔΦΑ έχουν ελλείψεις, σχετικές με την κοινωνική μάθηση και παρουσιάζουν 

συμπεριφορές, όπως παρατήρηση και ξεκίνημα αυθόρμητο της ζωγραφιάς κάποιου 

άλλου (Martin, 2009). 
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 Η Frith (1982) πραγματοποίησε έρευνα σε παιδιά με ΔΦΑ, σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά των εικαστικών τους έργων. Σύγκρινε τα παραπάνω, με παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης. Παρατήρησε ότι τα παιδία με ΔΦΑ, ήταν ευέλικτα στα σχέδια και τα 

χρώματα, όπως και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η ευελιξία όπως και στα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης αυξάνεται, σύμφωνα με τη νοητική ηλικία. Τα παιδιά με ΔΦΑ 

υστερούσαν όμως στην πρωτοτυπία, ακολουθούσαν υπερβολικούς περιορισμούς και 

κολλούσαν αυστηρά σε κανόνες.  Δυσκολεύονταν ιδιαίτερα, όταν άλλαζαν οι κανόνες 

και έπρεπε να αφήσουν τους παλιούς και να αποδεχτούν τους καινούργιους.  

Ακόμη, οι Lewis & Boucher (1991) παρατήρησαν σε εικαστικά έργα παιδιών με 

ΔΦΑ, ότι τα θέματα των ζωγραφιών τους σχετίζονταν μεταξύ τους, παρόλο που τα έργα 

τους ήταν αρκετά λεπτομερή. Το παραπάνω είναι αποτέλεσμα της ελλειμματικής  

δημιουργικής ικανότητας των παιδιών με ΔΦΑ και της δυσκολία τους να χρησιμοποιούν 

δημιουργικές στρατηγικές. 

Ο Machover (1949) δημιούργησε το «Draw – A- Person- Test, DAP», κατά το 

οποίο το παιδί με ΔΦΑ ζωγραφίζει τον εαυτό του και στο χαρτί αναπαριστά το 

περιβάλλον του. Ο παραπάνω υποστηρίζει ότι τα παιδιά με ΔΦΑ μεταφέρουν στη 

φιγούρα, τα άγχη, τις συγκρούσεις και τα ελλείμματά τους.  Ο Abraham (2002) 

υποστηρίζει ότι τα σχέδια καταδεικνύουν την αντίληψη που έχουν για το φυσιολογικό 

σώμα και τα συναισθήματά τους, Ακόμη, μέσα από τα σχέδια διακρίνονται οι 

διανοητικές και αισθητικές ικανότητες των παιδιών, η επίγνωση του εαυτού τους και των 

άλλων (Lee & Hobson, 2006). Στα άτομα με ΔΦΑ η χρονολογική ηλικία, δεν συνάδει 

απαραίτητα με το στάδιο ανάπτυξής τους στη ζωγραφική. Οι Slaughter & Lim (2008) 

παρατήρησαν ότι παιδιά με ΔΦΑ είχαν έλλειμμα την αναπαράσταση της ανθρώπινης 
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φιγούρας και το ερμήνευσαν ως έλλειψη ενδιαφέροντος για τον κόσμο. Οι Lee et 

al.(2007) παρατήρησαν διαφορές στις φιγούρες παιδιών με ΔΦΑ, σε σχέση με αυτές 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης, καθώς τα σχέδια των πρώτων ήταν λιγότερο περίτεχνα και 

πρωτότυπα.   Οι Bar et al. (2011) χρησιμοποίησαν το (DAP) τεστ, για να αναγνωρίσουν 

τα χαρακτηριστικά που αποδίδουν 8 ενήλικες με ΔΦΑ, στην ανθρώπινη φιγούρα, σε 

σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου. Διερευνήθηκαν το μέγεθος της φιγούρας και το στάδιο 

ανάπτυξης των ενηλίκων. Οι φιγούρες τους ήταν μεγαλύτερες, πράγμα που δείχνει 

έλλειψη ενδιαφέροντος για τον κόσμο (Lim et al., 2008) και απορρόφηση στον δικό τους 

κόσμο (Koening et al., 2011). Το στάδιο ανάπτυξης των ατόμων με ΔΦΑ, διέφερε από 

των ατόμων χωρίς. Οι πρώτοι βρίσκονταν σε χαμηλότερο στάδιο, καθώς υπήρχε 

δυσκολία στη χρήση της φαντασίας και λιγότερο ενδιαφέρον για τη ζωγραφική ( Emery, 

2004). 

Οι Leevers & Harris (1998) παρατήρησαν ότι παιδιά με ΔΦΑ αντιμετώπιζαν 

δυσκολίες στο σχεδιασμό απίθανων οντοτήτων, επειδή αυτό απαιτεί να ζωγραφίσουν 

μόνα τους. Από την άλλη, όταν τους ανατέθηκε να συμπληρώσουν απίθανα στοιχεία, σε 

ήδη υπάρχουσες εικόνες, τα πήγαν πολύ καλά. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτεί 

ελάχιστο σχεδιασμό.  

 Οι Drake & Winner (2011) μελέτησαν την περίπτωση ενός παιδιού 10 χρονών με 

ΔΦΑ και ιδιαίτερο ταλέντο στη ζωγραφική και στις οπτικές εικόνες. Παρατήρησαν 

όμως, ότι επεξεργάζονταν πολύ καλά τοπικά, μεμονωμένα τις εικόνες, αλλά υστερούσε 

στη σφαιρική επεξεργασία τους.  
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Πίνακας 2.2 Χαρακτηριστικά παιδιών με ΔΦΑ 

Χαρακτηριστικά παιδιών με ΔΦΑ (Martin, 2009, Charman & Baron – Cohen, 

1991, Selfe, 1977,1982) 
Καθυστερημένη καλλιτεχνική ανάπτυξη - προσκόλληση στο στάδιο της μουτζούρας 

Σπάνια παιδιά με ΔΦΑ έχουν ιδιαίτερες ικανότητες στη ζωγραφική, που δε 

συμβαδίζουν με τη γενική νοημοσύνη τους.  

Tα ταλαντούχα παιδιά με ΔΦΑ ακολουθούν με διαφορετική σειρά τα παραπάνω 

στάδια. Πιο συγκεκριμένα, σε μικρότερη ηλικία ζωγραφίζουν περισσότερο ότι 

βλέπουν με ακρίβεια (visual realistic drawings). 

Παιδιά με αυτισμό τα πάνε καλά με τις μη νοητικές αναπαραστάσεις, ενώ 

δυσκολεύονται στην μεταναπαραράσταση, δηλαδή στην κατανόηση των νοητικών 

αναπαραστάσεων.   

Κάνουν αντισυμβατική επιλογή θεμάτων. 

Την παρορμητική διόρθωση ή ολοκλήρωση . 

 Η ανάγκη για τάξη και οργάνωση . 

Τα ελλείμματα στη φαντασία και η αποσπασματική / κυριολεκτική σκέψη είναι 

ορατά στα έργα των παιδιών με ΔΦΑ. 

Σταθερές, εμμονικές και παρορμητικές συμπεριφορές . 

Οπτικοχωρικά ελλείμματα . 

Αισθητηριακά θέματα: χρήση εικαστικών υλικών για προσωπική ευχαρίστηση,  

ευαισθησία και έλξη από συγκεκριμένα υλικά που επιδεινώνουν τη  αισθητηριακή 

τους κατάσταση. 

Κυκλική φύση των συμπτωμάτων: εναλλαγή καλών και άσχημων συμπεριφορών. 

Τα κοινωνικά ελλείματα των παιδιών με ΔΦΑ φαίνονται κατά τα εικαστικά. 

 

2.4 Γιατί είναι ωφέλιμα τα εικαστικά σε παιδιά με ΔΦΑ 

 Η δύναμη των εικαστικών για τα παιδιά με ΔΦΑ, έγκειται στην ικανότητά τους 

να κάνουν τη μάθηση οπτική και ελκυστική. Η χρήση των εικαστικών βοηθάει στην 

βελτίωση των παρακάτω:  

Α) Φαντασία/ Αφηρημένη σκέψη 

Β) Aισθητηριακή ρύθμιση και ενσωμάτωση 

Γ) Συναισθήματα και αυτοέκφραση 

Δ) Καλλιτεχνική ανάπτυξη 
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Ε) Οπτικοχωρικές ικανότητες 

ΣΤ) Αναψυχή/ Ελέυθερος χρόνος 

2.4.1 Φαντασία – Αφηρημένη Τέχνη. Τα παιδιά με ΔΦΑ χαρακτηρίζονται από έλλειμμα 

στην φαντασία, την επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση. Η φαντασία είναι συνώνυμη 

με τη δημιουργικότητα, η οποία αποτελεί φυσική έκφραση της φαντασίας. Η χρήση και η 

εκμάθηση της δημιουργικής διαδικασίας αποτελεί όφελος των εικαστικών. Ο δάσκαλος 

δίνει ταυτόχρονα οδηγίες όπου χρειαστεί. Τα βήματα της δημιουργικής διαδικασίας είναι 

τα εξής: 

 Έρχομαι σε επαφή με τα συναισθήματα και τις ιδέες μου. 

 Βρίσκω πιθανούς τρόπους για να εκφράσω τα παραπάνω. 

 Πειραματίζομαι με διαφορετικές επιλογές και υλικά. 

 Λύνω τα προβλήματα που προκύπτουν. 

 Βλέπω την τελική δημιουργία 

 Δίνω εξήγηση για το τι έχω φτιάξει 

Τα παιδιά με ΔΦΑ έχουν δυσκολία στο να ζωγραφίσουν κάτι που δεν υπάρχει στην 

πραγματικότητα. Η δημιουργία μη πραγματικών πλασμάτων, οι μεταμορφώσεις και οι 

φανταστικές ιστορίες οδηγούν στην εξάσκηση της ευελιξίας των παιδιών.  

Χρησιμοποιώντας τα εικαστικά, μπορεί κανείς να δημιουργήσει  μια μεταφορά 

οπτική και να βοηθήσει τα παιδιά με ΔΦΑ να κατανοήσουν τη σημασία και την 

λειτουργία της. Επίσης, τα παιδιά μέσα από διάφορα προσωπικά σύμβολα, στα 
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εικαστικά, εξασκούνται στην αναπαράσταση των εσωτερικών τους σκέψεων και 

ενδιαφερόντων. Κατά αυτούς τους τρόπους αναπτύσσεται η αφηρημένη σκέψη. 

Το δημιουργικό συμβολικό παιχνίδι ενισχύει την φαντασία και την αφηρημένη 

σκέψη των παιδιών με ΔΦΑ. Τα εικαστικά εμπλέκονται στο παιχνίδι, καθώς τα παιδιά 

δημιουργούν τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουν στο παιχνίδι.  

Στις αφηρημένες αναπαραστάσεις, χρησιμοποιείται το χρώμα, η σύνθεση και η 

τοποθέτηση και οι γραμμές, με σκοπό τη δημιουργία μιας ευχάριστης εργασίας. Με τη 

καθοδήγηση του δασκάλου, μπορεί αν γίνει σύνδεση των παραπάνω με συγκεκριμένα 

νοήματα, αντικείμενα ή πρόσωπα.  

Προκειμένου τα παιδιά με ΔΦΑ να εξοικειωθούν στην κατανόηση του τρόπου 

σκέψης των άλλων παιδιών, οι δάσκαλοι πρέπει να ζωγραφίζουν μαζί τους. Τα παιδιά με 

ΔΦΑ έχουν την τάση να διορθώνουν και να αλλάζουν τα έργα των άλλων. Οι δάσκαλοι 

που θα ζωγραφίζουν δίπλα τους θα τα αποτρέπουν από το να κάνουν αυτό και τα 

προτρέπουν να σέβονται το έργο των άλλων, όπως και οι άλλοι σέβονται τα δικά τους.  

Εικόνες ή φωτογραφίες που απεικονίζουν ασαφείς ενέργειες αποτελούν εργαλεία για 

την προώθηση της εκπόνησης κάποιας ιστορίας και της φανταστικής σκέψης από την 

πλευρά των παιδιών. Ο δάσκαλος φτιάχνει κάτι και προτρέπει το παιδί να προσθέσει, 

βοηθώντας έτσι το παιδί να φανταστεί μια εικόνα (Martin, 2009). 

 

2.4.2 Αισθητηριακή ρύθμιση και ενσωμάτωση. Η βελτίωση της ικανότητας του παιδιού 

να ρυθμίζει το σώμα του και η ενσωμάτωσή του στις αισθητηριακές εμπειρίες είναι πολύ 

σημαντικά για τα παιδιά με ΔΦΑ. Βιώνουν είτε ελλειπτική είτε υπερβολική διέγερση, 
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εξαιτίας της φτωχής ικανότητας του σώματός τους να φιλτράρουν τα εξωτερικά 

ερεθίσματα, όπως πρέπει και χρειάζονται έναν ενήλικα να τους ηρεμεί ή να τους 

ενεργοποιεί. Οι δάσκαλοι πρέπει να πειραματίζονται με τα παιδιά και να παρατηρούν τις 

αντιδράσεις τους σε διαφορετικά υλικά, διαφορετικές στιγμές και έπειτα να τα διδάξουν 

πως πρέπει να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα υλικά.  

Τα υλικά που κάνουν το κάθε παιδί να ηρεμεί και να παράγει ότι καλύτερο  μπορεί, 

δεν είναι τα ίδια. Βοηθητικό ρόλο παίζουν τα οπτικά βοηθήματα για την ενθάρρυνση του 

παιδιού και για να κάνει ανεξάρτητες επιλογές. Καλό είναι ο δάσκαλος ασκεί κάποιο 

έλεγχο και να μην το αφήνει να φτιάχνει ανοργάνωτες μουτζούρες, με σκοπό τη 

βελτίωσή του παιδιού.  

Η ενσωμάτωση όλου του σώματος στα εικαστικά, από την πλευρά των παιδιών με 

ΔΦΑ μπορεί να γίνει με ευχάριστο τρόπο, αν ο δάσκαλος ενθαρρύνει , στηρίζει και 

καθοδηγεί σωστά το παιδί και οργανώνει σωστά το περιβάλλον του. Ο δάσκαλος καλό 

είναι να φέρνει τα παιδιά με ΔΦΑ σε επαφή με διαφορετικά υλικά, εργασίες, μυρωδιές 

και ήχους, για να μειωθεί η στάση άμυνας που διάφορα υλικά προκαλούν στα παιδιά 

(Martin, 2009)..  

2.4.3 Συναισθήματα και αυτοέκφραση. Σημαντικό είναι τα παιδιά με ΔΦΑ να 

εξωτερικεύουν και να βιώνουν συναισθήματα και σκέψεις μέσα από τα εικαστικά. Η 

επαφή μεταξύ του παιδιού, του δασκάλου και των εικαστικών, δημιουργεί ένα οικείο 

περιβάλλον. Ο δάσκαλος πρέπει να παρατηρεί και να βοηθάει, όπου χρειάζεται.  

Θέματα που προκύπτουν στα παιδιά με ΔΦΑ, μπορούν να απεικονιστούν μέσω των 

εικαστικών. Η έκφραση των συναισθημάτων μέσω των εικαστικών, οδηγεί στη μείωση 
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του άγχους, στην ταυτοποίηση συναισθημάτων και στην σύνδεσή τους με 

δραστηριότητες και εμπειρίες, στη δημιουργία σχέσεων με την οικογένεια, συνομήλικες 

ή ενήλικες, στη έκφραση των αρνητικών συναισθημάτων και στο να αποκτήσουν 

αυτοπεποίθηση, αυτεπίγνωση και αυτορρύθμιση (Martin, 2009).. 

 

2.4.4 Καλλιτεχνική ανάπτυξη. Η βελτίωση της λεπτής κινητικότητας, μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της επαναλαμβανόμενης εξάσκησης σε αντίστοιχες εικαστικές 

δραστηριότητες. 

Η πραγματοποίηση μια εικαστικής δραστηριότητας, ακολουθώντας μια αλληλουχία 

ξεχωριστών βημάτων, την κάνει πιο εύκολή για τα παιδιά με ΔΦΑ. Αντίστοιχα, 

μεταφέρουν αυτόν τον τρόπο ανάλυσης που τα διευκολύνει  και σε πραγματικές 

καταστάσεις. Ακόμη, η αποσπασματική μορφή των κόμικ μπορεί να διδάξει στα παιδιά 

το τι σκέφτονται οι άνθρωποι κατά τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις. 

Ο δάσκαλος πρέπει να έχει υπομονή και να βοηθάει τα παιδιά με ΔΦΑ να 

βελτιωθούν, χωρίς την παράβλεψη κανενός σταδίου. Ανεξάρτητα από την ηλικία τα 

παιδιά, όταν είναι έτοιμα, πρέπει να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν τις 

αναπαραστατικές δεξιότητές τους μέσω των εικαστικών.  

Η δημιουργία πορτραίτου είναι ένας καλός τρόπος για να δουλέψουν τα παιδιά με 

ΔΦΑ την αυτεπίγνωσή τους, ζωγραφίζοντας τον εαυτό τους. Επίσης, ζωγραφίζοντας 

άλλους, ξεχωρίζουν τον εαυτό τους από τους άλλους και αντιλαμβάνονται ότι ο καθένας 

έχει τον προσωπικό του χώρο. Επιπλέον, βελτιώνεται η μακροπρόθεσμη και 

βραχυπρόθεσμη μνήμη των παιδιών με ΔΦΑ, ζωγραφίζοντας γεγονότα που συνέβησαν. 
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Τα εικαστικά μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και των 

σχέσεων. Όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν τα εικαστικά για να δημιουργήσουν δώρα, για 

να γιορτάσουν κάτι ή για να συνεργαστούν με συνομηλίκους ή ενήλικές, βελτιώνουν τις 

κοινωνικές τους δεξιότητες και μαθαίνουν να περιμένουν την σειρά τους.  Τέλος, οι 

ζωγραφιές είναι ένας τρόπος επικοινωνίας για τα παιδιά με ΔΦΑ, που δυσκολεύονται να 

επικοινωνήσουν προφορικά ή γραπτά (Martin, 2009).. 

2.4.5 Οπτικοχωρικές δεξιότητες. Η ανάπτυξη των οπτικοχωρικών ικανοτήτων μπορεί να 

γίνει σε παιδιά με ΔΦΑ, μέσα από δισδιάστατες και τρισδιάστατες, εικαστικές 

δραστηριότητες και κατασκευές.  

Οι δραστηριότητες καλό είναι να περιλαμβάνουν τη ζωγραφική με τα μάτια κλειστά, 

το σχεδιασμό εικόνων στην ανάποδη μορφή τους, το σχεδιασμό διαφορετικών πλευρών 

ενός αντικειμένου ή προσώπου και το σχεδιασμό με το χέρι που δεν είναι επικρατέστερο.  

Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι εξοικειωμένα με δισδιάστατες κατασκευές και μέσα από τη 

γλυπτική και πιο συγκεκριμένα με τις κατασκευές με πηλό, εξασκούνται στις τρεις 

διαστάσεις. Επιπλέον, η χαρακτική απαιτεί δεξιότητες σχετικές με τη χωρική αντίληψη 

και τις δυο διαστάσεις και βοηθάει τα παιδιά με ΔΦΑ να αποκτήσουν οπτικοχωρικές 

δεξιότητες (Martin, 2009).. 

2.4.6 Αναψυχή/ Ελεύθερος χρόνος. Σκοπός των δασκάλων είναι να εμπλέξουν τα παιδιά 

με ΔΦΑ σε ευχάριστες και παραγωγικές εικαστικές δραστηριότητες, που θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν στο σπίτι τους και σε άλλα φυσικά περιβάλλοντα. Οι δάσκαλοι 

χρησιμοποιούν τα εικαστικά και κατά τη μαθησιακή διαδικασία, για να την κάνουν πιο 

ευχάριστη και για να ενισχύσουν τη μάθηση. Η ευχαρίστηση είναι σημαντική για τα 
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μικρά παιδιά, καθώς τα κάνει να αισθάνονται ασφάλεια και ενδιαφέρον την ώρα του 

μαθήματος (Martin, 2009). 

2.5 Εικαστικές δραστηριότητες για τα παιδιά με ΔΦΑ 

 Η ζωγραφική με χρώμα (Painting) είναι η πιο επιθυμητή διαδικασία για τα παιδιά 

με ΔΦΑ, κατά την οποία παρουσιάζουν συνήθως προβλήματα ρύθμισης. Ο δάσκαλος 

οφείλει να βοηθήσει τα παιδιά να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και να 

συμβιβαστούν στους κανόνες της ζωγραφικής, δίνοντάς τα  μια δομή, χρονικό όριο και 

οδηγίες, σχετικές με το πως πρέπει να συμπεριφέρονται και τι πρέπει να κάνουν. 

Διδάσκει επίσης, σχετικά με την κατάλληλη χρήση, την αναπαράσταση και τις 

δεξιότητες φαντασίας και την ευχαρίστηση που δημιουργεί η ζωγραφική. Επιπλέον, 

ενθαρρύνει τον πειραματισμό των παιδιών με διαφορετικά υλικά.  

  Το σχέδιο (Drawing) αποτελεί συνήθως, μια δραστηριότητα ρύθμισης που 

εξαρτάται από την αλληλεπίδραση του κάθε παιδιού με τα υλικά. Είναι επίσης, εργαλείο 

έκφρασης του παιδιού προς τον δάσκαλο, καθώς πολλές φορές δυσκολεύεται να ακούσει 

ή να συγκεντρωθεί σε προφορικές οδηγίες. Πέρα από αυτά, μέσα από το σχέδιο τα παιδιά 

βελτιώνουν τη λεπτή κινητικότητά τους και αποκτούν ικανότητες γραφής. 

 Η χρήση της πλαστελίνης (Clay modeling)είναι κατάλληλη για την εξάσκηση των 

δαχτύλων και των ώμων και για την φυσική εμπλοκή στο παιχνίδι το συμβολικό και της 

προσποίησης. Ο δάσκαλος καλό είναι να διδάσκει στα παιδιά τις βασικές δεξιότητες 

μοντελοποίησης και να τους δίνει τα εργαλεία για να εκφράσουν τους εαυτούς τους μέσα 

από τις τρεις διαστάσεις. Η ενασχόληση με την πλαστελίνη ενισχύει τις οπτικοχωρικές 
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ικανότητες, και την λεπτή κινητικότητα. Οι δραστηριότητες, κατά τις οποίες φτιάχνουμε 

κάτι σε τρισδιάστατο χώρο, εντάσσονται στο χώρο της γλυπτικής (Sculpture).  

 Με τη χρήση μη εικαστικών, τυχαίων αντικειμένων (found objects)σε εικαστικές 

δραστηριότητες, ενισχύονται οι δεξιότητες φαντασίας των παιδιών με ΔΦΑ. 

 Η χρήση κολλάζ προτείνεται για παιδιά με ΔΦΑ. Βασική είναι η επιλογή θέματος 

και μετέπειτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κομμάτι από περιοδικά, χαρτιά, 

φωτογραφίες ή από οτιδήποτε άλλο.  

 Ο συνδυασμός δραστηριοτήτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά με 

ΔΦΑ, αφού λάβουν οδηγίες. Συνήθως συνδυάζεται το χρώμα με το σχέδιο και το κολλάζ 

σε συνδυασμό με τη ζωγραφική (Martin, 2009). 
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Πίνακας 2.3 Εικαστικές δραστηριότητες 

Εικαστικές δραστηριότητες (Martin, 2009, Cheg et al., 2011, Kuoch 

& Mirenda, 2003, Cashin, 2008, Snow, 1997, Gray, 1994). 
Η ζωγραφική με χρώμα (Painting) είναι η πιο επιθυμητή διαδικασία για τα 

παιδιά με ΔΦΑ, με προβλήματα ρύθμισης. 

Το σχέδιο (Drawing) αποτελεί συνήθως, μια δραστηριότητα ρύθμισης που 

εξαρτάται από την αλληλεπίδραση του κάθε παιδιού με τα υλικά. Είναι επίσης, 

εργαλείο έκφρασης του παιδιού προς τον δάσκαλο, καθώς πολλές φορές 

δυσκολεύεται να ακούσει ή να συγκεντρωθεί σε προφορικές οδηγίες. Πέρα από αυτά, 

μέσα από το σχέδιο τα παιδιά βελτιώνουν τη λεπτή κινητικότητά τους και 

αποκτούν ικανότητες γραφής. 

Η χρήση της πλαστελίνης (Clay modeling)είναι κατάλληλη για την εξάσκηση των 

δαχτύλων και των ώμων και για την φυσική εμπλοκή στο παιχνίδι το συμβολικό 

και της προσποίησης. Η ενασχόληση με την πλαστελίνη ενισχύει τις 

οπτικοχωρικές ικανότητες, και την λεπτή κινητικότητα. 

Με τη χρήση μη τυχαίων αντικειμένων (found objects) σε εικαστικές 

δραστηριότητες, ενισχύονται οι δεξιότητες φαντασίας των παιδιών με ΔΦΑ. 

Η χρήση κολλάζ προτείνεται για παιδιά με ΔΦΑ.  

Ο συνδυασμός δραστηριοτήτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά με ΔΦΑ, 

αφού λάβουν οδηγίες. Συνήθως συνδυάζεται το χρώμα με το σχέδιο και το κολλάζ 

σε συνδυασμό με τη ζωγραφική. 

Σχεδιασμός πορτρέτου του θεραπευτή από το παιδί και το αντίστροφο, και το 

ίδιο το παιδί ζωγραφίζει τον εαυτό του, για τη βελτίωση της αναγνώρισης και 

επεξεργασίας προσώπων. Δημιουργεί επίσης, συνθήκες επικοινωνίας και 

σχέσεων. 

Οι κοινωνικές ιστορίες  και η αφηγηματική θεραπεία, σε συνδυασμό με τα 

εικαστικά, οδηγεί στη βελτίωση της επίγνωσης των συναισθημάτων των άλλων 

και στην αύξηση της αυτεπίγνωσης  

Συνδυασμός εικαστικών με κόμικς και συζήτηση μέσω αυτών, με σκοπό να 

αποκτήσουν διαπροσωπικές δεξιότητες . 

