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Περίληψη 

 

Ο αριθμός των παιδιών με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ΔΦΑ) έχει αυξηθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αποτελεί πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς. (Auger, 2013) 

Με την επικράτηση της ΔΦΑ όλο και περισσότερο στις τάξεις, οι εκπαιδευτικοί της γενικής και 

ειδικής εκπαίδευσης έρχονται αντιμέτωποι με έναν μεγάλο αριθμό προκλήσεων. (Bowron, 

Busby, Ingram, Lyons & Oliver, 2012) Η διδασκαλία παιδιών με ΔΦΑ είναι μια προκλητική 

προσπάθεια για εκπαιδευτικούς και γονείς. Τα παιδιά με ΔΦΑ παρουσιάζουν μια σειρά από 

αναπτυξιακά προβλήματα που είναι πολύπλοκα γιατί συχνά φαίνεται να είναι χωρίς συνοχή σε 

σχέση με το πώς προσδιορίζεται η ανθρώπινη μάθηση. Ουσιαστικά όμως τα (αναπτυξιακά) 

προβλήματα που εμφανίζουν τα παιδιά με ΔΦΑ είναι αλληλένδετα και αλληλοεπηρεάζονται με 

το γνωστικό τρόπο μάθησης, την κοινωνική αντίληψη και τη γλωσσική μάθηση. (Quill, σελ.19-

20, 2005) Τα παιδιά με ΔΦΑ χρειάζονται εξειδικευμένες μεθόδους διδασκαλίας που είναι 

κατάλληλες για να ικανοποιήσουν τις ατομικές ανάγκες των παιδιών. (Conn, 2015) Τα 

προγράμματα παρέμβασης πρέπει να είναι εξειδικευμένα και να βασίζονται στις μοναδικές 

ανάγκες και ικανότητες του κάθε μαθητή. (British Columbia, 2000) Θεωρείται ότι οι προσδοκίες 

των δασκάλων για τους μαθητές με ΔΦΑ θα επηρεάσουν τους διδακτικούς στόχους καθώς και η 

κατανόηση της ΔΦΑ μπορεί να έχει αντίκτυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία. (Mavropoulou & 

Padeliadou, 2000) Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να γίνει μια προσπάθεια για να 

ερευνήσουμε τις αντιλήψεις των δασκάλων, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Πρώτα όμως θα 

γίνει αναφορά σε θεωρίες της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού (ορισμός, 

χαρακτηριστικά, παρεμβατικά προγράμματα, διάγνωση). 

 

Λέξεις Κλειδιά: διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, εκπαιδευτικοί, αντιλήψεις, 

προγράμματα παρέμβασης 
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«Teachers’ Perceptions of General Education and Special Education of 

Primary Education and Secondary Education for Children who belong to 

Autism Spectrum Disorder» 

 

Abstract 

 

The number of children with autism spectrum disorders has grown significantly in recent 

years and is a challenge for teachers. (Auger, 2013) With the increasing prevalence of ASD in 

classrooms, general and special education teachers are confronted with a large number of 

challenges. (Bowron, Busby, Ingram, Lyons & Oliver, 2012) Teaching children with ASD is a 

challenging effort for educators and parents. Children with ASD present a series of 

developmental problems that are complex because they often seem to be inconsistent with how 

human learning is identified. However, the (developmental) problems posed by children with 

ASD are interrelated and interact with cognitive learning, social perception and language 

learning. (Quill, pp. 19-20, 2005) Children with ASD need specialized teaching methods that are 

appropriate to meet the individual needs of children. (Conn, 2015) The intervention programs 

must be specialized and based on the unique needs and abilities of each student. (British 

Columbia, 2000) Teachers' expectations for pupils with ASD are thought to affect teaching 

objectives, and understanding of ASD may have an impact on the learning process. 

(Mavropoulou & Padeliadou, 2000) For this reason, it is important to make an effort to 

investigate the perceptions of primary and secondary school teachers about general autism and 

primary education about Autism Spectrum Disorder. But first, we will refer to theories of autism 

spectrum disorders (definition, characteristics, intervention programs, diagnosis). 

Key words: autism spectrum disorder, teachers, perceptions, intervention programs 
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Εισαγωγή 

 

«Η Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού έχει να κάνει με την καθαρή καρδιά και το να είσαι 

πολύ ευαίσθητος… Αφορά την εύρεση ενός τρόπου να επιβιώσεις σε έναν αφόρητο, γεμάτο 

σύγχυση κόσμο… Αφορά την ανάπτυξη με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό βήμα και με 

διαφορετικά άλματα.» 

Trisha Van Berkel 

(Martin, 2013) 

 

Καθώς ο αριθμός των ατόμων με 
1
Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού (ΔΦΑ) αυξάνεται 

όλο και περισσότερο στις σχολικές τάξεις, οι εκπαιδευτικοί κυρίως της γενικής εκπαίδευσης 

αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε σχέση με την ένταξη των παιδιών σε δημόσια σχολεία. (Busby, 

Ingram, Bowron, Oliver & Lyons, 2012) Τα δημόσια σχολεία θα έπρεπε να παρέχουν τις 

κατάλληλες υποδομές και μηχανισμούς για τα παιδιά με ΔΦΑ, καθώς περνούν πολλές ώρες στο 

σχολείο. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων 

παρεμβάσεων (π.χ. TEACCH, ABA, κ.ά.) δίνοντας σημασία στη βελτίωση της επικοινωνίας, 

στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και στην ενθάρρυνση κατάλληλης συμπεριφοράς. (Koegel, 

Matos-Fredeen, Lang & Koegel, 2011)  

Η Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού είναι ένα επίμαχο ζήτημα που χρειάζεται μια 

διερευνητική ματιά και συζήτηση (Bond, Symes, Hebron, Humphrey & Morewood, 2016). Το 

Μάρτιο του 2012 τα Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας (CDC) υπολόγισαν ότι 1 στα 88 παιδιά και 1 

στα 54 αγόρια στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ΔΦΑ. (Anderson-Butcher, Drew, Moodie-Dyer & 

Hoffman, 2012) Η ΔΦΑ είναι μια περίπλοκη και ετερογενής νευροαναπτυξιακή κατάσταση, η 

οποία διαγνώστηκε στη βάση της παρουσίας και της σοβαρότητας των ανωμαλιών στην 

κοινωνική επικοινωνία και στις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. (Autism Treatment Plus, 

ESPA Research & Treating Autism, 2014) Η ΔΦΑ είναι μία διαταραχή που χαρακτηρίζεται από 

ελλείμματα στην επικοινωνία και στις κοινωνικές δεξιότητες καθώς και στερεοτυπικές 

συμπεριφορές και ενδιαφέροντα. 

Η επικράτηση της ΔΦΑ υπολογίζεται περίπου 1 σε κάθε 88 παιδιά. (Davis, O’Reilly, Kang, 

Lang, Rispoli, Sigafoos, Lancioni, Copeland, Attai & Mulloy, 2013) Η Κοινωνία του Αυτισμού 

της Αμερικής (ASA) αναφέρει ότι 1 στα 166 μωρά που γεννιούνται σήμερα θα αναπτύξουν 
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ΔΦΑ ενώ 1.500.000 Αμερικάνοι, παιδιά και ενήλικες, έχουν ΔΦΑ και άλλα 15 εκατομμύρια 

Αμερικάνοι, οικογένειες, εκπαιδευτικοί, κ.ά., επηρεάζονται από αυτή. (Crollick, Mancil & 

Stopka, 2006) Αν και η αιτία της ΔΦΑ είναι άγνωστη, θεωρείται ότι οφείλεται σε γενετικές 

επιρροές και περιβαλλοντικούς παράγοντες. (Davis, O’Reilly, Kang, Lang, Rispoli, Sigafoos, 

Lancioni, Copeland, Attai & Mulloy, 2013) 

Με την αύξηση του αριθμού των παιδιών με ΔΦΑ, είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να 

διαθέτουν την απαραίτητη παιδαγωγική και επιστημονική κατάρτιση για να διδάξουν αυτή την 

ομάδα παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να κατανοούν τις μαθησιακές δυσκολίες 

των μαθητών με ΔΦΑ. (Power & Costley, 2014) Η θετική στάση απέναντι σε άτομα με 

αναπηρία  είναι σημαντική για την επιτυχή ένταξη τους στην κοινωνία. Οι στάσεις, οι εμπειρίες 

και οι αντιλήψεις μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο στην αποδοχή αυτών των ατόμων. (Ryan, 

2013) Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΦΑ μπορούν να αποτελέσουν 

πρόκληση για παιδιά και εκπαιδευτικούς στην αίθουσα. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η 

θετική στάση και οι αντιλήψεις του εκπαιδευτικού είναι από τις πιο σημαντικές μεταβλητές που 

επηρεάζουν την επιτυχή ένταξη των παιδιών στην αίθουσα. (McKeating, 2013) Πρωτίστως με 

την κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, θα μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν 

τα παιδιά να γίνουν ανεξάρτητα και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας. Σύμφωνα με το Εθνικό 

Συμβούλιο Έρευνας των Ηνωμένων Πολιτειών, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι το 

αδύναμο στοιχείο της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης των παιδιών με ΔΦΑ. 

(Kamaralzaman, Yasin & Salleg, 2013) 

Εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των παιδιών που διαγιγνώσκονται με ΔΦΑ, η ετερογένεια 

αυτών των ατόμων και η αναζήτηση των οικογενειών τους για κατάλληλα προγράμματα 

παρέμβασης, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του παιδιού 

αποτελούν κρίσιμα ζητήματα. Οι έρευνες εστιάζουν στις απόψεις και στις στάσεις των 

εκπαιδευτικών για την ένταξη των παιδιών όχι μόνο με ΔΦΑ αλλά και με άλλες αναπηρίες. 

Γενικά, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η επαγγελματική ανάπτυξη αναφέρεται συχνά ότι 

επηρεάζουν τις στάσεις για την ένταξη των παιδιών με ΔΦΑ. (McKeating, 2013) Σημαντικό 

ρόλο παίζει ακόμη η οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών. Η οικογενειακή κατάσταση 

μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα της ακαδημαϊκής απόδοσης των εκπαιδευτικών και 

της σχέσης τους με τα παιδιά. (Amuda, Bulus & Joseph, 2016) Στην παρούσα έρευνα, οι έγγαμοι 

εκπαιδευτικοί είναι πιο αποδοτικοί και ευαισθητοποιημένοι με θέματα που αφορούν τα παιδιά με 

ΔΦΑ. Αισθάνονται ότι είναι καθήκον τους να έχουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών 
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με ΔΦΑ, να επιμορφώνονται, να συμβουλεύονται και να συνεργάζονται με ειδικούς, κυρίως 

όμως να σκέφτονται σαν γονείς και να μπαίνουν στη θέση των οικογενειών των συγκεκριμένων 

παιδιών.   

 

1Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού (ΔΦΑ): Στον τίτλο της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ο όρος Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος, όπως είναι η επίσημη ορολογία σύμφωνα με το DSM 5 (Autism Spectrum Disorder). Στη 

συνέχεια θα χρησιμοποιείται ο όρος Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού, γιατί πλέον χρησιμοποιείται αυτός ο  

όρος πέρα από την επίσημη ορολογία του DSM 5. 
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού (ΔΦΑ) 

 

1.1. Προσεγγίζοντας τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού 

 

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

υποδηλώνει την απομόνωση ενός ατόμου στον εαυτό του. (Kamaralzaman, Yasin & Salleg, 

2013) Χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Ελβετό ψυχίατρο Bleurer το 1912 αναφερόμενος 

σε μία ομάδα χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με τη σχιζοφρένεια (Koegel, Matos-Fredeen, 

Lang & Koegel, 2011). 

Το 1943 ο Leo Kanner στο νοσοκομείο του Johns Hopkins μελέτησε 11 παιδιά, τα οποία 

παρατήρησε να είναι κοινωνικά απομονωμένα, να έχουν φτωχή βλεμματική επαφή, να 

παρουσιάζουν λίγες εκφράσεις προσώπου, να έχουν έλλειψη από δημιουργικές δεξιότητες 

παιχνιδιού, να δείχνουν εμμονή με την ομοιότητα και να έχουν στερεοτυπικές κινήσεις. (Engel, 

2011) Τότε εισήγαγε τον όρο πρώιμος παιδικός αυτισμός. Την ίδια ώρα ο Hans Asperger 

περιέγραψε μία πιο ήπια μορφή της διαταραχής. (Strock, 2007) Το 1944 ο Asperger δημοσίευσε 

τη δουλειά του στη παιδική αυτιστική ψυχοπάθεια. Η δουλειά του δε θα γίνει γνωστή μέχρι το 

1997 που θα μεταφραστεί στα αγγλικά. Ο Asperger περιέγραψε σοβαρή κοινωνική απόσυρση, 

εμμονή με τη ρουτίνα και ενδιαφέροντα. Σε αντίθεση με τον Kanner, παρατηρήθηκε σε αυτούς 

τους συμμετέχοντες σημαντικά καλύτερη κοινωνικοποίηση και δεξιότητες επικοινωνίας. Το 

Σύνδρομο Asperger όπως ονομάστηκε από τη Lorna Wing το 1981, περιέγραφε εκείνα τα άτομα 

με υψηλή απόδοση του φάσματος και των οποίων οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν ήταν 

λιγότερο σοβαρές. (Martin, 2013) 

Ο ορισμός για τον αυτισμό, με επιστημονικούς και κοινωνικούς όρους, έχει βιώσει 

δραστική εξέλιξη από τον αρχικό ορισμό στις αρχές του 20
ου

 αιώνα. Από την αρχική ονομασία 

του Leo Kanner (1943), η κατανόηση της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού σκεπάζεται 

από μυστήριο και λανθασμένη αντίληψη. (Martin, 2013) Τα βασικά χαρακτηριστικά που 

περιέγραψε ο Kanner για τη ΔΦΑ είναι εφτά και περιλαμβάνουν την αδυναμία συσχετισμού με 

άλλους και με καταστάσεις, φτωχή γλωσσική ανάπτυξη, επαναλαμβανόμενες λεκτικές 
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εκφράσεις (ηχολαλία), στερεοτυπικές συμπεριφορές, εξειδικευμένη μνήμη, εμμονή με την 

καθημερινότητα και παρουσία ενός καλού γνωστικού δυναμικού. (Biddle, 2014) Θεωρούσε 

ακόμη ότι τα συμπτώματα του αυτισμού είναι διακριτά από την αρχή της ζωής του ανθρώπου 

(Camarata, 2014) και πώς ο αυτισμός συνέχισε να εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός 

ατόμου. Παρόλα αυτά ο ορισμός του Kanner παραμένει περιορισμένος και ανεπαρκής. Η ΔΦΑ 

γενικά είναι μια περίπλοκη διαταραχή εξαιτίας της ποικιλίας της έκφρασής της. (Martin, 2013) 

Το 1956 και το 1967 ο διακεκριμένος εκπαιδευτικός και ψυχίατρος Bruno Bettelheim, στην 

προσπάθειά του να εξηγήσει τη σύγχυση με τη ΔΦΑ εισήγαγε τη θεωρία της ‘παγωμένης 

μητέρας’. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ο αυτισμός στα παιδιά αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα 

ενός επικίνδυνου και χωρίς αγάπη περιβάλλοντος που δημιουργήθηκε από τη μητέρα του 

παιδιού. Το 1977 οι Folstein και Rutter αναφέρθηκαν στον αυτισμό ως μια γενετική διαταραχή. 

Οι Rutter και Schopler το 1986 παρατήρησαν τη συχνότητα του συνδρόμου του ευθραύστου Χ 

στα αυτιστικά άτομα, όπου βρέθηκε ανωμαλία στο χρωμόσωμα Χ που επηρεάζει κυρίως τους 

άντρες. Το 1987 ο Karandanos εξέτασε την ιδέα ότι ο αυτισμός και η νοητική ανεπάρκεια δεν 

είναι συνώνυμα και προκαλούνται από διαφορετικά νευροπαθολογικά θέματα ενώ οι Darby 

(1976) και Williams (1980) δεν μπόρεσαν να δώσουν επαρκή βιολογική εξήγηση. Σε μία εξέλιξη 

από τις δηλώσεις του Kanner, οι Wing και Gould εισήγαγαν την ιδέα της «αυτιστικής 

συνέχειας» που παραμένει μια αποδεκτή θεωρία. (Martin, 2013) 

Αν και η ΔΦΑ έχει περιγραφεί από τη δεκαετία του 1940, το 1996 θεωρήθηκε ως φάσμα. Η 

Wing περιέγραψε τη ΔΦΑ ως δυσκολία σε τρεις τομείς ανάπτυξης: στην επικοινωνία, στην 

κατανόηση και στην ευελιξία της συμπεριφοράς και της σκέψης. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά 

περιγράφηκαν ως η «τριάδα των βλαβών». Κάθε άτομο με ΔΦΑ όμως μπορεί να βιώνει την 

τριάδα αυτή με διαφορετικό τρόπο και μπορεί να έχει ή και να μην έχει επιπλέον μαθησιακές 

δυσκολίες. Αυτή η διακύμανση περιγράφεται ως φάσμα με διαφορετικές διαγνωστικές 

κατηγορίες για διαφορετικά σημάδια της ΔΦΑ. (Bond, Symes, Hebron, Humphrey & 

Morewood, 2016) 

Η Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού είναι μία διαταραχή που ξεκινά τους πρώτους 36 

μήνες της ζωής και η κοινωνική δυσλειτουργία φαίνεται να είναι για πολλούς το πρωταρχικό 

σύμπτωμα. (McCann & Peppé, 2003) Είναι μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή που 

χαρακτηρίζεται από επίμονα ελλείμματα στην επικοινωνία και στην κοινωνική αλληλεπίδραση 

και περιορισμένα, επαναλαμβανόμενα μοντέλα συμπεριφοράς, ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες. 

Η ΔΦΑ επικρατεί παγκόσμια 0,62% ενώ στις ΗΠΑ το ποσοστό επικράτησης είναι 1,4%. (Liu, 
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Li, Zheng, Zaroff, Hall, Li & Hao, 2016) Η ΔΦΑ θεωρείται ακόμη ένα ετερογενές σύνδρομο, 

όπου η έρευνα της νευροαπεικόνισης έχει μπλέξει τις κατασκευαστικές ανωμαλίες σε μερικές 

φλοιώδεις και υποφλοιώδεις περιοχές, αλλά χωρίς να εντοπιστούν νευροανατομικά 

χαρακτηριστικά. (Lin, Ni, Lai, Tseng & Gau, 2015) 

 

1.2. Από το DSM-I στο DSM-V 

 

Ο ορισμός και τα διαγνωστικά κριτήρια έχουν αλλάξει με τον καιρό. Ήταν το 1943 όταν ο 

Kanner περιέγραψε για πρώτη φόρα τον αυτισμό, χαρακτηρίζοντάς τον από συναισθηματικές 

διαταραχές οι οποίες προέκυψαν από πρώιμες εμπειρίες προσκόλλησης και θεώρησε νοσολογικά 

ότι συσχετίζεται με τη σχιζοφρένεια. (Barlati, Deste, Ariu & Vita, 2016) Στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο για τις Ψυχικές Διαταραχές 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) που εκδόθηκε από την 

Αμερικάνικη Ψυχιατρική Ένωση, παρέχει τα πιο καλά αποδεκτά διαγνωστικά κριτήρια. (Wong, 

Odom, Hume, Cox, Fettig, Kucharczyk, Brock, Plavnick, Fleury & Schultz, 2014) Ο ορισμός για 

τον αυτισμό προοδευτικά διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει κριτήρια που προτάθηκαν από τον 

Rutter (1970) και τελικά από τη Διεθνή Ταξινόμηση της Νόσου (International Classification of 

Disease, ICD-9), το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών, Τρίτη 

Έκδοση (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-III), μέχρι που δύο 

πρόσφατες νοσογραφίες υιοθετήθηκαν παγκοσμίως· το ICD-10, το DSM-IV και το DSM-V. Τα 

πρώτα διαγνωστικά κριτήρια εκφράζουν τους πιο σοβαρούς φαινότυπους συμπεριφοράς που 

συσχετίζονται με σοβαρές καθυστερήσεις στη γλώσσα και στις γνωστικές ικανότητες. Ακόμη κι 

άλλες διαγνωστικές κατηγορίες προστέθηκαν όπως ο ‘άτυπος αυτισμός’ και η ‘απροσδιόριστη 

ΔΑΔ (ICD-10). 