Οι μάσκες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν σύμβολα του εαυτού και να 

βοηθήσουν τα παιδιά να βγάλουν στην επιφάνεια διαφορετικά στοιχεία του εαυτού 

τους. 
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2.6 Συμβουλές από την Nicole Martin (2009) για να πραγματοποιηθεί μια ποιοτική 

εικαστική εμπειρία 

α)Διαμόρφωση περιβάλλοντος: περιβαλλοντικά ερεθίσματα, οπτικά, μυρωδιές, ήχοι και 

γεύσεις είναι βασικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος για παιδιά με 

ΔΦΑ, καθώς μπορεί να προκαλούν ευχαρίστηση, να είναι ουδέτερα ή να προκαλούν 

άγχος. Για κάποια παιδιά ο χώρος δεν πρέπει να έχει πολλά ερεθίσματα, σε αντίθεση με 

κάποια άλλα. Βέβαια, το κάθε παιδί είναι μοναδικό και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να 

υπάρχει ευελιξία στη διαμόρφωση ενός χώρου εικαστικών, να προσθέτουν και να 

αφαιρούν δηλαδή πράγματα, ανάλογα με τις περιπτώσεις.  

β) Δημιουργία σχέσεων δασκάλων - παιδιών: σημαντικό είναι οι δάσκαλοι να είναι 

ευέλικτοι, να βοηθούν τα παιδιά να αποκτούν έλεγχο των σωμάτων τους, να σέβονται τις 

επιλογές των παιδιών στα εικαστικά, να αγαπούν τα παιδιά, να ξέρουν μέχρι ποιο σημείο 

πρέπει να υπάρχει κοντινή επαφή, προκειμένου να μην ενοχλούνται τα παιδιά και να 

έχουν υπομονή, καθώς οι αλλαγές συμβαίνουν με αργούς ρυθμούς στα παιδιά με ΔΦΑ. 

γ) Κοινωνικοποίηση και επικοινωνία: τα εικαστικά δεν είναι ένας αποτελεσματικός 

τρόπος επικοινωνίας, αν και αποτελεί ένα τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων. Ενώ 

μπορεί κανείς να σχεδιάσει δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, μέσα σε ένα δημιουργικό 

πλαίσιο, η Nicole Martin (2009) δεν πιστεύει ότι τα εικαστικά είναι κοινωνική 

δραστηριότητα για τα παιδιά. Τα εικαστικά είναι μια επιθυμητή δραστηριότητα, που 

μπορεί να κάνει τις δραστηριότητες κοινωνικοποίησης πιο ελκυστικές. Ο δάσκαλος κατά 

τα εικαστικά με παιδιά με ΔΦΑ, πρέπει να προσέχει τα εξής: 
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i) Να γνωρίζει για τον τρόπο επικοινωνίας κάθε παιδιού  και να το υποστηρίζει με 

διάφορους τρόπους.. 

ii) Να επιμένει και να ανταμείβει κατάλληλες κοινωνικές συμπεριφορές, όποτε είναι 

δυνατόν.  

iii) Να λέει στο παιδί, πράγματα που το ίδιο δυσκολεύεται να πει. Με τη χρήση απλής 

γλώσσας να εξηγεί και να εξωτερικεύει τις σκέψεις του, κατά την εικαστική διαδικασία.  

iv) Να διαβάζει τη γλώσσα του σώματος των παιδιών με ΔΦΑ.  

v) Με διάφορους τρόπους να εκμαιεύει την επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση του 

παιδιού. Κάποιοι από αυτούς τους τρόπους είναι το να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει μέχρι 

το παιδί να απαντήσει, να συμπεριφέρεται αστεία για να εμπλέξει το παιδί και να 

δημιουργεί εμπόδια στο παιδί, ώστε το παιδί να αναγκαστεί να ζητήσει τη βοήθειά του.  

vi) Να ελέγχει τον εαυτό του, ώστε να μην φέρεται με τρόπο αποθαρρυντικό για το παιδί. 

δ) Η κουλτούρα των οικογενειών που έχουν παιδί με αυτισμό: οι δάσκαλοι και οι 

θεραπευτές, καλό είναι να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των παιδιών με αυτισμό σε 

πολιτιστικές δραστηριότητες, παρόλα τα κοινωνικά τους ελλείμματα και την 

αισθητηριακή τους ευαισθησία. Πολλοί επιστήμονες που ασχολούνται με τον αυτισμό, 

πιστεύουν ότι είναι θεραπευτικό για τις οικογένειες να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

που οργανώνονται για παιδιά με αυτισμό, ώστε να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνες. Οι 

γονείς έχουν ανάμεικτα συναισθήματα, σχετικά με την αναζήτηση βοήθειας για το παιδί 

τους και συναισθήματα αποτυχίας. Πολλοί γονείς μετά τη διάγνωση του παιδιού τους 

προσπαθούν να κρατήσουν το περιβάλλον του σπιτιού ίδιο με πριν και είναι δύσκολο 

μερικές φορές να καταλάβουν ότι για να βοηθήσουν το παιδί τους, πρέπει οι ίδιοι να 
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αλλάξουν συμπεριφορά και συνήθειες και να δημιουργήσουν ένα πιο οργανωμένο και 

ρυθμισμένο περιβάλλον. Οι δάσκαλοι και οι θεραπευτές πρέπει να βοηθούν τους γονείς, 

να θέτουν μαζί μακροπρόθεσμους στόχους και να τους δίνουν να καταλάβουν ότι με τη 

βοήθειά τους, δεξιότητες που αποκτήθηκαν από το παιδί, μπορούν να διατηρηθούν 

(Martin, 2009). 

ε) Καθοδηγούμενες και μη προσεγγίσεις: η καθοδηγούμενη προσέγγιση περιλαμβάνει 

προτάσεις και οδηγίες προς το παιδί, από το δάσκαλο κατά τα εικαστικά, ενώ η μη 

καθοδηγούμενη επιτρέπει στο παιδί να εμπλακεί στα εικαστικά, χωρίς οδηγίες, 

προκειμένου ο δάσκαλος να δει τι βγαίνει φυσικά από το παιδί. Η απόφαση μιας από τις 

δυο παραπάνω προτάσεις, εξαρτάται από την περίπτωση του κάθε παιδιού και από την 

στιγμή. Γενικά, η καθοδηγούμενη προσέγγιση ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες παιδιών 

με ΔΦΑ. Η μη καθοδηγούμενη προσέγγιση μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες 

των παιδιών με Άσπεργκερ (υψηλής λειτουργικότητας), αλλά για τα περισσότερα παιδιά 

με ΔΦΑ αυτή η προσέγγιση δεν δουλεύει. Οι εξατομικευμένες οδηγίες και προτροπές, 

βοηθούν το παιδί με ΔΦΑ να βελτιωθεί. Το οργανωμένο περιβάλλον και οι προσδοκίες, 

ελευθερώνουν το παιδί από το άγχος και το κάνουν πιο παραγωγικό. Το να μάθει το παιδί 

να αυτοκαθοδηγείται , το βοηθάει να οργανώνει τη σκέψη του και το σώμα του, να 

συγκεντρώνεται περισσότερο στην εργασία του και όχι στις αισθητηριακές αποσπάσεις. 

Το παιδί βελτιώνεται σιγά σιγά, αλλά χρειάζεται χρόνο να εξασκηθεί και να αφομοιώσει 

τις πληροφορίες (Martin, 2009).  

στ) Διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών: τα παιδιά με ΔΦΑ συνήθως παρουσιάζουν 

δυσκολία στην αυτορρύθμιση συμπεριφορών ή συμπεριφορές που βλάπτουν τον εαυτό 

τους ή τους άλλους. Ο δάσκαλος  όταν γνωρίζει το παιδί με ΔΦΑ καλά, μπορεί να 
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διακρίνει τι το ενοχλεί και βρίσκει τρόπους να το βοηθήσει. Δυο παράγοντες που 

οδηγούν τα παιδιά σε τέτοιες συμπεριφορές είναι τα εμπόδια επικοινωνίας και η 

αισθητηριακή απορρύθμιση. Ο δάσκαλος πρέπει να ξέρει ότι το παιδί έχει ένα 

λειτουργικό τρόπο να επικοινωνεί τις ανάγκες του και τους θυμούς του. Αξιολογεί 

επίσης, το περιβάλλον και προσθέτει ή αφαιρεί το ερέθισμα που αποδιοργανώνει το 

παιδί. Διδάσκει το παιδί πως να αυτορυθμίζεται και να χαλαρώνει μόνο του με ένα 

κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Αν το παιδί θέλει να κάνει διάλειμμα, ο δάσκαλος το 

βοηθάει να το εκφράσει με τον κατάλληλο τρόπο, αν το παιδί θέλει να τραβήξει την 

προσοχή, ο δάσκαλος το αγνοεί και αν το παιδί θέλει αν αφήσει την εργασία για να πάει 

να παίξει, τότε ο εκπαιδευτικός το παροτρύνει να τελειώσει πρώτα. H χρήση οπτικών 

μέσων βοηθάει τον δάσκαλο να καταλάβει αν οι οδηγίες του έγιναν κατανοητές. Η 

σταθερότητα από την πλευρά του δασκάλου έχει αντίκτυπο στην συμπεριφορά του 

παιδιού. Είναι σημαντικό οι εικαστικές δραστηριότητες αυτορρύθμισης να είναι 

ευχάριστες και επιθυμητές από το παιδί. Μια αποτελεσματική συμπεριφοριστική μέθοδος 

είναι ο ενισχυτής – βραβείο, που ενδυναμώνει τις επιθυμητές συμπεριφορές και 

αποδυναμώνει τις ανεπιθύμητες. Για το κάθε παιδί ο ενισχυτής μπορεί να είναι 

διαφορετικός και καλό είναι να είναι σύντομος, για να μη ξεφεύγει το παιδί από την 

εργασία του (Martin, 2009).  

ζ) Προσαρμογές: η προσαρμογή είναι κάθε χρήσιμη αλλαγή, που χρησιμοποιείται για να 

διευκολύνει τη μάθηση, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στη συμπεριφορά του 

δασκάλου, του περιβάλλοντος και των υλικών Οι οπτικές προσαρμογές και οι 

τροποποιήσεις των υλικών είναι πολύ χρήσιμες για τα παιδιά με ΔΦΑ. Μια προσαρμογή 
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είναι η κατασκευή οπτικών καρτών μέσω υπολογιστή, στις οποίες απεικονίζονται και 

αναγράφονται τα βήματα, που πρέπει να ακολουθήσει το παιδί (Martin, 2009). 

η) Θέματα ασφάλειας: υπάρχουν στιγμές που η συμπεριφορά των παιδιών με ΔΦΑ είναι 

επιθετική και επικίνδυνη. Δεν είναι όλα τα παιδιά επιθετικά, αλλά συνήθως 

παρουσιάζουν επιθετικότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Ο δάσκαλος οφείλει να είναι 

έτοιμος και να χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να ηρεμήσει το παιδί, όπως τα 

διαλλείματα για ξεκούραση, κάποιες φορές πρέπει να κρατάει το παιδί για να μη βλάψει 

τον εαυτό του. Επιπλέον, καλό είναι να παραμένει ήρεμος και σε περίπτωση που το παιδί 

πάει να τον βλάψει είναι πιο συνετό να υποχωρεί. Πολλές φορές τα παιδιά έχουν την 

τάση να βάζουν διάφορα αντικείμενα στο στόμα τους. Ο δάσκαλος οφείλει να γνωρίζει 

πρώτες βοήθειες ή να ξέρει ότι κάποιος γνώστης πρώτων βοηθειών βρίσκεται κοντά. 

Ακόμη, ο δάσκαλος πρέπει να επιλέγει προσεκτικά τα υλικά που δίνει στα παιδιά με 

ΔΦΑ και να προσέχει, καθώς μπορεί να έχουν ευαισθησία και αλλεργία σε κάποιο από 

αυτά. Σημαντικό τέλος είναι, ο δάσκαλος να προσέχει τον εαυτό του (Martin, 2009). 

θ) Ευαίσθητα θέματα, σχετικά με τον αυτισμό: πολλοί θεωρούν ότι η δημιουργικότητα 

είναι κάτι που είτε το έχεις είτε δεν το έχεις. Ο εικαστικός θεραπευτής προσπαθεί να 

βοηθήσει τις οικογένειες των παιδιών με ΔΦΑ να καταλάβουν, ότι τα εικαστικά είναι 

κάτι που μπορούν να μάθουν τα παιδιά τους. Δίνει στους γονείς να καταλάβουν ότι τα 

εικαστικά δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να πειραματιστούν και είναι κάτι που μπορεί 

να αλλάξει και να αναπτυχθεί από τα παιδιά. Τέλος, ο κόσμος συχνά γοητεύεται από τα 

έργα των παιδιών αυτών (Martin, 2009).  

ι) Υπάρχει κάποιος που δεν ωφελείται από τα εικαστικά; Τα εικαστικά δεν είναι για 

όλους, αλλά σύμφωνα με την Martin (2009), προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις 
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συμπεριφορές των παιδιών με ΔΦΑ, μπορούν να φανούν ωφέλιμα. Παιδία που δεν τα 

πήγαιναν καλά με τα εικαστικά, παρακινήθηκαν μέσα σε ένα καλά οργανωμένο 

εικαστικό περιβάλλον. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η σωστή ρύθμιση του σώματος και οι 

ελεγχόμενες από το δάσκαλο συμπεριφορές. 

2.7 Εικαστικές εργασίες σε ομάδες για παιδιά με ΔΦΑ 

 Μέσω των εικαστικών δραστηριοτήτων σε ομάδες, δημιουργείται ευχάριστο 

κλίμα για τα παιδιά και μπορούν να δουλευτούν οι κοινωνικές δεξιότητες και ο χειρισμός 

εικαστικών υλικών. Η  Martin (2009) έχει χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, σε παιδιά δημοτικού σχολείου με ΔΦΑ, με σκοπό την ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων, εικαστικών δεξιοτήτων, την ενθάρρυνση της σωματικής και 

λεκτικής αλληλεπίδρασης, τον καταιγισμό ιδεών σε ομάδες και τη δημιουργία φιλιών. 

Παρακάτω παρατίθενται οι δραστηριότητες που προτείνει: 

α)Ομαδική τοιχογραφία (ανίχνευση σκιάς) : αποτελεί μια δραστηριότητα 

ανίχνευσης σώματος. Τοποθετείται στον τοίχο ένα χαρτί, ένα παιδί στέκεται μπροστά και 

προκαλεί σκιά, ένα άλλο κρατάει φακό και ένα άλλο ιχνογραφεί τη σκιά. Κατά αυτό τον 

τρόπο τα παιδιά εξοικειώνονται με την κοντινή επαφή. Επιπλέον, τα παιδιά 

επικεντρώνουν την προσοχή τους, γνωρίζουν το ένα το άλλο και αποκτούν επίγνωση του 

σώματός τους. Όλα τα παιδιά συμμετέχουν με τη σειρά τους και στο τέλος 

πραγματοποιείται συζήτηση. 

β) Ομαδική τοιχογραφία (ανίχνευση σώματος): τοποθετείται στο πάτωμα ένα 

χαρτί και το κάθε παιδί ξαπλώνει και ένα άλλο ιχνογραφεί το σώμα του άλλου και στο 
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τέλος περιγράφουν ό,τι έφτιαξαν. Τα παιδιά μαθαίνουν έτσι το σώμα τους, να διαβάζουν 

τη γλώσσα του σώματος και να αποκτούν οικειότητα με την κοντινή επαφή. 

γ) Ομαδική τοιχογραφία (φανταστική): σκοποί της δραστηριότητας είναι η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων φαντασίας και αφηρημένης τέχνης, η συγκέντρωση της προσοχής 

στους συνομήλικες και η εξάσκηση στο να περιμένουν τη σειρά τους. Τοποθετείται ένα 

χαρτί στον τοίχο και ανατίθεται στην ομάδα να βρει ένα θέμα. Παροτρύνονται να 

συνεχίζει ο ένας τη ζωγραφιά του άλλου. 

δ) Σχεδιασμός πορτρέτου: το κάθε παιδί επιλέγει το ζευγάρι του και κάθονται 

αντικριστά. Ο δάσκαλος παροτρύνει το παιδί που σχεδιάσει να ζωγραφίσει το πρόσωπο 

του ζευγαριού του, να προσέξει τις λεπτομέρειες που το ξεχωρίζουν από τα άλλα παιδιά. 

Το παιδί δείχνει το πορτραίτο στο ζευγάρι του και δέχεται ανατροφοδότηση. Ο δάσκαλος 

δεν επιτρέπει τη διόρθωση του σχεδίου από το άλλο παιδί και επισημαίνει ότι πρέπει να 

σεβαστεί το έργο του ζευγαριού του. Η δραστηριότητα αυτή εξοικειώνει τα παιδιά με την 

κοντινή αλληλεπίδραση, την προσοχή στο πρόσωπο και τις λεπτομέρειες. Επίσης, το 

παιδί διαλέγει συνεργάτη.  

ε) Διαδραστικά πορτρέτα: ο δάσκαλος κολλάει πολλά κομμάτια χαρτί στον τοίχο, 

ένα για το κάθε παιδί. Το κάθε παιδί ζωγραφίζει ένα μέρος του σώματος ενός 

συνομηλίκου του και με αυτό τον τρόπο εξοικειώνονται στο να περιμένουν τη σειρά 

τους, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, δίνουν προσοχή στις λεπτομέρειες και συνεργάζονται. 

στ) Σχεδιασμός της φιγούρας ενός συνομηλίκου: τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και 

ένα ένα επιλέγει ένα συνομήλικό του για μοντέλο. Το μοντέλο πηγαίνει στη μέση μέχρι 
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να το ζωγραφίσει. Τα παιδιά κατά αυτόν τον τρόπο αποκτούν επίγνωση του σώματος, 

κάνουν υπομονή, περιμένουν τη σειρά τους και ελέγχουν την παρορμητικότητά τους.  

 ζ) Το ύφασμα της τάξης: τα παιδιά ζωγραφίζουν σε ένα κομμάτι ύφασμα και 

συζητούν σχετικά με το τί θα φτιάξουν στην κάθε πλευρά. Τα παιδιά συνεργάζονται έτσι 

και εξασκούν τη λεπτή κινητικότητά τους. 

 η) Το κουτί της φιλίας: το κάθε παιδί ζωγραφίζει κάτι στο κουτί και προσκαλεί 

κάποιον συνομήλικό του να ζωγραφίσει επίσης. Στο κουτί ζωγραφίζουν όλοι κάτι 

σχετικό με κάποιον συνομήλικό τους. Εξασκούν έτσι την μνήμη τους  και μαθαίνουν πως 

να κάνουν δώρα. 

 θ) Επίδειξη των δημιουργημάτων: με αυτόν τον τρόπο βλέπουν οι γονείς την 

πρόοδο των παιδιών τους και τα παιδιά καταλαβαίνουν την κοινωνική υπόσταση των 

εικαστικών. Τα παιδιά ακόμη, μαθαίνουν να παρουσιάζουν τα έργα τους (Martin, 2009). 

Σύμφωνα με τον Noble (2001), η εικαστική εργασία σε ομάδες, είναι 

αποτελεσματική σε παιδιά με ΔΦΑ, καθώς αυξάνει τις δεξιότητες κοινωνικοποίησης. 

Δημιουργείται επίσης, υποστηρικτική ατμόσφαιρα (Brigam & Webb, 2007), που 

προκαλεί στα παιδιά την αίσθηση της ευχαρίστησης (Noble, 2001) και την αίσθηση του 

ανήκειν  (Liebman, 2002). Ο Liebman (2002) εξηγεί ότι η συμμετοχή σε μια ομάδα 

βοηθάει τα παιδιά να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες συζήτησης, που 

μπορούν αργότερα να γενικευτούν στην ζωή, στο σχολείο και στο σπίτι (Epp, 2008).  

2.8 Στάδια ανάπτυξης του σχεδίου σε παιδιά με ΔΦΑ 

 Ο Luquet (1913, 1927) μίλησε για τα εξής τρία στάδια ανάπτυξης του σχεδίου 

των παιδιών: 1) αποτυχημένος ρεαλισμός (failed realism), κατά τον οποίο δε συνδέονται 
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τα στοιχεία μιας ζωγραφιάς, 2) νοητικός ρεαλισμός (intellectual realism), κατά τα παιδιά 

ζωγραφίζουν ότι ξέρουν για ένα αντικείμενο (ως 5 ετών) και 3) οπτικός ρεαλισμός 

(visual realism), κατά το οποίο τα παιδιά ζωγραφίζουν ότι ακριβώς βλέπουν.  

 Όσον αφορά τη ζωγραφική και τον αυτισμό, παρατηρήθηκε ότι σπάνια παιδιά με 

ΔΦΑ έχουν ιδιαίτερες ικανότητες στη ζωγραφική, που δε συμβαδίζουν με τη γενική 

νοημοσύνη τους. Η Selfe (1977,1982) ανάφερε ότι τα ταλαντούχα παιδιά με ΔΦΑ 

ακολουθούν με διαφορετική σειρά τα παραπάνω στάδια. Πιο συγκεκριμένα, σε 

μικρότερη ηλικία ζωγραφίζουν περισσότερο ότι βλέπουν με ακρίβεια (visual realistic 

drawings). Oι T. Charman και Σ. Β. Cohen (1993) θέλησαν να βρουν αν τα παιδιά με 

ΔΦΑ ακολουθούν το ίδιο μοτίβο ανάπτυξης στη ζωγραφική με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης ή αν ακολουθούν τα στάδια των ταλαντούχων παιδιών με αυτισμό (savant). 

Δεν παρατηρήθηκε καμιά διαφορά στην εναλλαγή των σταδίων ανάπτυξης μεταξύ των 

παιδιών με αυτισμό και των τυπικών παιδιών με την ίδια νοητική ηλικία. Επιπλέον, δεν 

παρατηρήθηκε ιδιαίτερο ταλέντο στη ζωγραφική στα 17 παιδιά με αυτισμό της έρευνας. 

 Ο Golomb,  (1987) ερεύνησε τα στάδια δημιουργικής ανάπτυξης σε δυο παιδιά, 

που είχαν ταλέντο στη ζωγραφική. Το ένα είχε ΔΦΑ και ζωγράφιζε από πολύ μικρή 

ηλικία ρεαλιστικά, ό,τι έβλεπε. Συμπέρανε ότι το παιδί δεν παρέλειπε τα πρώτα στάδια 

δημιουργικής ανάπτυξης, αλλά τα περνούσε γρήγορα και σε ηλικία 6-7, απεικόνιζε 

περίτεχνα τα αγαπημένα του αντικείμενα. Το άλλο παιδί ήταν τυπικής ανάπτυξης και είχε 

φτάσει στο στάδιο της ρεαλιστικής απεικόνισης πολύ νωρίς, πράγμα που δείχνει ότι σε 

κάποια παιδιά, ταλαντούχα, η δημιουργική αναπτυξιακή διαδικασία επιταχύνεται (Negi, 

2014. Fein, Lucci, Waterhaouse, 1990)  
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2.9 Δημιουργικότητα και  φαντασία σε παιδιά με ΔΦΑ και σε παιδιά με Άσπεργκερ 

Τα παιδιά με ΔΦΑ δε φημίζονται για τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. 

Σύμφωνα με έρευνες όμως, η δημιουργικότητα δεν είναι κάτι με το οποίο γεννιέσαι, 

αλλά είναι κάτι που μπορεί να ενισχυθεί και να βελτιωθεί. Σημαντική είναι οι 

ενθάρρυνση των παιδιών από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Πολλές έρευνες 

έδειξαν ότι τα παιδιά με ΔΦΑ δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη τάση για δημιουργικότητα 

(Low et al., 2009, Smith, 2014). Άλλες έρευνες αναφέρουν ότι η δημιουργικότητα και η 

φαντασία υπάρχουν σε παιδιά με ΔΦΑ, αλλά δεν φανερώνονται, χωρίς ενθάρρυνση και 

υποστήριξη από τον εκπαιδευτή (Schwarz, 2004, Belmonte, 2004).  

Η Ullman είναι εικαστική θεραπεύτρια, έχει δουλέψει με παιδιά με ΔΦΑ και 

αναφέρει ότι η εικαστική παρέμβαση είναι αποτελεσματική. Τα παιδιά με ΔΦΑ 

παρουσιάζουν δυσκολία στην αισθητηριακή επεξεργασία δεδομένων και συχνά δεν 

έχουν ανεπτυγμένο προφορικό λόγο, αλλά ανταποκρίνονται σε οπτικές και σχετικές με 

χειροτεχνίες παρεμβάσεις. Η παρέμβαση μέσω των εικαστικών ενισχύει τις 

επικοινωνιακές και τις κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και την αισθητηριακή ολοκλήρωση. 

Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά με ΔΦΑ  έχουν φαντασία και δημιουργικότητα, αλλά δεν 

τις δείχνουν από μόνα τους. Χρειάζονται ενθάρρυνση και προώθηση από τους 

δασκάλους και τους γονείς ( Smith, 2012).  

Η Craig et al. (1999) πραγματοποίησαν τρία πειράματα σε 15 παιδιά με αυτισμό, 

15 παιδιά με Άσπεργκερ, 15 παιδιά με μέτριες μαθησιακές δυσκολίες και 15 παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Σημαντικό ρόλο παίζει η φαντασία στη δημιουργική διαδικασία. Η 

δημιουργικότητα περιλαμβάνει τη δημιουργία, το χειρισμό και τη μεταμόρφωση εικόνων 
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για τη δημιουργία καινούργιων αναπαραστάσεων (Flowers & Carbin, 1989, Low et al., 

2009). Τα πειράματα έλαβαν χώρα στο χώρο του σχολείου.  

Στο πρώτο πείραμα, με τίτλο «Ολοκλήρωση σχημάτων», δόθηκαν αρχικά στα 

παιδιά δυάδες παραλλήλων γραμμών και τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν κάτι 

διαφορετικό, χρησιμοποιώντας τες. Δεν υπήρξε χρονικός περιορισμός και στο τέλος ο 

δάσκαλος ρωτούσε τα παιδιά τι είχαν φτιάξει. Κάτω από τα σχήματα έγραψαν τι είχαν 

φτιάξει. Έπειτα, δόθηκαν στα παιδιά ατελή σχήματα και μουτζούρες και τους ζητήθηκε 

το ίδιο με παραπάνω. Όσον αφορά τη δημιουργικότητα, δεν τα πήγαν καλά τα παιδιά με 

αυτισμό και Ασπεργκερ. Τα παιδιά με αυτισμό δεν τα πήγαν καλά και στις δυο 

δραστηριότητες, ενώ τα παιδιά με Άσπεργκερ τα πήγαν λίγο καλύτερα στην δεύτερη 

δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι στα παιδιά με αυτισμό υπάρχει 

εκτελεστική δυσλειτουργία (Ozonoff, Penigton & Rogers, 1991, Russell, 1996). Η 

εκτελεστική λειτουργία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία νέων αναπαραστάσεων 

(Badelley, 1990, Shallice, 1988).  

Στο δεύτερο πείραμα ζητήθηκε στα παιδιά 1) να χρησιμοποιήσουν με 

διαφορετικό, καινοτόμο τρόπο καθημερινά υλικά και 2) να φτιάξουν μια ιστορία για ένα 

απίθανο γεγονός ή να φτιάξουν μια ζωγραφιά που να απεικονίζει κάτι που δεν υπάρχει. 

Δεν υπήρξε χρονικό όριο και οι δάσκαλοι ενθάρρυναν καθόλη τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων τα παιδιά. Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά με αυτισμό και Άσπεργκερ δεν 

μπορούσαν να δημιουργήσουν κάτι τελείως φανταστικό και ανταποκρίθηκαν σε 

μικρότερο βαθμό και στις δυο δραστηριότητες, σε σχέση με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης. 
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Στο τρίτο πείραμα παρατηρήθηκε κατά πόσο υπήρχε ευχέρεια στην φαντασία των 

παραπάνω. Δόθηκαν σχήματα τρισδιάστατα και ρωτήθηκαν τα παιδιά σχετικά με το τι θα 

μπορούσαν να είναι.  Διευκρινίστηκε, επίσης, από τον δάσκαλο ότι είναι αποδεκτές και 

απαντήσεις μη συμβατές με την πραγματικότητα. Οι απαντήσεις των παιδιών με αυτισμό 

και Άσπεργκερ δεν ήταν πολλές και προσέγγιζαν πραγματικά αντικείμενα και όχι 

φανταστικά.  

  H Koo (2009) ερεύνησε τις εικαστικές δραστηριότητες τριών παιδιών με 

ΔΦΑ και παρατήρησε ότι αυτά τα παιδιά είχαν ίδιες εικαστικές ικανότητες με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Τα τρία αυτά παιδιά εξέφρασαν τις ιδέες τους και τα συναισθήματά 

τους μέσα από τις γραμμές, τα σχήματα και τη σύνθεση. Η έρευνα επίσης, έδειξε ότι η 

καλλιτεχνική ανάπτυξη συνέβη σε κοινωνικά περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης και μέσω 

καλά οργανωμένων μαθημάτων εικαστικών. Σημαντικό είναι ο δάσκαλος να γνωρίζει 

καλά τα παιδιά και να σχεδιάζει κατάλληλα μαθήματα εικαστικών που να ταιριάζει με 

τον τρόπο μάθησης του κάθε παιδιού και με τις ανάγκες του. Τα καλά οργανωμένα 

μαθήματα εικαστικών μετριάζουν και τα συμπτώματα του αυτισμού.  

 Οι Craig et al. (2001) διερεύνησαν τη φαντασία 15 παιδιών με ΔΦΑ και 15 με 

Άσπεργκερ, σε σχέση με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τους ζητήθηκε στο πρώτο πείραμα 

να δημιουργήσουν έναν άντρα με δυο κεφάλια και , πράγμα που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τα 

παιδιά με ΔΦΑ. Στο δεύτερο πείραμα έπρεπε να συνδυάσουν μια αληθινή με μια μη 

αληθινή αναπαράσταση (πχ. μισό ψάρι μισό ποντίκι) και φάνηκε το έλλειμμα των 

παιδιών με ΔΦΑ. Στο τρίτο πείραμα τους ζητήθηκε να συνδυάσουν δοσμένα σχήματα 

και να σχηματίσουν ένα αντικείμενο. Σε αυτό τα παιδιά με ΔΦΑ τα πήγαν καλά. Στο 

τέταρτο πείραμα, τους ζητήθηκε να κάνουν αλλαγές σε ένα σχέδιο και να δημιουργήσουν 
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κάτι που δεν υπάρχει, υπό την καθοδήγηση των θεραπευτών. Τα παιδιά με ΔΦΑ δεν τα 

πήγαν καλά σε αυτό. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα παιδιά με Άσπεργκερ δυσκολεύονταν 

μόνο σε δραστηριότητες που απαιτούσαν αυθόρμητη φαντασία.  

Οι Alexandrovitch & Zoglowek (2014) πραγματοποίησαν έρευνα σε νήπια με 

ΔΦΑ και χωρίς, σχετικά με τις γραμμές, το μέγεθος, το χρώμα και τις λεπτομέρειες. Τα 

παιδιά με ΔΦΑ παρουσίασαν διαφορές στα παραπάνω και στην δημιουργικότητα, σε 

σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Υπήρχαν παιδιά με υψηλά επίπεδα 

δημιουργικότητας και παιδιά με χαμηλά. Τα αποτελέσματα ταιριάζουν με αυτά των 

Chaman & Baron-Cohen (1993) και των Eames & Cox (1994). Στην έρευνα των Lee & 

Hobson (2016) παρατηρήθηκε ότι οι ζωγραφιές των παιδιών με ΔΦΑ ήταν εξίσου 

λεπτομερείς με των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, αν και χαρακτηρίζονταν από έλλειψη 

ποικιλίας. 
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Πίνακας 2.4 Δημιουργικότητα και φαντασία στα εικαστικά, σε παιδιά 

με ΔΦΑ. 

Δημιουργικότητα και φαντασία στα εικαστικά, σε παιδιά με ΔΦΑ. 
Τα παιδιά με ΔΦΑ δε φημίζονται για τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. 

Σύμφωνα με έρευνες των  Chaman & Baron-Cohen (1993) όμως, η 

δημιουργικότητα δεν είναι κάτι με το οποίο γεννιέσαι, αλλά είναι κάτι που 

μπορεί να ενισχυθεί και να βελτιωθεί . 

Πολλές έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά με ΔΦΑ δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη τάση για 

δημιουργικότητα (Low et al., 2009, Smith, 2014). 

Άλλες έρευνες αναφέρουν ότι η δημιουργικότητα και η φαντασία υπάρχουν σε 

παιδιά με ΔΦΑ, αλλά δεν φανερώνονται, χωρίς ενθάρρυνση και υποστήριξη από 

τον εκπαιδευτή (Schwarz, 2004, Belmonte, 2004). 

Τα παιδιά με ΔΦΑ  έχουν φαντασία και δημιουργικότητα, αλλά δεν τις δείχνουν 

από μόνα τους. Χρειάζονται ενθάρρυνση και προώθηση από τους δασκάλους και 

τους γονείς ( Smith, 2012). 

Τα παιδιά με Άσπεργκερ δυσκολεύονται μόνο σε δραστηριότητες που απαιτούν 

αυθόρμητη φαντασία (Craig et al.,2001). 

Τα θέματα των ζωγραφιών παιδιών με ΔΦΑ, είναι συγκεκριμένα. Παρουσιάζουν 

ελλειμματική  δημιουργική ικανότητα και δυσκολία στη χρήση δημιουργικών 

στρατηγικών (Lewis & Boucher, 1991). 

Τα παιδιά με ΔΦΑ υστερούν στην πρωτοτυπία, ακολουθούν υπερβολικούς 

περιορισμούς και κολλούν αυστηρά σε κανόνες (Lee et al., 2007, Frith, 1982). 

Δυσκολία στη χρήση της φαντασίας, λιγότερο ενδιαφέρον για τη ζωγραφική, 

λιγότερο περίτεχνα και πρωτότυπα έργα ( Emery, 2004). 

Οι ζωγραφιές των παιδιών με ΔΦΑ είναι εξίσου λεπτομερείς με των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης, αν και χαρακτηρίζονται από έλλειψη ποικιλίας (Lee & Hobson 

2016). 

 

2.10 Καλλιτεχνικά ταλέντα ατόμων με ΔΦΑ 

 Τα άτομα με ΔΦΑ παρουσιάζουν έλλειμμα στην φαντασία, αλλά υπάρχει ένα 

κομμάτι ατόμων με ΔΦΑ, που δημιουργεί έργα με φαντασία (savant artists). Οι Pring et 

al. (2011) θέλησαν να διερευνήσουν το παραπάνω σε 9 καλλιτέχνες με ΔΦΑ (savants), 9 

ταλαντούχους φοιτητές εικαστικών τεχνών και σε 9 άτομα με ΔΦΑ, χωρίς ταλέντο. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές ήταν πιο δημιουργικοί, σε σχέση με τους 

«savants», όσον αφορά την αυθεντικότητα, την ευχέρεια, την επεξεργασία και την 

ευελιξία. Παρόλο που οι “savants” έφτιαχναν πιο περίτεχνα και λεπτομερή έργα σε 
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σχέση με τα άτομα με ΔΦΑ, χωρίς ταλέντο, δεν παρατηρήθηκαν άλλοι δείκτες 

δημιουργικότητας. 

Η Mullin (2015) πάνω από 15 χρόνια αναλύει συμπεριφορές ταλαντούχων 

ατόμων με ΔΦΑ. Αναφέρει συγκεκριμένα, την περίπτωση ενός νεαρού, ταλαντούχου 

άνδρα με ΔΦΑ, που έχει δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση. 

Πέραν της απόλαυσης που βιώνει μέσω της ζωγραφικής, έρχεται και σε επαφή με το 

προσωπικό των προγραμμάτων που παρακολουθεί. Ρωτώντας τον σχετικά με τα έργα 

του, έμαθαν ποια ήταν τα ενδιαφέροντά του. Η αύξηση των εικαστικών δραστηριοτήτων, 

βοήθησε στην μείωση των προβληματικών συμπεριφορών. Επιπλέον, τονίζεται ότι η 

ενασχόληση των ατόμων με ΔΦΑ με τα εικαστικά, κατ’ επέκταση βοηθάει και τις 

οικογένειές τους, καθώς νιώθουν περηφάνια και ευχαρίστηση. 

2.11 Νοητικές αναπαραστάσεις σε παιδιά με ΔΦΑ 

 Οι Charman & Baron – Cohen (1991) έκαναν ένα πείραμα σε 17 παιδιά με 

αυτισμό, για να δουν κατά πόσο καταλαβαίνουν τις ζωγραφιές ως αναπαραστάσεις. 

Αρχικά, ο ερευνητής χρησιμοποίησε το False Drawing Test. Έδειξε ένα αντικείμενο στα 

παιδιά και ρώτησε τι είναι αυτό, έπειτα τους ζήτησε να το ζωγραφίσουν. Ταυτόχρονα και 

ο ερευνητής ζωγράφιζε το αντικείμενο και στο τέλος το έδειξε, τοποθετώντας τη 

ζωγραφιά  ανάποδα και αντικαθιστώντας το αντικείμενο στο χώρο με ένα άλλο. Στη 

συνέχεια ρώτησε τα παιδιά τι είναι αυτό (νέο αντικείμενο) και ποιο αντικείμενο ήταν στη 

θέση του πριν. Τα παιδιά με αυτισμό δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα σε αυτό. Ακολούθησε 

το False Belief Test. Ο ερευνητής έδειξε μια συσκευασία με γάλα και ρώτησε τι έχει 

μέσα, τα παιδιά απάντησαν γάλα, αλλά ο ερευνητής έβγαλε από ένα πράσινο μπαλάκι. 

Μετά έβγαλε το πράσινο και έβαλε ένα κίτρινο μπαλάκι και ρώτησε τι έχει τώρα μέσα το 
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κουτί. Έπειτα, ρώτησε τα παιδιά τι είχαν πει ότι έχει μέσα το κουτί στην αρχή. Σε αυτό 

το τεστ τα παιδιά με αυτισμό απέτυχαν. Συμπέραναν οι ερευνητές ότι τα παιδιά με 

αυτισμό τα πάνε καλά με τις μη νοητικές αναπαραστάσεις, ενώ δυσκολεύονται στην 

μεταναπαραράσταση, δηλαδή στην κατανόηση των νοητικών αναπαραστάσεων.   

 Σύμφωνα με τον Allen (2009), τα παιδιά με ΔΦΑ αποκωδικοποιούν με το δικό 

τους τρόπο τις δικές τους ζωγραφιές, σε σχέση με τις ζωγραφιές των άλλων. Συχνά, όταν 

παρατηρούν τα έργα άλλων, τα περιγράφουν με βάση την εμφάνισή τους και τα 

συσχετίζουν με αντικείμενα που υπάρχουν εκεί δίπλα, πράγμα που φανερώνει το 

έλλειμμά τους στην ερμηνεία και στη σύνδεση των έργων με τον πραγματικό κόσμο. 

Όσον αφορά τα δικά τους έργα, τα  ονοματίζουν επιτυχώς και τα αναγνωρίζουν, 

σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο τα δημιούργησαν.   

2.12 Η εικαστική παρέμβαση για παιδιά με ΔΦΑ: η μοναδική συνεισφορά των 

εικαστικών υλικών 

 Οι Regev &  Snir (2013) πήραν συνέντευξη από δέκα εικαστικούς θεραπευτές 

που έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις σε ποικίλες περιπτώσεις παιδιών με ΔΦΑ. 

Παρακάτω παρατίθενται οι τομείς, στους οποίους συνεισέφεραν τα εικαστικά. 

α)Τα εικαστικά σαν τρόπος επικοινωνίας : τα περισσότερα παιδιά είχαν δυσκολία στην 

επικοινωνία και έλλειμμα στη γλώσσα και κατ’ επέκταση τα θέματα προς συζήτηση ήταν 

περιορισμένα. Τα εικαστικά αποτέλεσαν ένα μέσο έκφρασης.  

β) Τα εικαστικά υλικά σαν μέσο αισθητηριακής ενεργοποίησης: σημαντικό είναι τα 

παιδιά στο προσυμβολικό στάδιο να έρχονται σε επαφή με απλά υλικά, με σκοπό να 

δημιουργείται περιέργεια στα παιδιά και να ενεργοποιηθούν οι αισθήσεις τους. Τα παιδιά 



87 
 

μαθαίνουν να χειρίζονται τα υλικά και να διαχειρίζονται τα ερεθίσματα που 

προκαλούνται από αυτά. Οι αισθητηριακές εμπειρίες είναι σημαντικές, καθώς είναι και 

ένας τρόπος, ώστε τα παιδιά να συζητήσουν για συναισθήματα, όπως χαρά, αμηχανία, 

φόβος και με αυτόν το  τρόπο αναπτύσσουν την αίσθηση του εαυτού.  

γ) Η ευχαρίστηση από τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, οδηγούν στην εμπλοκή: οι 

θετικές αισθητηριακές εμπειρίες κάνουν τα παιδιά να εμπλακούν σε δημιουργικές 

δραστηριότητες και να συγκεντρώνονται μέσα στα όρια του εικαστικού περιβάλλοντος.  

δ) Τα εικαστικά ως μέσο δημιουργίας σχέσης μεταξύ παιδιού και θεραπευτή: η επαφή με 

τα υλικά δεν προκαλούν φόβο και άγχος στα παιδιά, σε σχέση με την άμεση επαφή με 

τον θεραπευτή. Ο θεραπευτής εισάγει τα υλικά, ασχολείται με τη δραστηριότητα και 

οργανώνει τη συνεδρία και κατά αυτόν τον τρόπο, παιδί και θεραπευτής μοιράζονται τη 

δραστηριότητα και αλληλεπιδρούν στο χώρο. Η οργάνωση των υλικών από το δάσκαλο, 

είτε κρύβοντας τα υλικά είτε τοποθετώντας τα εσκεμμένα κάπου ψηλά, αποτελεί τρόπο 

που δημιουργεί την ανάγκη για αλληλεπίδραση. Η αλληλεπίδραση είναι λιγότερο 

αγχωτική, όταν γίνεται μέσω των εικαστικών υλικών. 

ε) Τα εικαστικά βοηθούν το παιδί να ξεφύγει από την καθημερινότητά του: Οι 

αισθητηριακές εμπειρίες διεγείρουν την περιέργεια των παιδιών και τα ελκύουν. Επίσης, 

ανοίγουν μια πόρτα στον έξω κόσμο. 

στ) Τα εικαστικά προσφέρουν ένα ελεγχόμενο περιβάλλον: οι κιμωλίες, οι μαρκαδόροι 

και τα μολύβια ταιριάζουν περισσότερο στα παιδιά με ΔΦΑ, γιατί είναι σταθερά και 

παρέχουν ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον. Τα παιδιά σε αυτό το περιβάλλον 
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αντιμετωπίζουν το άγχος και το φόβο τους, αναπτύσσουν την αίσθηση του εαυτού και 

ανέχονται την ερμηνεία των συναισθημάτων. 

ζ) Το εικαστικό προϊόν που παράγεται από τα παιδιά με ΔΦΑ, δημιουργεί σε αυτά την 

αίσθηση της συνέχειας. Το προϊόν γίνεται χειροπιαστή σύνδεση μεταξύ της μιας 

συνεδρίας με την άλλη και βοηθά στην ανάπτυξη του συμβολισμού. 

η) Τα εικαστικά βοηθούν τα παιδιά με ΔΦΑ να δημιουργήσουν την έννοια της ύπαρξης 

του εαυτού. Τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα των παιδιών αποδεικνύουν την ύπαρξή 

τους μέσα σε συγκεκριμένο χώρο. 

θ) Τα εικαστικά  αυξάνουν τις ευκαιρίες για κάτι καινούργιο: τα ποικίλα εικαστικά 

υλικά, βοηθάει το παιδί να ξεφύγει από τις σταθερές επαναλήψεις και το ενθαρρύνει να 

δημιουργήσει κάτι καινούριο (Evans, 1998).  

ι) H από κοινού ζωγραφική οδηγεί στην επικοινωνία: η συνεργασία των παιδιών σε μια 

εικαστική εργασία, φέρνει κοντά τους δυο δημιουργούς σε μια κατάσταση, στην οποία 

πρέπει να έχουν σχέσεις με τον άλλο και δίνεται έτσι η ευκαιρία για διαπροσωπική 

αλληλεπίδραση. Κάποιες φορές αυτού του είδους η εργασία δημιουργεί φόβο στα παιδιά. 

Μια άλλη λύση είναι ο καθένας να δημιουργεί στο δικό του χαρτί και να παρατηρεί το 

έργο του διπλανού του. 

2.13 Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω σχεδιασμού  πορτρέτου  από παιδιά με ΔΦΑ 

 Πραγματοποιήθηκε έρευνα από τους Cheg et al. (2011), σχετική με την 

αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού πορτρέτων για τη βελτίωση της αναγνώρισης και 

επεξεργασίας προσώπων, σε 4 παιδιά με ΔΦΑ (9-12), σε ένα κινέζικο σχολείο. Ακόμη, 

πήραν μέρος 4 παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 8 δάσκαλοι. Τα  πορτρέτα που 



89 
 

δημιούργησαν τα παιδιά με ΔΦΑ, χαρακτηρίζονται από εικονική σκέψη. Σχεδίασαν 

δηλαδή, επιπόλαια ότι έβλεπαν και μάλιστα συγκεκριμένα κομμάτια. Υπήρχε επίσης, 

δυσκολία από την πλευρά τους στην ερμηνεία των συναισθημάτων του προσώπου. 

Σχολίασαν αυθόρμητα και σύντομα τα έργα τους και το κίνητρό τους. Δυσκολεύονταν να 

κοιτάξουν στο πρόσωπο τον ερευνητή. Ο ρόλος του ερευνητή κατά τη δημιουργία 

πορτρέτου είναι σημαντικός, καθώς όταν ο ίδιος ζωγραφίζει το πορτρέτο του παιδιού, 

ανοίγει συζήτηση, σχετική με το τι ζωγραφίζει. Συζητά επιπλέον, σχετικά με τα 

χρώματα, τη δομή του προσώπου, τα συναισθήματα, τα μέρη του προσώπου, τις 

ομοιότητες, τις διαφορές και κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργεί συνθήκες επικοινωνίας 

και σχέσεων. Τα παιδιά με ΔΦΑ, μιλούσαν και με παιδιά που ανήκαν σε άλλη ομάδα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχέδια των παιδιών με ΔΦΑ, αντικατοπτρίζουν το 

αναπτυξιακό τους επίπεδο (Cox, Carol, 2010), γεγονός που μπορεί να βοηθήσει τους 

δασκάλους να σχεδιάσουν μια πρώιμη παρέμβαση, να χρησιμοποιήσουν πιο 

αποτελεσματικές στρατηγικές και να διαμορφώσουν κατάλληλο για τα παιδιά 

περιβάλλον.  

 Για τα παιδιά με ΔΦΑ είναι προκλήσεις η  παρακολούθηση προσώπων και η 

βλεμματική επαφή. Δυσκολεύονται επίσης, να ξεχωρίσουν οικεία από μη οικεία 

πρόσωπα. Πολλά παιδιά παρατηρούν μεμονωμένα κομμάτια ενός προσώπου σαν να είναι 

διαφορετικά μέρη (Hobson et al., 1988). Μια δραστηριότητα που βοηθά τα παιδιά να 

παρακολουθήσουν και να μαζέψουν πληροφορίες για τους άλλους είναι ο σχεδιασμός 

πορτρέτου. Όταν το παιδί ζωγραφίζει το πρόσωπο του άλλου, παίρνει πληροφορίες για 

τη συναισθηματική του κατάσταση και χρησιμοποιεί οπτικές, γνωστικές και κινητικές 

δεξιότητες. Το άλλο πρόσωπο επίσης ζωγραφίζει το πορτρέτο του παιδιού με ΔΦΑ και 
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έτσι ενισχύεται η αίσθηση του εαυτού και του άλλου (Lee, Hobson & Chiat, 1994). H  

Martin (2008), μάζεψε πληροφορίες από πορτρέτα 25 παιδιών με ΔΦΑ, με σκοπό να δει 

τι προσέχουν στα πρόσωπα και αν τα παρατηρούν αποσπασματικά. Χρησιμοποιήθηκαν 

κατά τη δραστηριότητα συγκεκριμένα υλικά και οπτικοί ενισχυτές, όπως οδηγίες σε 

εικόνες και λέξεις. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν αν τα παιδιά με ΔΦΑ παρατηρούν 

αποσπασματικά τα πρόσωπα. Επίσης, υπήρχε ποικιλία στο στυλ και τις δεξιότητες των 

παιδιών και με αυτόν τον τρόπο αξιολογήθηκε το διαφορετικό αναπτυξιακό επίπεδο του 

κάθε παιδιού. Τα παιδιά δυσκολεύονταν να κοιτάξουν στο πρόσωπο τον καθοδηγητή 

τους, αλλά αλληλεπιδρούσαν και συζητούσαν μαζί του, σε μεγάλο βαθμό. Ο δάσκαλος 

από την πλευρά του όταν ζωγράφιζε το πορτρέτο του παιδιού ξεκινούσε συζήτηση, 

σχετικά με το χρώμα, τις εκφράσεις του προσώπου και τα συναισθήματα, τα μέρη του 

προσώπου, τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. 

2.14 Κοινωνικές ιστορίες και αφηγηματική παρέμβαση, σε συνδυασμό με τα 

εικαστικά. 

Ένας άλλος τρόπος που συμβάλλει στη βελτίωση της επίγνωσης των 

συναισθημάτων των άλλων, από παιδιά με ΔΦΑ, είναι οι κοινωνικές ιστορίες  (Kuoch & 

Mirenda, 2003) και η αφηγηματική θεραπεία (Cashin, 2008). Οι ιστορίες και οι 

αφηγήσεις αφορούν σενάρια που θα βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν πως πρέπει να 

φερθούν σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Τα παιδιά ζωγραφίζοντας τις ιστορίες 

αυτές, μαθαίνουν ποιες είναι οι κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες, που ταιριάζουν σε 

κάθε περίπτωση (Scattone et al., 2002).Τα παιδιά επίσης, απαντούν σε ερωτήσεις μέσω 

των εικαστικών ή δημιουργούν τη δική τους ιστορία. Ακόμη, τα παιδιά με ΔΦΑ, 

μπορούν να αποκτήσουν διαπροσωπικές δεξιότητες μέσω της συζήτησης μέσω κόμικς 
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(Gray, 1994). Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες, καλό να ζητείται από 

τα παιδιά με ΔΦΑ, να ζωγραφίζουν τον εαυτό τους και τους ανθρώπους που αναφέρονται 

σε κάθε περίπτωση.   

Ο Snow (1997), μιλάει για μια άλλη εικαστική δραστηριότητα, που συνεισφέρει 

στην αύξηση της αυτεπίγνωσης, είναι ο συνδυασμός της διήγησης μιας ιστορίας με τα 

εικαστικά (Snow, 1997). Οι κοινωνικές ιστορίες ή βιβλία που περιγράφουν 

συγκεκριμένες κοινωνικές καταστάσεις, έχουν σα σκοπό να διδάξουν στα παιδιά με 

ΔΦΑ, κοινωνικές δεξιότητες. Ο θεραπευτής διαβάζει βιβλία με συγκεκριμένα θέματα, 

όπως το πως να κάνω φίλους και έπειτα ζητάει από τα παιδιά να ζωγραφίσουν, σχετικά 

με ό,τι άκουσαν. Κατά αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουν τον εαυτό τους, σε σχέση με 

τους άλλους.  