Η πρώτη έκδοση, το DSM-I, κυκλοφόρησε το 1952 από την Αμερικανική Ψυχιατρική 

Εταιρεία «ως μια προσπάθεια υιοθέτησης μιας κοινής γλώσσας μεταξύ των κλινικών». Το DSM-

I αλλά και το DSM-II (1968) αναγνώριζαν μόνο τρεις ευρείες κατηγορίες ψυχικών διαταραχών: 

τις ψυχώσεις, τις νευρώσεις και τις χαρακτηρολογικές διαταραχές. «Η ορολογία και οι 

περιγραφές των διαταραχών σε αυτές τις εκδόσεις αντανακλούσαν σε μεγάλο βαθμό την 

ψυχαναλυτική προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας, και η ταυτοποίηση των διαταραχών στηριζόταν 

περισσότερο στη γενική συναίνεση των ειδικών παρά σε ερευνητικά δεδομένα.» (Κονταξάκης & 

Κωνσταντακόπουλος, 2015) 
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Το DSM-III (1980) επέφερε τις σημαντικότερες αλλαγές μέχρι σήμερα στην ψυχιατρική 

ταξινόμηση. «Όρισε ειδικά περιγραφικά κριτήρια για τη διάγνωση των ψυχικών διαταραχών 

απαλείφοντας κάθε αναφορά σε συγκεκριμένες θεωρίες ως προς την αιτιολογία τους, 

στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε δεδομένα κλινικών και επιδημιολογικών μελετών για τον 

προσδιορισμό διαταραχών και εισήγαγε την πολυαξονική διάγνωση (εκτός από τις κλινικές-

διαγνωστικές κατηγορίες επιπλέον παράλληλοι άξονες για την προσωπικότητα και τη 

νοημοσύνη, τις σωματικές νόσους, τις ψυχοκοινωνικές αντιξοότητες και τη γενική 

λειτουργικότητα).» (Κονταξάκης & Κωνσταντακόπουλος, 2015) Χρησιμοποίησε τον όρο 

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ), οι οποίες χαρακτηρίζονται από αλλοιώσεις στην 

ανάπτυξη των βασικών ψυχολογικών λειτουργιών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται ο Παιδικός Αυτισμός, η 

Διαταραχή της Ανάπτυξης της Παιδικής Ηλικίας και η Άτυπη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή. 

Το 1994 δημοσιεύτηκε το DSM-IV όπου ο όρος Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές 

διατηρήθηκε. Πλέον όμως περιλαμβάνει πέντε διαταραχές που χαρακτηρίζονται από σοβαρές 

βλάβες στις κοινωνικές δεξιότητες αλληλεπίδρασης, δεξιότητες επικοινωνίας και την παρουσία 

στερεοτυπικών συμπεριφορών και δραστηριοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι η Αυτιστική 

Διαταραχή, το Σύνδρομο Rett, η Παιδική Καταστροφική Διαταραχή, το Σύνδρομο Asperger και 

η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς, ΔΑΔ-ΜΠΑ. (Drusch, 2015) 

Στην 4
η
 Έκδοση του εγχειριδίου (DSM IV), η Αυτιστική Διαταραχή ορίστηκε από κοινωνικά, 

γλωσσικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, αλλά υπήρχαν κι άλλες καταστάσεις που 

μοιράζονταν παρόμοια χαρακτηριστικά (π.χ. Σύνδρομο Asperger, Σύνδρομο Rett και Διάχυτες 

Αναπτυξιακές Διαταραχές, PDD-NOS). (Wong, Odom, Hume, Cox, Fettig, Kucharczyk, Brock, 

Plavnick, Fleury & Schultz, 2014) 

Το Μάιο του 2013 δημοσιεύτηκε η αναθεωρημένη έκδοση 5 του DSM η οποία περιλαμβάνει 

σημαντικές αλλαγές στα διαγνωστικά κριτήρια και φιλοδοξεί να αποτελέσει τομή στην ιστορία 

της ταξινόμησης των ψυχιατρικών διαταραχών. Ενώ το DSM-IV περιγράφει ένα 

κατηγορηματικό μοντέλο, το DSM 5 αναφέρεται στον αυτισμό ως ένα φάσμα. (Barlati, Deste, 

Ariu & Vita, 2016) Στο DSM 5 δεν υπάρχουν διαγνωστικές υποκατηγορίες. Με την έλευση του 

DSM 5 υπάρχει μία μόνο διαγνωστική ταξινόμηση, αυτή της Διαταραχής του Φάσματος του 

Αυτισμού (ΔΦΑ) (Wong, Odom, Hume, Cox, Fettig, Kucharczyk, Brock, Plavnick, Fleury & 

Schultz, 2014) και τα συμπτώματα ποικίλουν από ήπια σε σοβαρά. (Conn, 2015) Η ΔΦΑ 

περιλαμβάνει τρία επίπεδα σοβαρότητας, τα οποία είναι: 
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Επίπεδο 1 «Απαιτώντας Υποστήριξη»: στο επίπεδο αυτό τα άτομα δυσκολεύονται να 

αρχίζουν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, οι απαντήσεις τους μπορεί να είναι ασυνήθιστες ή να 

έχουν μειωμένο ενδιαφέρον σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ακόμη, οι επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές ίσως παρεμβαίνουν στην καθημερινότητα του ατόμου και δυσκολεύεται ίσως να 

ασχοληθεί με τα ενδιαφέροντά του. 

Επίπεδο 2 «Απαιτώντας ουσιαστική υποστήριξη»: τα άτομα σε αυτό το επίπεδο σοβαρότητας 

παρουσιάζουν καθυστερήσεις στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία. Ενδιαφέρονται ελάχιστα 

να ξεκινήσουν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και δυσκολεύονται να δημιουργήσουν κοινωνικές 

σχέσεις με άλλα άτομα. Εμφανή είναι τα περιορισμένα ενδιαφέροντα και οι επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές, τα οποία μπορούν να παρέμβουν στη λειτουργία του ατόμου. Σε περίπτωση που 

τα ενδιαφέροντα ή οι συμπεριφορές διακόπτονται, εμφανίζονται υψηλά επίπεδα δυσφορίας και 

ματαίωσης. 

Επίπεδο 3 «Απαιτώντας πολύ ουσιαστική υποστήριξη»: στο τρίτο επίπεδο εμφανίζεται 

σοβαρή βλάβη στην καθημερινή λειτουργία του ατόμου με ΔΦΑ. Τα άτομα με ΔΦΑ 

δυσκολεύονται πολύ να ξεκινήσουν μια συζήτηση, απαντούν ελάχιστα σε κοινωνικές 

προσκλήσεις από άλλους και εμφανίζουν περιορισμένες λεκτικές επικοινωνιακές ικανότητες. 

Σταθερά τελετουργικά, απασχολήσεις και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές παρεμβαίνουν 

στην καθημερινή λειτουργία και είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν στην αλλαγή. 

(The Children’s Hospital of Philadelphia, 2014) 

Τα τρία βασικά κριτήρια του DSM-IV είναι η βλάβη στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην 

επικοινωνία και στερεότυπες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. (Barlati, Deste, Ariu & Vita, 

2016) Αντίθετα, η ΔΦΑ, παρόμοια με την προηγούμενη διαγνωστική ταξινόμηση, 

αναγνωρίζεται από δύο κύριους διαγνωστικούς δείκτες: δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία 

και κοινωνική αλληλεπίδραση και περιορισμένες ή επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και 

ενδιαφέροντα. Δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία μπορεί να 

περιλαμβάνουν προκλήσεις στην κοινωνική αμοιβαιότητα, μη λεκτικές κοινωνικές 

συμπεριφορές και δημιουργία κοινωνικών σχέσεων. Οι περιορισμένες και επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές περιλαμβάνουν στερεοτυπική συμπεριφορά ή ομιλία, υπερβολική προσκόλληση 

σε ρουτίνες και ιδιαίτερα σταθερά ενδιαφέροντα. Το DSM 5 έχει τη δυνατότητα να περιγράφει 

το επίπεδο υποστήριξης που χρειάζεται το άτομο καθώς ακόμη στο DSM 5 συνυπάρχουσες 

καταστάσεις όπως η νοητική καθυστέρηση ή ΔΕΠΥ, μπορούν να διαγνωστούν όταν γίνεται 
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διάγνωση της ΔΦΑ, το οποίο δεν επιτρεπόταν στο DSM IV. (Wong, Odom, Hume, Cox, Fettig, 

Kucharczyk, Brock, Plavnick, Fleury & Schultz, 2014) 

Η απομάκρυνση της ΔΑΔ-ΜΠΑ που ήταν στο DSM-IV πιθανών να αυξήσει την 

ιδιαιτερότητα της διαγνωστικής κατηγορίας της ΔΦΑ και η απομάκρυνση του Συνδρόμου 

Asperger ως μια ξεχωριστή κατηγορία είναι συνεπής με την έρευνα που απέτυχε να παρέχει 

αποδείξεις για τη διακριτική εγκυρότητα αυτής της διαγνωστικής έννοιας έναντι των τύπων 

αυτιστικής διαταραχής που δεν συνδέονται με σοβαρές γλωσσικές δυσλειτουργίες ή πνευματικά 

ελλείμματα. (Hill, Zuckerman & Fornbonne, 2015) 

Πολλές έρευνες αναφέρουν ότι το DSM 5 σε σύγκριση με το DSM-IV έχει ως αποτέλεσμα 

λιγότερα άτομα με ΔΦΑ να διαγιγνώσκονται. Ο ρυθμός μείωσης σύμφωνα με τις μελέτες αυτές 

ποικίλει από 25% - 68%, αν και μόνο μία έρευνα βρήκε ότι υπάρχει μείωση 9%. Σύμφωνα με 

έρευνα, τα άτομα υψηλής λειτουργικότητας με ΔΑΔ-ΜΠΑ είναι λιγότερο πιο πιθανό να λάβουν 

διάγνωση από το DSM 5 από ότι από το DSM-IV. Άλλες έρευνες αναφέρουν ότι οι γυναίκες, τα 

νέα παιδιά και τα άτομα με γνωστικές διαταραχές που είχαν διάγνωση από το DSM-IV 

τακτοποιηθήκαν δυσανάλογα με τα κριτήρια του DSM 5. Ο λόγος που τα άτομα (39%) με 

διάγνωση από το DSM-IV δεν έλαβαν διάγνωση από το DSM 5, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν 

και από τα τρία κριτήρια στον τομέα της επικοινωνίας του DSM 5. (Harker & Stone, 2014) 

Σύμφωνα με το IDEA, «Αυτισμός σημαίνει μια αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει 

σημαντικά τη λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση, γενικά 

είναι εμφανής πριν τα τρία έτη, που επηρεάζει δυσμενώς την ακαδημαϊκή επίδοση ενός μαθητή. 

Άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται συχνά με τον αυτισμό είναι η συμμετοχή σε 

επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες και στερεότυπες κινήσεις, αντοχή στην αλλαγή του 

περιβάλλοντος ή στην αλλαγή της καθημερινής ρουτίνας και ασυνήθιστες αποκρίσεις σε 

αισθητηριακές εμπειρίες.» (Auger, 2013) 

Με την έλευση όμως του DSM 5 υπάρχει μία μόνο διαγνωστική ταξινόμηση, η Διαταραχή 

του Φάσματος του Αυτισμού (ΔΦΑ). (Wong, Odom, Hume, Cox, Fettig, Kucharczyk, Brock, 

Plavnick, Fleury & Schultz, 2014) Το DSM 5 χαρακτηρίζει ένα άτομο με ΔΦΑ που έχει επίμονη 

ζημιά στην αμοιβαία επικοινωνία, περιορισμένη συμπεριφορά και δραστηριότητα. (Auger, 2013) 

Η ΔΦΑ συμπεριλαμβάνεται στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και «χαρακτηρίζεται από ένα 

φάσμα ασυνήθιστων συμπεριφορών που περιλαμβάνουν ελλείμματα στην κοινωνική 

επικοινωνία και στην αλληλεπίδραση σε πολλαπλά περιβάλλοντα και περιορισμένα και 

επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες.» (Barlati, Deste, 
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Ariu & Vita, 2016) Σύμφωνα με το DSM 5, τα άτομα τα οποία έχουν ελλείμματα στην 

κοινωνική επικοινωνία αλλά των οποίων τα συμπτώματα δεν ικανοποιούν τα κριτήρια για τη 

ΔΦΑ, αξιολογούνται για τη διαταραχή κοινωνική επικοινωνίας. (Dallas, Ramisch & McGowan, 

2015) Τα κοινά στοιχεία του αρχικού αυτισμού (IDEA) και του DSM 5 είναι ότι και οι δύο 

ορισμοί περιλαμβάνουν συμπτώματα στην επικοινωνία, στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, 

επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, στερεότυπες κινήσεις, αντοχή στην αλλαγή και 

ασυνήθιστη αισθητηριακή απόκριση. (Harker & Stone, 2014) 

Η ΔΦΑ ορίζεται από ένα σύνολο συμπεριφορών και μπορεί να κυμαίνονται από το πολύ 

ήπιο στο σοβαρό. Ακολουθούν ορισμένοι δείκτες της ΔΦΑ που αναγνωρίστηκαν στη Δημόσια 

Διαδικτυακή Κατάρτιση στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας (Public Health Training Network 

Webcast).  

Πιθανοί δείκτες της Διαταραχής του Φάσματος του Αυτισμού: 

 Δεν κάνουν χειρονομίες με νόημα ή δεν δείχνουν μέχρι την ηλικία ενός έτους 

 Δεν λένε μία λέξη μέχρι τους 16 μήνες 

 Δεν συνδυάζουν δύο λέξεις μέχρι δύο χρονών 

 Χάνουν τις γλωσσικές ή κοινωνικές δεξιότητες 

 Έχουν φτωχή βλεμματική επαφή 

 Δείχνουν να μην ξέρουν πώς να παίζουν με τα παιχνίδια 

 Παρατάσσουν σε υπερβολικό βαθμό τα παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα 

 Είναι προσκολλημένοι σε ένα παιχνίδι ή αντικείμενο 

 Δεν χαμογελούν 

 Μερικές φορές έχουν προβλήματα ακοής 

(Strock, 2007) 

 

1.3. Διάγνωση 

 

Η ΔΦΑ αρχίζει να εκδηλώνεται μέσω αναπτυξιακής πορείας. Ορισμένοι γονείς μπορεί να 

κατανοούν από πολύ νωρίς ότι συμβαίνει κάτι λάθος με το παιδί τους, ενώ άλλοι δεν κατανοούν 

ότι το παιδί τους αποτελεί πρώιμη έκφραση της ΔΦΑ. Όταν τα παιδιά διαγιγνώσκονται με ΔΦΑ, 

παρατηρούνται ελλείμματα στην κοινωνική ανάπτυξη. (Auger, 2013) 
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Μία εξονυχιστική και λεπτομερής διάγνωση παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη 

συμπεριφορά και την ανάπτυξη του παιδιού. Μπορεί να δημιουργήσει ένα χάρτη για 

προγράμματα παρέμβασης αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες και παρέχοντας πληροφορίες για τις 

ανάγκες και τις ικανότητες του παιδιού που μπορούν να στοχεύσουν σε ένα αποτελεσματικό 

πρόγραμμα παρέμβασης. 

(http://www.autismspeaks.org/docs/100_day_kit_for_school_age_children_final_small.pdf) Τα 

προγράμματα παρέμβασης για τη ΔΦΑ περιλαμβάνουν συμπεριφορικές, ιατρικές, εκπαιδευτικές 

και εναλλακτικές προσεγγίσεις. (McPheeters, Weitlauf, Vehom, Taylor, Sathe, Krishnaswami, 

Fonnesbeck & Warren, 2016) Η διάγνωση της ΔΦΑ δε γίνεται με τη χρήση κάποιου γενετικού ή 

ιατρικού τεστ. Οι κλινικοί γιατροί βασίζονται στην παρατήρηση της συμπεριφοράς και τη χρήση 

ενός σταθμισμένου διαγνωστικού εργαλείου. Η διάγνωση γενικά περιλαμβάνει τα εξής βήματα, 

παρακολούθηση και μία περιεκτική αξιολόγηση από μία πολυεπιστημονική ομάδα. (Alexander, 

Clemens, Gilbert & McBreen, 2000) 

Μερικά εργαλεία παρακολούθησης που έχουν αναπτυχθεί για τη συγκέντρωση πληροφοριών 

σχετικά με την κοινωνική και την επικοινωνιακή ανάπτυξη του παιδιού είναι το CHAT 

(Checklist of Autism in Toddlers), M-CHAT (the modified Checklist for Autism in Toddlers), 

STAT (Screening Tool for the Autism in Two-Year-Olds) και το SCQ (Social Communication 

Questionnaire). Ορισμένα εργαλεία παρακολούθησης στηρίζονται στις απαντήσεις του γονέα σε 

ένα ερωτηματολόγιο και άλλα στηρίζονται σε συνδυασμό της αναφοράς του γονέα και της 

παρατήρησης. Τα κλειδιά αντικείμενα σε αυτά τα εργαλεία που διαφοροποιούν τα παιδιά με 

ΔΦΑ με άλλα παιδιά πριν την ηλικία των δύο χρονών περιλαμβάνει το παιχνίδι προσποίησης και 

την υπόδειξη. Τα εργαλεία παρακολούθησης δεν παρέχουν διάγνωση αλλά εκτιμούν την ανάγκη 

για παραπομπή για πιθανή διάγνωση της ΔΦΑ. (Strock, 2007) 

Όσον αφορά το δεύτερο βήμα, η αξιολόγηση από μία πολυεπιστημονική ομάδα αποτελείται 

από έναν ψυχολόγο, νευρολόγο, ψυχίατρο, λογοθεραπευτή ή άλλους ειδικούς που 

διαγιγνώσκουν παιδιά με ΔΦΑ. Λόγω της εμπλοκής νευρολογικών ή γενετικών προβλημάτων 

στη ΔΦΑ, μία περιεκτική εκτίμηση θα έπρεπε να απαιτεί νευρολογική και γενετική αξιολόγηση, 

μαζί με ένα γνωστικό και γλωσσικό τεστ σε βάθος. Μέτρα που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι 

το ADI-R (Autism Diagnosis Interview-Revised), το ADOS-G (Autism Diagnostic Observation 

Schedule) και το CARS (Childhood Autism Rating Scale). Το ADI-R είναι μία δομημένη 

συνέντευξη που περιέχει περισσότερα από 100 αντικείμενα και διεξάγεται με έναν φροντιστή. 