2.15 Τα οφέλη της συμμετοχής παιδιών και ενηλίκων με ΔΦΑ σε συμπεριληπτικά και 

ομαδικά εικαστικά προγράμματα και στρατηγικές συμπερίληψης. 

 Πολλές μέθοδοι προωθούν την κοινωνική συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες. Μια στρατηγική είναι το πρόγραμμα «Special Friends», που ενθαρρύνει την 

εργασία σε δυάδες μεταξύ παιδιών με ειδικές ανάγκες και παιδιών τυπικής ανάπτυξης, με 

σκοπό την κοινωνικοποίησή τους (Voeltz et al. 1983).  

 Άλλες παρεμβάσεις βασίζονται σε στρατηγικές που μαθαίνουν τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες να ξεκινούν αλληλεπιδράσεις με άτομα τυπικής ανάπτυξης (Brady et al., 

1985) ή τα παροτρύνουν να ξεκινούν αλληλεπιδράσεις με άτομα με ειδικές ανάγκες 

(Odom, Hoyson, Jamieson & Strain, 1985).  
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 Μια άλλη στρατηγική συνεργατικής μάθησης είναι η παρακάτω. Οι 

συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σχετικά με το πως να ολοκληρώνουν μια δραστηριότητα 

όλοι μαζί, πως να υποστηρίζουν την προσπάθεια των μελών της ομάδας, ώστε όλα τα 

μέλη να συνεισφέρουν σε ένα κοινό στόχο (Johnson & Johnson, 1984, Rynders, Johnson, 

Johnson & Schmidt, 1980). 

Η συμμετοχή παιδιών με ΔΦΑ σε μια συμπεριληπτική εκπαίδευση και σε 

προγράμματα αναψυχής αυξάνεται (Odom & Strain, 1984). Πολλοί ερευνητές 

σημειώνουν ότι τα παραπάνω παιδιά πρέπει να παίρνουν μέρος σε οργανωμένες σχολικές 

εικαστικές δραστηριότητες, προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες συμπεριφοράς, 

αισθητικές και ακαδημαϊκές (Dalke 1984, Gair, 1980).  

Oι Schleien et al. (1987), δημιούργησε δημιουργικά προγράμματα για παιδιά με 

ειδικές ανάγκες, στα οποία περιλαμβάνονταν επισκέψεις σε μουσεία και 

πραγματοποίηση οργανωμένων σε ομάδες εικαστικών δραστηριοτήτων. 

Σκοπός της έρευνας των Schleien et al. (1995), ήταν να ερευνήσουν αν η 

συμμετοχή σε συμπεριληπτικές εικαστικές δραστηριότητες, οδηγεί σε κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδιών με ΔΦΑ και συνομηλίκων παιδιών τυπικής ανάπτυξης. 

Παρατηρήθηκε ότι πράγματι  αυξήθηκαν οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

ομάδων και ειδικά από την πλευρά των παιδιών τυπικής ανάπτυξης προς τα παιδιά με 

ΔΦΑ. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι συγκεκριμένα εικαστικά υλικά, όπως μαρκαδόροι 

και πλαστελίνη, μείωναν τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών με ΔΦΑ με τους 

συνομηλίκους τους, ενώ μέσω παιχνιδιού με τη χρήση εικαστικών, αυξάνονταν. Ακόμη, 

κάποιες εικαστικές δραστηριότητες ήταν τόσο ενδιαφέρουσες για τα παιδιά, ώστε 

προτιμούσαν να ασχολούνται μόνα τους με αυτές παρά να έρχονται σε επαφή με τους 
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συνομηλίκους τους. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. 

Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, σχετικά με το πως να 

ενθαρρύνουν τους συνομηλίκους τους με ΔΦΑ, να συμμετέχουν σε εικαστικές 

δραστηριότητες μαζί τους. Εκπαιδεύτηκαν και οι ειδικότητες που ενεπλάκησαν στην 

παρέμβαση, ώστε να παρατηρήσουν τις ομάδες παιδιών με ΔΦΑ στις οργανωμένες 

εικαστικές δραστηριότητες, για να καθορίσουν πόσο συχνά τα μέλη αλληλεπιδρούσαν 

μεταξύ τους και για να αναλύσουν τους τύπους αλληλεπίδρασης. Επίσης, έδιναν οδηγίες 

καθόλη την διάρκεια των εικαστικών δραστηριοτήτων. Η παρέμβαση έλαβε χώρα στον 

ειδικά διαμορφωμένο για εικαστικές δραστηριότητες χώρο, ενός μουσείου. Περιορισμό 

αποτελεί το γεγονός ότι δεν αξιολογήθηκε μετέπειτα, αν τα παιδιά με ΔΦΑ διατήρησαν 

τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στο σχολείο, στο σπίτι ή στην κοινότητα. 

 Η δημιουργία ψηφιδωτού σε τοίχο, από ενήλικες με ΔΦΑ, στα πλαίσια της 

κοινότητας, είχε ως σκοπό την ενίσχυση των επικοινωνιακών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων, της αυτοέκφρασης, της ευελιξίας και της συνεργασίας, τη χρήση της 

φαντασίας και της δημιουργικότητας και την ενίσχυση της αυτορρύθμισης των λεπτών 

κινήσεων. Η εργασία σε ομάδες, έδωσε στους ενήλικες με ΔΦΑ, την ευκαιρία για 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώθηκε το άγχος, που 

προερχόταν από την επαφή με τα  εικαστικά υλικά και τον θεραπευτή – διευκολυντή. Το 

έργο στο τέλος παρουσιάσθηκε δημόσια στην κοινότητα και η διαδικασία κατασκευής 

του είχε βιντεοσκοπηθεί (Gilligan, 2014). 

Η Lew-Allen (2007), πραγματοποίησε έρευνα σε 25 μαθητές με ΔΦΑ. Σκοπός 

της έρευνάς της ήταν να βρει στρατηγικές και να τις προσαρμόσει σε μια 

συμπεριληπτική αίθουσα εικαστικών, ώστε ο κάθε μαθητής να έχει την καλύτερη 



94 
 

εμπειρία που μπορεί να έχει. Ο σχεδιασμός της μάθησης, η αλλαγή του περιβάλλοντος 

και η προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε ατόμου είναι πολύ σημαντικά στοιχεία.  

Οι Hart & Whalon (2008),  αναζήτησαν τις στρατηγικές που διευκολύνουν τη 

συμπερίληψη παιδιών με ΔΦΑ σε μια κανονική τάξη. Σημαντικό είναι, η τάξη να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων, να δίνονται σαφείς οδηγίες με διαφορετικούς 

τρόπους και χρονικό περιθώριο, να σπάει το μάθημα σε μικρά κομμάτια, να δίνεται η 

δυνατότητας στους μαθητές να επιλέξουν τι θα κάνουν. Η εργασία σε ομάδες και η 

καθοδήγηση από συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης, οδηγούν στην βελτίωση της 

αυτοεκτίμησης και της ανεξαρτησίας (Hart, Whalon, 2008).  Στο δωμάτιο των 

εικαστικών δίνεται η ευκαιρία για ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (Bellini, Peters, 

Brenner & Hope, 2008). Σημαντικό είναι να υπάρχει πρόγραμμα με αριθμημένες τις 

δραστηριότητες, με οπτικές αναπαραστάσεις και κωδικούς με χρώματα. Επίσης, οι 

μαθητές θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα, ρουτίνα και διαδικασίες. 

Αυτό δίνει στους μαθητές την αίσθηση της αυτονομίας (Hart & Whalon, 2008). Καλό 

είναι οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με τα υλικά και το θέμα με τα οποία θα 

ασχοληθούν την επόμενη φορά, ώστε να νιώσουν ασφάλεια και οικειότητα. Οι 

εκπαιδευτές πρέπει να παρακινούν τους μαθητές να χρησιμοποιούν νέα μέσα και 

τεχνικές. Στρατηγικές αποτελούν και η επιβράβευση με μάρκες (Siegel, 2003) και η 

χρήση της τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια των εικαστικών οι μαθητές μπορούν να 

κάνουν διαλείμματα, να πίνουν νερό και να εξασκούν έτσι, την αυτορρύθμισή τους 

(Wirkus, Comer, Swensen & Weingarten, 2009).  
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Πίνακας 2.5 Στρατηγικές για την πραγματοποίηση εικαστικών σε παιδιά 

με ΔΦΑ 

Στρατηγικές για την πραγματοποίηση εικαστικών σε παιδιά με ΔΦΑ 

(Hart & Whalon , 2008 Wirkus, Comer, Swensen & Weingarten, 2009) 

Η χρήση οπτικών εργαλείων από την πλευρά των θεραπευτών, οδηγεί στη βελτίωση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Κατάλληλες για την ηλικία κάθε παιδιού, εικαστικές εργασίες  

Η ενσωμάτωση των εικαστικών στον ελεύθερο χρόνο αναψυχής, μπορεί αν οδηγήσει 

στη μείωση των συμπτωμάτων, δημιουργώντας κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες. 
Χρήση της τεχνολογίας. 
 Διαλείμματα, να πίνουν νερό και να εξασκούν έτσι, την αυτορρύθμισή τους. 

Σαφείς οδηγίες με διαφορετικούς τρόπους και χρονικό περιθώριο. 

να σπάει το μάθημα σε μικρά κομμάτια. 

Να δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν τι θα κάνουν. 

Η εργασία σε ομάδες και η καθοδήγηση από συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης, 

οδηγούν στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της ανεξαρτησίας.   

Η τάξη να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων (Hart & Whalon, 2008). 

Πρόγραμμα με αριθμημένες τις δραστηριότητες, με οπτικές αναπαραστάσεις και 

κωδικούς με χρώματα (Mesibov et al. , 1986). 

Συγκεκριμένο πρόγραμμα, ρουτίνα και διαδικασίες (Hart & Whalon, 2008). 

Να έρχονται σε επαφή με τα υλικά και το θέμα με τα οποία θα ασχοληθούν την 

επόμενη φορά, ώστε να νιώσουν ασφάλεια και οικειότητα. (Hart & Whalon, 2008). 

Επιβράβευση με μάρκες (Siegel, 2003). 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σχετικά με το πως να ολοκληρώνουν μια 

δραστηριότητα όλοι μαζί, πως να υποστηρίζουν την προσπάθεια των μελών της 

ομάδας, ώστε όλα τα μέλη να συνεισφέρουν σε ένα κοινό στόχο (Johnson & Johnson, 

1984, Rynders, Johnson, Johnson & Schmidt, 1980). 

Να παίρνουν μέρος σε οργανωμένες σχολικές εικαστικές δραστηριότητες, 
προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες συμπεριφοράς, μάθησης, κοινωνικές, 

αισθητικές και ακαδημαϊκές (Dalke 1984, Gair, 1980, Dalley, 1990).  

Nα γίνονται τα εικαστικά με διασκεδαστικό τρόπο, είτε τραγουδώντας τις οδηγίες 

είτε κάνοντας διαλείμματα για σνακ και να εκφράζουν οι θεραπευτές την πίστη τους 

στις ικανότητες των παιδιών. ( Martin, 2009). 

Τα εικαστικά και το παιχνίδι συνδέονται, καθώς το παιχνίδι με τα εικαστικά υλικά, 

απαιτεί δεξιότητες δημιουργικής σκέψης (Rubin, 2005). 

 

2.16 Εικαστικά και παιδιά με ΔΦΑ: θεραπεία ή εκπαίδευση 

Η εικαστική εκπαίδευση, κατευθύνεται από έναν ενήλικα, που βάζει στόχους, 

δίνει οδηγίες, περιμένει κάποιο κατόρθωμα και δίνει έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων 

(Clement et al., 1998). Από την άλλη, η τέχνη ως θεραπεία δεν δίνει έμφαση στις άμεσες 
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οδηγίες ή στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά δίνει σημασία στα συναισθήματα και στην 

κατανόηση της επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον Osborne (2003), τα εικαστικά πρέπει να 

έχουν μια θέση στο πρόγραμμα του σχολείου, καθώς συμβάλλουν στην βελτίωση της 

επίγνωσης του χώρου και της συνεργασίας ματιών και χεριών. Τα εικαστικά δίνουν 

έμφαση στη δημιουργικότητα, στην απόκτηση αισθητικής κρίσης, στην απόκτηση της 

αίσθησης του εαυτού  και στην έκφραση του πνεύματος, των σκέψεων και των 

συναισθημάτων. Ο δάσκαλος οφείλει να δίνει ευκαιρίες σε παιδιά με ΔΦΑ, προκειμένου 

να αναπτύξουν τα παραπάνω. Η εικαστική προσέγγιση ωφελεί τα παιδιά με ΔΦΑ, αλλά 

σημαντικό ρόλο για την επίτευξη αυτού παίζουν ο δάσκαλος και το παιδί. Πιο 

συγκεκριμένα, τα εικαστικά δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά με ΔΦΑ και τους δασκάλους 

τους να έρθουν σε επαφή, όχι απαραίτητα λεκτική. Ο δάσκαλος αναλαμβάνει το ρόλο 

του καθοδηγητή και δημιουργεί συνθήκες συζήτησης. Όσον αφορά τα παιδιά με ΔΦΑ, 

δυσκολεύονται να καταλάβουν τη σημασία της επικοινωνίας και των αλληλεπιδράσεων. 

 Σημαντική κατά την εικαστική παρέμβαση κατά τους Evans et al. (2001), είναι η 

ανάγκη ο δάσκαλος να ανταποκριθεί στον μοναδικό τρόπο, με τον οποίο το παιδί με 

ΔΦΑ επικοινωνεί. Πολλές έρευνες υποστηρίζουν τη χρήση των εικαστικών 

δραστηριοτήτων σε παιδιά με ΔΦΑ σαν παρέμβαση, που εστιάζει στην διαδικασία και 

όχι σαν καθοδηγούμενη διδασκαλία, που εστιάζει στο αποτέλεσμα. Εμποδίζουν τη χρήση 

της εικαστικής παρέμβασης στα σχολεία, η έλλειψη χρόνου και πηγών, η έλλειψη 

γνώσεων και εμπειρίας.  

Οι Mesibov et al. (1986) αναφέρει ότι τα παιδιά με ΔΦΑ ανταποκρίνονται 

καλύτερα σε οδηγίες και οργανωμένες δραστηριότητες και ότι η αλλαγή και οι 

καινοτομίες τα αγχώνουν. Το γεγονός όμως, ότι ο δάσκαλος πρέπει να διαχειριστεί 
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απρόσμενες συμπεριφορές, τον δάσκαλο στην ανάγκη να ξεφύγει από τις οδηγίες, 

δρώντας με θεραπευτικό τρόπο. Υπάρχει μια ακόμη δυσκολία για την εφαρμογή της 

εικαστικής παρέμβασης στα σχολεία, που είναι η δυσκολία στην αξιολόγηση της 

προόδου των παιδιών και της αποτελεσματικότητάς της.   

Η εικαστική παρέμβαση βοηθάει παιδιά με ΔΦΑ, να ενσωματωθούν στο  

εκπαιδευτικό σύστημα. Σχεδιάστηκε για να αποκτήσουν τις κοινωνικές δεξιότητες που 

απαιτεί το σχολείο. Το πρόγραμμα ξεκινάει με εξατομικευμένη εικαστική θεραπεία, 

προκειμένου να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του θεραπευτή και του 

παιδιού (Berger, 1980). Στη συνέχεια ακολουθεί η «αλυσίδα των συναισθημάτων», που 

σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους, μπροστά στους συνομηλίκους τους. Η τελευταία δραστηριότητα, 

ονομάζεται «Moody Monsters», στην οποία τα παιδιά εξασκούν τις δεξιότητες 

κοινωνικοποίησης. Οι πρώτες δραστηριότητες (ζωγράφισε τον εαυτό σου, το αγαπημένο 

σου αντικείμενο, τις δυνάμεις σου)  έχουν σα σκοπό την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης 

και της αυτεπίγνωσης. Επίσης, βοηθάνε το θεραπευτή να αποκτήσει μια εικόνα για τις 

προτιμήσεις του παιδιού και για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του (Baker et 

al., 1998) και να φτιάξει την κατάλληλη παρέμβαση. Το παιδί  αυξάνει το 

συναισθηματικό του λεξιλόγιο και εκφράζεται. Στο τέλος, το παιδί ζωγραφίζει το 

θεραπευτή και το αντίστροφο, με σκοπό την απόκτηση της επίγνωσης του άλλου από το 

παιδί,. Το δεύτερο κομμάτι έχει ως σκοπό την αύξηση της επίγνωσης των άλλων και την 

ανάπτυξη και διατήρηση των δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης. Αρχικά, τα παιδιά 

διαβάζουν και απαντάνε, σχετικά με μια ιστορία, με σκοπό να ανακαλύψουν τα 

συναισθήματα του χαρακτήρα και τις λύσεις στο πρόβλημά του (Snow, 1997). Έτσι, τα 
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παιδιά νιώθουν οικεία μεταξύ τους και μιλάνε για το σενάριο της ιστορίας, που μπορεί να 

αφορούν και τα ίδια. Έπειτα, ζητείται από τα παιδιά να δημιουργήσουν, μάσκες, κούκλες 

και περιβάλλοντα για το χαρακτήρα της επιλογής τους, ανακαλύπτοντας έτσι τον εαυτό 

τους, σε σχέση με άλλους (Snow, Smellie, 2000). Έπειτα, ανατίθεται στα παιδιά να 

μιλήσουν για κάποια διαμάχη που έζησαν την προηγούμενη εβδομάδα στο σχολείο, σε 

μορφή ιστορίας ή κόμικ και όλοι μαζί βρίσκουν τη λύση (Wellman et al., 2002). Στο 

τέλος, τα παιδιά οργάνωσαν όλα μαζί ένα πάρτι για να εξασκήσουν τις κοινωνικές 

δεξιότητες που έμαθαν (Larsi, 2010). 

 Οι σχέσεις που δημιουργούνται μέσα στο σχολείο, είναι σημαντικές για την 

ανάπτυξη των παιδιών με ΔΦΑ, καθώς μέσα από αυτές αυξάνονται οι κοινωνικές 

δεξιότητες και οι δεξιότητες μάθησης (Dalley, 1990). Όπως αναφέρουν οι Trevarthen et 

al. (1998), οι καλές και υποστηρικτικές σχέσεις, που δημιουργούνται μέσα στο σχολείο, 

κατά τη διάρκεια των εικαστικών, συμβάλλουν στην αύξηση της γνωστικής κατανόησης 

και της επίγνωσης των συναισθημάτων και των σκέψεων των άλλων.  

2.17 Θεραπεία των εικαστικών και έφηβοι με Άσπεργκερ και με ΔΦΑ 

 Σύμφωνα με την Thorogood (2009), η θεραπεία των εικαστικών έχει τη 

δυνατότητα να βελτιώσει την έκφραση, την επικοινωνία και τη δημιουργία σχέσεων σε 

εφήβους με Άσπεργκερ. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί αποτελεσματικά να μετριάσει τα 

ελλειμματα στους ακόλουθους τομείς. 

Α) Κοινωνικές δεξιότητες: ενισχύει την αυτοέκφραση, την αυτεπίγνωση, την αμοιβαία 

αλληλεπίδραση και τις δεξιότητες ενσυναίσθησης. 
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Β) Επικοινωνία: ενισχύει την μη λεκτική επικοινωνία και τη λεκτική μέσω της 

αλληλεπίδρασης με τον θεραπευτή, τα εικαστικά υλικά και το εικαστικό προϊόν. 

Γ) Φαντασία και αφηρημένη σκέψη: προωθεί τη γνωστική ευελιξία και την αφηρημένη 

σκέψη, μέσω της ανάπτυξης της συμβολικής γλώσσας και της δημιουργικότητας.  

Δ) Εκτελεστική λειτουργία: ενισχύει τη μνήμη, τις ικανότητες οργάνωσης και την 

προσαρμοστική και ευέλικτη σκέψη. 

Ε) Αισθητηριακή ολοκλήρωση και ρύθμιση: ενισχύει την πολυαισθητηριακή διέγερση 

και δίνει στο θεραπευτή τη δυνατότητα να ενισχύσει την αυτορρύθμιση κάθε ατόμου 

ατόμου με ΔΦΑ, μέσω της σωστής χρήσης υλικών και εικόνων.  

ΣΤ) Συναισθηματική ρύθμιση:  προωθεί την εξωτερίκευση των συναισθημάτων και τη 

διαχείριση του άγχους. 

Ζ) Θεωρία του νου: εστιάζει στις εκφράσεις των προσώπων, με σκοπό την επίγνωση του 

τρόπου σκέψης των άλλων. 

Η) Αναπτυξιακοί στόχοι: οδηγεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβολικής σκέψης, 

κινητικών, και κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Θ) Ευχαρίστηση: δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα. 

 Η Abuhoff (2008), μελέτησε την περίπτωση μιας έφηβης με Άσπεργκερ, που 

δυσκολευόταν να κοινωνικοποιηθεί με τους συνομηλίκους της στο σχολείο. Είχε πολύ 

άγχος, δυσκολευόταν να ανεχτεί το περιβάλλον του σχολείου και να εμπλακεί κοινωνικά 

και απέφευγε την βλεμματική επαφή και όταν αγχωνόταν πίεζε τα χέρια της και τα ρούχα 

της. Στην αρχή της 7μηνης παρέμβασης, πήγε με τον μπαμπά της και δεν κοιτούσε τον 
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θεραπευτή και όταν απαντούσε σε μια ερώτηση, ξέφευγε από το θέμα. Μάλιστα, είχε πει 

ότι δεν θέλει να συνεχίσει. Μετέπειτα, είπε ότι θέλει να συνεχίσει, αλλά δεν ξέρει πως να 

ξεκινήσει. Η επιθυμία της ήταν να γίνει κοινωνική και να αποκτήσει φίλους και εξήγησε 

ότι δεν έχει επαφές με τους συνομηλίκους της. Μετά από την εφτάμηνη παρέμβαση, η 

κοπέλα έγινε επικοινωνιακή και πιο άνετη στις κοινωνικές της αλληλεπιδράσεις. Στην 

παρέμβαση, πραγματοποιήθηκαν  οι παρακάτω 9 εικαστικές εργασίες: α) 4 κολλάζ, να 

γίνει δημιουργική, χωρίς άγχος, β) σχέδιο βασισμένο σε δοσμένα γεωμετρικά σχήματα, 

με σκοπό την ενσωμάτωση στα εικαστικά, γ) συζήτηση μέσω ζωγραφιών, κατά την 

οποία εξέφρασε τους προβληματισμούς της και τα όνειρά της, δ) ένα κολλάζ με μαλακά 

υλικά, με σκοπό την διέγερση της αφής με ευχάριστο τρόπο, ε) τα σχήματα από φίλτρο 

καφέ, πάνω στα οποία σχεδίασε η έφηβη, με σκοπό την ενσωμάτωση και την 

αλληλεπίδραση, στ) ζωγραφική σε καθρέφτη, με σκοπό την κοινωνική αλληλεπίδραση, 

την αναγνώριση εκφράσεων του προσώπου και την βελτίωση της βλεμματικής επαφής, 

ζ) το κολλάζ των εκφράσεων, για την κατανόηση από την έφηβη, της σημασίας των 

εκφράσεων του προσώπου και η) η διακόσμηση μιας μάσκας, με σκοπό την ανάπτυξη 

των κοινωνικών δεξιοτήτων και την εξοικείωση με τα πρόσωπα.   

Ο Burdick (2011) πραγματοποίησε έρευνα σε 15 εφήβους με ΔΦΑ, καθώς 

εμπλέκονται με τα εικαστικά, σε διάφορα πλαίσια διδασκαλίας των εικαστικών. Επίσης, 

αναφέρονται  οι απόψεις όσων εμπλέκονται στα παραπάνω. Φάνηκε ότι τα εικαστικά 

αποτελούν τρόπο επικοινωνίας και σύνδεσης των παιδιών με ΔΦΑ, με τον γύρω κόσμο 

τους. Ακόμη , αποτελούν τρόπο έκφρασης του εσωτερικού κόσμου. Παρατηρήθηκε ότι 

οι έφηβοι με ΔΦΑ, έχουν δυνάμεις, προσπαθούν και μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω 

των εικαστικών. Τονίσθηκε η σημασία των εικαστικών στις ζωές των εφήβων από τους 
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εμπλεκόμενους.  Σημαντική θεωρείται και η συμπερίληψη των παραπάνω στα πλαίσια 

της διδασκαλίας των εικαστικών στα σχολεία και σε δομές εκτός σχολείου με τις 

κατάλληλες προσαρμογές στο εκάστοτε περιβάλλον και στα υλικά.  

2.18 Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω των εικαστικών σε παιδιά με ΔΦΑ 

Οι Schweizer et al. (2014) συγκέντρωσαν τις έρευνες που αναφέρονται στη 

θεραπεία των εικαστικών σε παιδιά με ΔΦΑ, από το1985 – 2012. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι μέσω της θεραπείας των εικαστικών τα παιδιά αποκτούν ευελιξία, άνεση, 

καλή αυτοεικόνα, βελτιωμένες επικοινωνιακές και μαθησιακές δεξιότητες. Επίσης, 

παρατηρήθηκε μείωση των επικοινωνιακών προβλημάτων και των περιορισμένων 

επαναλαμβανομένων συμπεριφορών. Εμπειρίες αφής και όρασης, οδηγούν στη βελτίωση 

της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΦΑ,  στην ανάπτυξη γνωστικών 

δεξιοτήτων, δεξιοτήτων συγκέντρωσης προσοχής και ευελιξίας (Bergs – Lusebrink, 

2013, Case, Dalley, 1990, Gilroy, 2006, Malchiodi, 2003, Hinz, 2009, Pioch, 2010).   

Ακόμη, συνεισφέρουν στην βελτίωση της ρύθμισης των συναισθημάτων και των 

αισθήσεων (Van – Zweden &Van – Buren, 2007, Martin, 2009, Gabriels, 2003, Powers, 

2006) και στη μείωση του άγχους και του θυμού. Ο Gilroy (2006) αναφέρει ότι τα 

εικαστικά συνεισφέρουν στη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, 

βοηθάνε στην ανάπτυξη σχέσεων και οδηγεί στη μείωση της καταστροφικής 

συμπεριφοράς. Αποτελούν ακόμη, έναν ασφαλή και φυσιολογικό τρόπο έκφρασης των 

παιδιών και έναν τρόπο για να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο γύρω τους (Kellog, 2004, 

Haque, 2015). Οι στόχοι της παρέμβασης των εικαστικών είναι η βελτίωση της 

αυτοεκτίμησης, της αυτεπίγνωσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης, η μείωση του 

άγχους, η καθοδήγηση της συμπεριφοράς, και η ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων 
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(Case & Dalley, 1992, Malchiodi, 2003, Schweizer et al., 2009). Η παραπάνω 

παρέμβαση προσφέρει μια ποικιλία αισθητηριακών ερεθισμάτων, σε ένα ασφαλές και 

οργανωμένο περιβάλλον που προσφέρει τα υλικά και τις τεχνικές. Τα εικαστικά 

αποτελούν ένα εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας . Τα παιδιά εκφράζουν τους φόβους 

τους και δημιουργούν συνδέσεις με την καθημερινή τους ζωή. Επιπλέον, έρχονται σε 

επαφή με το θεραπευτή, τα άλλα παιδιά και αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες και 

μιλάνε για τις εμπειρίες τους με τα εικαστικά υλικά και για τα σύμβολα που φτιάχνουν. 

Ο θεραπευτής ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού, δημιουργεί ερεθίσματα 

που οδηγούν σε απτικές και οπτικές εμπειρίες, καθοδηγεί, διευκολύνει και οργανώνει. Τα 

εικαστικά οδηγούν στην ανάπτυξη ιδεών, κινητικών δεξιοτήτων, προσανατολισμού στην 

εργασία, της σχέσης αιτίου και αποτελέσματος, της αναγνώρισης του μεγέθους, της 

αίσθησης του εαυτού στο χώρο, της βλεμματικής επαφής και της χωρικής αντίληψης 

(Gilroy, 2006, Haeyen, 2011, Hinz, 2009, Malchiodi, 2003). Σύμφωνα με τις έρευνες, 

παρατηρήθηκε μέσω των εικαστικών, σε παιδιά με ΔΦΑ,  βελτίωση σε πολλές 

κοινωνικές συμπεριφορές, περισσότερη εμπλοκή σε αλληλεπιδράσεις, ανάπτυξη της 

επίγνωσης του άλλου και του εαυτού, αυξημένη ανοχή στις αλληλεπιδράσεις, 

βελτιωμένη κοινωνική συμπεριφορά στο σπίτι και το σχολείο, αυξημένη λεκτική 

έκφραση, μοίρασμα εμπειριών της καθημερινής ζωής με τον θεραπευτή, ανάπτυξη της 

προσοχής και του προσανατολισμού σε μία εργασία, αντιμετώπιση νέων δεδομένων, 

ενίσχυση της συμβολικής σκέψης και ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας 

(Bragge & Fenner, 2009, Elkis-Abuhoff, 2008, Emery, 2004, Etherington, 2012, Evans, 

1998, Evans & Dubovski, 2001, Evans & Rutten – Sarris, 1998, Gabriels, 2003, Goucher, 

2012, Henley, 1999, Isserow, 2008, Korneich & Shimmel, 1991, Lu et al., 2010, Martin, 



103 
 

2009a, Martin, 2009b, Schweizer, 1997,  Schweizer, 2014, Van Zueden & Van Buren, 

2007). 

Σύμφωνα με τη Thoemke (2012), η παρέμβαση των εικαστικών ωφελεί τα παιδιά 

με ΔΦΑ. Η εικαστική παρέμβαση ταιριάζει στα παιδιά με ΔΦΑ, καθώς δημιουργεί πολλά 

οπτικά ερεθίσματα (Gabriels & Gaffey, 2011). Επίσης, συνεισφέρει στην γνωστική 

ανάπτυξη, στην ανάπτυξη της αφηρημένης σκέψης, στην βελτίωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων και στη μείωση των προβληματικών συμπεριφορών. Η Emery (2004) 

παρατήρησε βελτίωση, μέσω των εικαστικών, σε ένα 6χρονο αγόρι με ΔΦΑ. Πιο 

συγκεκριμένα, παρατήρησε βελτίωση της ικανότητας συσχέτισης με άλλους και 

κατανόηση σχετικά με τη διάρκεια ύπαρξης των αντικειμένων (Bruce & Zayyad, 2009). 

Η Martin (2008) παρατήρησε ότι παιδιά με ΔΦΑ, μέσω της δημιουργίας πορτρέτου, 

συζητούσαν πιο εύκολα με συνομηλίκους τους και επικοινωνούσαν με τον θεραπευτή 

τους. Η Epp (2008) πραγματοποίησε εικαστική παρέμβαση σε  παιδιά, 12 χρονών, με 

ΔΦΑ. Παρατήρησε βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και μείωση των 

προβληματικών συμπεριφορών. Ο Henley (2001) πραγματοποίησε παρέμβαση, 4 

χρόνων, σε ένα παιδί με ΔΦΑ. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά, καθώς μειώθηκε η 

κοινωνική φοβία του παιδιού και αυξήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις του με κόσμο. 

 Οι Emery & Forest (2004) πραγματοποίησαν εικαστική παρέμβαση σε ένα 

εξάχρονο παιδί με ΔΦΑ, για 7 μήνες. Το παιδί δεν μπορούσε να σχηματίσει αντικείμενα 

και δεν υπήρχαν αντικείμενα στο μυαλό του, με το άκουσμα των αντίστοιχων λέξεων. Οι 

λεκτικές του δεξιότητες ήταν φτωχές, η φωνή του μονότονη και επαναλαμβανόμενη. 

Επίσης, η βλεμματική του επαφή ήταν δύσκολη και δε μπορούσε να κρατήσει την 

προσοχή του για όσο χρειάζεται. Στο παιδί δόθηκε αρχικά, μια χρωματιστή ζύμη και 
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έφτιαξε μια μπάλα, την οποία τοποθέτησε πάνω σε χαρτί και την ισοπέδωσε, φτιάχνοντας 

ένα κύκλο. Με την καθοδήγηση της θεραπεύτριας σχημάτισε με ένα μαρκαδόρο το 

περίγραμμα του σχήματος. Η δραστηριότητα αυτή γινόταν επαναλαμβανόμενα για ένα 

μήνα και παρατηρήθηκε ότι οι φτωχές κινητικές δεξιότητες του παιδιού βελτιώθηκαν, 

καθώς απέκτησε τον έλεγχο. Για τον επόμενο μήνα το παιδί έκοβε την πλαστελίνη και 

της έδινε σχήμα. Επιπλέον, ζωγράφιζε μια φιγούρα σε δυο κομμάτια, το σώμα δεν 

συνδεόταν με το κεφάλι. Αυτή η διαδικασία γινόταν και στο σπίτι και παρατηρήθηκε 

βελτίωση της φωνής του παιδιού και της βλεμματικής του επαφής. Στα μισά της 

παρέμβασης το παιδί επέλεξε να αλληλεπιδρά με την θεραπεύτρια μέσω μιας κούκλας, 

μέσω της οποίας μιλούσε με φυσιολογική φωνή. Υπήρξε βελτίωση της φωνής του 

παιδιού, των ιδιοτροπιών του και της βλεμματικής του επαφής. Σιγά σιγά άρχισε να 

σχεδιάζει φιγούρες όχι κομματιασμένες και η συμπεριφορά του στο σχολείο και στο 

σπίτι βελτιώθηκε. Στη συνέχεια ζωγράφιζε διάφορες φιγούρες και μάλιστα άνοιγε 

συζήτηση με την θεραπεύτρια, σχετική με το τι ζωγράφισε και η φωνή του δεν ήταν 

μηχανική. Το παιδί πλέον ανακαλούσε από τη μνήμη του αντικείμενα και τα ζωγράφιζε 

και μάλιστα τα συσχέτιζε και ζωγράφιζε τον εαυτό του και άλλους. Ακόμη, αφιέρωνε 

ζωγραφιές, τις μοιραζόταν και ήθελε να κάνει χαρούμενη τη θεραπεύτριά του. Οι 

γλωσσικές του δεξιότητες βελτιώθηκαν, όπως και η ικανότητά του να συσχετίζεται με 

άλλους και έδειχνε να το διασκεδάζει. Σημαντική ήταν η βοήθεια που του παρείχαν οι 

γονείς, οι θεραπευτές και οι δάσκαλοι. 

Ο Tipple (2011) ασχολήθηκε με τη μελέτη περιπτώσεων παιδιών με ΔΦΑ. 

Αναζήτησε κατά πόσο τα εικαστικά συναινούν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας.  

Αναφέρει ότι τα παιδιά με ΔΦΑ, είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα εικαστικά για να 
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αξιολογήσουν καταστάσεις και να παρουσιάσουν τον εαυτό τους μέσω της εικόνας. Τα 

παιδιά με ΔΦΑ, συχνά χρησιμοποιούν το συμβολισμό, για να εξωτερικεύσουν τα καλά  

και αγχωτικά συναισθήματά τους. Σύμφωνα με τον Evans (1997), τα εικαστικά στο προ-

αναπαραστατικό στάδιο ανάπτυξης των παιδιών, συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της 

συμβολικής σκέψης και πιο συγκεκριμένα βοηθάει τα παιδιά με ΔΦΑ να κατανοήσουν 

την επικοινωνία. Επιπλέον, ο θεραπευτής πρέπει να βρίσκει τρόπους και υλικά, που θα 

ενεργοποιούν τις αισθήσεις των παιδιών με ΔΦΑ και δε θα τα οδηγούν σε 

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Ακόμη, καλό είναι να δημιουργεί καταστάσεις που 

ευνοούν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία. 

H Thompson (2012) σαν εικαστική θεραπεύτρια, μας παραθέτει την εμπειρία της 

με ένα κορίτσι, 6 χρόνων με ΔΦΑ. Σκοπός της εικαστικής θεραπείας, ήταν να μειωθούν 

οι συναισθηματικές της εκρήξεις, που μπορεί να ευθύνονται σε διάφορα ερεθίσματα, στις 

αλλαγές και στην ακαμψία. Η θεραπεύτρια χρησιμοποίησε γνωστικές και 

συμπεριφορικές μεθόδους, για να τη βοηθήσει. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά, καθώς το 

κορίτσι, ασχολούνταν με τα εικαστικά, για προσωπική της ευχαρίστηση και τα 

χρησιμοποιούσε ως μέσο, για να εξισορροπεί τα συναισθήματά της.  Επίσης, οι εκρήξεις 

της μειώθηκαν και απέκτησε κοινωνικές δεξιότητες.  

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Epp (2008) μέσω της συγκεκριμένης, οπτικής 

φύσης της εικαστικής παρέμβασης, τα παιδιά με ΔΦΑ, μπορούν ευκολότερα να 

καταλάβουν και να βρουν λύσεις για τα προβλήματά τους, καθώς και να αποκτήσουν 

επίγνωση του εαυτού τους και των σχέσεων τους με τους άλλους.  

Ο τρόπος που χρησιμοποιούν τα παιδιά κατά τη δημιουργία, δείχνει και τον 

τρόπο που βλέπουν τον κόσμο (1990) και μπορεί αν δώσει στο θεραπευτή πληροφορίες 
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χρήσιμες, για μια μελλοντική θεραπευτική διαδικασία (Shapiro, Friedberg & 

Bardenstein, 2006).  

Ο Bush (1997) ασχολήθηκε με τα οργανωμένα προγράμματα εικαστικής 

παρέμβασης, μέσα στο σχολικό πλαίσιο και παρατηρεί ότι αυτά μπορούν να ωφελήσουν 

τα παιδιά με ΔΦΑ, καθώς και όλη την τάξη. Αν το προσωπικό του σχολείου, μπορεί να 

συνεργαστεί με τον εικαστικό θεραπευτή, μπορούν να στηρίζουν ο ένας το έργο του 

άλλου και να δώσουν περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στα παιδιά με ΔΦΑ 

(Bloomgarden & Schwartz, 1997, Dalley, 1990).  

 Πρωταρχικός στόχος της εικαστικής παρέμβασης, για τα παιδιά με υψηλής 

λειτουργικότητας αυτισμό, είναι η απόκτηση της αυτεπίγνωσης. Για να συμβεί αυτό, τα 

παιδιά πρέπει να αναπτύξουν μια καλή σχέση εμπιστοσύνης με το θεραπευτή, ώστε να 

αισθανθούν ασφάλεια και να ανακαλύψουν τον εαυτό τους (Evans & Dubiwski, 2001). 

Αυτό χρειάζεται χρόνο και πραγματοποιείται πριν την παρέμβαση. 

Για τα παιδιά που δυσκολεύονται να εκφραστούν λεκτικά, οι Shapiro et al. (2006) 

προτείνουν τα εικαστικά. Σύμφωνα με τον Dalley (1990), η ποικιλία των εικαστικών 

υλικών που προσφέρονται, κατά την εικαστική θεραπεία, βοηθάει τα παιδιά να 

εκφράσουν τις ανησυχίες τους και τις ανάγκες τους, χρησιμοποιώντας την τέχνη ως 

αντανάκλαση της κατάστασής τους. Η εικαστική θεραπεία, μπορεί επίσης, να 

προσεφέρει στα παιδιά εργαλεία, για να αναπτύξουν τις συναισθηματικές και τις 

γνωστικές τους δεξιότητες (Rabiger, 1998). Με τη χρήση διαφορετικών μέσων, τα παιδιά 

αρχίζουν να ερμηνεύουν και να καταλαβαίνουν τις πιθανές αναπαραστάσεις, μέσω των 

εικαστικών έργων (Guay, 1999), μέσω των οποίων, τα ίδια τα παιδιά μπορούν να 

εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους (Dalley, 1990). Επίσης, ο Harvey 
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(1989), προτείνει ότι η παρέμβαση της εικαστικής θεραπείας, βελτιώνει την ικανότητα 

των παιδιών να εκφράζουν τον εαυτό τους και αυξάνει τα συναισθήματα θετικής 

αυτοεικόνας. Ο Dubowski (1990) επισημαίνει, ότι τα εικαστικά, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν την 

αίσθηση του εαυτού και την αίσθηση ρου ανήκειν. Επιπλέον, η επιλογή των υλικών από 

τα ίδια τα παιδιά και η αίσθηση της άνεσης και της ευχαρίστησης που προκαλεί το 

παιχνίδι με άψυχα εικαστικά υλικά, μπορούν να οδηγήσουν στην εξωτερίκευση των 

προβλημάτων τους (Noble, 2001).  Σημαντικό ρόλο παίζει και η διατήρηση ίδιων 

παραγόντων , ώστε τα παιδιά μα ξέρουν το να περιμένουν, να αισθάνονται ασφάλεια και 

άνεση, αλλά και η σταδιακή, από την πλευρά του θεραπευτή, εισαγωγή προκλήσεων, με 

σκοπό την έναρξη αλληλεπιδράσεων με τους συνομηλίκους (Katz & Yellen, 2000).  

Η ζωγραφική (σχέδιο και χρώμα) και η χρήση πηλού, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά με ΔΦΑ, με σκοπό να εκφραστούν και να αυξήσουν την 

αυτεπίγνωσή τους (Rabiger, 1998). Επίσης, μέσω της δημιουργίας μάσκας, αυξάνεται η 

αυτεπίγνωση, μαθαίνουν να  αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά προσώπου, εκφράζουν 

συναισθήματα και σκέφτονται δημιουργικά. Οι μάσκες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σαν σύμβολα του εαυτού και να βοηθήσουν τα παιδιά να βγάλουν στην επιφάνεια 

διαφορετικά στοιχεία του εαυτού τους (Snow & Smellie, 2000).  

Τα εικαστικά και το παιχνίδι συνδέονται, καθώς το παιχνίδι με τα εικαστικά 

υλικά, απαιτεί δεξιότητες δημιουργικής σκέψης (Rubin, 2005). Η ενασχόληση των 

παιδιών με ΔΦΑ, με τα εικαστικά υλικά, τα διευκολύνει, να αλληλεπιδράσουν με τους 

συνομήλικους τους και με τους δασκάλους (Dalley, 1990). Τα παιδιά 

κοινωνικοποιούνται, μέσω των εικαστικών, εστιάζοντας στην εικαστική δραστηριότητα 
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(Noble, 2001). Μειώνεται το άγχος τους, καθώς δεν αλληλεπιδρούν άμεσα με τους 

άλλους, αλλά τους δημιουργείται το ενδιαφέρον να αλληλεπιδράσουν, μέσω της 

διαδικασίας.  

Παραπάνω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τις δεξιότητες 

που αναπτύσσονται σε παιδιά με ΔΦΑ μέσω της εικαστικής παρέμβασης. Παρατηρείται 

από την πλευρά των ερευνητών θετική στάση και ενθουσιασμός, σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των εικαστικών, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια επιφύλαξη 

ως προς την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων κάθε έρευνας. 
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Πίνακας 2.6 Έρευνες, σχετικές με την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω εικαστικών 

δραστηριοτήτων σε παιδιά με ΔΦΑ 

Έρευνες, σχετικές με 

την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων μέσω 

εικαστικών 

δραστηριοτήτων σε 

παιδιά με ΔΦΑ 

Αποτελέσματα ερευνών  

Bragge &Fenner 

(2009), Elkis-Abihoff 

(2008), Emery (2004) 

Βελτίωση επικοινωνιακών, κοινωνικών δεξιοτήτων, της 

αυτοεκτίμησης  και ανάπτυξη ικανοτήτων χειρισμού εικαστικών 

υλικών και δεξιοτήτων μάθησης. 

Evans & Dubovsky 

(2001), Isserow 

(2008). 

Βελτίωση επικοινωνιακών, κοινωνικών δεξιοτήτων,  αυτοεκτίμησης, 

επίγνωσης του εαυτού και των υλικών και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

μάθησης, προσοχής, ανοχής σε νέες εμπειρίες. 

Evans & Saris (1998) 
Gabriels (2003) 

Echerington (2012) 

Ρύθμιση του θυμού και του άγχους, ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης 

και βελτίωση επικοινωνιακών, κοινωνικών δεξιοτήτων, της 

αυτοεκτίμησης. 

Goucher (2012) Βελτίωση επικοινωνιακών, κοινωνικών δεξιοτήτων,  αυτοεκτίμησης, 

αυξημένη ευελιξία, αίσθηση ευχαρίστησης, μείωση άγχους, 

έλεγχος των εικαστικών υλικών και αυτοέλεγχος. 
Henley (1999) Martin 

(2009), (Hart & 

Whalon, 2008), 

Schweizer, (1997, 

2014), Evans (1998) 

Βελτίωση επικοινωνιακών, κοινωνικών δεξιοτήτων,  αυτοεκτίμησης, 

συμπεριφοράς στο σπίτι , της ευελιξίας και των ικανοτήτων 

μάθησης. 

Kornreich & Shimmel 

(1991), Lu et al. 

(2010), Van Zwewden 

– Van Buren (2007) 

Βελτίωση επικοινωνιακών, κοινωνικών δεξιοτήτων,  αυτοεκτίμησης, 

ικανοτήτων μάθησης, συμπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο και 

ρύθμιση του θυμού και του άγχους. 

Bergs – Lusebrink 

(2013),  

Case & Dalley, 

(1990),  

Gilroy (2006), 

Malchiodi (2003), 

Hinz (2009), Pioch 

(2010), Evans (1997) 

Βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς, ανάπτυξη γνωστικών 

δεξιοτήτων, συγκέντρωσης προσοχής και ευελιξίας, αντιμετώπιση 

νέων δεδομένων, ενίσχυση της συμβολικής σκέψης και ανάπτυξη 

της φαντασίας και της δημιουργικότητας και περισσότερη 

εμπλοκή σε αλληλεπιδράσεις. 

Ο Gilroy (2006) Γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη, ανάπτυξη σχέσεων και 

μείωση της καταστροφικής συμπεριφοράς.  

Martin & Lawrence 

(2009), 
Βελτίωση της φαντασίας και της αφηρημένης σκέψης, μείωση 

του άγχους και βελτίωση της συναισθηματικής ρύθμισης. 

Gilroy(2006),Haeyen, 

(2011),  

Hinz(2009), 

Malchiodi (2003),  

Kellog (2004), Haque, 

Ανάπτυξη ιδεών, κινητικών δεξιοτήτων, προσανατολισμού στην 

εργασία, της σχέσης αιτίου και αποτελέσματος, της αναγνώρισης 

του μεγέθους, της αίσθησης του εαυτού στο χώρο, της 

βλεμματικής επαφής και της χωρικής αντίληψης. 
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(2015) 

Epp (2008) Επίγνωση του εαυτού τους και των σχέσεων τους με τους άλλους 

και βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και μείωση των 

προβληματικών συμπεριφορών.  

Emery & Forest 

(2004) 
Βελτίωση της μνήμης, των γλωσσικών δεξιοτήτων, της 

ικανότητας συσχέτισης με άλλους, του τόνου της φωνής του 

παιδιού, της βλεμματικής του επαφής, των ιδιοτροπιών του, της 

συμπεριφοράς του στο σχολείο και στο σπίτι και της διάθεσής του. 

Evans (1997) Ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης και κατανόηση της 

επικοινωνίας. 

Regev &  Snir (2013), 
Evans & Dubiwski, 

2001), Dalley (1990) 

Τρόπος επικοινωνίας, ευχαρίστηση, δημιουργείται η αίσθηση της 

συνέχειας, η έννοια της ύπαρξης του εαυτού και η αίσθηση ότι 

ανήκουν κάπου. Dubowski (1990). 

Snow & Smellie 

(2000) 
Φαντασία/ αφηρημένη σκέψη, αισθητηριακή ρύθμιση και 

ενσωμάτωση, συναισθηματική ανάπτυξη  και αυτοέκφραση, 

καλλιτεχνική ανάπτυξη, οπτικοχωρικές ικανότητες, αναψυχή/ 

Ελέυθερος χρόνος. 

Martin (2009) Ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, πειραματίζονται και αποκτούν 

ανοχή στην αφή. 

Malchiodi & 

McNamee (2003), 

Hass-Cohen (2008) 

 Ενεργοποίηση των αισθήσεων και εμπλοκή διαφόρων σημείων 

του εγκεφάλου, που σχετίζονται με την επεξεργασία κινητικών 

και σωματο-αισθητικών πληροφοριών. 

Achterberg, Dossey & 

Kolkmeier (1994)   
Μείωση του έντονου άγχους. 

Dissanayake,(1992) 
Melchiodi, (2003) 

Αίσθηση της ευεξίας. Αύξηση των επιπέδων σεροτονίνης, που 

βοηθάει στη ρύθμιση της διάθεσης. 

Case & Dalley, (2006) Προσαρμοστικές συμπεριφορές και σκέψεις.  

Ross (2002) 
 

Η δημιουργικότητα σε συνδυασμό με τις θετικές ψυχολογικές 

εμπειρίες, μπορούν να οδηγήσουν στην αναδημιουργία 

εγκεφαλικών νεύρων  

Schleien et al. (1995) Αύξηση κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης. 

Thoemke (2012), 
Thompson (2012) 

Γνωστική ανάπτυξη, ανάπτυξη της αφηρημένης σκέψης, 

βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και μείωση των 

προβληματικών συμπεριφορών. 

Η Emery (2004), 
Bruce & Zayyad, 

(2009) 

Ικανότητα συσχέτισης με άλλους, κατανόηση συνέχειας 

αντικειμένων  και όταν δεν τα βλέπουμε.  

Martin (2008), Dalley 

(1990) 
Συζήτηση με συνομηλίκους και με τον θεραπευτή. 

Henley (2001) Βελτίωση και έλεγχος των κινητικών δεξιοτήτων, βελτίωση της 

φωνής, της βλεμματικής επαφής, της μνήμης και των γλωσσικών 

δεξιοτήτων και αλληλεπίδραση με θεραπεύτρια. 

Rabiger (1998), 

Kuoch & Mirenda, 

(2003), Snow (1997), 

Ανάπτυξη συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων. Αύξηση 

της αυτεπίγνωσης, βελτίωση της επίγνωσης των συναισθημάτων 

των άλλων και αναγνώριση χαρακτηριστικών προσώπου.  
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Trevarthen et al. 

(1998) 

Dalley (1990), Harvey 

(1989), Noble (2001), 

Tipple (2011) 

Έκφραση  συναισθημάτων, σκέψεων και εξωτερίκευση των 

προβλημάτων.  

Osborne (2003) Βελτίωση της επίγνωσης του χώρου και της συνεργασίας ματιών 

και χεριών, απόκτηση της αίσθησης του εαυτού  και έκφραση των 

σκέψεων και των συναισθημάτων. 

Cheg et al. (2011) Βελτίωση της αναγνώρισης και επεξεργασίας προσώπων. 

 

2.19 Εικαστική παρέμβαση και αυτισμός: Πλεονεκτήματα, εμπόδια και προτάσεις 

 Οι Martin & Lawrence (2009) πραγματοποίησαν μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

σχετική με το τι εμποδίζει την επέκταση της εικαστικής παρέμβασης και σχετική με τα 

πλεονεκτήματά της. Επίσης, προτείνουν τρόπους για να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Τα 

εμπόδια είναι τα εξής: α) πολλών ειδών θεραπείες για παιδιά με ΔΦΑ, χρησιμοποιούν 

εργαλεία της εικαστικής θεραπείας, όπως ή οπτική, μη λεκτική επικοινωνία, β) η έλλειψη 

πειραματικών δεδομένων και αποδείξεων, παρόλα τα θετικά αποτελέσματα που 

παρατηρούνται σε παιδιά με ΔΦΑ, γ) οι οικογένειες σπαταλούν πολύ χρόνο και χρήμα σε 

θεραπείες και οι εικαστικοί θεραπευτές θα πρέπει αν έχουν σοβαρά επιχειρήματα για την 

ειδικότητά τους, προκειμένου να τους πείσουν,  δ) δεν καλύπτονται τα έξοδα της 

θεραπείας από ασφάλειες και ε) οι εικαστικοί θεραπευτές είναι πολύ λίγοι. Η εικαστική 

θεραπεία οδηγεί στη βελτίωση δεξιοτήτων, σχετικών με ελλείψεις των παιδιών με ΔΦΑ. 