Αποτελείται από τέσσερις κύριους παράγοντες που είναι η επικοινωνία του παιδιού, η κοινωνική 
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αλληλεπίδραση, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και συμπτώματα από την έναρξη της 

συμπεριφοράς τους. Το ADOS-G είναι ένα παρατηρητικό μέτρο που πιέζει τις κοινωνικο-

επικοινωνιακές συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να είναι ασυνήθιστες ή καθυστερημένες στα 

παιδιά με ΔΦΑ. Το CARS βοηθά να εκτιμήσει τις κινήσεις του σώματος του παιδιού, την 

προσαρμογή στην αλλαγή, την ακουστική ανταπόκριση, τη λεκτική επικοινωνία και τη σχέση με 

τους ανθρώπους και είναι κατάλληλο για τα παιδιά που είναι πάνω από δύο χρονών. Ο 

εξεταστής παρατηρεί το παιδί και αποκτά σχετικές πληροφορίες από τους γονείς. Η 

συμπεριφορά του παιδιού αξιολογείται σε μία βάση που βασίζεται στην απόκλιση από την 

τυπική συμπεριφορά των παιδιών στην ηλικία. 

Πολύ σημαντικά για την αξιολόγηση ενός παιδιού με αναπτυξιακή καθυστέρηση είναι η 

αξιολόγηση της ακοής και ο έλεγχος για παρουσία μολύβδου. Εάν το παιδί υποφέρει από μία 

μόλυνση στο αυτί, μπορεί να συμβεί παροδική απώλεια ακοής. Ο έλεγχος της παρουσίας 

μολύβδου είναι σημαντική για παιδιά που συνέχεια τοποθετούν οτιδήποτε μέσα στο στόμα τους. 

Τα παιδιά συνήθως με ΔΦΑ έχουν υψηλά επίπεδα μολύβδου στο αίμα. 

Η επιστημονική ομάδα έχει σκοπό την εξ ολοκλήρου εκτίμηση του παιδιού, αξιολογώντας 

τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του, καθορίζοντας μία επίσημη διάγνωση. Σε συνάντηση της 

ομάδας με τους γονείς θα γίνει ερμηνεία των αποτελεσμάτων της εκτίμησης. (Strock, 2007) 

Ορισμένες ενδείξεις που μπορεί να φανερώνουν την ύπαρξη της διαταραχής είναι ο φτωχός 

θηλασμός τις πρώτες βδομάδες, ασυνήθιστη καλή και ήρεμη συμπεριφορά ή συνεχές κλάμα, 

αδιαφορία, έντονη δυσφορία στο χάιδεμα, προσκόλληση σε ένα άτομο, αδιαφορία στη μητέρα ή 

σε αυτόν που ασχολείται συνέχεια μαζί του, υπερβολική ενασχόληση με ορισμένα αντικείμενα, 

δε μιμείται, δε χαιρετά αυθόρμητα και δεν απλώνει τα χέρια του να το πάρουν αγκαλιά. (Νότας, 

2005) 

Η εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης σε νεαρά παιδιά στηρίζεται στην αναγνώριση 

της διαταραχής. Γι’ αυτό η διάγνωση σε μικρές ηλικίες παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόγνωση 

και στα αναπτυξιακά αποτελέσματα. (Liu, Li, Zheng, Zaroff, Hall, Li & Hao, 2016) Η πρώιμη 

διάγνωση της ΔΦΑ διευκολύνει ακόμη τη συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα 

παρέμβασης. Μελέτες σχετικά με τα αποτελέσματα της πρώιμης παρέμβασης ανέφεραν 

σημαντική βελτίωση στις δεξιότητες επικοινωνίας, στην κοινωνική συμπεριφορά και στις 

στερεοτυπικές συμπεριφορές. (Rondeau, Klein, Masse, Bodeau, Cohen & Guilé, 2010) Ενώ η 

πρόσφατη αύξηση στην επικράτηση της διαταραχής έχει αποδοθεί στην διεύρυνση της 

διαγνωστικής έννοιας και αυξημένη βεβαίωση των μεθόδων, η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση 
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της ΔΦΑ στον πληθυσμό έχει παίξει σημαντικό ρόλο και έχει συνδεθεί με τη διάγνωση σε 

μικρότερη ηλικία. (Liu, Li, Zheng, Zaroff, Hall, Li & Hao, 2016) 

Η πολυπλοκότητα των αναγκών των ατόμων με ΔΦΑ σημαίνει ότι χρειάζεται μία πλήρης 

διαγνωστική αξιολόγηση των ατομικών τους αναγκών, αντλώντας γνώσεις από ειδικούς και τους 

γονείς. (Bond, Symes, Hebron, Humphrey & Morewood, 2016) Η έναρξη των συμπτωμάτων 

συμβαίνει στην πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο (μετά την ηλικία των τριών χρόνων) αλλά μπορεί 

να μην εκδηλωθούν μέχρι οι κοινωνικές απαιτήσεις υπερβούν κάποιες περιορισμένες 

ικανότητες. (Harker & Stone, 2014)  

 

1.4. Αιτίες της ΔΦΑ 

 

Η αιτιολογία για τη Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού έχει συζητηθεί για πολλές 

δεκαετίες. Η ακριβής αιτία της ΔΦΑ είναι ακόμη άγνωστη. Ορισμένες έρευνες θεωρούν ότι η 

ΔΦΑ ίσως οφείλεται σε γενετικούς ή σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Άλλες πάλι προτείνουν 

ότι είναι συνδυασμός τριών παραγόντων, γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και 

νευρολογικής ανάπτυξης. (Lubin, 2015) 

Πρόσφατες έρευνες αναφέρουν ότι η ΔΦΑ είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που 

οφείλεται σε μία πολύπλοκη αλληλεπίδραση ανάμεσα σε γενετικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. Ο τρόπος όμως που αυτοί οι παράγοντες οδηγούν σε προβλήματα συμπεριφοράς 

όσον αφορά τη ΔΦΑ, δεν παραμένει ξεκάθαρος. (Kylliäinen, Jones, Gomot, Warreyen & Falck-

Ytter, 2014) 

Οι επιστήμονες βρήκαν σπάνιες αλλαγές γονιδίων ή μεταλλάξεις που σχετίζονται με τη 

ΔΦΑ. Αναγνώρισαν περισσότερα από 100 γονίδια που είναι επικίνδυνα για ΔΦΑ. Στο 15% των 

περιπτώσεων μπορεί να βρεθεί μία συγκεκριμένη γενετική αιτία του ατόμου με ΔΦΑ. Στις 

περισσότερες όμως περιπτώσεις συνδυάζονται γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Μερικοί θεωρούν ότι η ΔΦΑ μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα ελλείμματος στο βασικό σύστημα του εγκεφάλου, έχοντας ως αποτέλεσμα την κακή 

προγεννητική ανάπτυξη του νεοκαρτέρου και τα υπο-φλοιώδη αισθητηριακά και κινητικά 

συστήματα. Αυτά τα μέρη είναι πολύ σημαντικά για τον εγκέφαλο γιατί βοηθούν πολλές 

σημαντικές ικανότητες μετά τη γέννηση όπως συγκέντρωση πληροφοριών, συντονισμό 

συμπεριφοράς και γνώση. Άλλοι θεωρούν ότι η ΔΦΑ συνδέεται με γενετικούς παράγοντες. Σε 

μία έρευνα των Bauman και Kemper μελετήθηκαν 21 ομοιογενή ζεύγη πανομοιότυπων και 
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αδελφικών διδύμων όπου ένα από τα δίδυμα ταίριαζε με τα κριτήρια της ΔΦΑ. Το 36% των 

πανομοιότυπων διδύμων διαγνώστηκαν με ΔΦΑ ενώ κανένα από τα αρσενικά δίδυμα δεν ήταν 

συμβατά για τη διαταραχή, όπου ένα από τα δίδυμα ικανοποιούσε τα κριτήρια για τη διαταραχή. 

(Engel, 2011) 

Ορισμένες μελέτες εστιάζουν στην περιγεννητική περίοδο αναζητώντας πιθανούς 

παράγοντες στους οποίους μπορεί να οφείλεται η ανάπτυξη της ΔΦΑ. Περιγεννητικοί 

παράγοντες που ίσως συνδέονται με την ανάπτυξη της ΔΦΑ είναι τα δυσμενή μαιευτικά 

γεγονότα, η ηλικία κυοφορίας, ο τρόπος του τοκετού, οι εγγενείς δυσμορφίες, το χαμηλό βάρος 

γέννησης, η μητρική χρήση φαρμάκων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και η μητρική ηλικία. 

Υπάρχουν έρευνες όμως που δε θεωρούν τους περιγεννητικούς παράγοντες μοναδικούς για την 

ανάπτυξη της ΔΦΑ αλλά ότι είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. (Cassimos, Syriopoulou-

Delli, Tripsianis & Tsikoulas, 2015) 

Ο Leo Kanner, ο ψυχίατρος που πρώτος περιέγραψε τον αυτισμό ως μία μοναδική 

κατάσταση το 1943, πίστευε ότι οφειλόταν στις ψυχρές μητέρες που δεν αγαπούν. Αυτή η κακή 

παρερμηνεία διαιωνίστηκε από τον Bruno Bettelheim, γνωστός καθηγητής στην παιδική 

ανάπτυξη. Αργότερα, τη δεκαετία του 1960 και 1970, ο πατέρας ενός γιου με ΔΦΑ που 

δημιούργησε την Κοινωνία Αυτισμού της Αμερικής (Autism Society of America) και το 

Ερευνητικό Ινστιστούτο Αυτισμού (Autism Research Institute), ο Bernard Rimland, διέψευσε 

ότι ο αυτισμός προκαλείται από ψυχρούς γονείς αλλά ότι είναι μία βιολογική διαταραχή. 

(http://www.autismspeaks.org/docs/100_day_kit_for_school_age_children_final_small.pdf) Σε 

καμία περίπτωση η σχέση μητέρας παιδιού, πατέρα παιδιού καθώς και με τα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειας, δεν αποτελεί αιτία που προκαλεί τη ΔΦΑ αλλά είναι σημαντική για την ανάπτυξη 

του παιδιού. (Νότας, 2005) 

 

1.5. Συχνότητα της ΔΦΑ 

 

Η Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού μπορεί να βρεθεί σε όλους τους πολιτισμούς και 

σε όλα τα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, με αναλογία των αγοριών προς τα κορίτσια με ΔΦΑ 

να είναι 4 προς 1. (Alexander, Clemens, Gilbert & McBreen, 2000) 

Η ΔΦΑ υπολογίστηκε να συμβαίνει σε 4-5 παιδιά ανάμεσα σε 10.000 πριν το 1985. (Zhang 

& Wheeler, 2011) Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η επικράτηση της ΔΦΑ έχει αυξηθεί σημαντικά, 

με άνοδο από 2 ανά 10.000 το 1990 ανάμεσα σε 1 στα 50 και 1 στα 88 παιδιά σύμφωνα με 
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πρόσφατη αναφορά από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθένειας. Η ΔΦΑ διαγιγνώσκεται 

τρεις φορές πιο συχνά σε αγόρια παρά σε κορίτσια. Η νοητική καθυστέρηση θεωρείται  ότι είναι 

μία κατάσταση που τυπικά συνοδεύει τη ΔΦΑ. (Wong, Odom, Hume, Cox, Fettig, Kucharczyk, 

Brock, Plavnick, Fleury & Schultz, 2014) 

Μια πρόσφατη κριτική άρθρου από τους Elsabbagh κ.ά. (2012) αξιολόγησε περισσότερες 

από 600 επιδημιολογικές έρευνες και αναφορές της ΔΦΑ διεθνώς. Βρήκαν ότι το ποσοστό 

συχνότητας της ΔΦΑ παγκοσμίως είναι 0.62 στα 100. Αν και υπήρχαν αποκλίσεις ανάμεσα στις 

χώρες, η διάγνωση της ΔΦΑ δεν βρέθηκε να αντανακλά πολιτισμικούς, γεωγραφικούς και 

κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Στα δεδομένα βέβαια βρέθηκε ότι δεν ήταν δυνατή 

πλήρως η εξερεύνηση αυτών των σχέσεων. (Bond, Symes, Hebron, Humphrey & Morewood, 

2016) 

Το Μάρτιο του 2014 ήρθαν στο φως στατιστικά στοιχεία για τη ΔΦΑ από τα Αμερικανικά 

Κέντρα Ελέγχου Νόσων, σύμφωνα με τα οποία 1 στα 68 Αμερικανάκια ανήκουν στη διαταραχή 

του φάσματος του αυτισμού, μια δεκαπλάσια αύξηση μέσα σε 40 χρόνια. Οι μελέτες δείχνουν 

ακόμη ότι η ΔΦΑ είναι πιο συχνή στα αγόρια παρά στα κορίτσια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής υπολογίζεται ότι 1 στα 42 αγόρια και 1 στα 189 κορίτσια διαγιγνώσκονται με ΔΦΑ. Η 

ΔΦΑ επηρεάζει πάνω από δύο εκατομμύρια άτομα στις Η.Π.Α. και δέκα άτομα παγκοσμίως, με 

τα ποσοστά επικράτησης να αυξήθηκαν 10% με 17% ετησίως τα τελευταία χρόνια. 

(http://www.autismspeaks.org/docs/100_day_kit_for_school_age_children_final_small.pdf) 

 

1.6.1. Χαρακτηριστικά ατόμων με ΔΦΑ 

 

Πρόσφατα η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού διαγνώστηκε πάνω σε μία 

συμπεριφορική βάση και ορίζεται από μία συγκεκριμένη ομάδα συμπτωμάτων, η οποία 

περιλαμβάνει βλάβες στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση και εμφάνιση περιορισμένων και 

στερεότυπων μοντέλων συμπεριφοράς. (Kylliäinen, Jones, Gomot, Warreyen & Falck-Ytter, 

2014) Αν και τα άτομα με ΔΦΑ εμφανίζουν παρόμοιες δυσκολίες, η κατάστασή τους τούς 

επηρεάζει διαφορετικά. (SEND, 2012)  

Τα παιδιά με ΔΦΑ εμφανίζουν δυσκολίες σε διάφορους τομείς σε διαφορετικό βαθμό: στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση και κοινωνική γνώση, στην επικοινωνία και στη γλωσσική εξέλιξη, 

στις αισθήσεις (ακοή, όραση, αφή, όσφρηση, γεύση), στη μη λεκτική επικοινωνία, στη σκέψη, 

στην αντίληψη, στο παιχνίδι και στη φαντασία, στην προσοχή, στη μνήμη, στη διαδοχή 
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αλληλουχιών και μοτίβων, στην αντίληψη του χρόνου, στα κίνητρα, στη μίμηση, στην 

κινητικότητα, στην κοινωνική μεσολάβηση (εύρεση λύσεων μέσω καθοδήγησης), στην επίλυση 

προβλημάτων (μαθαίνουν μία στρατηγική και δυσκολεύονται να γενικεύουν τις γνώσεις σε 

καινούριες καταστάσεις και προβλήματα) και στα συνδεδεμένα προβλήματα (σύνδεση των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΔΦΑ μεταξύ τους). (Συριοπούλου-Δελλή, σελ. 53-

57, 2016) 

Τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά του φάσματος του αυτισμού περιλαμβάνουν δυσκολίες 

στην κοινωνική αλληλεπίδραση, καθυστερημένη ή περιορισμένη ανάπτυξη στην επικοινωνία 

καθώς και περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων. Επίσης, τα άτομα με ΔΦΑ ίσως να βιώνουν 

καθυστέρηση ή να έχουν ελλείμματα στην ανάπτυξη της κινητικότητάς τους. Είναι πιο πιθανόν 

ακόμη να δυσκολεύονται στην ισορροπία, στο βάδισμα, στη σταθερότητα της στάσης, στην 

ευλυγισία και στην ταχύτητα των κινήσεων. (Ashbaugh, Ence, Koegel, Lang, Regester & Smith, 

2009) Τα παιδιά με ΔΦΑ μπορεί να έχουν προβλήματα με την ακοή, την όραση και το σώμα 

καθώς ακόμη υπάρχει πιθανή επικάλυψη με άλλες αναπτυξιακές ασθένειες όπως Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), δυσλεξία, επιληψία, άγχος και 

κατάθλιψη. Μπορεί ακόμη να δυσκολεύονται στο φαγητό και στον ύπνο. (Bond, Symes, 

Hebron, Humphrey & Morewood, 2016) 

Τα παιδιά με ΔΦΑ δεν ακολουθούν την πορεία των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Σε μερικά 

παιδιά τα ίχνη των προβλημάτων μπορεί να μη φαίνονται από τη γέννηση. Τα προβλήματα στην 

επικοινωνία γίνονται εμφανή όταν η ανάπτυξη του παιδιού καθυστερεί σε σχέση με άλλα παιδιά. 

Συχνά στην ηλικία των 12 με 36 μηνών, η ασυνήθιστη συμπεριφορά και ο τρόπος που 

συμπεριφέρονται σε άλλα άτομα γίνονται εμφανείς. Ορισμένοι γονείς αναφέρουν ότι η αλλαγή 

αυτή γίνεται ξαφνικά και τα παιδιά τους συμπεριφέρονται παράξενα, απορρίπτουν τους 

ανθρώπους και χάνουν τη γλώσσα τους ή τις δεξιότητες που απέκτησαν. (Strock, 2007) 

Ακόμη και τα άτομα με Asperger δυσκολεύονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση και 

ακολουθούν μια σειρά από στερεότυπες και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες και 

συμπεριφορές. Οι στερεότυπες συμπεριφορές περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες ιδιομορφίες 

όπως τσιμπήματα με το δάχτυλο, κούνημα ολόκληρου του σώματος και επαναλαμβανόμενες 

κινήσεις με αντικείμενα. Τα παιδιά με ΔΦΑ μπορεί ακόμη να αναπτύσσουν προκλητική 

συμπεριφορά όπως ουρλιαχτά και δαγκώματα, δημιουργώντας εμπόδια για την εκπαίδευση και 

την ευημερία τους. (Crollick, Mancil & Stopka, 2006) Η επίγνωση των πιθανών τραυματικών 

συνεπειών της συμπεριφοράς τους στον εαυτό τους ή στους άλλους απουσιάζει. Υπάρχει έντονο 
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ενδιαφέρον σε συγκεκριμένα πράγματα, ασυνήθιστη ευαισθησία στις αισθήσεις και 

προσκόλληση στη ρουτίνα και στους κανόνες (Alexander, Clemens, Gilbert & McBreen, 2000). 

Ακόμη παιδιά με ΔΦΑ δυσκολεύονται με την οργάνωση, το οποίο κάνει τη μεταφορά και την 

ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων προκλητική. (McKeating, 2013) 

 

Κοινωνική επικοινωνία και Κοινωνική αλληλεπίδραση 

 

Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στην επικοινωνία. 

Παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στην κατανόηση των συναισθημάτων, στην ικανότητα να 

βρεθούν στη θέση του άλλου και να γνωρίσουν τι αισθάνεται ή τι σκέφτεται ο άλλος. Η γλώσσα 

εσωτερικεύεται. Οπότε τα άτομα με ΔΦΑ παρουσιάζουν γλωσσική δυσκολία αλλά και σε όλες 

τις όψεις της σκέψης και του σχεδιασμού. (Συριοπούλου-Δελλή, 2016, σελ.58) 

Τα νεογνά είναι κοινωνικά όντα από τη στιγμή που γεννιούνται. Χαμογελούν, αρπάζουν το 

δάχτυλο, γυρίζουν στο άκουσμα μιας φωνής και κοιτάζουν επίμονα τους ανθρώπους. Τα παιδιά  

όμως με ΔΦΑ φαίνονται διαφορετικά στους άλλους ανθρώπους και συνήθως προτιμούν να είναι 

μόνα. Δέχονται παθητικά τις αγκαλιές και σπάνια αναζητούν άνεση ή ανταποκρίνονται σε 

εκθέσεις οργής ή αγάπης. Δυσκολεύονται να ερμηνεύουν οτιδήποτε σκέφτονται και νιώθουν οι 

άλλοι. Ακόμη και η ερμηνεία των χειρονομιών και των εκφράσεων του προσώπου τους 

δυσκολεύει. Η δυσκολία της ρύθμισης των συναισθημάτων μπορεί να πάρει τη μορφή ανώριμης 

συμπεριφοράς όπως κλάμα στην αίθουσα ή ξεσπάσματα. (Strock, 2007) Ελλείμματα στην 

κοινωνικο-συναισθηματική αμοιβαιότητα ποικίλουν από ασυνήθιστη κοινωνική προσέγγιση σε 

μειωμένη ανταλλαγή ενδιαφερόντων και συναισθημάτων και αποτυχία στην έναρξη ή 

ανταπόκριση σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. (Harker & Stone, 2014) 

Τα παιδιά με ΔΦΑ έχουν ελλείμματα στην αναγνώριση του προσώπου (Weigelt, Koldewyn 

& Kanwisher, 2011), στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, στη βλεμματική επαφή, στις 

εκφράσεις του προσώπου και στη γλώσσα του σώματος καθώς δεν κατανοούν ακόμη τη χρήση 

των χειρονομιών. (Harker & Stone, 2014) Πολλά παιδιά με ΔΦΑ έχουν σοβαρή καθυστέρηση 

στη γλώσσα και μερικά δεν αναπτύσσουν καθόλου τη γλώσσα. Υπολογίζεται ότι το 35-40% των 

παιδιών με ΔΦΑ δεν αναπτύσσουν τη λειτουργική χρήση της γλώσσας αλλά με πρώιμη 

παρέμβαση μερικά αποκτούν γλώσσα μέχρι την ηλικία των 5 ετών. (Engel, 2011) Δυσκολίες 

υπάρχουν στην ανάπτυξη, τη διατήρηση και την κατανόηση των σχέσεων και στη δημιουργία 
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φίλων. Δεν μπορούν ακόμη να κατανοήσουν τον τρόπο που προσαρμόζεται η συμπεριφορά 

ανάλογα με το κοινωνικό περιεχόμενο. (Harker & Stone, 2014) 

Οι δυσκολίες όσον αφορά την κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ότι τα άτομα με ΔΦΑ δεν 

κατανοούν τη συμπεριφορά των άλλων ατόμων, το οποίο πηγάζει από την ανικανότητα να 

ερμηνεύουν τα κοινωνικά και συναισθηματικά σημάδια των άλλων μέσω της βλεμματικής 

επαφής και εκφράσεων του προσώπου. (Sowa & Meulenbroek, 2012) Τα παιδιά με ΔΦΑ 

δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν τις εκφράσεις του προσώπου, να αναγνωρίσουν και να 

διαχειριστούν συναισθηματικές καταστάσεις, το άγχος και την ανησυχία καθώς ακόμη να 

κατανοήσουν την προοπτική ενός άλλου ατόμου ή τον τρόπο που επηρεάζει η συμπεριφορά τους 

τα άλλα άτομα. 

Δυσκολίες συναντούν και στη χρήση της γλώσσας, το λεξιλόγιό τους είναι φτωχό ενώ δεν 

μπορούν να συντάξουν προτάσεις και να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα για κοινωνικό σκοπό. 

Αυτό που χαρακτηρίζει τα παιδιά με ΔΦΑ είναι η ηχολαλία. Δηλαδή η επανάληψη λέξεων ή 

φράσεων που ακούν χωρίς να γνωρίζουν τη σημασία τους. Γνωρίζουν μόνο την κυριολεκτική 

σημασία των λέξεων κι όχι τη χρήση τους στο μεταφορικό λόγο. (Alexander, Clemens, Gilbert 

& McBreen, 2000) Συχνά χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ασυνήθιστο τρόπο. Δεν μπορούν να 

συνδυάσουν λέξεις για να σχηματίσουν προτάσεις με νόημα. Ορισμένα παιδιά μιλούν με μία 

μόνο λέξη ενώ άλλα επαναλαμβάνουν την ίδια φράση (ηχολαλία). Ενώ είναι δύσκολο να 

καταλάβεις τι λένε τα παιδιά με ΔΦΑ, δύσκολο είναι ακόμη να κατανοήσεις και τη γλώσσα του 

σώματός τους. Οι κινήσεις, οι χειρονομίες και οι εκφράσεις του προσώπου τους δεν ταιριάζουν 

με ό,τι λένε. Επίσης ο τόνος της φωνής τους δεν αντανακλά τα συναισθήματά τους. Έτσι δεν 

επιτρέπουν στα άλλα άτομα να γνωρίζουν τι χρειάζονται. Γι’ αυτό φωνάζουν ή αρπάζουν ό,τι 

χρειάζονται. Όσο μεγαλώνουν γνωρίζουν περισσότερο τις δυσκολίες που έχουν για να 

καταλάβουν τους άλλους αλλά και τα ίδια να γίνουν κατανοητά, με αποτέλεσμα να γίνονται 

θυμωμένα και μελαγχολικά. (Strock, 2007) Οι συναισθηματικές εκφράσεις είναι η βασική πηγή 

πληροφορίας της συναισθηματικής κατάστασης του πομπού. (Uljarevic & Hamilton, 2012) 

Η Θεωρία του Νου (Theory of Mind) χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ανικανότητα 

των ατόμων με ΔΦΑ να κατανοήσουν τα πιστεύω, τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις για τους 

άλλους καθώς και τη δυσκολία που έχουν να συνδέσουν τις ψυχικές καταστάσεις και τις 

ακόλουθες συμπεριφορές. Είναι δύσκολο για παράδειγμα για τα παιδιά με ΔΦΑ να κατανοούν 

συναισθήματα όπως ενοχή, υπερηφάνεια, αμηχανία, έκπληξη και μοναξιά και συνήθως δεν 

καταλαβαίνουν τους κανόνες και τις κοινωνικές νόρμες. Σπάνια αρχίζουν μια συζήτηση και 
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συναντούν προβλήματα στη μίμηση, τις δεξιότητες παιχνιδιού και στην αποκριτικότητα σε 

άλλους. (Engel, 2011) 

 

Περιορισμένη και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες 

 

Η διαταραχή της επικοινωνίας μπορεί να εξηγήσει τις επαναλαμβανόμενες και στερεότυπες 

κινήσεις, χρήση αντικειμένων και λόγου που είναι χαρακτηριστικό των παιδιών με ΔΦΑ. 

(Harker & Stone, 2014) Εξαιτίας των στερεοτυπικών συμπεριφορών τους απομονώνονται, 

εμποδίζοντας το παιδί με ΔΦΑ να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες. (Engel, 2011) Η 

περιορισμένη και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά μπορεί να περιλαμβάνει στερεότυπες 

κινήσεις, στερεότυπη χρήση αντικειμένων ή λόγου (επαναλαμβανόμενο παιχνίδι, ηχολαλία, 

ιδιοσυγκρασιακός λόγος), επιμονή στην ομοιότητα, προσκόλληση στη ρουτίνα (άγχος σε μικρές 

αλλαγές του προγράμματος, συγκεκριμένος τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς, εκτέλεση 

δραστηριοτήτων με συγκεκριμένο τρόπο), έντονη απασχόληση με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα 

(προσκόλληση σε αντικείμενα) και αισθητηριακές ευαισθησίες (π.χ. ευαισθησία στο θόρυβο, 

γοητεία από αντικείμενα). (McPheeters, Weitlauf, Vehom, Taylor, Sathe, Krishnaswami, 

Fonnesbeck & Warren, 2016) 

Η προσκόλληση σε ρουτίνες, η εμμονή στην ομοιότητα, περιορισμένα, σταθερά 

ενδιαφέροντα όπως προσκόλληση σε συγκεκριμένα αντικείμενα καθώς και υπερπληθωρισμός ή 

υποαντιδραστικότητα σε αισθητήρια ή ασυνήθιστα ενδιαφέροντα, σε αισθητικές πτυχές του 

περιβάλλοντος (δυσμενή ανταπόκριση σε ήχους, υπερβολική όσφρηση και αφή) παρατηρούνται 

πολύ συχνά σε παιδιά με ΔΦΑ. (Harker & Stone, 2014) Οι στερεοτυπικές συμπεριφορές μπορεί 

να εκφράζονται ακόμη με προφορικούς ή φωνητικούς ήχους. Οι Koegel και Koegel κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι μερικά παιδιά μπορούν να μάθουν τεχνικές αυτό-παρακολούθησης για να 

ελέγχουν τις στερεοτυπικές συμπεριφορές τους. (Engel, 2011) 

Τα παιδιά περνούν ώρες παρατάσσοντας τα παιχνίδια τους με συγκεκριμένο τρόπο. Εάν 

κάποιος τα μετακινήσει, τότε θα αναστατωθούν. Οποιαδήποτε αλλαγή στη ρουτίνα τους (γεύμα, 

ντύσιμο, μπάνιο) μπορεί να τους ενοχλήσει. Η ομοιότητα στη ρουτίνα τους προσφέρει 

σταθερότητα στο χάος που επικρατεί. Μπορεί ακόμη να απασχολούνται με ένα συγκεκριμένο 

μόνο θέμα. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουν την εμμονή να μάθουν για τα τρένα ή τους φάρους. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει συχνά με τα σύμβολα, τους αριθμούς και τα επιστημονικά θέματα. 

(Strock, 2007) 
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Συναισθηματική λειτουργία 

 

Τα παιδιά με ΔΦΑ πάσχουν από κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, ανησυχία και ψυχωτικές 

διαταραχές. Το ένα τρίτο των παιδιών με ΔΦΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει 

αντικαταθλιπτικά χάπια. Η ευερεθιστότητα είναι κοινή όπως η κρίση ταυτότητας και τα 

προβλήματα ανησυχίας. (Engel, 2011) Τα παιδιά με ΔΦΑ παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα άγχους, 

το οποίο μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους γονείς, καταλήγοντας σε ανησυχία, 

κατάθλιψη και σε συζυγική κατάθλιψη. Η μεγαλύτερη ανησυχία για τα παιδιά με ΔΦΑ είναι ο 

μεγάλος κίνδυνος να πέσουν θύματα bullying. (Peck, 2012) 

 

Κινητικές δυσκολίες 

 

Η καθυστέρηση στην κινητικότητα στα άτομα με ΔΦΑ είναι εμφανής από τη βρεφική ηλικία 

και γίνεται εμφανής με την ηλικία. Οι κινητικές δεξιότητες είναι σημαντικές διότι αποτελούν τη 

βάση για άλλες δεξιότητες όπως η αντίληψη, η ενσωμάτωση των ερεθισμάτων και οι δεξιότητες 

αλληλουχίας. (Engel, 2011) Τα παιδιά με ΔΦΑ έχουν δυσκολίες στην ισορροπία, στη 

σταθερότητα της στάσης, στο βάδισμα, στην ευελιξία των αρθρώσεων και στην ταχύτητα της 

κίνησης. (Lang, Koegel, Ashbaugh, Regester, Ence & Smith, 2010) Σύμφωνα με τους Schmitz, 

Martineau, Barthelemy και Assainte (2003), τα κινητικά προβλήματα πηγάζουν από τη δυσκολία 

της οργάνωσης των κινητικών δραστηριοτήτων προς ένα στόχο καθώς και προβλήματα 

προνοητικής λειτουργίας. Οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν κινητικά 

προβλήματα για τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού είναι η ‘απραξία’, η ‘δυσπραξία’ και 

η ‘praxis’, όροι που δηλώνουν τη δυσκολία του ατόμου στο σχεδιασμό της κίνησης και στην 

αντίληψη. Ο Kanner περιέγραψε τα πρώτα παιδιά με αυτισμό ως αδέξια. Οι κινήσεις τους είναι 

αμήχανες, ο μυϊκός τόνος χαμηλός, οι κινητικές κινήσεις τους επαναλαμβανόμενες ενώ 

συναντούν ακόμη οπτικο-κινητικές δυσκολίες, έχουν φτωχή ισορροπία και έλλειψη κινητικού 

συντονισμού. Ακόμη και η συμμετοχή σε παιχνίδια με τους συνομηλίκους τους καθίσταται 

δύσκολη. 

Η καθυστέρηση στην κινητική ανάπτυξη τον πρώτο χρόνο είναι κοινή για τα παιδιά με ΔΦΑ. 

Η καθυστερημένη έναρξη ή η απουσία του μπουσουλητού, το να κάθεσαι χωρίς υποστήριξη, το 

ανέβασμα σε μία σταθερή θέση και η καθυστερημένη έναρξη στο περπάτημα είναι 

χαρακτηριστικά της καθυστέρησης της κινητικής ανάπτυξης. (Engel, 2011) 
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Δεξιότητες παιχνιδιού 

 

Το παιχνίδι απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες οι οποίες δυσκολεύουν το παιδί με ΔΦΑ, όπως 

το κοινωνικό κίνητρο, την κοινωνική εμπειρία και την κατανόηση της χρήσης της λειτουργικής 

χρήσης της γλώσσας και ευελιξίας. Το παιχνίδι σε παιδιά με ΔΦΑ χαρακτηρίζεται από 

επανάληψη, απομόνωση και έλλειψη φαντασίας. Δυσκολίες υπάρχουν και στο συμβολικό 

παιχνίδι. Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι ικανά να ακολουθούν οδηγίες για να χρησιμοποιήσουν τα 

παιχνίδια συμβολικά αλλά ταυτόχρονα δείχνουν ανικανότητα για να παίξουν με τα παιχνίδια 

συμβολικά. (Engel, 2011) 

 

1.6.2. Σωματικές και ιατρικές διαταραχές που συνοδεύουν τη ΔΦΑ 

 

Αισθητηριακά προβλήματα 

 

Οι αισθητηριακές ανωμαλίες επικρατούν περισσότερο σε παιδιά με ΔΦΑ παρά σε παιδιά με 

άλλες αναπτυξιακές καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα βιώνουν δυσκολίες στην οπτική, ακουστική, 

απτική ή οσφρητική εισροή. (Engel, 2011) Πολλά παιδιά με ΔΦΑ βιώνουν με ασυνήθιστο τρόπο 

τα αισθητήρια ερεθίσματα. Αυτό οφείλεται στη δυσκολία της επεξεργασίας και ενσωμάτωσης 

των αισθητηριακών πληροφοριών. Όραση, ακοή, αφή, οσμή, γεύση, η αίσθηση της κίνησης 

(αιθουσαίου συστήματος) και η αίσθηση της θέσης όλα επηρεάζονται. Ενώ μερικές πληροφορίες 

λαμβάνονται φυσιολογικά, μπορεί να αντιλαμβάνονται διαφορετικά σε σημείο που να βιώνονται 

επώδυνα, δυσάρεστα ή μπερδεμένα από ένα παιδί με Αισθητική Δυσλειτουργία Ολοκλήρωσης 

(Sensory Integration Dysfunction), η οποία θεραπεύεται με εργοθεραπεία. 

(http://www.autismspeaks.org/docs/100_day_kit_for_school_age_children_final_small.pdf) 

Όταν οι αντιλήψεις των παιδιών είναι ακριβείς, μπορούν να μάθουν από το τι βλέπουν, 

νιώθουν ή ακούν. Όταν όμως οι αισθητηριακές πληροφορίες είναι ελαττωματικές, οι εμπειρίες 

για τον κόσμο μπορεί να τα προκαλέσει σύγχυση. Μερικά παιδιά είναι ευαίσθητα σε 

συγκεκριμένους ήχους, γεύσεις, υφές και μυρωδιές. Μπορεί να βρουν την αίσθηση των ρούχων 

που αγγίζουν το δέρμα τους ανυπόφορη ή μερικοί ήχοι να είναι ενοχλητικοί όπως αυτός της 

σκούπας ή της καταιγίδας. Μπορεί ακόμη να αγνοούν τον πόνο ή το υπερβολικό κρύο. Αν ένα 

παιδί με ΔΦΑ πέσει και χτυπήσει τον ώμο του, μπορεί να μην κλάψει. (Strock, 2007) 
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Αλλεργικές διαταραχές 

 

Οι αλλεργικές διαταραχές επικρατούν σημαντικά στη ΔΦΑ και επηρεάζουν την ανάπτυξη ή 

τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και προβληματικές συμπεριφορές τουλάχιστον στο 

υποσύνολο των ατόμων που επηρεάζονται. Επιπλέον φαίνεται να υπάρχει σχέση ανάμεσα στη 

συχνότητα και τη σοβαρότητα των αλλεργικών εκδηλώσεων και σοβαρότητας του αυτισμού, 

όπου οι αλλεργικές ασθένειες φαίνεται να συνδέονται με τα συμπτώματα της ΔΦΑ, κοινωνική 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία και στερεότυπες συμπεριφορές, καθώς ακόμη με 

υπερκινητικότητα, ανησυχία και ευερεθιστότητα. (Autism Treatment Plus, ESPA Research & 

Treating Autism, 2014) 

 

Διαταραχή επιληπτικής κρίσης/Επιληψία 

 

Η Διαταραχή Επιληπτικής Κρίσης συμβαίνει όσο και στο ένα τρίτο ατόμων με ΔΦΑ. Η 

επιληψία είναι μία διαταραχή του εγκεφάλου και συμβαίνουν κρίσεις και σπασμοί. Οι ειδικοί 

εικάζουν ότι μερικές εγκεφαλικές ανωμαλίες που συνδέονται με τη ΔΦΑ συμβάλλουν στους 

σπασμούς. Οι ανωμαλίες αυτές μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στην εγκεφαλική 

δραστηριότητα διακόπτοντας τους νευρώνες στον εγκέφαλο. Οι νευρώνες είναι κύτταρα στον 

εγκέφαλο και ο ρόλος τους είναι να επεξεργάζονται και να μεταδίδουν πληροφορίες και να 

στέλνουν σήματα στο υπόλοιπο σώμα. 

(http://www.autismspeaks.org/docs/100_day_kit_for_school_age_children_final_small.pdf) 

 

Γενετικές διαταραχές 

 

Ορισμένα παιδιά με ΔΦΑ έχουν μία αναγνωρίσιμη γενετική κατάσταση που επηρεάζει την 

ανάπτυξη του εγκεφάλου. Οι γενετικές διαταραχές που μπορεί να εμφανίζονται σε παιδιά με 

ΔΦΑ είναι το Σύνδρομο Ευθραύστου Χ, το Σύνδρομο Άγγελος, Σκλήρυνση κατά του Κονδύλου, 

Σύνδρομο Αλληλοεπικάλυψης του χρωμοσώματος 15 και άλλες μονογονιδιακές και 

χρωμοσωμικές διαταραχές. Οι μονογονιδιακές διαταραχές επηρεάζουν το 15% με 20% των 

παιδιών με ΔΦΑ. 

(http://www.autismspeaks.org/docs/100_day_kit_for_school_age_children_final_small.pdf) 
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Γαστρεντερικές διαταραχές 

 

Ορισμένοι γονείς αναφέρουν ότι τα παιδιά τους με ΔΦΑ εμφανίζουν γαστρεντερικά 

προβλήματα. Η ύπαρξη γαστρεντερικών προβλημάτων στα άτομα με ΔΦΑ όπως είναι η 

γαστρίτιδα, χρόνια δυσκοιλιότητα, κωλίτης και οισοφαγίτιδα, είναι άγνωστη. Σύμφωνα με 

έρευνες, 46% με 85% των παιδιών με ΔΦΑ έχουν προβλήματα όπως χρόνια δυσκοιλιότητα ή 

διάρροια. Μία άλλη έρευνα αναφέρει ότι το 70% των παιδιών με ΔΦΑ έχουν ιστορικό 

γαστρεντερικών συμπτωμάτων όπως ασυνήθιστα σημάδια με την κινητικότητα του εντέρου, 

συχνή δυσκοιλιότητα, εμετούς και κοιλιακό άλγος. 