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται βελτίωση της φαντασίας και της αφηρημένης σκέψης, 

μειώνεται το άγχος και βελτιώνεται η συναισθηματική ρύθμιση. Η χρήση οπτικών 

εργαλείων από την πλευρά των θεραπευτών διευκολύνει την αυτοέκφραση των παιδιών 

και οδηγεί στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Ο θεραπευτής, δουλεύοντας τις 

κατάλληλες για την ηλικία κάθε παιδιού, εικαστικές εργασίες και κινητικές δεξιότητες 
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και δημιουργώντας οπτικά εργαλεία που διευκολύνουν την κοινωνικοποίηση και 

βελτιώνουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες, μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με ΔΦΑ να 

αναπτυχθούν. Η ενσωμάτωση των εικαστικών στον ελεύθερο χρόνο αναψυχής, μπορεί αν 

οδηγήσει στη μείωση των συμπτωμάτων, δημιουργώντας κατάλληλες κοινωνικές 

δεξιότητες. Σημαντική είναι η παρέμβαση του εικαστικού θεραπευτή, καθώς δουλεύει 

ευχάριστα με το παιδί, ανατροφοδοτεί και χρησιμοποιώντας τα εικαστικά χτίζει σχέσεις 

με το παιδί. Ακόμη, οποιαδήποτε δραστηριότητα εικαστική, μέσω της οποίας μαθαίνει το 

παιδί είναι σημαντική για τους γονείς. Τέλος, τα έργα των ατόμων με ΔΦΑ είναι πλέον 

αποδεκτά από το ευρύ κοινό και αναγνωρίζεται η αξία της εικαστικής θεραπείας. Οι 

σχετικές με την εικαστική παρέμβαση δυσκολίες, μπορούν να ξεπεραστούν αν 

πραγματοποιηθούν περισσότερες έρευνες και να χρηματοδοτηθεί από το κράτος η ένταξη 

εικαστικών προγραμμάτων στο σχολείο.  

Πίνακας 2.7 Εμπόδια και προτάσεις 

Εμπόδια (Martin & Lawrence, 2009) Προτάσεις (Martin & Lawrence, 2009) 
 Πολλών ειδών θεραπείες για παιδιά με 

ΔΦΑ, χρησιμοποιούν εργαλεία της 

εικαστικής θεραπείας. 

Περισσότερες έρευνες. 

 

Η έλλειψη πειραματικών δεδομένων και 

αποδείξεων, παρόλα τα θετικά 

αποτελέσματα που παρατηρούνται σε παιδιά 

με ΔΦΑ. 

Να χρηματοδοτηθεί από το κράτος η 

ένταξη εικαστικών προγραμμάτων στο 

σχολείο 

Οι οικογένειες σπαταλούν πολύ χρόνο και 

χρήμα σε θεραπείες και οι εικαστικοί 

θεραπευτές θα πρέπει αν έχουν σοβαρά 

επιχειρήματα, προκειμένου να τους πείσουν. 

 

 Δεν καλύπτονται τα έξοδα της θεραπείας 

από ασφάλειες. 
 

Οι εικαστικοί θεραπευτές είναι πολύ λίγοι.  
Υπάρχει δυσκολία στην αξιολόγηση της 

προόδου των παιδιών και της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας, στα 

σχολεία. 
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Γ΄ Μέρος 

3.1 Στόχοι της  παρούσας έρευνας 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για το ρόλο των εικαστικών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, παιδιών με 

διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ΔΦΑ). Επιπλέον, θέλαμε να διερευνήσουμε αν η 

βελτίωση στους τομείς δεξιοτήτων που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, σχετίζεται με την 

ηλικία τους και αν υπάρχουν διαφορές στις σχετικές με τους τομείς δεξιοτήτων 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών με βάση τον φορέα στον οποίο δουλεύουν, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας τους και τις σπουδές τους. Τα ερωτήματα που διερευνήθηκαν είναι τα 

εξής: 

1. Σε ποιους τομείς δεξιοτήτων αναπτύσσουν τα παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του 

αυτισμού δεξιότητες μέσω των εικαστικών, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών;  

2. Η βελτίωση στους τομείς δεξιοτήτων που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, σχετίζεται με 

την ηλικία τους; 

3. Υπάρχουν διαφορές στις σχετικές με τους τομείς δεξιοτήτων απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας τους; 

4. Υπάρχουν διαφορές στις σχετικές με τους τομείς δεξιοτήτων απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών με βάση τον φορέα στον οποίο δουλεύουν; 

5. Υπάρχουν διαφορές στις σχετικές με τους τομείς δεξιοτήτων απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών με βάση τις σπουδές τους; 
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3.2 Μέθοδος 

3.2.1 Συμμετέχοντες. Το δείγμα μας ήταν 105 εκπαιδευτικοί και άλλες ειδικότητες που 

εμπλέκονται στα εικαστικά και έχουν δουλέψει με παιδιά με ΔΦΑ, ηλικίας δημοτικού 

σχολείου, είτε στο σχολικό πλαίσιο είτε στα πλαίσια κάποιου φορέα εξωσχολικού 

(κέντρα πρώιμης παρέμβασης, σύλλογοι κ. α.). Πιο συγκεκριμένα οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί ήταν απόφοιτοι παιδαγωγικού τμήματος (58). Ακολουθούν οι απόφοιτοι 

τμήματος ειδικής αγωγής (20) και οι απόφοιτοι άλλων σχολών (26). Η ένδειξη «Άλλο», 

αφορά διάφορες ειδικότητες (ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς), 

που εμπλέκονται στα εικαστικά με παιδιά με ΔΦΑ σε φορείς, όπως κέντρα πρώιμης 

παρέμβασης, σύλλογοι γονέων και φίλων αυτιστικών παιδιών και σε δημοτικά σχολεία, 

γενικά και ειδικά, σε συνεργασία με ειδικούς παιδαγωγούς. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί δούλευαν σε ειδικό δημοτικό σχολείο (55, ΣΜΕΑΕ). Ακολουθούν οι 

εκπαιδευτικοί που δούλευαν σε γενικό δημοτικό σχολείο (30, παράλληλη στήριξη, τμήμα 

ένταξης, δάσκαλος/α τάξης) και οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν σε άλλο φορέα (19). Το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ήταν γυναίκες, απόφοιτοι του παιδαγωγικού 

τμήματος που είχαν έρθει σε επαφή με παιδί με ΔΦΑ, στα πλαίσια του σχολείου και έχει 

κάνει μεταπτυχιακές σπουδές. Λίγο πιο πάνω από τους μισούς δεν είχαν σπουδές στον 

αυτισμό. Αν και οι περισσότεροι δεν είχαν σπουδές στον αυτισμό, είχαν όμως ασχοληθεί 

με παιδιά με ΔΦΑ στο παρελθόν. Επίσης, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν σχέση με 

τα εικαστικά (χόμπι ή εκπαιδευτικά σεμινάρια). Επιπλέον, το μεγαλύτερο ποσοστό 

εκπαιδευτικών είχε εμπλακεί σε εικαστικές δραστηριότητες και παιδιά με ΔΦΑ, υψηλής, 

μέτριας και χαμηλής λειτουργικότητας. Τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 11,60 και τα παιδιά με ΔΦΑ που είχαν ή έχουν ήταν  
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γύρω στα 5, 38. Τέλος, οι ώρες που αφιερώνονται στα εικαστικά την εβδομάδα κατά 

μέσο όρο είναι γύρω στις 3,47. Παρακάτω παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες και τα 

σχετικά διαγράμματα, γραφήματα.  

Πίνακας 3.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 N (%) 

Φύλο 

Άντρας 18 (17,3%) 

Γυναίκα 86 (82,7%) 

Ηλικία  

21-30 43 (41,3%) 

31-40 30 (28,8%) 

41-50 19 (18,3%) 

51 και άνω 12 (11,5%) 

Προπτυχιακές σπουδές  

Παιδαγωγικό Τμήμα 58 (55,8%) 

Τμήμα Ειδικής Αγωγής 20 (19,2%) 

Άλλο 26 (25,0%) 

Επιμόρφωση  

Μεταπτυχιακές σπουδές 40 (38,5%) 

Μετεκπαίδευση 34 (32,7%) 

Διδακτορικές σπουδές 5 (4,8%) 

Χωρίς επιπλέον σπουδές 25 (24,0%) 

Σπουδές στον αυτισμό  

Ναι 51 (49,0%) 

Όχι 53 (51,0%) 

Ενασχόληση με παιδιά με αυτισμό στο παρελθόν 

Ναι 87 (83,7%) 

Όχι 17 (16,3%) 

Εκπαίδευση ή απασχόληση με εικαστικά (χόμπι ή εκπαιδευτικά σεμινάρια) 

Ναι 58 (55,8%) 

Όχι 46 (44,2%) 

Παρουσιάζουν δυσκολίες: 

χαμηλής λειτουργικότητας; 15 (14,4%) 

μέτριας λειτουργικότητας; 25 (24,0%) 
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υψηλής λειτουργικότητας; 19 (18,3%) 

Όλα τα παραπάνω 45 (43,3%) 

 

 

 

 

Πίνακας 3.2 Φορέας  

 N Ποσοστό 

(%) 

Γενικό δημοτικό σχολείο 

(Παράλληλη Στήριξη) 

17 16,3 

Γενικό δημοτικό σχολείο 

(Τμήμα Ένταξης) 

3 2,9 

Ειδικό δημοτικό σχολείο 

(ΣΜΕΑΕ) 

55 52,9 

Άλλο 19 18,3 

Γενικό δημοτικό σχολείο 

(Δάσκαλος/α τάξης) 

10 9,6 

Σύνολο 104 100,0 

 (n = αριθμός ατόμων της κάθε ομάδας) 

Πίνακας 3.3 Εμπειρία παιδαγωγών 

 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ελάχιστ

η τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Χρόνια προϋπηρεσίας 11,60 9,38 1 35 

Αριθμός μαθητών με 

ΔΑΦ 
5,38 7,40 1 35 

 

Πίνακας 3.4 Διδασκαλία εικαστικών 

 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ελάχιστ

η τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Ώρες/εβδομάδα 3,47 2,49 1 15 
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17% 
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Άντρας 

Γυναίκα 
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λειτουργικότητα 
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Όλα τα παραπάνω 
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3.2.2 Ερευνητικό εργαλείο. Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η μέθοδος 

συλλογής πληροφοριών των έντυπων ερωτηματολογίων κλειστών απαντήσεων, 

διαβαθμισμένων στην κλίμακα Likert, η οποία επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων από ένα 

μεγάλο δείγμα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος. Ταυτόχρονα, 

δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, με τη βοήθεια της εφαρμογής 

“Google Forms”.  Καθεαυτό ερωτηματολόγιο για το θέμα της έρευνάς μας δεν βρήκαμε. 

Βρήκαμε όμως, σχετικά στοιχεία σε έρευνες (Evans & Dubovsky, 2001, Isserow, 2008, 

Evans & Saris, 1998, Gabriels, 2003, Echerington, 2012, Goucher, 2012, Henley, 1999, 

Martin, 2009, Hart & Whalon, 2008, Schweizer, 1997, 2014, Evans, 1998. Kornreich & 

Shimmel, 1991, Lu et al., 2010, Van Zwewden – Van Buren, 2007, Bergs – Lusebrink, 

2013, Case & Dalley, 1990, Gilroy, 2006, Malchiodi, 2003, Hinz, 2009, Pioch, 2010, 

Evans, 1997, Gilroy, 2006, Martin & Lawrence, 2009, Gilroy, 2006, Haeyen, 2011, Hinz, 

2009, Malchiodi, 2003, Kellog, 2004, Haque, 2015Emery, 2004, Bruce & Zayyad, 

2009Henley, 2001). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν ως βάσεις το Εργαλείο Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης για παιδιά με Αυτισμό  στον Τομέα των Κοινωνικών Δεξιοτήτων 

(Νικολάος Απτεσλής, Ευδοκία Μητροπούλου & Καλλιόπη Τσακπίνη, 1999), καθώς και 

το ερωτηματολόγιο «Autism Social Skills Profile» (Scott Bellini, 2006).  

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS. Τα στοιχεία 

των ερωτηματολογίων συγκεντρώθηκαν και περάστηκαν στο excel. Επίσης, το excel 

χρησιμοποιήθηκε και για την αναπαράσταση των δεδομένων σε πίνακες και 

διαγράμματα.  Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου κρίθηκε ικανοποιητική. Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις Pearson και  αναλύσεις διακύμανσης Anova όλων των 

τομέων δεξιοτήτων ως προς την ηλικία των εκπαιδευτικών, ως προς τα χρόνια 



122 
 

προϋπηρεσίας τους, ως προς τον φορέα στον οποίο δουλεύουν και ως προς τις σπουδές 

τους.  

3.2.3 Διαδικασία. Οι 46 από τους συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά το 

ερωτηματολόγιο. Το συγκεκριμένο το διέδωσα σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, 

σχετικές με την εκπαίδευση. Έδωσα σαφείς οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό ερωτηματολογίων συμπληρώθηκε σε έντυπη μορφή από 

εκπαιδευτικούς 6 ειδικών δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης (1
ο
, 2

ο
, 3

ο
, 4

ο
, 6

ο
 και 

από το ειδικό δημοτικό σχολείο για παιδιά με αυτισμό). Συμπληρώθηκαν έντυπα 

ερωτηματολόγια από εκπαιδευτικούς του ειδικού δημοτικού σχολείου Γιάννουλης και 

του ειδικού δημοτικού σχολείου Λάρισας. Επιπλέον έντυπα ερωτηματολόγια 

συμπλήρωσαν εκπαιδευτικοί και άλλες ειδικότητες που εμπλέκονται στα εικαστικά, του 

συλλόγου γονέων, κηδεμόνων και φίλων αυτιστικών ατόμων Ν. Λάρισας. 

 

3.3 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

3.3.1 Τομείς ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω των εικαστικών.  Οι εκπαιδευτικοί που 

πήραν μέρος στην έρευνα παρατήρησαν ανάπτυξη δεξιοτήτων σε παιδιά με ΔΦΑ, μέσω 

των εικαστικών στους παρακάτω τομείς: Κοινωνικές Δεξιότητες, Επικοινωνία, 

Συναισθήματα, Ικανότητες Μάθησης,  Ακατάλληλη Συμπεριφορά, Φαντασία – 

Δημιουργικότητα. Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας που δείχνει σε ποιους τομείς 

παρατηρείται μεγαλύτερη και μικρότερη ανάπτυξη μέσω των εικαστικών , σύμφωνα με 

τις απόψεις των εκπαιδευτικών παιδιών με ΔΦΑ. 
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Πίνακας 3.5 Μέσοι όροι των ερωτήσεων της κάθε ομάδας δεξιοτήτων 

 Ν Μ.Ο. Τ.Α. Ελάχιστο Μέγιστο 

Κοινωνικές Δεξιότητες 104 2,35 0,36 1,39 3,22 

Εγγύτητα 104 2,62 0,58 1,33 4,00 

Βλεμματική Επαφή 104 2,35 0,52 1,00 4,00 

Κοινωνική Πρωτοβουλία 104 2,12 0,61 1,00 3,67 

Παράλληλη Δραστηριότητα 104 2,53 0,55 1,50 4,00 

Σχέσεις – Συνεργασία 104 2,33 0,55 1,25 4,00 

Δεξιότητες Αμοιβαιότητας – 

Μοιράσματος 

104 2,29 0,51 1,17 3,50 

Επικοινωνία 104 2,20 0,44 1,20 3,20 

Συναισθήματα 104 2,50 0,44 1,45 3,45 

Ικανότητες Μάθησης 104 2,42 0,46 1,14 3,43 

Ακατάλληλη Συμπεριφορά 104 2,48 0,57 1,00 4,00 

Κινητικότητα 104 3,12 0,59 1,00 4,00 

Φαντασία – 

Δημιουργικότητα 

104 2,78 0,81 1,00 4,00 

 

 Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων σε παιδιά με ΔΦΑ, μέσω των εικαστικών. Οι κοινωνικές 

δεξιότητες χωρίζονται στις εξής υποομάδες: εγγύτητα, παράλληλη δραστηριότητα, 

βλεμματική επαφή, συνεργασία – σχέσεις, κοινωνική πρωτοβουλία, δεξιότητες 

αμοιβαιότητας – μοιράσματος. Μεταξύ των υποομάδων αυτών παρατηρείται από τους 

εκπαιδευτικούς μεγαλύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων εγγύτητας (Μ.Ο. = 2,62). Η εγγύτητα 

είναι η ικανότητα να βρίσκεται κανείς κοντά σε άλλους. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν 

η ανοχή στην φυσική επαφή (αγκάλιασμα, γαργάλημα), η ανοχή θορύβων άλλων που 

δουλεύουν δίπλα και η ανοχή κινήσεων άλλων που δουλεύουν δίπλα. Ακολουθεί η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων παράλληλης δραστηριότητας (Μ.Ο. = 2,53). Η παράλληλη 

δραστηριότητα αφορά το κατά πόσο είναι ικανό το παιδί να απασχολείται με 

δραστηριότητες κοντά σε άλλους, χωρίς να τους ενοχλεί ή να αλληλοεπιδρά μαζί τους. 
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Διερευνήθηκε αν τα παιδιά μέσω των εικαστικών απασχολούνται με δραστηριότητες 

κοντά σε άλλους, χωρίς να τους ενοχλούν και αν απασχολούνται με δραστηριότητες 

κοντά σε άλλους και αλληλεπιδρούν μαζί τους. Την τρίτη θέση έχει η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων βλεμματικής επαφής (Μ.Ο. = 2,35). Οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν κατά 

πόσο βελτιώθηκε μέσω των εικαστικών η βλεμματική επαφή σε οικείους ενήλικες, σε 

οικέιους συνομήλικες, κατά πόσο τα παιδιά παρατηρούσαν τα πρόσωπα των άλλων και 

τους άλλους γύρω τους, ενώ οι άλλοι ασχολούνται με κάποια δραστηριότητα και αν 

διατηρούν τη βλεμματική επαφή κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Παρατηρήθηκαν 

επίσης, σχέσεις και συνεργασία με άλλα παιδιά (Μ.Ο. =2,33). Πιο συγκεκριμένα,  

εξετάστηκε αν καλούν συνομήλικους για να συνεργαστούν σε δραστηριότητες, αν 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες με συνομηλίκους, αν επιτρέπουν σε συνομηλίκους να 

συμμετέχουν μαζί τους σε δραστηριότητες και αν απαντούν σε προσκλήσεις 

συνομηλίκων να συμμετέχουν σε δραστηριότητες. Με μέσο όρο 2,29 ακολουθεί η 

υποομάδα που είχε σχέση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων αμοιβαιότητας και μοιράσματος. 

Οι σχετικές με αυτή την υποομάδα ερωτήσεις είχαν σχέση με το αν τα παιδιά με ΔΦΑ 

περιμένουν να ολοκληρωθεί μια δραστηριότητα  συνεργασίας χωρίς να διακόψουν, αν 

δείχνουν σεβασμό για προσωπικά αντικείμενα και προσωπικό χώρο των άλλων, αν 

μιμούνται τις  αντιδράσεις των άλλων και προσαρμόζονται, αν δεν παίρνουν τη σειρά 

των άλλων κατά την πραγματοποίηση  δραστηριοτήτων, αν προσφέρουν βοήθεια σε 

άλλους και αν αφήνουν τους άλλους να τους βοηθήσουν σε δραστηριότητες. Σε 

σύγκριση με τις άλλες υποομάδες η ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής πρωτοβουλίας 

παρατηρήθηκε σε μικρότερο βαθμό από τους εκπαιδευτικούς (Μ.Ο. = 2,12). 

Διερευνήθηκε αν τα παιδιά με ΔΦΑ αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να βοηθήσουν κάποιον 



125 
 

χωρίς να του ζητηθεί, αν ξεκινούν επικοινωνία (λεκτική ή μη λεκτική) και αν ξεκινούν 

να χαιρετήσουν κάποιον. 

 Στον παραπάνω πίνακα έγινε σύγκριση και μεταξύ των παρακάτω τομέων 

δεξιοτήτων. Οι τομείς είναι οι κοινωνικές δεξιότητες, η επικοινωνία, οι ικανότητες 

μάθησης, τα συναισθήματα, η φαντασία – δημιουργικότητα, η ακατάλληλη συμπεριφορά 

και η κινητικότητα. Οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν σε μεγαλύτερο βαθμό (Μ.Ο. = 3,12) 

ανάπτυξη δεξιοτήτων κινητικότητας, μέσω των εικαστικών. Πιο συγκεκριμένα, οι 

σχετικές με την κινητικότητα ερωτήσεις είχαν σχέση με τη βελτίωση της λεπτής 

κινητικότητας, τη βελτίωση της αδρής κινητικότητας και την εξοικείωση με τη χρήση 

εικαστικών υλικών. Ακολουθούν οι δεξιότητες  φαντασίας και  δημιουργικότητας (Μ.Ο. 

= 2,78). Παρατηρήθηκε ιδιαίτερη ανάπτυξη στις παραπάνω δεξιότητες σε παιδιά με ΔΦΑ 

μέσω των εικαστικών. Με μέσο όρο 2,50 έπονται οι σχετικές με τα συναισθήματα 

δεξιότητες. Αυτές αφορούν τη μείωση του άγχους, τη μείωση θυμού, το αν εκφράζουν 

συναισθήματα (λεκτικά ή μη λεκτικά), αν αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους, αν 

αισθάνονται ασφάλεια, αν δείχνουν να το απολαμβάνουν, αν αναγνωρίζουν τα 

συναισθήματα των άλλων, αν μοιράζονται το ενδιαφέρον τους με τους παιδαγωγούς 

λεκτικά ή μη λεκτικά, αν αναγνωρίζουν τις εκφράσεις των προσώπων των άλλων, αν 

αναγνωρίζουν τις μη λεκτικές συμπεριφορές της γλώσσας του σώματος των άλλων και 

αν καταλαβαίνουν τα αστεία ή το χιούμορ των άλλων. Ακολουθεί η μείωση της 

ακατάλληλης συμπεριφοράς (Μ.Ο. = 2,48) και πιο συγκεκριμένα των 

επαναλαμβανόμενων ρουτινών, της επιθετικής συμπεριφοράς, της ανήσυχης 

συμπεριφοράς και των ακατάλληλων σχολίων. Ικανότητες μάθησης αναπτύσσονται μέσω 

των εικαστικών, σε μικρότερο μεν, αλλά σημαντικό δε βαθμό (Μ.Ο. = 2,42), όπως η 
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συγκέντρωση προσοχής, η αντιμετώπιση νέων πληροφοριών, η συμβολική σκέψη, η 

επίγνωση του εαυτού, των άλλων και του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη οπτικοχωρικών 

ικανοτήτων. Λιγότερη ανάπτυξη παρατηρείται στις κοινωνικές δεξιότητες (Μ.Ο. = 2,35), 

οι υποομάδες των οποίων αναλύθηκαν παραπάνω. Τέλος μικρή ανάπτυξη δεξιοτήτων 

επικοινωνίας(Μ.Ο. = 2,20) παρατηρείται από τους εκπαιδευτικούς, σε παιδιά με ΔΦΑ, 

μέσω των εικαστικών. Οι δεξιότητες επικοινωνίας που διερευνήθηκαν είναι οι εξής: 

λεκτική επικοινωνία, μη λεκτική επικοινωνία, εκφράσεις του προσώπου, έκφραση με τη 

γλώσσα του σώματος (π.χ χειρονομίες, χειραψίες), αλληλεπιδράσεις με δάσκαλο; 

Αυθόρμητα σχόλια, αλληλεπιδράσεις με ομάδα συνομήλικων, κάνουν ερωτήσεις για να 

πάρουν πληροφορίες για κάποιο θέμα, απαντούν στους χαιρετισμούς των άλλων, 

διατηρούν την κατάλληλη απόσταση όταν αλληλεπιδρούν με συνομήλικους, μιλούν με 

την κατάλληλη ένταση;, επικοινωνούν με δυο ή περισσοτέρους χωρίς να διακόπτουν, 

συστήνουν τον εαυτό τους σε άλλους, κατανοούν τις προθέσεις των άλλων, ξεκινούν 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις την σωστή στιγμή. 
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3.3.2 Συσχέτιση ηλικίας εκπαιδευτικών -  τομέων δεξιοτήτων. 