(http://www.autismspeaks.org/docs/100_day_kit_for_school_age_children_final_small.pdf ) 

 

Δυσλειτουργία του ύπνου 

 

Συχνά ακόμη στα παιδιά με ΔΦΑ είναι τα προβλήματα στον ύπνο, τα οποία μπορεί να 

επηρεάσουν ολόκληρη την οικογένεια. Οι διαταραχές στον ύπνο μπορεί να οφείλονται σε 

ιατρικούς λόγους όπως στην αποφρακτική άπνοια ύπνου ή σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 

και απευθυνόμενοι σε ένα γιατρό μπορούν να λυθούν. Στην περίπτωση που η αιτία δεν είναι 

ιατρική, μπορούν να λυθούν με συμπεριφορικές παρεμβάσεις όσον αφορά την «υγιεινή του 

ύπνου», όπως είναι ο περιορισμός της ποσότητας του ύπνου κατά τα διάρκεια της μέρας και ο 

καθορισμός συγκεκριμένων ωρών ύπνου. Στα παιδιά με ΔΦΑ υπάρχει μια ανωμαλία στη 

λειτουργία της μελατονίνης, η οποία επηρεάζει την ικανότητα των παιδιών με ΔΦΑ για να 

κοιμηθούν. 

(http://www.autismspeaks.org/docs/100_day_kit_for_school_age_children_final_small.pdf) 

Συχνά ανησυχίες στον ύπνο των παιδιών με ΔΦΑ παρατηρούνται από τους γονείς, με 

ποσοστό 44%-83%. (Malow, Marzec, McGrew, Wang, Henderson & Stone, 2006) Ακόμη και 

στα παιδιά με μέση νοημοσύνη, τα προβλήματα στον ύπνο στη ΔΦΑ είναι πιο συνηθισμένα και 

σοβαρά από ό,τι είναι στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Αν και οι ανησυχίες των γονιών για τις 

δυσκολίες που έχουν τα παιδιά με ΔΦΑ έχουν μελετηθεί μέσω ερωτηματολογίων ή ημερολογίων 

για τον ύπνο, λίγες μελέτες έχουν συνδέσει τις ανησυχίες αυτές με τα PSG
1
 ευρήματα. 

Μελετώντας τις PSG ανωμαλίες στα παιδιά με ΔΦΑ των οποίων οι γονείς έχουν αναφέρει ότι 

έχουν ανησυχίες στον ύπνο τους, η μελέτη αυτή παρέχει αντικειμενικές αποδείξεις για  
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1Polysomnography (PSG): τύπος μελέτης του ύπνου που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση διαταραχών του ύπνου. 

Το όνομα προέρχεται από ελληνικές και λατινικές ρίζες: το ελληνικό πολύς (polus για "πολλά", που δείχνει πολλά 

κανάλια), το λατινικό somnus ("ύπνος") και το ελληνικό γράφειν. Το polysomnography είναι μια ολοκληρωμένη 

καταγραφή των βιοφυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου. Συνήθως εκτελείται τη 

νύχτα, όταν οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται, αν και μερικά εργαστήρια μπορούν να φιλοξενήσουν 

εργαζόμενους σε βάρδιες και ανθρώπους με διαταραχές ύπνου του κιρκαδιανού ρυθμού και κάνουν τη δοκιμή σε 
άλλες ώρες της ημέρας. Το PSG παρακολουθεί πολλές λειτουργίες του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του 

εγκεφάλου (EEG), των κινήσεων των ματιών (EOG), της μυϊκής δραστηριότητας ή της ενεργοποίησης του 

σκελετικού μυός (EMG) και του καρδιακού ρυθμού (ΗΚΓ) κατά τη διάρκεια του ύπνου. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Polysomnography) 

 

 

διαταραγμένο ύπνο στα παιδιά αυτά. (Malow, Marzec, McGrew, Wang, Henderson & Stone, 

2006) 

Επιπλέον, υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στο διαταραγμένο ύπνο και στην καταστροφική 

συμπεριφορά στα παιδιά με αναπτυξιακές ανικανότητες και τα προβλήματα στον ύπνο 

σχετίζονται ακόμη και με αυτοτραυματικές συμπεριφορές. Στην εφηβεία ο ανεπαρκής ύπνος 

στην παιδική ηλικία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας. (Engel, 2011) 

 

Αλλοτριοφαγία 

 

Η αλλοτριοφαγία είναι μία διατροφική διαταραχή στην οποία τα άτομα τρώνε πράγματα που 

δεν είναι φαγητό. Συνήθως αυτό συμβαίνει σε παιδιά 18 και 24 μηνών το οποίο όμως θεωρείται 

φυσιολογικό. Μερικά παιδιά με ΔΦΑ και με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές τρώνε βρωμιές, 

πηλό, κιμωλία ή τσιπ χρωμάτων. Τα παιδιά συνήθως εμφανίζουν πρηξίματα στα δάχτυλα και θα 

πρέπει να ελέγχονται για ανεβασμένα επίπεδα μολύβδου. 

(http://www.autismspeaks.org/docs/100_day_kit_for_school_age_children_final_small.pdf) 

 

Ψυχική Υγεία 

 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) συχνά εμφανίζεται 

σε παιδιά με ΔΦΑ. Έρευνες δείχνουν ότι 1 στα 5 παιδιά με ΔΦΑ έχουν ΔΕΠΥ και το 30% 

αγωνίζεται με την αγχώδη διαταραχή όπως κοινωνική φοβία, διαταραχή πανικού, άγχος 

αποχωρισμού κι άλλες φοβίες. Τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ περιλαμβάνουν χρόνια προβλήματα 

όπως υπερκινητικότητα, απροσεξία και παρορμητικότητα, τα οποία μπορεί να προέρχονται από 

τη ΔΦΑ. Τα παιδιά με ΔΦΑ εκφράζουν το άγχος και τη νευρικότητα με παρόμοιο τρόπο με τα 
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παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

(http://www.autismspeaks.org/docs/100_day_kit_for_school_age_children_final_small.pdf) 

Πολλά παιδιά με ΔΦΑ μπορεί να έχουν νοητική υστέρηση. Κάποιες περιοχές της ικανότητας 

τους μπορεί να είναι κανονικές ενώ άλλες μπορεί να είναι αδύναμες. Για παράδειγμα, ένα παιδί 

με ΔΦΑ μπορεί να τα πηγαίνει καλά σε ένα τεστ που μετρά τις οπτικές δεξιότητες αλλά όχι σε 

γλωσσικά τεστ. (Strock, 2007) 
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2
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ένταξη και διαπολιτισμικότητα 

 

2.1. Εννοιολογική οριοθέτηση της ένταξης 

 

Διαφορετικότητα σημαίνει αποδοχή και σεβασμός των διαφορών. Η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που σέβεται τη διαφορετικότητα των ατόμων και προωθεί την 

ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καταπολεμώντας τη διάκριση. Κάθε άτομο αξίζει την 

ευκαιρία να μάθει και να φτάσει τις δυνατότητές του. Η αίσθηση του ανήκειν είναι σημαντική 

για κάθε παιδί. (Haiduc, 2009) Η παροχή μιας ποιοτικής εκπαίδευσης είναι δικαίωμα όλων των 

παιδιών. Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να μάθουν άσχετα από τις ικανότητές τους. 

(Kamaralzaman, Yasin & Salleg, 2013) 

Πολλές έρευνες υποστηρίζουν την ένταξη των μαθητών με ΔΦΑ στη γενική εκπαίδευση. 

Ακόμη και μαθητές με ΔΦΑ χαμηλής λειτουργικότητας μπορούν να ενταχθούν στην τάξη με 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, αρκεί να υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη και να παρέχονται οι 

κατάλληλες στρατηγικές. (Evans, 2016) Μαθητές αναφέρουν ότι είναι περισσότερο πρόθυμοι να 

δημιουργήσουν φιλίες με μαθητές με ειδικές ανάγκες που είναι στην τάξη τους. (Stidham, 2015) 

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για την ένταξη· η βασική προϋπόθεση είναι ότι οι μαθητές με 

ειδικές ανάγκες μπορούν να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση στο ίδιο περιβάλλον με τους 

υπόλοιπους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, με υπηρεσίες και υποστήριξη για να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες τους. Επίσης η ένταξη ορίζεται ως η διαδικασία αναγνώρισης, κατανόησης και το 

γκρέμισμα των συνόρων για τη συμμετοχή και την αίσθηση του ανήκειν των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες. Αυτό φυσικά προϋποθέτει την ανάγκη για αλλαγές στο περιβάλλον και στις πρακτικές 

μάθησης έτσι ώστε να απευθύνεται και στην εκπαίδευση των παιδιών με ΔΦΑ. (McKeating, 

2013) Σύμφωνα με τους McLeskey και Waldron (2007) ο στόχος μιας επιτυχημένης ένταξης θα 

έπρεπε να είναι η υποστήριξη όλων των μαθητών στην τάξη με πολλούς τρόπους. (Denning & 

Moody, 2013) 

Αν και τα παιδιά με ΔΦΑ είναι διαφορετικά με διάφορους τρόπους από τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης, αυτό δε σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά θα πρέπει να αποκλείονται από τη γενική 

εκπαίδευση και να ενσωματώνονται σε ειδικά ιδρύματα. Το σχολείο είναι ένας θεσμός που 

απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένου και των παιδιών με ΔΦΑ έτσι ώστε να 
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ενσωματωθούν στην κοινωνία μας (Haiduc, 2009) και σημαντικό ρόλο για την επιτυχή ένταξη 

των μαθητών με ΔΦΑ παίζει ο εκπαιδευτικός. Ενώ όλοι οι μαθητές μπορεί να ωφελούνται 

ακαδημαϊκά και κοινωνικά από τη θετική σχέση με το δάσκαλό τους, οι μαθητές με ΔΦΑ 

αποτελούν πρόκληση για εκείνον. Ο εκπαιδευτικός νιώθει άγχος στη σκέψη αν είναι στη θέση 

να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτών των μαθητών ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες και των υπόλοιπων μαθητών, καθορίζοντας με αυτό τον τρόπο την ποιότητα της σχέσης 

δασκάλου-μαθητή. (Humphrey & Symes, 2011) 

Η τάξη συχνά θεωρείται για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες ένας περιορισμένος χώρος. 

(Laugeson, Ellingsen, Sanderson, Tucci & Bates, 2014) Τα περισσότερα παιδιά με ΔΦΑ 

χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη στο σχολείο λόγω των ελλειμμάτων που έχουν στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία, στη γλώσσα και στην ευελιξία της συμπεριφοράς. Τα άτομα 

με ΔΦΑ δυσκολεύονται να μαθαίνουν σε ομάδες γιατί δυσκολεύονται να λαμβάνουν, να 

επεξεργάζονται και να ανταποκρίνονται σε κοινωνικά σήματα. (Leppert & Probst, 2008) Οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι μαθητές με ΔΦΑ αναζητούν την τελειότητα, είναι μελαγχολικοί, 

επιθετικοί, συναισθηματικά ασταθείς και ανήσυχοι σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. Οι 

χαλαρά διαμορφωμένες αίθουσες και ο κατακλυσμός από άφθονα ερεθίσματα δημιουργούν 

άγχος στα παιδιά με ΔΦΑ. (Auger, 2013) 

Τα παιδιά με ΔΦΑ δεν μπορούν να διδάσκονται με τις διδακτικές πρακτικές που διδάσκονται 

τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Οπότε τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και το σχολείο είναι σημαντικό 

να δημιουργήσουν κατάλληλα περιβάλλοντα για την ένταξη των μαθητών αυτών, στα οποία θα 

μπορούν να συμμετέχουν, τo πρόγραμμα που θα αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός θα είναι 

προβλέψιμο, αποφεύγοντας τις εκπλήξεις και τη χρήση μεταφορών. (Haiduc, 2009) Το καλύτερο 

μέρος για να διδάσκονται οι μαθητές με ΔΦΑ και γενικότερα με ειδικές ανάγκες είναι με τους 

συνομηλίκους τους διότι θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν, να μάθουν και να 

εξασκήσουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους, που δεν έχουν ειδικές ανάγκες. (Hayes, 2014) Σε 

μία έρευνα μάλιστα των Kurth και Mastergeorge βρέθηκε ότι οι μαθητές με ΔΦΑ επιτυγχάνουν 

υψηλότερους βαθμούς στις εξετάσεις όταν διδάσκονται με τους συνομηλίκους τους παρά σε 

αυτοδύναμες τάξεις. (Kopetz & Endowed, 2012) 

Το 2001 το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (NRC) δημοσίευσε προτάσεις για εφαρμογή των 

καλύτερων πρακτικών στην εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 

μαθητές με ΔΦΑ θα έπρεπε να λαμβάνουν εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης σε 

καθημερινή βάση με συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης. Βέβαια δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες 
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που να αποδεικνύουν ότι τα περιβάλλοντα ένταξης για παιδιά με ΔΦΑ είναι άριστα. 

(McKeating, 2013) Παιδιά με ΔΦΑ συχνά χρειάζονται ενίσχυση και κίνητρο για να γίνουν 

ανεξάρτητα. Οι Dawson & Watling βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί που κατανόησαν τα 

χαρακτηριστικά και τις αρχές της διαταραχής, σχεδίασαν και οργάνωσαν διάφορες στρατηγικές. 

(Koegel, Matos-Fredeeen, Lang & Koegel, 2011) 

 

2.2. Εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

 

Η σχέση ανάμεσα στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς επηρεάζει τόσο τη 

συναισθηματική ανάπτυξη και ακαδημαϊκή επίδοση του μαθητή, όσο και τη σχέση του με τους 

συνομηλίκους του. Ανεκτίμητη είναι η σχέση συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και στους 

εκπαιδευτικούς για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής επιτυχίας όλων των μαθητών, πόσο μάλλον 

των παιδιών με ΔΦΑ. Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους 

χαρακτηρίζεται από ενημέρωση των επιδράσεων της προόδου των παιδιών στην οικογένεια 

καθώς και αναγνώριση των σχέσεων συνεργασίας. Οι εκπαιδευτικές στρατηγικές που 

συμβαίνουν στο σπίτι μπορούν να γενικευτούν στο σχολείο, αυξάνοντας την πιθανότητα για 

πρόοδο. (Hays, 2005) Σημαντική είναι εξίσου και η συνεργασία των εκπαιδευτικών με 

διάφορους επαγγελματίες (λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, κ.ά.) για να ανταπεξέλθουν στις 

υποχρεώσεις τους και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών με ΔΦΑ. (Anderson, 2015) 

Μαθητές με ΔΦΑ είναι τρεις φορές περισσότερο να γίνουν θύματα bullying, είναι λιγότερο 

πιθανό να λάβουν κοινωνική υποστήριξη και περισσότερο πιθανό να απορριφθούν από τους 

συνομηλίκους τους. Ακόμη είναι περισσότερο πιθανό να περνούν το διάλειμμα μόνοι τους και 

να συμμετέχουν λιγότερο σε ομαδικές δραστηριότητες με τους συμμαθητές τους. Γι’ αυτό το 

λόγο, για την επιτυχή ένταξη των παιδιών με ΔΦΑ στις αίθουσες, σημαντική είναι η εξασφάλιση 

απαραίτητης εκπαίδευσης και προετοιμασίας των εκπαιδευτικών. (Humphrey & Symes, 2011) 

Επίσης, ειδικά για τα παιδιά με ΔΦΑ μία θετική και υγιής σχέση με το δάσκαλο μπορεί να 

αποτελέσει έναν προστατευτικό παράγοντα απέναντι στους κινδύνους που σχετίζονται με την 

οικογένεια, τις αρνητικές σχολικές εμπειρίες αλλά και την ενσωμάτωση των παιδιών με ΔΦΑ. 

(Prino, Pasta, Giovanna, Gastaldi & Longobardi, 2016) Εξάλλου η κύρια έγνοια των γονέων των 

παιδιών με ΔΦΑ είναι η κοινωνική προσαρμογή τους. (Auger, 2013) Οι προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών για τους μαθητές με ΔΦΑ θα επηρεάσουν τους στόχους, τις μεθόδους και την 
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κατανόηση του ελλείμματος και πιθανόν να έχουν αντίκτυπο στην εκπαιδευτική πρακτική. 

(Mavropoulou & Padeliadu, 2000) 

Η βιβλιογραφία δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αρκετά εκπαιδευμένοι για να παρέχουν 

επαρκή υποστήριξη για τα παιδιά με ΔΦΑ. (Prino, Pasta, Giovanna, Gastaldi & Longobardi, 

2016) Οι εκπαιδευτικοί σπάνια είναι επιστημονικά καταρτισμένοι και οι περισσότεροι δεν έχουν 

το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Η κύρια 

ανησυχία τους είναι η έλλειψη γνώσης, κατανόησης και προετοιμασίας για την ικανοποίηση των 

αναγκών των μαθητών με ΔΦΑ. (Kopetz & Endowed, 2012) Ακόμη και οι εκπαιδευτικοί των 

μαθητών με ΔΦΑ γνωρίζουν λίγα για την εκπαίδευση τέτοιων ατόμων. Επίσης έχουν 

περιορισμένες πληροφορίες για το πώς να συνεργαστούν με τους γονείς των παιδιών αυτών. 

(Hays, 2005) Έρευνες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι για να 

δουλέψουν με μία διαφορετική ομάδα μαθητών. (Finch, Watson, MacGregor & Precise, 2013) 

Τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη διαταραχή φέρνουν σε δύσκολη θέση τους 

εκπαιδευτικούς για να εντάξουν τους μαθητές με ΔΦΑ στην τάξη. (Cassady, 2011) 

Ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να καθορίσει πόσο επιτυχημένοι οι εκπαιδευτικοί 

μπορεί να είναι σε ένα περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει μαθητές με ΔΦΑ, είναι οι εμπειρίες και 

οι πεποιθήσεις τους. Για παράδειγμα, εμπειρίες που εστιάζουν περισσότερο στα ‘ελλείμματα’, 

θα αποβούν σε χαμηλές προσδοκίες και αποκλεισμό. Αντίθετα ένα κοινωνικό μοντέλο 

αναπηρίας όπου το περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο για τον ορισμό των εκπαιδευτικών 

συνόρων, μπορεί να οδηγήσει σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και σε ένταξη. Αν και τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν αναπτύξει ισχυρά μοντέλα για την κατανόηση της 

διαφορετικότητας των μαθητών, οι μοναδικές εμπειρίες κάθε μαθητή με ΔΦΑ που φέρνει στο 

σχολικό περιβάλλον είναι μοναδικές. (Linton, Germundsson, Heimann & Danermark, 2015) 

Oι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών για τους μαθητές με ΔΦΑ είναι σημαντικές 

για πολλούς λόγους αφού μπορεί να έχουν αρνητική ή θετική επιρροή στις προσδοκίες και στην 

επιτυχία των μαθητών σε κοινωνικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Μπορούν να επηρεάσουν τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης σχετικά με την αυτό-εικόνα και την ακαδημαϊκή τους πρόοδο. Οι 

αρνητικές αντιλήψεις που μπορεί να έχουν για την ένταξη των παιδιών με ΔΦΑ, έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο όχι μόνο στα παιδιά με ΔΦΑ αλλά σε όλα τα παιδιά. (Karal, 2014· Koegel, Matos-

Fredeen, Lang & Koegel, 2011) Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί που βασίζονται στις προηγούμενες 

εμπειρίες τους και στις θετικές προσδοκίες απέναντι στα παιδιά με ΔΦΑ, αποτελούν απαραίτητη 

προϋπόθεση για επιτυχία. Συνεπώς η εκπαίδευση και η σωστή κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
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μπορεί να συμβάλλει σε μια πιο θετική στάση απέναντι στην ένταξη καθώς ακόμη και η 

επιπλέον υποστήριξη από ένα βοηθό διδασκαλίας όχι μόνο για τους μαθητές με ΔΦΑ αλλά και 

για όλους τους συνομηλίκους τους. (Humphrey & Symes, 2011) Ακόμη είναι πιο πιθανό να 

υπάρχει διαφορά στις αντιλήψεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της γενικής και ειδικής 

εκπαίδευσης εξαιτίας της εκπαίδευσης και της εμπειρίας τους. (Karal & Riccomini, 2016) Οι 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών αποτελούν αντανάκλαση των κοινωνικών αναπαραστάσεων. Για 

την ανάπτυξη λοιπόν καλύτερων προγραμμάτων, είναι απαραίτητη η ανάγκη να κατανοήσουμε 

πως οι εμπειρίες επηρεάζουν την ανάπτυξη των κοινωνικών αναπαραστάσεων. (Linton, 

Germundsson, Heimann & Danermark, 2015) 

Η ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών και των νέων ατόμων με ΔΦΑ, μπορεί να 

επιτευχθεί με την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών. (Bond, Symes, 

Hebron, Humphrey & Morewood, 2016) Λίγοι ενήλικες με ΔΦΑ έχουν καλή επαγγελματική 

αποκατάσταση ενώ οι περισσότεροι παραμένουν εξαρτημένοι από την οικογένειά τους. Η υψηλή 

εκπαιδευτική και κοινωνική υποστήριξη των μαθητών με ΔΦΑ από το εκπαιδευτικό σύστημα 

είναι απόλυτα σημαντική και αποτελεί πρόκληση τόσο για το σχολείο όσο και για τους 

εκπαιδευτικούς. (Cai & Richdale, 2015) Χτίζοντας μια βάση γνώσεων στην ειδική αγωγή, στην 

ορολογία και στις πρακτικές είναι σημαντική για την εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών. 

Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής και 

ειδικής εκπαίδευσης, δημιουργώντας έτσι μια ισορροπημένη εκπαίδευση κι ένα υγιές 

περιβάλλον για τα παιδιά με ΔΦΑ. Επιπλέον η συνεργασία αυτή παρέχει στους εκπαιδευτικούς 

γενικής εκπαίδευσης το κατάλληλο υπόβαθρο γνώσεων, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά 

τους και ικανοποιώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Με την κατάλληλη εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και 

την απαραίτητη γνώση για να βοηθήσει περισσότερο τα παιδιά με ΔΦΑ. (Finch, Watson, 

MacGregor & Precise, 2013) Έτσι θα έχουν μια πιο θετική στάση απέναντι σε αυτή την ομάδα 

παιδιών. (Stidham, 2015) Η διδασκαλία παιδιών με ΔΦΑ δεν είναι πλέον ευθύνη μόνο των 

εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης αλλά και οι παιδαγωγοί γενικής εκπαίδευσης χρειάζεται να 

οπλιστούν με επαρκή γνώση και εκπαίδευση για τη διδασκαλία των μαθητών με ΔΦΑ. (Busby, 

Ingram, Bowron, Oliver & Lyons, 2012· Evans, 2016) Έρευνες υποστηρίζουν ότι αν οι 

εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής εκπαίδευσης δεν έχουν το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο, τα 

παιδιά αυτά δεν πρόκειται να δείξουν βελτίωση. (Stidham, 2015) 
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Σύμφωνα με τον Simpson, η εκπαίδευση για τα παιδιά με ΔΦΑ θα είναι αποτελεσματική 

εφόσον οι ειδικοί παιδαγωγοί εξοπλιστούν με βασικές δεξιότητες διαχείρισης και ειδικές 

δεξιότητες για τη ΔΦΑ για τη γενική και ειδική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να 

κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της διαταραχής, να αξιολογήσουν και να εκτιμήσουν τα παιδιά 

με ΔΦΑ. Χρειάζεται επίσης να κατέχουν διδακτικές ενότητες που αποτελούνται από τα εξής 

βήματα: α) αύξηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, της επικοινωνίας και της αυτορρύθμισης των 

μαθητών, β) παροχή υποστήριξης και εργαλείων μάθησης, γ) μέθοδοι διαχείρισης και 

περιβαλλοντική στέγαση και δ) παρέμβαση θετικής συμπεριφοράς. Ένα άλλο θέμα είναι και η 

έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής 

εκπαίδευσης. (Kamaralzaman, Yasin & Salleg, 2013) 

Η ΔΦΑ αποτελεί ιδιαίτερα πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς διότι είναι ένα φάσμα που 

επηρεάζει τα άτομα με διαφορετικούς και ποικίλους τρόπους. (Busby, Ingram, Bowron, Oliver 

& Lyons, 2012) Ο εκπαιδευτικός εμπλέκεται σε μία ειδική σχέση με τους άλλους ανθρώπους 

που δεν υπάρχει στα περισσότερα επαγγέλματα. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας αλλά ο 

εκπαιδευτικός τα καθοδηγεί. (Hays, 2014) 

 

2.3. Προγράμματα παρέμβασης 

 

Οι δυσκολίες των παιδιών με ΔΦΑ είναι σύνθετες και διαφορετικές. Η ποικιλία των 

προγραμμάτων είναι μεγάλη και παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη. (Συριοπούλου-Δελλή, σελ. 

219, 2015) Δεν υπάρχει κάποια κατάλληλη και παγκοσμίως αποτελεσματική μέθοδος για όλα τα 

παιδιά και για τα παιδιά με ΔΦΑ. Τα καλύτερα προγράμματα είναι εκείνα που ενσωματώνουν 

μια ποικιλία από αντικειμενικά επαληθευμένες πρακτικές και είναι σχεδιασμένες να 

απευθύνονται και να υποστηρίζουν τις ανάγκες των μαθητών, των επαγγελματιών και των 

οικογενειών με τις οποίες συνεργάζονται. (Simpson, 2005) 

Σκοπός των προγραμμάτων παρέμβασης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η 

καλλιέργεια δεξιοτήτων του παιδιού. Τα προγράμματα παρέμβασης αποσκοπούν επίσης στη 

διέγερση της γνώσης, στη γλωσσική ανάπτυξη καθώς και στην καταστολή της 

δυσπροσάρμοστης συμπεριφοράς και στερεότυπων κινήσεων. (Ashbaugh, Ence, Koegel, Lang, 

Regester & Smith, 2009) Ο στόχος των προγραμμάτων παρέμβασης στα νέα άτομα είναι να 

βελτιώσει τις κοινωνικές σχέσεις και την επικοινωνία. Δεν είναι αρκετά εύκολο να βελτιωθούν 

οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις αλλά μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να γίνει ανεξάρτητο, να 
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έχει πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και στην καριέρα καθώς και να αναπτύξει ρομαντικές και 

υγιείς σχέσεις. 

Το κλειδί σε κάθε πρόγραμμα παρέμβασης είναι η έγκαιρη έναρξή του. Υπάρχουν παιδιά  με 

ΔΦΑ που δέχθηκαν πρώιμη παρέμβαση και δεν ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα παιδιά. (Νότας, 

2005) Η πρώιμη παρέμβαση σκοπό έχει να ελαχιστοποιήσει την καθυστέρηση στην ανάπτυξη 

και να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες για κανονική ανάπτυξη. (Hayes, 2014) Πίσω από τα 

προγράμματα παρέμβασης υπάρχει μια ομάδα από ειδικούς: Αναπτυξιακός Παιδίατρος, 

Παιδοψυχίατρος, Νευρολόγος, Αναλυτής Πιστοποιημένης Συμπεριφοράς, Παιδοψυχολόγος, 

Εκπαιδευτικός Ειδικής ή Γενικής Εκπαίδευσης, Εργοθεραπευτής, Φυσιοθεραπευτής και/ή 

Λογοθεραπευτής. (Sussmann, 2015) Γονείς και δάσκαλοι θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τα 

συμπτώματα της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού και να συνεργάζονται με τους 

ειδικούς. Κάθε πρόγραμμα παρέμβασης θα πρέπει να βασίζεται στις αδυναμίες και στις 

δυνατότητες του παιδιού με ΔΦΑ. 

Οι δραστηριότητες θα πρέπει να προκαλούν ενδιαφέρον στο παιδί έτσι ώστε να εμπλακεί και 

να αναπτυχθούν οι ικανότητές του. (Crollick, Mancil & Stopka, 2006). Οι μέθοδοι που θα 

χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να είναι δημιουργικές και καινοτόμες αλλά και να απαιτούν 

ομαδική συνεργασία. (Dalrymple, 1980)  Η ΔΦΑ υπάρχει εφόρου ζωής, γι’ αυτό παιδιά και 

ενήλικες μπορούν να επωφεληθούν από τα προγράμματα παρέμβασης, να μειωθούν τα 

συμπτώματα και να βελτιωθούν οι ικανότητες και δεξιότητές τους. 

(http://www.autismspeaks.org/docs/100_day_kit_for_school_age_children_final_small.pdf) Η 

προτροπή για παρέμβαση είναι κρίσιμη εφόσον εντατικά συμπεριφορικά προγράμματα 

παρέμβασης έχουν μειώσει την αποτελεσματικότητα σε μεγαλύτερα παιδιά. (Liu, Li, Zheng, 

Zaroff, Hall, Li & Hao, 2016) 

Την περασμένη δεκαετία, ελάχιστες έρευνες εκτίμησαν τις παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν 

για να απευθύνονται στις κοινωνικές και συμπεριφορικές ανάγκες των μαθητών με ΔΦΑ, αλλά 

λίγες από αυτές τις έρευνες εμπλέκουν σχολικές παρεμβάσεις και ελάχιστες μελέτες δεν έχουν 

ελαττώματα. Παρόλα αυτά οι πληροφορίες που παρέχουν είναι σημαντικές για τη φύση και την 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για τα παιδιά με ΔΦΑ. (Auger, 2013) 

Οι Warren, McPheeters, Sathe, Foss-Feig, Glasser and Veenstra-VanderWede (2011) 

ανέφεραν ότι υπάρχει μία μικρή απόδειξη για τις επιδράσεις της πρώιμης παρέμβασης στη ΔΦΑ. 

Αυτό το συμπέρασμα βασίστηκε σε ανασκόπηση ερευνών για τη ΔΦΑ και εμφανίζεται σε ένα 

ιατρικό περιοδικό στις Η.Π.Α., στο Pediatrics. Μάλιστα η διάγνωση και η πρώιμη παρέμβαση 
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είναι σημαντική γιατί πολλά από τα κύρια χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη διαταραχή 

έχουν να κάνουν με τη γλωσσική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της ομιλίας. Γι’ αυτό το λόγο η 

βελτίωση της δεκτικής και εκφραστικής γλώσσας αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την 

πρώιμη παρέμβαση. (Camarata, 2014) 

Πρόσφατη έρευνα έδωσε σημασία στους τύπους της παρέμβασης που χρησιμοποιήθηκαν 

πρόσφατα για τη ΔΦΑ στη ψυχική υγεία και στο σχολικό περιβάλλον. Ο αριθμός των 

διαφορετικών προγραμμάτων παρέμβασης που χρησιμοποιήθηκαν σε κέντρα ψυχικής υγείας και 

στο σχολείο είναι μεγάλος. Η ποικιλία των προγραμμάτων παρέμβασης για τη ΔΦΑ που 

βρέθηκε σε κέντρα ψυχικής υγείας, βρέθηκε ακόμη και στο σχολικό περιβάλλον. Σε έρευνα που 

διεξήχθη στη Γεωργία, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν 30 διαφορετικές 

στρατηγικές, οι πιο δημοφιλείς από τις οποίες είναι η Εξατομικευμένη Προσέγγιση (16%), η 

Αισθητηριακή ολοκλήρωση (14%) και η Γνωστική Συμπεριφορική Τροποποίηση (14%). Μόνο 

το 29% των εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν μια παρέμβαση που είχε εκτιμηθεί 

από εμπειρογνώμονες είτε ως μια επιστημονικά βασισμένη πρακτική είτε ως μια υποσχόμενη 

πρακτική (Auger, 2013). 

Σύμφωνα με τον Warren, υπάρχουν ορισμένα κλειδιά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα 

για μια αξιόπιστη μελέτη σχετικά με το αντίκτυπο που έχει η πρώιμη παρέμβαση στα νήπια με 

ΔΦΑ. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τον περιορισμό του κινδύνου της 

προκατάληψης, τη χρήση ενός σχεδιασμού μελέτης (π.χ. τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή), 

την ακριβή διάγνωση συμπεριλαμβανομένου ενός σταθμευμένου διαγνωστικού εργαλείου σε 

συνδυασμό με την κλινική κρίση, την επαρκή περιγραφή των χαρακτηριστικών του 

συμμετέχοντα, περιεκτική περιγραφή της παρέμβασης, σχετικά και αποδεκτά μέτρα για τα 

αποτελέσματα τα οποία να είναι σχετικά με τα συμπτώματα της ΔΦΑ και μία κατάλληλη 

στατιστική προσέγγιση για την ανάλυση των δεδομένων. (Camarata, 2014) 

Η ΔΦΑ δεν επηρεάζει μόνο το άτομο, αλλά επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια, τους γονείς, 

τα αδέρφια, τους παππούδες και τους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, οι γονείς δε μπορούν 

πλέον να βγαίνουν όλοι μαζί για φαγητό σε ένα εστιατόριο γιατί το παιδί τους μπορεί να είναι 

ενοχλητικό. Ακόμη και τα αδέρφια δε καλούν πλέον τους φίλους τους. Τα προγράμματα 

παρέμβασης λοιπόν σκοπό έχουν να διδάξουν συμπεριφορές και να βελτιώσουν συμπεριφορές. 

Οι γονείς μπορούν να διδαχθούν πώς να εφαρμόζουν προγράμματα παρεμβάσεις και να 

διαχειρίζονται συμπεριφορές σε καθημερινές ρουτίνες. (Alexander, Clemens, Gilbert & 

McBreen, 2000) 
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Τα παιδιά με ΔΦΑ παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών. Οπότε πολλά 

προγράμματα παρέμβασης για παιδιά με ΔΦΑ αποσκοπούν σε μια ολοκληρωμένη διάταξη των 

αποτελεσμάτων του παιδιού συμπεριλαμβανομένου της γνωστικής λειτουργίας και της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς εκτός από την κοινωνική επικοινωνία και τις γλωσσικές 

ικανότητες. Ερευνητές βρήκαν ότι μαθητές δημοτικού σχολείου με ΔΦΑ είναι πιο πιθανόν να 

λαμβάνουν προσαρμοστική φυσική αγωγή και εξειδικευμένη τεχνολογία από τους προσχολικούς 

μαθητές. Η τεχνολογία είναι χρήσιμη για παιδιά με ΔΦΑ για πολλούς λόγους όπως στην 

περίπτωση που οι γλωσσικές ικανότητες είναι μειωμένες, των κοινωνικών δεξιοτήτων ή της 

οργάνωσης και εκτέλεσης εργασιών. (Sussmann, 2015) Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη 

διδασκαλία θα βελτιώσει σημαντικά την εκπαίδευση των μαθητών με ΔΦΑ. (Alotaibi & 

Almalki, 2016)  

Ερευνητές βρήκαν ότι μαθητές δημοτικού σχολείου με ΔΦΑ είναι περισσότερο πιθανό από 

τους μαθητές της προσχολικής εκπαίδευσης να λαμβάνουν προσαρμοστική φυσική αγωγή και 

ειδικευμένη τεχνολογία ενώ οι μαθητές προσχολικής ηλικίας ήταν πιο πιθανό να λαμβάνουν 

στρατηγικές μάθησης (π.χ. μέθοδος Project, μέθοδος επίλυσης προβλήματος, ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία) από τους μαθητές δημοτικού. Ακόμη μαθητές γυμνασίου είναι λιγότερο πιθανόν 

από τους μαθητές δημοτικού σχολείου να λαμβάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και 

διαχείριση συμπεριφοράς. (Sussmann, 2015) Επιπλέον οι μαθητές με ΔΦΑ χρειάζονται 

υποστήριξη όχι μόνο στο σχολικό περιβάλλον αλλά και σε μη διδακτικό χρόνο. Για παράδειγμα, 

πολύ σημαντικό για τα παιδιά με ΔΦΑ είναι τα παιχνίδια στην παιδική χαρά. Αυτό σημαίνει ότι 

οι συνομήλικοί τους χρειάζεται να διδαχθούν πώς να συμπεριλάβουν τα παιδιά με ΔΦΑ στα 

παιχνίδια αυτά. (Auger, 2013) 

Έρευνα δείχνει ότι ανάμεσα στους μαθητές με ΔΦΑ κυριαρχεί το άγχος. Οι προσεγγίσεις 

που μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε οι μαθητές να αντιμετωπίσουν το 

άγχος τους είναι: α) η διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας 

του μαθητή να συμμετέχει επιτυχώς σε δραστηριότητες με τους συνομηλίκους τους και β) η 

διδασκαλία δεξιοτήτων χαλάρωσης για να βοηθήσει τους μαθητές να τα καταφέρουν με τη 

φυσιολογική διέγερση που προκαλεί το άγχος. Το πρόγραμμα παρέμβασης μπορεί να γίνεται σε 

ομάδες ή σε ατομικά μαθήματα με τους μαθητές με ΔΦΑ. (Auger, 2013) 
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Παιχνίδι 

 

Το οργανωμένο παιχνίδι μειώνει στερεοτυπικές συμπεριφορές στα παιδιά με ΔΦΑ όπως το 

κούνημα των δαχτύλων, χτυπήματα με τον ώμο, κούνημα του σώματος, τράβηγμα μαλλιών, 

δάγκωμα στο χέρι, κ.ά. Τα παιδιά με ΔΦΑ μπορεί ακόμη να συμμετέχουν σε τελετουργικές 

συμπεριφορές, όπως η οργάνωση των αντικειμένων ή η συλλογή ασυνήθιστων αντικειμένων. Οι 

παιδαγωγοί οφείλουν πρώτα να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου παιχνιδιού. 