Πίνακας 3.6 Συσχέτιση  ηλικίας εκπαιδευτικών – τομέων δεξιοτήτων. 

 r p 

Κοινωνικές δεξιότητες -0,085 0,389 

Εγγύτητα -0,038 0,701 

Βλεμματική επαφή -0,054 0,584 

Κοινωνική πρωτοβουλία -0,077 0,438 

Παράλληλη δραστηριότητα -0,009 0,931 

Αμοιβαιότητα – Μοίρασμα -0,119 0,228 

Σχέσεις – Συνεργασία -0,124 0,210 

Επικοινωνία -0,045 0,649 

Συναισθήματα -0,035 0,723 

Ικανότητες μάθησης -0,064 0,520 

Ακατάλληλη συμπεριφορά -0,094 0,340 

Κινητικότητα -0,042 0,670 

Φαντασία – Δημιουργικότητα 0,105 0,289 

(Ν = 104, το σύνολο των εκπαιδευτικών, p = στατιστικά σημαντική σχέση < 0,05,  r = 

Pearson correlation) 

Προκειμένου να εξετάσουμε εάν η ηλικία των συμμετεχόντων συνδέεται με τις 

εκτιμήσεις τους αναφορικά με το βαθμό βελτίωσης των ερευνώμενων δεξιοτήτων μέσα 

από το μάθημα των εικαστικών, εφαρμόστηκε ανάλυση συσχέτισης μεταξύ της ηλικίας 

των συμμετεχόντων και των εκτιμήσεών τους για κάθε μία από τις ερευνώμενες 

δεξιότητες. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα των αναλύσεων συσχέτισης, για καμία 

από τις ερευνώμενες δεξιότητες δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

ηλικίας των συμμετεχόντων και των εκτιμήσεων τους ως προς τη βελτίωση των εν λόγω 

δεξιοτήτων μέσα από το μάθημα των εικαστικών. 
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3.3.3 Συσχέτιση χρόνων προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών  - τομέων δεξιοτήτων 

Πίνακας 3.7 Συσχέτιση χρόνων προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών – τομέων δεξιοτήτων 

 r p 

Κοινωνικές δεξιότητες -0,104 0,293 

Εγγύτητα -0,116 0,242 

Βλεμματική επαφή -0,014 0,888 

Κοινωνική πρωτοβουλία -0,034 0,733 

Παράλληλη δραστηριότητα -0,088 0,376 

Αμοιβαιότητα – Μοίρασμα -0,103 0,299 

Σχέσεις – Συνεργασία -0,130 0,190 

Επικοινωνία -0,075 0,451 

Συναισθήματα -0,067 0,500 

Ικανότητες μάθησης -0,072 0,469 

Ακατάλληλη συμπεριφορά -0,085 0,393 

Κινητικότητα -0,124 0,209 

Φαντασία – Δημιουργικότητα -0,218 0,026 

(Ν = 104, το σύνολο των εκπαιδευτικών, p = στατιστικά σημαντική σχέση < 0,05,  r = 

Pearson correlation) 

Προκειμένου να εξετάσουμε εάν τα χρόνια προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων 

συνδέονται με τις εκτιμήσεις τους αναφορικά με τη βελτίωση των ερευνώμενων 

δεξιοτήτων μέσα από το μάθημα των εικαστικών, εφαρμόστηκε ανάλυση συσχέτισης 

μεταξύ του χρόνου προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων και των εκτιμήσεών τους σε κάθε 

μία από τις ερευνώμενες δεξιότητες. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

συσχέτισης, τα χρόνια προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων φάνηκε να συνδέονται με τις 

εκτιμήσεις τους μόνο σε μία από τις ερευνώμενες ικανότητες. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε 

μία χαμηλή, αρνητική, στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της προϋπηρεσίας των 
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συμμετεχόντων και των εκτιμήσεών τους ως προς τη βελτίωση της 

Φαντασίας/Δημιουργικότητας (r = -0.218, p = 0.026).  

3.3.4 Ανάλυση διακύμανσης που αφορά τους φορείς και τους τομείς δεξιοτήτων 

 

 Πίνακας 3.8 Νέα Ομαδοποίηση – Φορέας (3 ομάδες) 

 N Ποσοστό 

(%) 

Γενικό Δημοτικό Σχολείο 30 28,8 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 55 52,9 

Άλλο 19 18,3 

Σύνολο 104 100,0 

(n = αριθμός ατόμων κάθε ομάδας) 

Προκειμένου να εξεταστεί εάν ο φορέας στον οποίο εργάζονται οι συμμετέχοντες 

διαφοροποιεί τις εκτιμήσεις τους ως προς τη συχνότητα ανάπτυξης των ερευνώμενων 

δεξιοτήτων μέσα από το μάθημα των εικαστικών πραγματοποιήθηκε μια σειρά 

αναλύσεων διακύμανσης ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή τις εκτιμήσεις των 

συμμετεχόντων σε κάθε μία από τις ερευνώμενες δεξιότητες και παράγοντα 

ομαδοποίησης τον φορέα εργασίας των συμμετεχόντων. Για τις ανάγκες της ανάλυσης οι 

συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες αναφορικά με τον φορέα στον οποίον 

εργάζονται. Η πρώτη ομάδα (n = 30) περιελάμβανε τους συμμετέχοντες που εργάζονται 

σε Γενικά Δημοτικά Σχολεία (28.8%), η δεύτερη ομάδα (n=55) περιελάμβανε τους 

συμμετέχοντες που εργάζονται σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία (52.9%) και η τρίτη ομάδα 

(n=19) περιελάμβανε τους συμμετέχοντες που εργάζονται σε κάποιον άλλο φορέα 

(18.3%). 
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Πίνακας 3.9 Ανάλυση διακύμανσης ANOVA τομέων δεξιοτήτων και φορέων  

 Μ.Ο. F P 

Κοινωνικές Δεξιότητες 0,116 0,872 0,421 

Εγγύτητα 0,337 1,019 0,365 

Βλεμματική Επαφή 0,078 0,287 0,751 

Κοινωνική Πρωτοβουλία 0,157 0,417 0,660 

Παράλληλη Δραστηριότητα 0,303 1,004 0,370 

Σχέσεις – Συνεργασία 0,861 2,963 0,056 

Αμοιβαιότητα -  Μοίρασμα 0,170 0,643 0,528 

Επικοινωνία 0.385 1,999 0,141 

Συναισθήματα 0,417 2,228 0,113 

Ικανότητες Μάθησης 0,029 0,132 0,876 

Ακατάλληλη Συμπεριφορά 0,158 0,477 0,622 

Κινητικότητα 0,114 0,321 0,726 

Φαντασία – 

Δημιουργικότητα 

3,183 5,309 0,006 

(p<0,05 = στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων, F>1 = ένδειξη 

επίδρασης του παράγοντα) 

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα των αναλύσεων διακύμανσης που 

πραγματοποιήθηκαν, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων που εργάζονταν σε γενικά 

δημοτικά, ειδικά δημοτικά ή σε κάποιον άλλο φορέα διαφοροποιούνταν στατιστικά 

σημαντικά μόνο αναφορικά με τη βελτίωση της φαντασίας/δημιουργικότητας [F (2, 101) 

= 5.309, p = 0.006 ]. 
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Πίνακας 3.10 Φαντασία – Δημιουργικότητα (post hoc έλεγχος - Scheffe) 

 Ν Μ.Ο. Τ.Α. 

Γενικό Δημοτικό 

Σχολείο 

30 3,05 0,81 

Ειδικό Δημοτικό 

Σχολείο 

55 2,55 0,73 

Άλλο 19 3,03 0,84 

Σύνολο 104 2,78 0,81 

(Ν= σύνολο ατόμων κάθε ομάδας, Μ.Ο.= μέσος όρος, Τ.Α. = τυπική απόκλιση) 

 

Πίνακας 3.11 Φαντασία – Δημιουργικότητα (post hoc έλεγχος - Scheffe) 

(I) Φορέας 3 

Ομάδες 

(J) Φορέας 3 Ομάδες Μέση 

διαφορά  (I-J) 

P 

Γενικό Δημοτικό 

Σχολείο 

Ειδικό Δημοτικό 

Σχολείο 

0,505 0,019 

Άλλο 0,024 0,995 

Ειδικό Δημοτικό 

Σχολείο 

Γενικό Δημοτικό 

Σχολείο 

-0,505 0,019 

Άλλο -0,481 0,070 

Άλλο Γενικό Δημοτικό 

Σχολείο 

-0,024 0,995 

Ειδικό Δημοτικό 

Σχολείο 

0,481 0,070 

(Η μέση διαφορά είναι σημαντική όταν βρίσκεται στην τιμή 0,05, p= στατιστικά σημαντική 

διαφορά <0,05) 

Προκειμένου να εξεταστεί διεξοδικότερα η παρατηρούμενη στατιστικά 

σημαντική διαφορά πραγματοποιήθηκε post hoc έλεγχος (Scheffe). Όπως φάνηκε από τα 

αποτελέσματα του post hoc ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, οι συμμετέχοντες οι οποίοι 

εργάζονταν σε ειδικά δημοτικά σχολεία έτειναν να αναγνωρίζουν μικρότερη συχνότητα 

ανάπτυξης της φαντασίας/δημιουργικότητας μέσω του μαθήματος των εικαστικών (Μ.Ο. 

= 2.55, Τ.Α. = 0.73) σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες οι οποίοι εργάζονταν σε γενικά 

δημοτικά σχολεία (Μ.Ο. = 3.05, ΤΑ = 0.81) με τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά 
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σημαντική (p = 0.019). Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων που εργάζονταν σε άλλους 

φορείς, φάνηκε πως δεν διαφοροποιούνταν στατιστικά σημαντικά από τις απαντήσεις 

των συμμετεχόντων που εργάζονταν στα ειδικά ή στα γενικά δημοτικά σχολεία (p > 

0.05) αναφορικά με τη συχνότητα ανάπτυξης της φαντασίας/δημιουργικότητας μέσω του 

μαθήματος των εικαστικών. 

3.3.5 Ανάλυση διακύμανσης που αφορά τις σπουδές και τους τομείς δεξιοτήτων 

Πίνακας 3.12 Ανάλυση διακύμανσης ANOVA τομέων δεξιοτήτων και σπουδών 

 Μ.Ο. F P 

Κοινωνικές Δεξιότητες 0,228 0,858 0,427 

Εγγύτητα 0,385 1,167 0,315 

Βλεμματική Επαφή 0,214 0,792 0,456 

Κοινωνική Πρωτοβουλία 0,088 0,233 0,792 

Παράλληλη Δραστηριότητα 0,823 2,820 0,064 

Σχέσεις – Συνεργασία 0,158 2,517 0,598 

Αμοιβαιότητα -  Μοίρασμα 0,145 0,548 0,580 

Επικοινωνία 0,072 0,362 0,697 

Συναισθήματα 0,208 1,089 0,341 

Ικανότητες Μάθησης 0,328 1,552 0,217 

Ακατάλληλη Συμπεριφορά 0,273 0,831 0,438 

Κινητικότητα 0,498 1,426 0,245 

Φαντασία – 

Δημιουργικότητα 

0,627 0,965 0,384 

(p<0,05 = στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων, F>1 = ένδειξη 

επίδρασης του παράγοντα) 

Προκειμένου να εξεταστεί εάν οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων 

διαφοροποιούνται με βάση το είδος των προπτυχιακών τους σπουδών πραγματοποιήθηκε 

μια σειρά αναλύσεων διακύμανσης ANOVΑ, με εξαρτημένη μεταβλητή τις εκτιμήσεις 

των συμμετεχόντων σε κάθε μία από τις ερευνώμενες δεξιότητες και παράγοντα 

ομαδοποίησης το είδος των προπτυχιακών σπουδών των συμμετεχόντων. Οι 
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συμμετέχοντες ήταν είτε απόφοιτοι παιδαγωγικού τμήματος είτε τμήματος ειδικής 

αγωγής είτε κάποιου άλλου τμήματος. 

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα των αναλύσεων διακύμανσης το είδος των 

προπτυχιακών σπουδών των συμμετεχόντων δεν διαφοροποιούσε με στατιστικά 

σημαντικό τρόπο τις εκτιμήσεις τους αναφορικά με το βαθμό βελτίωσης καμίας από τις 

ερευνώμενες δεξιότητες μέσα από το μάθημα των εικαστικών (σε όλες τις περιπτώσεις p 

> 0.05). 
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3.3.6 Ανάλυση αξιοπιστίας 

 

3.13 Ικανοποιητικές τιμές του δείκτη Cronbach’s alpha: >0.7 

 Cronbach’s alpha 

Κοινωνικές δεξιότητες 0,855 

Εγγύτητα 0,647 

Βλεμματική επαφή 0,764 

Κοινωνική πρωτοβουλία 0,734 

Παράλληλη δραστηριότητα 0,503 

Σχέσεις – Συνεργασία με άλλα παιδιά 0,696 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων αμοιβαιότητας και μοιράσματος μέσω 

των εικαστικών 0,754 

Επικοινωνία 0,855 

Συναισθήματα 0,826 

Ικανότητες μάθησης 0,787 

Ακατάλληλη Συμπεριφορά 0,772 

Κινητικότητα 0,817 

Φαντασία – Δημιουργικότητα 0,883 

 

 Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων θεωρείται ικανοποιητική, καθώς οι τιμές του 

δείκτη Cronbach’s alpha είναι μεγαλύτερες από το 0,7. Παρατηρούμε όμως, ότι στην 

υποομάδα Σχέσεις – Συνεργασία των κοινωνικών δεξιοτήτων η τιμή είναι λίγο πιο κάτω 

από το 0,7. Η τιμή αυτή απέχει πολύ λίγο από το 0,7 και θεωρείται ικανοποιητική. 
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3.4 Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

 

 Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο 

των εικαστικών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του 

αυτισμού (ΔΦΑ). Οι τομείς δεξιοτήτων που ερευνήθηκαν είναι οι Κοινωνικές 

Δεξιότητες, η Επικοινωνία, τα Συναισθήματα, οι Ικανότητες Μάθησης, η Ακατάλληλη 

Συμπεριφορά και η Φαντασία – Δημιουργικότητα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα 

σχετικά με το αν η βελτίωση στους τομείς δεξιοτήτων που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, 

σχετίζεται με την ηλικία τους, αν υπάρχουν διαφορές στις σχετικές με τους τομείς 

δεξιοτήτων απαντήσεις των εκπαιδευτικών με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας, με βάση 

τον φορέα στον οποίο δουλεύουν και με βάση τις σπουδές τους. 

Οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνα παρατήρησαν ανάπτυξη 

δεξιοτήτων σε παιδιά με ΔΦΑ, μέσω των εικαστικών στους παρακάτω τομείς: 

Κοινωνικές Δεξιότητες, Επικοινωνία, Συναισθήματα, Ικανότητες Μάθησης,  

Ακατάλληλη Συμπεριφορά, Φαντασία – Δημιουργικότητα.  

 Το πρώτο διερευνητικό ερώτημα είχε σχέση με τους δεξιοτήτων, στους οποίους 

αναπτύσσουν τα παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού δεξιότητες μέσω των 

εικαστικών, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Οι κοινωνικές δεξιότητες 

χωρίζονται στις εξής υποομάδες: εγγύτητα, παράλληλη δραστηριότητα, βλεμματική 

επαφή, συνεργασία – σχέσεις, κοινωνική πρωτοβουλία, δεξιότητες αμοιβαιότητας – 

μοιράσματος. Μεταξύ των υποομάδων αυτών παρατηρείται από τους εκπαιδευτικούς 

μεγαλύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων εγγύτητας (Μ.Ο. = 2,62). Η εγγύτητα είναι η 
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ικανότητα να βρίσκεται κανείς κοντά σε άλλους. Ακολουθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

παράλληλης δραστηριότητας (Μ.Ο. = 2,53). Η παράλληλη δραστηριότητα αφορά το 

κατά πόσο είναι ικανό το παιδί να απασχολείται με δραστηριότητες κοντά σε άλλους, 

χωρίς να τους ενοχλεί ή να αλληλοεπιδρά μαζί τους. Την τρίτη θέση έχει η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων βλεμματικής επαφής (Μ.Ο. = 2,35). Παρατηρήθηκαν επίσης, σχέσεις και 

συνεργασία με άλλα παιδιά (Μ.Ο. =2,33). Με μέσο όρο 2,29 ακολουθεί η υποομάδα που 

είχε σχέση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων αμοιβαιότητας και μοιράσματος. Σε σύγκριση με 

τις άλλες υποομάδες η ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής πρωτοβουλίας παρατηρήθηκε 

σε μικρότερο βαθμό από τους εκπαιδευτικούς (Μ.Ο. = 2,12).  

 Επιπλέον, έγινε σύγκριση και μεταξύ των παρακάτω τομέων δεξιοτήτων. Οι 

τομείς είναι οι κοινωνικές δεξιότητες, η επικοινωνία, οι ικανότητες μάθησης, τα 

συναισθήματα, η φαντασία – δημιουργικότητα, η ακατάλληλη συμπεριφορά και η 

κινητικότητα. Οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν σε μεγαλύτερο βαθμό (Μ.Ο. = 3,12) 

ανάπτυξη δεξιοτήτων κινητικότητας, μέσω των εικαστικών. Ακολουθούν οι δεξιότητες  

φαντασίας και  δημιουργικότητας (Μ.Ο. = 2,78). Με μέσο όρο 2,50 έπονται οι σχετικές 

με τα συναισθήματα δεξιότητες. Ακολουθεί η μείωση της ακατάλληλης συμπεριφοράς 

(Μ.Ο. = 2,48). Ικανότητες μάθησης αναπτύσσονται μέσω των εικαστικών, σε μικρότερο 

μεν, αλλά σημαντικό δε βαθμό (Μ.Ο. = 2,42). Λιγότερη ανάπτυξη παρατηρείται στις 

κοινωνικές δεξιότητες (Μ.Ο. = 2,35), οι υποομάδες των οποίων αναλύθηκαν παραπάνω. 

Τέλος μικρή ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας(Μ.Ο. = 2,20) παρατηρείται από τους 

εκπαιδευτικούς, σε παιδιά με ΔΦΑ, μέσω των εικαστικών.  

Το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα είχε σχέση με το αν η βελτίωση στους τομείς 

δεξιοτήτων που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, σχετίζεται με την ηλικία τους. Προκειμένου 



137 
 

να εξετάσουμε εάν η ηλικία των συμμετεχόντων συνδέεται με τις εκτιμήσεις τους 

αναφορικά με το βαθμό βελτίωσης των ερευνώμενων δεξιοτήτων μέσα από το μάθημα 

των εικαστικών, εφαρμόστηκε ανάλυση συσχέτισης μεταξύ της ηλικίας των 

συμμετεχόντων και των εκτιμήσεών τους για κάθε μία από τις ερευνώμενες δεξιότητες. 

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα των αναλύσεων συσχέτισης, για καμία από τις 

ερευνώμενες δεξιότητες δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της ηλικίας 

των συμμετεχόντων και των εκτιμήσεων τους ως προς τη βελτίωση των εν λόγω 

δεξιοτήτων μέσα από το μάθημα των εικαστικών. 

Ακόμη, το τρίτο διερευνητικό ερώτημα είχε σχέση με το αν υπάρχουν διαφορές 

στις σχετικές με τους τομείς δεξιοτήτων απαντήσεις των εκπαιδευτικών με βάση τα 

χρόνια προϋπηρεσίας τους. Προκειμένου να εξετάσουμε εάν τα χρόνια προϋπηρεσίας 

των συμμετεχόντων συνδέονται με τις εκτιμήσεις τους αναφορικά με τη βελτίωση των 

ερευνώμενων δεξιοτήτων μέσα από το μάθημα των εικαστικών, εφαρμόστηκε ανάλυση 

συσχέτισης μεταξύ του χρόνου προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων και των εκτιμήσεών 

τους σε κάθε μία από τις ερευνώμενες δεξιότητες. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα 

των αναλύσεων συσχέτισης, τα χρόνια προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων φάνηκε να 

συνδέονται με τις εκτιμήσεις τους μόνο σε μία από τις ερευνώμενες ικανότητες. 

Ειδικότερα, παρατηρήθηκε μία χαμηλή, αρνητική, στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

της προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων και των εκτιμήσεών τους ως προς τη βελτίωση 

της Φαντασίας/Δημιουργικότητας (r = -0.218, p = 0.026).  

Το τέταρτο διερευνητικό ερώτημα είχε σχέση με το αν υπάρχουν διαφορές στις 

σχετικές με τους τομείς δεξιοτήτων απαντήσεις των εκπαιδευτικών με βάση τον φορέα 

στον οποίο δουλεύουν. Με σκοπό να εξεταστεί εάν ο φορέας στον οποίο εργάζονται οι 
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συμμετέχοντες διαφοροποιεί τις εκτιμήσεις τους ως προς τη συχνότητα ανάπτυξης των 

ερευνώμενων δεξιοτήτων μέσα από το μάθημα των εικαστικών, πραγματοποιήθηκε μια 

σειρά αναλύσεων διακύμανσης ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή τις εκτιμήσεις των 

συμμετεχόντων σε κάθε μία από τις ερευνώμενες δεξιότητες και παράγοντα 

ομαδοποίησης τον φορέα εργασίας των συμμετεχόντων. Για τις ανάγκες της ανάλυσης οι 

συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες αναφορικά με τον φορέα στον οποίον 

εργάζονται. Η πρώτη ομάδα (n = 30) περιελάμβανε τους συμμετέχοντες που εργάζονται 

σε Γενικά Δημοτικά Σχολεία (28.8%), η δεύτερη ομάδα (n=55) περιελάμβανε τους 

συμμετέχοντες που εργάζονται σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία (52.9%) και η τρίτη ομάδα 

(n=19) περιελάμβανε τους συμμετέχοντες που εργάζονται σε κάποιον άλλο φορέα 

(18.3%). Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα των αναλύσεων διακύμανσης που 

πραγματοποιήθηκαν, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων που εργάζονταν σε γενικά 

δημοτικά, ειδικά δημοτικά ή σε κάποιον άλλο φορέα διαφοροποιούνταν στατιστικά 

σημαντικά μόνο αναφορικά με τη βελτίωση της φαντασίας/δημιουργικότητας (F = 5.309, 

p = 0.006 ). Για να εξεταστεί διεξοδικότερα η παρατηρούμενη στατιστικά σημαντική 

διαφορά πραγματοποιήθηκε post hoc έλεγχος (Scheffe). Όπως φάνηκε από τα 

αποτελέσματα του post hoc ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, οι συμμετέχοντες οι οποίοι 

εργάζονταν σε ειδικά δημοτικά σχολεία έτειναν να αναγνωρίζουν μικρότερη συχνότητα 

ανάπτυξης της φαντασίας/δημιουργικότητας μέσω του μαθήματος των εικαστικών (Μ.Ο. 

= 2.55, Τ.Α. = 0.73) σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες οι οποίοι εργάζονταν σε γενικά 

δημοτικά σχολεία (Μ.Ο. = 3.05, ΤΑ = 0.81) με τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά 

σημαντική (p = 0.019). Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων που εργάζονταν σε άλλους 

φορείς, φάνηκε πως δεν διαφοροποιούνταν στατιστικά σημαντικά από τις απαντήσεις 
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των συμμετεχόντων που εργάζονταν στα ειδικά ή στα γενικά δημοτικά σχολεία (p > 

0.05) αναφορικά με τη συχνότητα ανάπτυξης της φαντασίας/δημιουργικότητας μέσω του 

μαθήματος των εικαστικών. 

Το πέμπτο διερευνητικό ερώτημα είχε να κάνει με το αν υπάρχουν διαφορές στις 

σχετικές με τους τομείς δεξιοτήτων απαντήσεις των εκπαιδευτικών με βάση τις σπουδές 

τους. Προκειμένου να εξεταστεί εάν οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων διαφοροποιούνται 

με βάση το είδος των προπτυχιακών τους σπουδών πραγματοποιήθηκε μια σειρά 

αναλύσεων διακύμανσης ANOVΑ, με εξαρτημένη μεταβλητή τις εκτιμήσεις των 

συμμετεχόντων σε κάθε μία από τις ερευνώμενες δεξιότητες και παράγοντα 

ομαδοποίησης το είδος των προπτυχιακών σπουδών των συμμετεχόντων. Οι 

συμμετέχοντες ήταν είτε απόφοιτοι παιδαγωγικού τμήματος είτε τμήματος ειδικής 

αγωγής είτε κάποιου άλλου τμήματος. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων διακύμανσης το είδος των προπτυχιακών σπουδών των συμμετεχόντων δεν 

διαφοροποιούσε με στατιστικά σημαντικό τρόπο τις εκτιμήσεις τους αναφορικά με το 

βαθμό βελτίωσης καμίας από τις ερευνώμενες δεξιότητες μέσα από το μάθημα των 

εικαστικών (σε όλες τις περιπτώσεις p > 0.05). 

Με βάση τα ευρήματά μας παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν 

ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων μέσω των εικαστικών σε παιδιά με ΔΦΑ. 

Παρατηρήθηκε σε κάποιες δεξιότητες μεγαλύτερη ανάπτυξη και σε άλλες μικρότερη. 

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών που 

δουλεύουν σε ειδικά δημοτικά σχολεία και των εκπαιδευτικών που δουλεύουν σε γενικά 

δημοτικά σχολεία. Οι πρώτοι δεν παρατηρούν ιδιαίτερη ανάπτυξη της φαντασίας και της 

δημιουργικότητας σε παιδιά με ΔΦΑ μέσω των εικαστικών, ενώ οι δεύτεροι την 
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παρατηρούν. Σε αντίστοιχη έρευνά του ο Smith (2012) παρατήρησε ότι τα παιδιά με 

ΔΦΑ  έχουν φαντασία και δημιουργικότητα, αλλά δεν τις δείχνουν από μόνα τους. 

Χρειάζονται ενθάρρυνση και προώθηση από τους δασκάλους και τους γονείς. Από την 

άλλη ο Emery (2004) παρατηρεί δυσκολία στη χρήση της φαντασίας, λιγότερο 

ενδιαφέρον για τη ζωγραφική, λιγότερο περίτεχνα και πρωτότυπα έργα σε παιδιά με 

ΔΦΑ.  Πολλές έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά με ΔΦΑ δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη τάση 

για δημιουργικότητα (Low et al., 2009, Smith, 2014). Σχετικά με τις υπόλοιπες 

δεξιότητες ερευνητές παρατηρούν σε παιδιά με ΔΦΑ  μέσω των εικαστικών βελτίωση 

επικοινωνιακών, κοινωνικών δεξιοτήτων, της αυτοεκτίμησης  και ανάπτυξη ικανοτήτων 

χειρισμού εικαστικών υλικών και δεξιοτήτων μάθησης (Bragge &Fenner, 2009, Elkis-

Abihoff,2008, Emery, 2004). Παρατηρήθηκε βελτίωση δεξιοτήτων  επίγνωσης του 

εαυτού και των υλικών και ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης, προσοχής, ανοχής σε νέες 

εμπειρίες από τους Evans & Dubovsky (2001), Isserow (2008). Ρύθμιση του θυμού και 

του άγχους παρατηρήθηκαν από τους Evans & Saris (1998), Gabriels (2003), 

Echerington (2012). Ο Goucher (2012) παρατήρησε σε παιδιά με ΔΦΑ μέσω των 

εικαστικών αυξημένη ευελιξία, αίσθηση ευχαρίστησης, μείωση άγχους, έλεγχος των 

εικαστικών υλικών και αυτοέλεγχο. Επίσης, βελτίωση της συμπεριφοράς στο σπίτι , της 

ευελιξίας και των ικανοτήτων μάθησης παρατήρησαν οι Henley (1999), Martin (2009), 

Hart & Whalon, (2008), Schweizer, (1997, 2014), Evans (1998). Επιπλέον ρύθμιση του 

θυμού και του άγχους παρατηρήθηκαν από τους Kornreich & Shimmel (1991), Lu et al. 