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι το παιχνίδι είναι ευχαρίστηση. Συνήθως τα παιδιά 

γελούν ή χαμογελούν. Το παιχνίδι απαιτεί την ενεργή συμμετοχή του παιδιού και δίνει προσοχή 

στα μέσα παρά στην λήξη του παιχνιδιού. Συγκεντρώνεται δηλαδή περισσότερο στη διαδικασία 

ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το παιχνίδι είναι εθελοντικό και δημιουργεί 

κίνητρα στα παιδιά. Οι αληθινές δραστηριότητες παιχνιδιού επιλέγονται από το παιδί.. Η 

ανταμοιβή προκύπτει από εσωτερική ικανοποίηση ενώ ο κύριος στόχος του παιχνιδιού είναι η 

απόλαυση. Το παιχνίδι είναι ευέλικτο και αλλάζει αφού οι κανόνες δεν είναι δύσκολοι καθώς 

δεν έχει ακόμη συγκεκριμένο προσανατολισμό. Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται μπορεί να 

είναι φανταστικά. (Crollick, Mancil & Stopka, 2006) 

Τα παιδιά με ΔΦΑ δυσκολεύονται με το φανταστικό παιχνίδι και να κατανοήσουν 

αφηρημένες έννοιες. Οι κινήσεις τους είναι μηχανικές γιατί δεν έχουν ευελιξία με τα αντικείμενα 

με τα οποία παίζουν. (Morgenthal, 2015) 

Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση που έχει τον ενήλικα στο κέντρο του παιχνιδιού, η 

συγκεκριμένη προσέγγιση περιλαμβάνει μία συστηματική σειρά από υποδείξεις από τους 

ενήλικες και τους συνομηλίκους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπορεί να μην είναι 

αποτελεσματικό από μία γενική οπτική όσον αφορά τις υποδείξεις (δεν μεταφέρουν καλά σε 

άλλες δραστηριότητες), μπορεί να βελτιώσουν όμως την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των 

παιδιών με ΔΦΑ. Μια άλλη προσέγγιση που έχει ως κέντρο το παιδί, επιτρέπει στο παιδί να 

αποφασίσει σε ποια δραστηριότητα θέλει να συγκεντρωθεί όπου ένας ενήλικας βοηθά σε όλη τη 

διαδικασία του παιχνιδιού. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να ονομαστεί τυχαία διδασκαλία ή 

θεραπεία του περίγυρου. Σημαντικό είναι ο ενήλικας να εμπλέκεται όσο το δυνατό λιγότερο. Η 

μόνη ευθύνη που έχει είναι να ενισχύει τη συμπεριφορά μέσω της μίμησης του παιδιού. Τέλος ο 

αυθορμητισμός είναι σημαντικός γιατί δημιουργείται μια συζήτηση ανάμεσα στο παιδί και στον 

ενήλικα με τη χρήση ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. (Mensink, 2010· Morgenthal, 

2015) 
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Φυσική Δραστηριότητα 

 

Έχει ανακαλυφθεί ότι η αυξημένη φυσική δραστηριότητα συμβάλλει στη μείωση 

στερεοτυπικών συμπεριφορών. Οι Rosenthal-Malek & Mitchell (1997) ερεύνησαν τα 

αποτελέσματα της άσκησης στις αυτό-διεγερτικές συμπεριφορές και βρήκαν μείωση τέτοιας 

συμπεριφοράς μετά από λίγα λεπτά τζόκινγκ και τέντωμα, σε σχέση με τα παιδιά που δεν 

αθλούνται. (Crollick, Mancil & Stopka, 2006) 

Επιπλέον η συχνή φυσική δραστηριότητα, κυρίως το τζόκινγκ, έχει συμβάλλει σημαντικά σε 

αναμενόμενες συμπεριφορές στην τάξη όπως οι σωστές απαντήσεις, οι συμπεριφορές κατά τη 

διάρκεια των εργασιών και η ολοκλήρωσή τους. (Miramontez & Schwartz, 2016) 

 

Applied Behavior Analysis (ABA) 

 

Το ABA, το οποίο ονομάζεται επίσης Μέθοδος Lovass, αναπτύχθηκε το 1987 από τον Ivan 

Lovass ως μία συμπεριφορική ψυχολογία που χρησιμοποιεί θετική και αρνητική ενίσχυση για 

την επίτευξη στόχων (Finch, Watson, MacGregor & Precise, 2013). Είναι μία εντατική, 

βασισμένη σε στοιχεία προσέγγιση στην πρώιμη παρέμβαση. Τα παιδιά εργάζονται μέχρι 40 

ώρες την εβδομάδα με έναν εκπαιδευμένο και ειδικευμένο επαγγελματία. Το ΑΒΑ είναι 

αποτελεσματικό στη διδασκαλία ακαδημαϊκών, κοινωνικών, επικοινωνιακών, κινητικών και 

προσαρμοστικών δεξιοτήτων. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του ΑΒΑ, η θετική συμπεριφορά ενισχύεται ενώ η αρνητική 

συμπεριφορά αγνοείται για να επιτευχθεί η σωστή συμπεριφορά. (Cavanaugh, 2012) Δηλαδή η 

συμπεριφορά η οποία αμείβεται ενισχύεται και είναι πιο πιθανόν να επαναληφθεί από μία 

συμπεριφορά που δεν ενισχύεται. Το ΑΒΑ διδάσκει νέες δεξιότητες και συμπεριφορές σε παιδιά 

με ΔΦΑ. (Alexander, Clemens, Gilbert & McBreen, 2000) 

 

Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children 

(TEACCH) 

 

Η μέθοδος TEACCH σχεδιάστηκε από τον Schopler και ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 1972 

από το τμήμα ψυχιατρικής του πανεπιστημίου της Β. Καρολίνα. Μέρη του προγράμματος είναι η 

αξιολόγηση και η διάγνωση των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών, η εκπαίδευση, η 
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επαγγελματική κατάρτιση, η εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική τους ένταξη, η 

συμβουλευτική καθοδήγηση των γονέων και η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του. 

Το πρόγραμμα βασίζεται στη δομημένη διδασκαλία που παρέχει ένα προβλέψιμο περιβάλλον 

στα παιδιά με ΔΦΑ στο οποίο νιώθουν ασφαλή και απαλλαγμένα από το άγχος. Σκοπός του 

προγράμματος είναι η ανάπτυξη της επικοινωνίας στα παιδιά με ΔΦΑ και η κατανόηση των 

αναγκών τους από το περιβάλλον τους ώστε να ανταποκριθούν σε αυτές. (Συριοπούλου-Δελλή, 

σελ. 131, 2016) 

Το TEACCH είναι μία δομημένη διδακτική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το 

περιβάλλον πρέπει να προσαρμόζεται στο παιδί με ΔΦΑ κι όχι το αντίστροφο. (Alexander, 

Clemens, Gilbert & McBreen, 2000) Παρέχει οδηγίες και οπτική υποστήριξη έως 25 ώρες 

εβδομαδιαίως σε ένα δομημένο περιβάλλον που είναι σχεδιασμένο για την ικανοποίηση των 

αναγκών του μαθητή με ΔΦΑ. (Evans, 2016) Στόχος της προσέγγισης είναι να παρέχει στο παιδί 

τις απαραίτητες δεξιότητες για να κατανοήσει τον κόσμο και τη συμπεριφορά των γύρω του. 

(Alexander, Clemens, Gilbert & McBreen, 2000) Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για τη 

συμπλήρωση δραστηριοτήτων παρέχοντας σαφείς οδηγίες και οπτική υποστήριξη σχεδιασμένη 

για το κάθε παιδί στο δικό του περιβάλλον. Το TEACCH δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970 

για να συμβάλλει στην κατανόηση των παιδιών με αυτισμό καθώς ακόμη λαμβάνει υπόψη τα 

χαρακτηριστικά της διαταραχής και προσπαθεί να μειώσει τις δυσκολίες του παιδιού με τη 

χρήση δομημένης παρέμβασης, περιβαλλοντικές προσαρμογές και εναλλακτική επικοινωνία. 

Αυξάνει τις κινητικές δεξιότητες, τη γνωστική εκτέλεση, το συντονισμό χεριού-ματιού, την 

αντίληψη και τη μίμηση. Έχει βρεθεί ότι το TEACCH βοηθά τους εκπαιδευτικούς στη 

διδασκαλία των παιδιών με ΔΦΑ. (Finch, Watson, MacGregor & Precise, 2013) 

Το TEACCH αποτελείται από τέσσερα μέρη: α) ένα οργανωμένο μέρος, β) ένα λεπτομερές 

χρονοδιάγραμμα, γ) την αναμονή των μαθητών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και δ) την 

περιγραφή των δραστηριοτήτων μάθησης. Έξι στοιχεία καθορίζουν την αποτελεσματικότητα 

των προγραμμάτων 1) το περιεχόμενο του προγράμματος μαθημάτων, 2) το υποστηρικτικό 

περιβάλλον μάθησης, 3) τα προβλέψιμα περιβάλλοντα μάθησης, 4) η λειτουργική προσέγγιση σε 

προβλήματα συμπεριφοράς, 5) η σχεδιασμένη μετάβαση και 6) η εμπλοκή της οικογένειας. Το 

TEACCH προσφέρει πλήρη κατανόηση του μαθήματος με οπτική βοήθεια και προωθεί την 

ανεξαρτησία στα παιδιά με ΔΦΑ. (Evans, 2016) 

Το TEACCH απλοποιεί την πραγματικότητα με οπτικές ενδείξεις έτσι ώστε τα άτομα αυτά 

να μπουν στην πραγματικότητα του χώρου και του χρόνου. Το ημερήσιο πρόγραμμα 



 

 
44 

 

προβάλλεται πάνω σε ράφια, ντουλάπια ή πίνακες με εικόνες, σύμβολα και λέξεις. Τα 

προγράμματα είναι εξατομικευμένα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε παιδιού. Προωθούν τη 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, ειδικού επιστημονικού προσωπικού και γονέων για την 

όσο καλύτερη βοήθεια των παιδιών στο σπίτι. Μέσα στο πρόγραμμα αξιολογούνται οι 

ικανότητες των παιδιών και γίνονται προσπάθειες βελτίωσής τους ώστε να γίνουν τα παιδιά πιο 

λειτουργικά και κοινωνικά αποδεκτά. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε φυσική δόμηση, 

οπτικοποιημένα προγράμματα, συστήματα εργασίας και ένα ημερήσιο πρόγραμμα. 

(Συριοπούλου-Δελλή, σελ. 131-132, 2016) 

 

Κοινωνικές ιστορίες 

 

Οι κοινωνικές ιστορίες είναι μία μέθοδος παρέμβασης που αναπτύχθηκε από την Carol Gray 

το 1991. Η κοινωνική ιστορία είναι μία σύντομη, συνήθως προσωποποιημένη, ένα διήγημα 

δηλαδή που απευθύνεται σε άτομα με ΔΦΑ και ασχολείται με μία ή περισσότερες κοινωνικές 

δεξιότητες που χρειάζεται το άτομο να αναπτύξει. (Alotaibi, Dimitriadi & Kempe, 2016) 

Οι κοινωνικές ιστορίες είναι σχεδιασμένες ατομικά και χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν 

την κοινωνική κατανόηση, παρέχοντας ένα συγκεκριμένο και προσαρμοσμένο μάθημα 

κοινωνικών δεξιοτήτων σε ένα μαθητή με ΔΦΑ. (Auger, 2013) Οι κοινωνικές ιστορίες δείχνουν 

πώς να αντιδρά το παιδί θετικά σε συγκεκριμένες καταστάσεις. (Finch, Watson, MacGregor & 

Precise, 2013) 

Στόχος είναι οι μαθητές με ΔΦΑ να μοιραστούν ακριβείς κοινωνικές πληροφορίες που θα 

κατανοούνται εύκολα από το συνομιλητή. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να μη δυσκολεύονται με τις 

κοινωνικές ιστορίες και να τις χρησιμοποιούν συμπληρωματικά με άλλα προγράμματα 

παρέμβασης. Αν και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ικανοποιημένοι από τη διατήρηση και τη 

γενίκευση της κοινωνικής μάθησης, οι κοινωνικές ιστορίες μπορούν να μειώσουν τα 

προβλήματα συμπεριφοράς και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες. Ενδιαφέρον είναι ότι οι 

κοινωνικές ιστορίες είναι πιο αποτελεσματικές εάν γίνονται τραγουδιστά παρά να είναι 

ομιλούμενες. 

Οι κοινωνικές ιστορίες προσαρμόζονται σε συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα που έχει ο 

μαθητής. Εμφανίζονται να έχουν σημαντική χρησιμότητα στην ενασχόληση με μαθητές με ΔΦΑ 

και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως επιπλέον βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς. (Auger, 

2013) 
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Picture Exchange Communication Systems (PECS) 

 

Το σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων αναπτύχθηκε το 1985 από τους Lori 

Frost και Andy Bondy. Δεν αποτελεί μόνο παρέμβαση ενισχυτικής ή εναλλακτικής επικοινωνίας 

για άτομα με ΔΦΑ αλλά χρησιμοποιείται και από παιδιά με περιορισμένες λειτουργικές 

επικοινωνιακές δεξιότητες. Διδάσκει το μαθητή να χρησιμοποιεί οπτικά, γραφικά σύμβολα για 

να επικοινωνεί με τους άλλους. Δηλαδή οι μαθητές μαθαίνουν να δίνουν μια εικόνα ή ένα 

γραφικό σύμβολο ενός επιθυμητού αντικειμένου με ανταλλαγή το αντικείμενο της εικόνας στον 

επικοινωνιακό σύντροφο. (Συριοπούλου-Δελλή, σελ. 157, 2016) 

Το PECS είναι ένα σύστημα επικοινωνίας που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές 

να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους ως αποτέλεσμα μιας αυθόρμητης επικοινωνίας. 

Είναι ωφέλιμο για τα παιδιά που μιλούν λίγο έως ελάχιστα. (Finch, Watson, MacGregor & 

Precise, 2013) Χρησιμοποιεί μεθόδους της ΑΒΑ για να διδάξει στα παιδιά να ανταλλάξουν μία 

εικόνα με ένα αντικείμενο που χρειάζονται. (Alexander, Clemens, Gilbert & McBreen, 2000) 

Ενσωματώνει δηλαδή εικόνες για να βοηθήσει τα παιδιά να εκφράσουν τις ανάγκες και τα 

συναισθήματά τους. Αρχικά τα παιδιά μαθαίνουν να  ανταλλάσσουν τις εικόνες για πραγματικά 

αντικείμενα και να τα χρησιμοποιούν για επικοινωνία. Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης των 

εικόνων είναι η λεκτική επικοινωνία. Το PECS συμβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξη και στην 

ανάπτυξη ομιλίας καθώς και στις κοινωνικο-επικοινωνιακές συμπεριφορές. (Finch, Watson, 

MacGregor & Precise, 2013) 

 

Στρατηγική δεξιοτήτων SCORE (SCORE Skills Strategy) 

 

Η SCORE Skills Strategy είναι ένα πρόγραμμα που πραγματοποιείται δύο φορές την 

εβδομάδα για δέκα εβδομάδες και συγκεντρώνεται σε πέντε κλειδιά-κοινωνικές δεξιότητες 

(ανταλλαγή ιδεών, συγχαίροντας τους άλλους, προσφέροντας βοήθεια ή ενθάρρυνση, 

προτείνοντας αλλαγές ευγενικά, άσκηση αυτοελέγχου) με εντολή, περιλαμβάνοντας υπόδειγμα, 

διδασκαλία και παιχνίδι ρόλου. Παρόλο που οι ερευνητές βρήκαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

παρέμβασης να έχει συμβάλλει στη βελτίωση όλων των πέντε δεξιοτήτων με ποσοστά 10%-

50%, οι γονείς δεν είναι ικανοποιημένοι με τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων στο σπίτι 

(Auger, 2013· Webb, Miller, Pierce, Strawser & Jones, 2004 ) 
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Βίντεο αυτο-μοντελοποίησης (Video self-modeling) 

 

Το βίντεο αυτό-μοντελοποίησης είναι μία μορφή προώθησης στο οποίο οι μαθητές 

εμφανίζονται σε βίντεο που έχει επεξεργαστεί για να αφαιρέσουν οποιαδήποτε αρνητική 

συμπεριφορά και να παρουσιάσουν την εμφάνιση στην οποίο ο μαθητής συμπεριφέρεται με έναν 

επαγγελματικό τρόπο σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν συμβεί τα προβλήματα συμπεριφοράς. 

(Auger, 2013) Έχει φανεί ακόμη αποτελεσματικό ως εργαλείο για τη διδασκαλία δεξιοτήτων 

όπως κοινωνικών, μαθηματικών, γλωσσικών και δεξιοτήτων ζωής. (Buggey, 2005) 

 

Makaton 

 

Το γλωσσικό πρόγραμμα Makaton αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 1970 από τη 

βρετανίδα λογοπεδικό Margaret Walker. Το όνομα προέρχεται από το συνδυασμό των αρχικών 

των ονομάτων των τριών ανθρώπων που το εφάρμοσαν, τη Margaret Walker, τους Katherine 

Johnston και Tony Cornforth. Το Makaton παρέχει ένα μέσο επικοινωνίας και συμβάλλει στην 

ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε παιδιά και ενήλικες με επικοινωνιακές διαταραχές. 

(Συριοπούλου-Δελλή, σελ. 185-186, 2016) 

Το λεξιλόγιο του Makaton είναι το πιο γνωστό σύστημα γλώσσας και επικοινωνίας για τα 

άτομα με μαθησιακές δυσκολίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρησιμοποιείται σε περισσότερες 

από 40 χώρες παγκοσμίως. Άρχισε να ενσωματώνεται σε ειδικά σχολεία ως πρακτική 

διδασκαλίας και έγινε σημαντική για πολλά παιδιά με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. (Sheehy, 

K. & Duffy, H., 2009) Προσφέρει δομημένη πολυαισθητηριακή προσέγγιση για την εκμάθηση 

της γραφής και της ανάγνωσης. Συνδυάζει νοήματα και προφορικό λόγο, σύμβολα και εικόνες. 

Το Makaton περιλαμβάνει ένα σύστημα επικοινωνίας και ένα σύστημα εκμάθησης επικοινωνίας. 

Το σύστημα επικοινωνίας λειτουργεί όπως μια γλώσσα και το σύστημα εκμάθησης επικοινωνίας 

δίνει οδηγίες πώς να αναπτύξει ένα παιδί την ικανότητα για επικοινωνία. (Συριοπούλου-Δελλή, 

σελ. 185-186, 2016) 

 

SPELL 

 

Το πρόγραμμα SPELL αναπτύχθηκε στα σχολεία της εθνικής κοινότητας ατόμων με αυτισμό 

της Μεγάλης Βρετανίας το 1997. Στόχο έχει την ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων για 
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τα παιδιά με ΔΦΑ σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα αισθάνονται ασφαλή, αυτόνομα και θα είναι 

δημιουργικά και δραστήρια. (Συριοπούλου-Δελλή, σελ. 211-212, 2016) 

Η ονομασία SPELL προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Structure, Positive Attitudes, 

Empathy, Low Arousal και Links τα οποία συγκεντρώνουν τη φιλοσοφία αυτού του 

προγράμματος: 

Structure (Δομή): το παιδί μπορεί να προβλέπει τα γεγονότα και μειώνεται το άγχος 

Positive Attitudes (Θετική στάση): προσδοκίες που βελτιώνουν την αυτοεκτίμηση του παιδιού 

Empathy (Ενσυναίσθηση): ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να δει τον κόσμο από τα μάτια του 

παιδιού και χρησιμοποιεί εξατομικευμένα προγράμματα μάθησης 

Low Arousal (Χαμηλή διέγερση): όπου ένα καθαρό και ήρεμο περιβάλλον ενθαρρύνει το 

μαθητή να μάθει, τεχνικές ηρεμίας και χαλάρωσης είναι σημαντικές για μία ήρεμη ατμόσφαιρα 

Links (Δεσμοί): αναφέρεται στους γονείς, στους διάφορους επαγγελματίες και στην κοινότητα 

γενικά 

(Tutt, Powell & Thornton, 2006) 

 

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση 

 

Τα προγράμματα αισθητηριακής ολοκλήρωσης σκοπό έχουν την οπτική και ακουστική 

καλλιέργεια και τη μείωση της απτικής ευαισθησίας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της 

συμπεριφοράς, της επικοινωνίας και της ποιότητας της ζωής. (Doobay & Lindgren, 2011) Η 

μέθοδος Berard Auditory Integration Training είναι μία μέθοδος ακουστικής καλλιέργειας ενώ 

το σύστημα Tomatis αφορά τη θεραπεία ολοκληρωτικής ακρόασης. (Συριοπούλου-Δελλή, σελ. 