(2010), Van Zwewden – Van Buren (2007). Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων, ενίσχυση 

της συμβολικής σκέψης, ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας και 

περισσότερη εμπλοκή σε αλληλεπιδράσεις  παρατηρήθηκαν από τους Bergs – Lusebrink 
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(2013), Case & Dalley, (1990), Gilroy (2006), Malchiodi (2003), Hinz (2009), Pioch 

(2010), Evans (1997). Ο Gilroy (2006) μίλησε για γνωστική και συναισθηματική 

ανάπτυξη, ανάπτυξη σχέσεων και μείωση της καταστροφικής συμπεριφοράς μέσω των 

εικαστικών σε παιδιά με ΔΦΑ. Ακόμη, βελτίωση της φαντασίας και της αφηρημένης 

σκέψης, μείωση του άγχους και βελτίωση της συναισθηματικής ρύθμισης παρατήρησαν 

οι Martin & Lawrence (2009). Παρακάτω παρατίθενται και άλλες δεξιότητες στις οποίες 

παρατηρήθηκε ανάπτυξη μέσω των εικαστικών σε παιδιά με ΔΦΑ από πολλούς 

ερευνητές: ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, προσανατολισμού στην εργασία, της 

αναγνώρισης του μεγέθους, της αίσθησης του εαυτού στο χώρο, της βλεμματικής επαφής 

και της χωρικής αντίληψης (Gilroy, 2006, Haeyen, 2011, Hinz, 2009, Malchiodi, 2003, 

Kellog, 2004, Haque, 2015),  ικανότητα συσχέτισης με άλλους, κατανόηση συνέχειας 

αντικειμένων  και όταν δεν τα βλέπουμε (Emery, 2004, Bruce & Zayyad, 2009), 

βελτίωση και έλεγχος των κινητικών δεξιοτήτων, βελτίωση της φωνής, της βλεμματικής 

επαφής, της μνήμης και των γλωσσικών δεξιοτήτων και αλληλεπίδραση με θεραπεύτρια  

(Henley, 2001). Παραπάνω παρατίθενται θετικά αποτελέσματα ερευνών, παρόλα αυτά 

κρατάμε μια επιφύλαξη, καθώς δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι για την 

αξιοπιστία τους.  

 

3.5 Περιορισμοί – Μελλοντικές έρευνες 

 Βασικό περιορισμό αποτελεί η ανομοιογένεια των χαρακτηριστικών του 

δείγματος. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν όμως, με βάση τη γενική τους εμπειρία. Κάθε 

παιδί με ΔΦΑ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση με τα δικά της χαρακτηριστικά. Σε κάποιες 
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ερωτήσεις, σχετικές με τις δεξιότητες που αναπτύσσουν παιδιά με ΔΦΑ, μέσω των 

εικαστικών, υπήρχαν αντικρουόμενες απόψεις.  

            Έχοντας υπόψη τον παραπάνω περιορισμό και για να εμπλουτιστούν οι  γνώσεις 

μας, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της έρευνας για βρεθούν οι 

δεξιότητες που αναπτύσσονται σε κάθε είδος λειτουργικότητας ξεχωριστά. Επίσης θα 

μπορούσε να διερευνηθούν και τα είδη των εικαστικών δραστηριοτήτων που 

συμβάλλουν περισσότερο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παιδιών με ΔΦΑ. 
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ερωτηματολόγιο διπλωματικής 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το  ρόλο των εικαστικών  στην ανάπτυξη δεξιοτήτων  παιδιών με διαταραχές 

στο φάσμα του αυτισμού (ΔΦΑ). 

Ημερομηνία: __/__/____ 

Μέρος Ι: Επιδημιολογικά στοιχεία                                                                                                                             

1. Φύλο: Άντρας ____    Γυναίκα ____                                                                                                                                     

2. Ηλικία:  α) 21 - 30        β) 31 – 40      γ) 41- 50       δ) 51 και άνω                                                                                       

3. Σπουδές: Προπτυχιακές  – Τμήμα: _______________________                                                                                 

 Επιμόρφωση (μπορείτε να επιλέξετε και πάνω από μία επιλογή):                                                                                    

α) Μεταπτυχιακές σπουδές   β)  Μετεκπαίδευση   γ) Διδακτορικές σπουδές                                                                       

4. Σπουδές στον αυτισμό:   Ναι     Όχι                                                                                                                           

5. Χρόνια προϋπηρεσίας: ___                                                                                                                                        

6. Ενασχόληση με παιδιά με αυτισμό στο παρελθόν:   Ναι    Όχι                                                                                           

7. Κάποιο είδος εκπαίδευσης ή απασχόλησης με εικαστικά (χόμπι ή εκπαιδευτικά σεμινάρια):  Ναι    Όχι                                        

8. Φορέας:                                                                                                                                                                        Α) 

Γενικό σχολείο ( Παράλληλη Στήριξη )   Β) Γενικό σχολείο ( Τμήμα Ένταξης)                                                                                                                                                                                         

 Γ) Ειδικό σχολείο ( ΣΜΕΑΕ )      Δ) Άλλο: ________________       Ε) Γενικό σχολείο (δάσκαλος/α τάξης)                                                                      

9. Πόσα παιδιά με ΔΦΑ έχετε ________               

και τι δυσκολίες παρουσιάζουν; (μπορείτε να επιλέξετε και πάνω από μία επιλογή):                                                                                                                                                              

α) Χαμηλής λειτουργικότητας  β) Μέτριας λειτουργικότητας   γ) Υψηλής λειτουργικότητας   δ) Όλα τα παραπάνω  

10. Πόλη: ________ 

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                   

Οι επιλογές κάποιων ερωτήσεων θα είναι οι εξής: 

ΠΟ = Ποτέ ή Σχεδόν Ποτέ                 Μ = Μερικές φορές ή Περιστασιακά,  

Σ = Συχνά ή Κατά κανόνα                   ΠΑ = Πολύ Συχνά ή Πάντα                                                                                             

Μέρος Ι: Γνώμες παιδαγωγών για εικαστικά.                                                                                                           

11. Συμφωνείτε με την πραγματοποίηση των εικαστικών σε παιδιά με ΔΦΑ;  Ναι   Όχι                                              

12. Με βάση την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι  μπορούν παιδιά με ΔΦΑ, μέσω του μαθήματος των εικαστικών, να 

αναπτύξουν  δεξιότητες;    Ναι      Όχι                                                                                                        
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13. Ώρες που αφιερώνονται στα εικαστικά:                                                                                                               ___ 

ώρες την εβδομάδα       καμία          ___ ώρες το μήνα        ____ ώρες το χρόνο 

Μέρος ΙΙ: Δραστηριότητες εικαστικών  

14. Πόσο συχνά μέσα σε ένα μήνα, πραγματοποιούνται οι παρακάτω δραστηριότητες εικαστικών σε παιδιά με 

διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού; 

 

Δραστηριότητες ΠΟ Μ Σ ΠΑ 
Ζωγραφική (σχέδιο, χρώμα)     
Κολλάζ     
Δημιουργία πορτραίτου (του θεραπευτή από το παιδί και το αντίστροφο)     
Δημιουργία πορτραίτου (το ίδιο το παιδί ζωγραφίζει τον εαυτό του)     
Χειροτεχνίες με πλαστελίνη ή πηλό     
Χειροτεχνίες με καθημερινά υλικά     
Συνδυασμός των παραπάνω (*στη γραμμή  κάτω γράψτε ποια συνδυάζετε)     
Άλλο………….     

*______________________________________________________________ 

Μέρος ΙΙΙ:  Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε παιδιά με ΔΦΑ μέσω του μαθήματος των εικαστικών.                  

Κοινωνικές δεξιότητες                                                                                                                                                      

15. Από την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι τα παιδιά με ΔΦΑ έχουν αναπτύξει τις παρακάτω κοινωνικές δεξιότητες, μέσω 

του μαθήματος των εικαστικών; 

Εγγύτητα (η ικανότητά του να βρίσκεται κοντά σε άλλους) ΠΟ Μ Σ  ΠΑ 
Ανοχή στην φυσική επαφή π.χ. αγκάλιασμα, γαργάλημα;     
Ανοχή θορύβων άλλων που δουλεύουν δίπλα;     
Ανοχή κινήσεων άλλων που δουλεύουν δίπλα;     

 

Βλεμματική επαφή Π Ο Μ Σ ΠΑ 
Βλεμματική επαφή σε οικείους ενήλικες;     
Βλεμματική επαφή σε οικείους συνομήλικες;     
Παρατήρηση προσώπων των άλλων;     
Παρατήρηση  άλλων γύρω τους ενώ οι άλλοι ασχολούνται με κάποια δραστηριότητα;     
Διατηρεί την βλεμματική επαφή κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης;     

 

 Κοινωνική πρωτοβουλία ΠΟ Μ Σ ΠΑ 
Αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να βοηθήσουν κάποιον χωρίς να του ζητηθεί;     
Ξεκινούν επικοινωνία (λεκτική ή μη λεκτική);     
Ξεκινούν να χαιρετήσουν κάποιον;     

 

Παράλληλη δραστηριότητα (πόσο είναι ικανό το παιδί να απασχολείται  με 

δραστηριότητες κοντά σε άλλους, χωρίς να τους ενοχλεί ή να αλληλοεπιδρά μαζί 

τους) 

ΠΟ Μ Σ ΠΑ 

Απασχολούνται  με δραστηριότητες κοντά σε άλλους, χωρίς να τους ενοχλούν;     
Απασχολούνται  με δραστηριότητες κοντά σε άλλους και αλληλεπιδρούν μαζί τους;     
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Σχέσεις – Συνεργασία με άλλα παιδιά (συμβολή εικαστικών σε παιδιά με ΔΦΑ) ΠΟ Μ Σ ΠΑ 
Καλούν συνομήλικους για να συνεργαστούν σε δραστηριότητες;     
Συμμετέχουν σε δραστηριότητες με συνομήλικους;     
Επιτρέπουν σε συνομήλικους να συμμετέχουν μαζί τους σε δραστηριότητες;     
Απαντούν σε προσκλήσεις συνομήλικων να συμμετέχουν σε δραστηριότητες;     

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων αμοιβαιότητας και μοιράσματος μέσω των εικαστικών.  ΠΟ Μ Σ ΠΑ 
Περιμένουν να ολοκληρωθεί μια δραστηριότητα  συνεργασίας χωρίς να διακόψουν;     
Δείχνουν σεβασμό για προσωπικά αντικείμενα και προσωπικό χώρο των άλλων;     
Μιμούνται τις  αντιδράσεις των άλλων και προσαρμόζονται;     
Δεν παίρνουν τη σειρά των άλλων κατά την πραγματοποίηση  δραστηριοτήτων;     
Προσφέρουν βοήθεια σε άλλους;     
Αφήνουν τους άλλους να τους βοηθήσουν σε δραστηριότητες;     

Επικοινωνία                                                                                                                                                                        

16. Παρατηρείτε βελτίωση  της έκφρασης των παιδιών με ΔΦΑ στα παρακάτω, μέσω των εικαστικών; 

 ΠΟ Μ Σ ΠΑ 
Λεκτικής επικοινωνία;     
Μη λεκτική επικοινωνία;     
Εκφράσεις του προσώπου;     
Έκφραση με τη γλώσσα του σώματος ( π.χ χειρονομίες, χειραψίες);     
Αλληλεπιδράσεις με δάσκαλο;     
Αυθόρμητα σχόλια;     
Αλληλεπιδράσεις με ομάδα συνομήλικων;     
Κάνουν ερωτήσεις για να πάρουν πληροφορίες για κάποιο θέμα;     
Απαντούν στους χαιρετισμούς των άλλων;     
Διατηρούν την κατάλληλη απόσταση όταν αλληλοεπιδρούν με συνομήλικους;     
Μιλούν με την κατάλληλη ένταση;     
Επικοινωνούν με δυο ή περισσοτέρους χωρίς να διακόπτουν;     
Συστήνουν τον εαυτό τους σε άλλους;     
Κατανοούν τις προθέσεις των άλλων;     
Ξεκινούν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις την σωστή στιγμή;     

Συναισθήματα                                                                                                                                                                   

17. Παρατηρείτε  βελτίωση της συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών με ΔΦΑ, μέσω των εικαστικών; 

 ΠΟ Μ Σ ΠΑ 
Μείωση του άγχους;     
Μείωση θυμού;     
Εκφράζουν συναισθήματα (λεκτικά ή μη λεκτικά);     
Αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους;     
Αισθάνονται ασφάλεια;      
Δείχνουν να το απολαμβάνουν;     
Αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων;     
Μοιράζονται το ενδιαφέρον τους με τους παιδαγωγούς λεκτικά ή μη λεκτικά;     
Αναγνωρίζουν τις εκφράσεις των προσώπων των άλλων;     
Αναγνωρίζουν τις μη λεκτικές συμπεριφορές της γλώσσας του σώματος των άλλων;     
Καταλαβαίνουν τα αστεία ή το χιούμορ των άλλων;     
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Ικανότητες μάθησης                                                                                                                                           

18.Υπάρχει βελτίωση στα παιδιά με ΔΑΦ στα παρακάτω, μέσω των εικαστικών; 

 ΠΟ Μ Σ ΠΑ 
Συγκέντρωση προσοχής     
Αντιμετώπιση νέων πληροφοριών     
Συμβολική σκέψη     
Επίγνωση εαυτού      
Επίγνωση άλλων      
Επίγνωση περιβάλλοντος     
Ανάπτυξη οπτικοχωρικών ικανοτήτων     

 

Ακατάλληλη Συμπεριφορά                                                                                                                                              

19. Τα εικαστικά παίζουν ρόλο στην μείωση των παρακάτω, σε παιδιά με ΔΦΑ; 

 ΠΟ Μ Σ ΠΑ 
Επαναλαμβανόμενες ρουτίνες;     
Επιθετικής συμπεριφοράς;     
Ανήσυχης συμπεριφοράς;     
Ακατάλληλα σχόλια;     

 

Κινητικότητα                                                                                                                                                                    

20. Παρατηρήθηκε βελτίωση στα παρακάτω σε παιδιά με ΔΦΑ, μέσω των εικαστικών; 

 ΠΟ Μ Σ ΠΑ 
Βελτίωση της λεπτής κινητικότητας;     
Βελτίωση της αδρής κινητικότητας;     
Εξοικείωση με τη χρήση εικαστικών υλικών;     

 

Φαντασία – Δημιουργικότητα                                                                                                                                         

21. Σε τι βαθμό αναπτύσσεται η φαντασία και η δημιουργικότητα των παιδιών με ΔΦΑ, μέσω των εικαστικών; 

 ΠΟ Μ Σ ΠΑ 
Ανάπτυξη φαντασίας;     
Ανάπτυξη δημιουργικότητας;     

 

22. Προτάσεις για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, μέσω του 

μαθήματος των εικαστικών ( μπορείτε να συμπληρώσετε και συμπληρωματικές σελίδες, σχετικά με τα σχόλιά σας και 

τις τοποθετήσεις σας). 

…………………………………………………………………………………… 

Το παραπάνω ερωτηματολόγιο βασίστηκε στα δυο ακόλουθα: στο Εργαλείο 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά με Αυτισμό  στον Τομέα των Κοινωνικών 

Δεξιοτήτων των Νικολάου Απτεσλή, Ευδοκίας Μητροπούλου και Καλλιόπης 
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Τσακπίνη (1999), καθώς και στο ερωτηματολόγιο «Autism Social Skills Profile» του 

Scott Bellini (2006). 
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Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 
 για παιδιά με Αυτισμό 
 στον Τομέα των Κοινωνικών Δεξιοτήτων 
 
Νικόλαος Απτεσλής  
 
Ευδοκία Μητροπούλου - Καλλιόπη Τσακπίνη  

 
 

 

A. 

 

Επίπεδα κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

1
η
 εκτίμηση 

Ημ/νία: 
2

η
 εκτίμηση 

Ημ/νία: 
 

Παρατηρήσεις 
 

I. 
 

Εγγύτητα (η ικανότητά του να βρίσκεται κοντά 

σε άλλους, πόσο κοντά, και κατά τη διάρκεια 

ποιων δραστηριοτήτων)  

 

 

 O 

 

 A 

 

 N 

 

  O 

 

 A 

 

  N 

 

 

1. 
 

Ανέχεται την φυσική επαφή π.χ. αγκάλιασμα, 

γαργάλημα, κατά τη διάρκεια της δουλειάς ή της 

ξεκούρασης. 

 

       

 

2. 
 

Αναζητά την παρηγοριά όταν έχει χτυπήσει ή όταν 

είναι στεναχωρημένος 

 

       

 

3. 
 

Ανέχεται θορύβους ή κινήσεις άλλων που 

δουλεύουν ή παίζουν δίπλα 

 

       

 

4. 
 

Αναγνωρίζει τα όρια  χώρων διαφορετικών 

δραστηριοτήτων 

 

       

 

5. 
 

Έχει κατάλληλη απόσταση σώματος από άλλα 

πρόσωπα σε διαφορετικό περιβάλλον 

 

       

 

6. 
 

Κινείται ανάμεσα στο πλήθος, αποφεύγοντας να 

αγγίζει ανθρώπους που είναι κοντά του 

 

       

 

II. 
 

Βλεμματική επαφή 

 

 

  O 
 

   A   
 

  N 
 

  O 
 

   A   
 

  N 
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1. Έχει βλεμματική επαφή 

 

 
 

2. 
 

Παρατηρεί τα πρόσωπα των άλλων 

 

       

 

3. 
 

 Παρατηρεί τους άλλους γύρω του ενώ ασχολούνται 

με κάποια δραστηριότητα 

 

       

 

4. 
 

Αντιλαμβάνεται οπτικά ότι ένα οικείο πρόσωπο 

έρχεται ή φεύγει 

  

       

 

III. 
 

Παράλληλη δραστηριότητα (πόσο είναι ικανό το 

παιδί να απασχολείται  με δραστηριότητες κοντά 

σε άλλους, χωρίς να τους ενοχλεί ή να 

αλληλεπιδρά μαζί τους). 

 

       

 

1. 
 

 

Μπορεί να δουλεύει μόνος του μια δραστηριότητα, 

όρθιος ή καθιστός χωρίς να  ενοχλεί τους άλλους 

 

 

       

 

2. 
 

Απασχολείται στον ελεύθερο χρόνο μόνος και 

ανεξάρτητα, ενώ παράλληλα παίζουν δίπλα του οι 

άλλοι, μεγάλοι ή μικροί 

 

       

 

3. 
 

Παραμένει στην ομάδα κατά την διάρκεια ομαδικών  

δραστηριοτήτων, χωρίς να συμμετέχει σ’ αυτές. 

 

       

 

4. 
 

Μετακινείται μαζί με την ομάδα σε διαφορετικούς 

χώρους 

 

       

 

IV. 
  

 Κοινωνική ανταπόκριση 

 

 

  O 
 

   A   
 

  N 
 

  O 
 

   A   
 

  N 
 

 

1. 
 

Ανταποκρίνεται με βλεμματική επαφή ή με 

προσανατολισμό: 

 

       

 

 
      

     σε οικείους ενήλικες 
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     σε οικείους συνομήλικες 

 

       

 

 
      

     σε αγνώστους 

 

       

 

2. 
 

Ανταποκρίνεται και ακολουθεί γνωστές  οδηγίες 

όταν οι άλλοι χρησιμοποιούν: 

 

       

 

 
 

     υλικές παροτρύνσεις  (αντικείμενα.) 

 

       

  

     νοήματα ή χειρονομίες 

 

       

  

     οπτικές παροτρύνσεις (εικόνες) 

 

       

  

     λεκτικές οδηγίες 
       

 

4. 
 

Ανταποκρίνεται και ακολουθεί καινούριες οδηγίες 

όταν οι άλλοι χρησιμοποιούν: 

 

 

  O 
 

   A   
 

  N 
 

  O 
 

   A   
 

   N 
 

 

 
 

     υλικές παροτρύνσεις (αντικείμενα)  

 

       

  

     νοήματα ή χειρονομίες 

 

       

  

     οπτικές παροτρύνσεις (εικόνες) 
       

  

     λεκτικές παροτρύνσεις 
       

 

5. 
 

Αντιδρά με διαφορετικό τρόπο σε γνωστούς απ’ ότι 

σε άγνωστους. 
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6. 
 

Ανταποκρίνεται σε  οδηγίες παροτρύνσεις  ώστε να 

απασχοληθεί τον ελεύθερο χρόνο του 

 

       

 

7. 
 

Συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες όταν 

δίνονται απλές οδηγίες από οικεία πρόσωπα 

 

       

 

8. 
 

Συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες μιμούμενος 

άλλους 

 

       

 

9. 
 

Ανταποκρίνεται όταν του ζητηθεί βοήθεια 

 

       

 

10. 
 

Ανταποκρίνεται στο χαμόγελο 

 

       

 

11. 
 

Κάνει χειραψία 
       

 

V. 
  

 Κοινωνική πρωτοβουλία 
 

 

  O 
 

   A   
 

  N 
 

  O 
 

   A   
 

  N 
 

 

1. 
 

Επιλέγει και συμμετέχει σε ομαδικές 

δραστηριότητες ρουτίνας (και χαίρεται γι αυτό) 

 

       

 

2. 
 

Παίρνει πρωτοβουλία και αρχίζει μια δραστηριότητα 

ή παιχνίδι με  ένα ή και περισσότερα πρόσωπα 

αυθόρμητα 

 

       

 

3. 
 

Αναλαμβάνει πρωτοβουλία να βοηθήσει κάποιον 

χωρίς να του ζητηθεί 

 

       

 

VI. 
 

Εναλλαγή σειράς 

 

 

  O 
 

   A   
 

  N 
 

  O 
 

   A   
 

  N 
 

 

1. 
 

Περιμένει τη σειρά του σε ομαδικές δραστηριότητες 

με ένα  ή περισσότερα  οικεία πρόσωπα 

 

       

 

 
    

 χωρίς ν’ αγγίζει τους άλλους  
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 χωρίς να φεύγει από τη γραμμή 
       

 

 
 

 κάνοντας επιλογές 

 

       

 

 
 

 χρησιμοποιώντας αντικείμενα και υλικά 

 

       

 

 
 

 εκτελώντας οδηγίες 

 

       

 

 
 

 συμμετέχοντας σε επιτραπέζιες δραστηριότητες 

 

       

 

 
 

    συμμετέχοντας σε  αθλητικές, κινητικές  

    δραστηριότητες 

 

       

 

VII

. 

  

 Κανόνες 

 

 

  O 
 

   A   
 

  N 
 

  O 
 

   A   
 

  N 
 

 

1. 
 

Είναι ικανός να ακολουθεί απλούς κανόνες 

κοινωνικής συμπεριφοράς π.χ. χαιρετά όταν 

συναντά κάποιον, λέει ευχαριστώ και παρακαλώ 

όταν του δίνουν κάτι. 

 

       

 

2. 
 

Μπορεί να θέσει κανόνες για καινούργιες 

καταστάσεις 

 

       

 

 

3. 

 

 

Δέχεται επαναπροσδιορισμό διφορούμενων κανόνων 

 

       

 

IX. 
  

 Αμοιβαιότητα - μοίρασμα 

 

       

 

1. 
 

Είναι ικανός να περιμένει να ολοκληρωθεί μια 

δραστηριότητα  αλληλεπίδρασης χωρίς να διακόψει 

 

       

 

2. 

 

 

Ανέχεται σύντομη διακοπή δραστηριοτήτων 

 

  

       

 

3. 
 

Δείχνει σεβασμό για τα προσωπικά αντικείμενα και 
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τον προσωπικό χώρο άλλων ανθρώπων 

 
4.  

Παρακολουθεί τις αντιδράσεις των άλλων και 

χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία για να 

μεταβάλλει την δική του συμπεριφορά (όχι με την 

έννοια της τιμωρίας) 

 

       

 

5. 
 

Συμμορφώνεται με κάτι που του ζητά κάποιος  σε 

θέση εξουσίας (ενήλικας ή συμμαθητής) 

 

       

 

6. 
 

Μπορεί να χρησιμοποιεί μια  οριοθετημένη περιοχή   

μαζί με τους συμμαθητές του, π.χ. χώρος παιχνιδιού, 

ομαδικής δουλειάς…….. 

 

       

 

7. 

 

 

Μπορεί να δώσει αντικείμενα στους  γύρω του 
       

 

8. 

 

 

Μπορεί να μοιράζεται υλικά με άλλους όταν 

υπάρχει: 

 

  O 
 

   A   
 

  N 
 

  O 
 

   A   
 

  N 
 

 

 
 

δομημένο περιβάλλον εργασίας 
       

 

 
 

ομαδικές δραστηριότητες ρουτίνας 
       

 

 

 

 

ανεξάρτητες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

 

       

 

 X 
 

Προσαρμογή στις αλλαγές   

 

  O 
 

   A   
 

  N 
 

  O 
 

   A   
 

  N 
 

  

Προσαρμόζεται και ανέχεται αλλαγές: 
       

  

στο πρόγραμμα 
       

  

στα υλικά 
       

  

στα πρόσωπα 
       

  

στις δραστηριότητες 
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στις αλλαγές χώρου 
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