213-214, 2016) 

 

Διατροφή 

 

Ο έλεγχος της διατροφής μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με ΔΦΑ. Σημαντική είναι η 

πρόσληψη της βιταμίνης Β6, ΒΑ, C και του μαγνησίου στη διατροφή τους. Ενώ η μη πρόσληψη 

της γλουτένης και των γαλακτοκομικών προϊόντων μπορούν να περιορίσουν τις εκδηλώσεις 

διαταραγμένης συμπεριφοράς. Σε μερικές περιπτώσεις η ανικανότητα του ατόμου να 

μεταβολίσει τη γλουτένη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά νευρολογικά ή γαστρεντερικά 

προβλήματα. Έχει βρεθεί ότι τα συμπτώματα της ΔΦΑ μπορεί να συνδέονται με αυτή τη 
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διαδικασία. (Doobay & Lindgren, 2011) Επίσης φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

έλεγχο της συμπεριφοράς τους. (Συριοπούλου-Δελλή, σελ. 218, 2016) 

 

Θεραπείες με ζώα 

 

Η επαφή των παιδιών με ΔΦΑ με ζώα μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες έκφρασης, 

επικοινωνίας, χαλάρωσης και εξωτερίκευσης. Για παράδειγμα μπορεί να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη υπευθυνότητας, στη βελτίωση γλωσσικών και κοινωνικών ικανοτήτων, στην 

ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων. (Συριοπούλου-Δελλή, σελ. 219, 2016) Τα άτομα 

με ΔΦΑ συχνά πάσχουν από δυσκολία στη συγκέντρωση, στην επικοινωνία με άλλα άτομα και 

δε μπορούν να ανταποκριθούν σε ερεθίσματα, τα οποία έχουν βρεθεί να βελτιώνονται με τη 

χρήσης της θεραπείας των ζώων. Σύμφωνα με μία έρευνα των Berry, κ.ά., η επαφή σκύλου με 

παιδιά με ΔΦΑ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του άγχους, της ανησυχίας και του 

ερεθισμού καθώς και να προσφέρει ένα ήρεμο περιβάλλον στα παιδιά. (Siewertsen, French & 

Teramoto, 2015) 

 

Μουσικοθεραπεία 

 

Η μουσικοθεραπεία για τα παιδιά με ΔΦΑ εφαρμόζεται τα τελευταία 60 χρόνια σε διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός είναι να μειώσει την ευαισθησία τους στον ήχο, να διδάξει τρόπους 

έκφρασης και επικοινωνίας με τους άλλους. (Συριοπούλου-Δελλή, 2016, σελ. 213-214) 

Η μουσικοθεραπεία χρησιμοποιείται στα παιδιά με ΔΦΑ από το 1940. Συνδυασμένη με 

λεκτική εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει τη λεκτική παραγωγή στα παιδιά με ΔΦΑ. (Hayes, 

2014) Η χρήση μουσικής κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ενώ εκτελώντας δραστηριότητες που 

συγκεντρώνουν την προσοχή σε κάτι κοντά στο πρόσωπο μπορεί να ενθαρρύνει τη βλεμματική 

επαφή. (Barrow-Moore, 2007) 
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2.4. Νομοθεσία στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία εισήχθη η ιδέα του «Ένα Σχολείο για Όλους». Πριν την 

εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, τα παιδιά με ΔΦΑ είχαν μόνο πρόσβαση σε ειδικά σχολεία με 

αποτέλεσμα σε μερικές περιπτώσεις οι γονείς να προτιμούν να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι, σε 

άσυλο ή σε ιδρύματα. Γι’ αυτό δυστυχώς τα παιδιά στερούνταν τη βασική εκπαίδευση. Η 

κυβέρνηση όμως αναγνώρισε τα δικαιώματα των παιδιών με ΔΦΑ να συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Από το 2008 οι μαθητές με ΔΦΑ στην Ελλάδα είτε παρακολουθούν τη 

σχολική τάξη με επιπλέον υποστήριξη από ειδικό παιδαγωγό είτε παρακολουθούν το τμήμα 

ένταξης σε γενικό ή σε επαγγελματικό σχολείο. 

Οι μαθητές με ΔΦΑ και ειδικά εκείνοι χαμηλής λειτουργικότητας, παρουσιάζουν μοναδικά 

χαρακτηριστικά που αποτελούν πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς. Ελλείμματα παρουσιάζουν 

στη γνωστική λειτουργία, στην επικοινωνία και στην κοινωνικοποίηση. Κύρια μέριμνα αποτελεί 

το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΦΑ δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως και 

παραμένουν ασαφή. (Syriopoulou-Delli, Cassimos, Tripsianis & Polychronopoulou, 2011) 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της ειδικής αγωγής, οι στόχοι της ειδικής 

εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΦΑ πρέπει να διέπονται από τις ακόλουθες αντιλήψεις: 

1. Τα άτομα αυτά έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο αντίληψης και κατανόησης των ανθρώπων και του 

περιβάλλοντος. 

2. Ο τρόπος σκέψης τους είναι διαφορετικός. 

3. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει και να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των άλλων, με σεβασμό στις διαφορές, τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και ικανότητές 

του. (Συριοπούλου-Δελλή, σελ.65, 2016) 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ), όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην πρόσβαση σε 

ένα ευρύ και ισορροπημένο πρόγραμμα. Το ΑΠΣ δεν περιορίζεται μόνο σε προσαρμογές των 

γνωστικών αντικειμένων αλλά επεκτείνεται και στη διδασκαλία δεξιοτήτων που αφορούν την 

ιδιαίτερη κατηγορία των μαθητών με ΔΦΑ. "Σκοπός του ΔΕΠΠΣ και των νέων ΑΠΣ είναι η 

εναρμόνιση των προγραμμάτων σπουδών της γενικής εκπαίδευσης με τα καινούρια δεδομένα 

της κοινωνίας, της πληροφορίας και της γνώσης, της πολυπολιτισμικότητας αλλά και της 

αναγνώρισης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και των δικαιωμάτων τους για 

ένταξη και ισότιμη εκπαίδευση σε ένα ενιαίο σχολείο". (Συριοπούλου-Δελλή, σελ.65, 2016) 
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Το απαραίτητο προσόν για να εργαστεί ένας δάσκαλος στην Ελλάδα στον τομέα της ειδικής 

εκπαίδευσης είναι η λήψη πτυχίου ενός προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου στην ειδική 

εκπαίδευση ή στην ειδική ψυχολογία ή λήψη πτυχίου είτε από το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Βασικής/Ειδικής Εκπαίδευσης είτε από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. 

Παρόλα αυτά εξαιτίας των ανεπαρκών πρακτικών και θεσμικών περιορισμών, η εμπειρία των 

εκπαιδευτικών στην Ελλάδα είναι περιορισμένη. Μάλιστα οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να είναι 

μπερδεμένοι με τα χαρακτηριστικά και τις αιτίες της ΔΦΑ. Γενικά όμως η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι περιορισμένη. (Syriopoulou-

Delli, Cassimos, Tripsianis & Polychronopoulou, 2011) 

Τα παιδιά και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες και προκλήσεις 

αφού η υποστήριξη από το ελληνικό κράτος όλο και περισσότερο μειώνεται εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης και της κατάλληλης εκπαιδευτικής παροχής. (Veroni, 2016) Η ειδική 

εκπαίδευση όμως και η εμπειρία των εκπαιδευτικών με παιδιά με ΔΦΑ μπορούν να συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού προγράμματος. (Syriopoulou-Delli, Cassimos, Tripsianis 

& Polychronopoulou, 2011) 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Μεθοδολογία της έρευνας 

 

3.1. Σκοπός και ερωτήματα της έρευνας 

 

Το σχολείο αποτελεί προέκταση της κοινωνίας και αναπαράγει τις ιδέες, τις στάσεις και τις 

αντιλήψεις της. Επομένως η συμβολή του σχολείου στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ΔΦΑ είναι καθοριστική. Το σχολείο 

πρέπει να αποτελέσει το περιβάλλον εκείνο μέσα στο οποίο θα πάψουν να υπάρχουν ανισότητες 

και θα γίνει ομαλά η ένταξη των παιδιών με ΔΦΑ. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών είναι ένας 

παράγοντας που θα μπορούσε να διευκολύνει την ένταξη των παιδιών αυτών. (Carrington & 

Robinson, 2006) 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει διεξαχθεί μεγάλος αριθμός ερευνών για τις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και τον τρόπο που συνδέονται 

με τις αντιλήψεις τους και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΦΑ, θα 

γίνει προσπάθεια μελέτης του ζητήματος αυτού. Σκοπός της έρευνας είναι η εξέταση της γνώσης 

των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για τη ΔΦΑ και στη συνέχεια η σύγκριση των απόψεων και αντιλήψεών τους 

σχετικά με την εκπαίδευση και την ένταξη των παιδιών με ΔΦΑ. Συγκεκριμένα τα ερευνητικά 

ερωτήματα της έρευνας είναι: 

1. Να εξετάσει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής εκπαίδευσης 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαταραχή του φάσματος του 

αυτισμού που αφορούν κυρίως τα χαρακτηριστικά, την αξιολόγηση και τη διαχείριση 

των παιδιών με ΔΦΑ και το ρόλο του εκπαιδευτικού. 

2. Να ερευνήσει και να συγκρίνει τις απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη ΔΦΑ όσο αναφορά: 

α. τα χαρακτηριστικά της ΔΦΑ 

β. την αξιολόγηση των παιδιών με ΔΦΑ 

γ. τη διαχείριση των παιδιών με ΔΦΑ 

δ. το ρόλο του εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση των παιδιών με ΔΦΑ 
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3.2. Θεωρητική Μεθοδολογική Προσέγγιση 

 

Στην παρούσα έρευνα η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

ερωτηματολογίου που βασίστηκε σε προηγούμενη έρευνα των Syriopoulou-Delli, Cassimos, 

Tripsianis και Polychronopoulou (Syriopoulou-Delli, Cassimos, Tripsianis & Polychronopoulou, 

2011). (Παράρτημα I) Επιπλέον μαζί με το ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευτικούς δόθηκε μία 

συνοδευτική επιστολή που σκοπό είχε την παρουσίαση της έρευνας, την ενημέρωση των 

συμμετεχόντων για τη σημασία της, τη διαβεβαίωση για την εμπιστευτικότητα της και την 

ενθάρρυνση των απαντήσεών τους. (Παράρτημα II)  

Μέσα από τα ερωτηματολόγια η ερευνήτρια προσπάθησε να «κατανοήσει» τον κόσμο μέσα 

από τα μάτια και την αντίληψη των εκπαιδευτικών εντός του ελληνικού συστήματος. Το πρώτο 

πράγμα που έπρεπε να εξασφαλιστεί ήταν να μην παραμορφωθούν οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών μέσα από το υποκειμενικό ερευνητικό πρίσμα. Τα ευρήματα θα έπρεπε να 

απεικονίζουν τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων και μόνο, χωρίς να έχουν 

επηρεαστεί από τα κίνητρα της ερευνήτριας, του διευθυντή, των συναδέλφων ή άλλων φορέων. 

Παράλληλα, τα ευρήματα αυτά θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής και σε άλλα 

πλαίσια, εκπαιδευτικά ή κοινωνικά, σχετικά με την ένταξη και την εκπαίδευση των παιδιών με 

ΔΦΑ. 

Η προστασία λοιπόν της ανωνυμίας των συμμετεχόντων στην έρευνα, η ανάγκη της γνώσης 

των εμπειριών των εκπαιδευτικών και η εφαρμογή τους σε άλλα πλαίσια, θα τους προέτρεπε να 

κατανοήσουν την αξία της συμβολής της συμμετοχής τους στην έρευνα της ερευνήτριας. 

(Cohen, Manion & Morrison, σελ. 99, 2007) 

 

3.3. Μεθοδολογικός Σχεδιασμός και Διεξαγωγή της Έρευνας 

 

3.3.1. Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

 

Το εργαλείο που επιλέχθηκε για τη συλλογή δεδομένων στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν ένα 

ερωτηματολόγιο και συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο που βασίστηκε σε προηγούμενη έρευνα 

των Syriopoulou-Delli, Cassimos, Tripsianis και Polychronopoulou (Syriopoulou-Delli, 

Cassimos, Tripsianis & Polychronopoulou, 2011). Το ερωτηματολόγιο είναι ένα «ευρέως 

διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο συλλογής δεδομένων για επισκοπήσεις που παρέχει 
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δομημένα συχνά αριθμητικά δεδομένα, μπορεί να δοθεί χωρίς την παρουσία του ερευνητή και 

είναι σχετικά εύληπτο και εύκολο στην ανάλυση.» Ωστόσο χρειάζεται αρκετός χρόνος για να 

διαμορφωθεί αφού η γκάμα των δεδομένων που μπορεί να συλλέξει ο ερευνητής είναι 

περιορισμένη καθώς περιορισμένη είναι συχνά είναι η ευελιξία που παρέχει ως προς τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να εισβάλλει στη ζωή του 

συμμετέχοντα είτε λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είτε 

εξαιτίας της διατύπωσης ευαίσθητων ερωτήσεων και παραβίασης του προσωπικού χώρου. Οι 

συμμετέχοντες είναι υποκείμενα της έρευνας κι όχι αντικείμενα. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου δε γίνεται με πίεση του υποκειμένου αλλά με παρότρυνση. Η απόφαση για τη 

συμμετοχή του ατόμου στην έρευνα ή όχι εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τον ίδιο. (Cohen, 

Manion & Morrison, σελ. 414, 2007) 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε ακόμη και ηλεκτρονικά. Για τη δημιουργία του 

συγκεκριμένου ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν τα Google Docs, τα οποία είναι τα πιο 

γνωστά εργαλεία διαμοίρασης αρχείων και συνεργασίας. «Ενσωματώνουν επεξεργαστή 

κειμένου, υπολογιστικό φύλλο, λογισμικό παρουσίασης, δημιουργία φορμών και σχεδίων και 

επιτρέπει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να δημιουργούν, να αποθηκεύουν και να 

διαμοιράζονται αρχεία καθώς και να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο». (Γόγουλου, 2014) 

Προκειμένου τα δεδομένα της έρευνας να είναι έτοιμα για ανάλυση, έγινε κωδικοποίηση των 

δεδομένων αφού ελέγχθηκαν τα ερωτηματολόγια. Για την ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, version 20.0) 

Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ήταν κυρίως 

κλειστού τύπου. Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να 

απαντήσουν σε προσωπικές ερωτήσεις και σε ερωτήσεις σχετικά με το σχολείο που εργάζονται, 

την εκπαιδευτική τους εμπειρία, τυχόν εμπειρία που μπορεί να είχαν με παιδιά με ΔΦΑ και 

σπουδές που μπορεί να είχαν πραγματοποιήσει σχετικά με τη διαταραχή του φάσματος του 

αυτισμού. Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από 25 προτάσεις που 

χωρίζονταν σε 4 ομάδες ερωτήσεων σχετικά με τη φύση και τα χαρακτηριστικά της ΔΦΑ, την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση των παιδιών με ΔΦΑ και το ρόλο του εκπαιδευτικού στην 

εκπαίδευση των παιδιών με ΔΦΑ. Οι απαντήσεις στις προτάσεις ήταν διαμορφωμένες με βάση 

την κλίμακα Likert (συμφωνώ, δε γνωρίζω, διαφωνώ). 

Κάθε ερώτηση που συμπεριλαμβανόταν στο ερωτηματολόγιο αποτελούσε ανεξάρτητη 

μεταβλητή που αναφερόταν στις γνώσεις, στις αντιλήψεις και στις στάσεις των εκπαιδευτικών. 
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Η προετοιμασία και η εκπαίδευση (σπουδές) των εκπαιδευτικών στη ΔΦΑ, η εμπειρία που 

μπορεί να είχαν με παιδιά με ΔΦΑ, το φύλο, ο γάμος και τα παιδιά που προέρχονταν από το 

γάμο, και ο τύπος της εκπαιδευτικής μονάδας (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) 

ήταν οι εξαρτημένες μεταβλητές. Οι εξαρτημένες μεταβλητές ερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν 

κάτω από την επιρροή των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

 

3.3.2. Στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Στατιστικού 

Πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS, version 20.0). Όλες οι μεταβλητές 

κατηγοριοποιήθηκαν και εκφράστηκαν σε συχνότητες και ποσοστά. Η αξιολόγηση της επιρροής 

που μπορεί να είχε η εκπαίδευση και η εμπειρία με παιδιά με ΔΦΑ, ο τύπος εκπαιδευτικής 

μονάδας (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση), το φύλο, ο γάμος και τα παιδιά που 

προέρχονταν από το γάμο, έγινε με την ανάλυση συσχέτισης (regression analysis). Tο επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε με p<0.01, 0.05, 0.5. 

 

3.3.3. Διεξαγωγή της έρευνας 

 

Η έρευνα ξεκίνησε με την επίσκεψη της ερευνήτριας σε σχολεία, γενικά και ειδικά, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Τρικάλων. Το ερωτηματολόγιο 

χορηγήθηκε στους εκπαιδευτικούς μαζί με μία συνοδευτική επιστολή. Σε πολλά σχολεία τα 

ερωτηματολόγια δόθηκαν στο διευθυντή του σχολείου, ο οποίος ανέλαβε να τα μοιράσει στους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι τα συμπλήρωσαν είτε στο σχολείο είτε στο προσωπικό τους χώρο. 

Γενικά η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε στο σπίτι. Οπότε η συγκέντρωση των 

ερωτηματολογίων έγινε έπειτα από συνεννόηση με το διευθυντή του κάθε σχολείου ή με τους 

εκπαιδευτικούς. Η χρονική προθεσμία που δόθηκε για τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων 

από κάθε σχολείο ήταν περίπου δύο εβδομάδες. 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ακόμη και ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου έγινε από εκπαιδευτικούς που δίδασκαν σε σχολεία σε διάφορες περιοχές 

της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Χίο, κ.ά.) και ήταν δύσκολο για την ερευνήτρια να 

τα επισκεφθεί. Η αναζήτηση των συμμετεχόντων για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου έγινε από τα προσωπικά-κοινωνικά δίκτυα της ερευνήτριας και με κριτήριο να 
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εργάζονται την περίοδο της διανομής των ερωτηματολογίων ως εκπαιδευτικοί είτε της γενικής 

είτε της ειδικής αγωγής σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το χρονικό περιθώριο που χρειάστηκε για να μπορέσει η ερευνήτρια να επισκεφτεί όσο το 

δυνατόν περισσότερα σχολεία και να συγκεντρώσει ένα σημαντικό αριθμό ερωτηματολογίων 

(ηλεκτρονικά και έντυπα) ήταν τέσσερις μήνες (Μάρτιος έως Ιούνιος 2017) 

Το επόμενο βήμα μετά τη συλλογή των δεδομένων, αποτέλεσε η κωδικοποίηση των 

ερωτηματολογίων. Παράλληλα, διεξαγόταν και η βιβλιογραφική ανασκόπηση, με την 

αναζήτηση άρθρων και βιβλίων για το θέμα της εργασίας. Το τελευταίο βήμα της εργασίας, ήταν 

η ανάλυση των ερωτηματολογίων και η συνολική συγγραφή της. 

 

3.3.4. Δείγμα 

 

Στη συγκεκριμένη έρευνα έλαβαν μέρος τριακόσια σαράντα πέντε (Ν=345) συμμετέχοντες 

και συμμετέχουσες, εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται κυρίως σε σχολεία του νομού Τρικάλων. Στην 

έρευνα συμμετείχαν ακόμη εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εργαζόμενοι σε σχολεία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά (Ν=77). Συνολικά συμμετείχαν στην έρευνα 

τετρακόσια είκοσι δύο εκπαιδευτικοί (Ν=422).  

Ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος (Πίνακας 3.1), αποτελούνταν από εκατό 

είκοσι οχτώ (128) άντρες και διακόσια ενενήντα τέσσερις (294) γυναίκες εκπαιδευτικούς, με 

ηλικιακό εύρος κάτω των τριάντα (<30) έως άνω των πενήντα (>50) ετών, αν και η πλειοψηφία 

του δείγματος ήταν άνω των πενήντα ετών (>50) με ποσοστό 40,2%. Συγκεκριμένα πενήντα ένα 

(51) εκπαιδευτικοί (12,1%) ήταν <30, πενήντα ένα (51) εκπαιδευτικοί (12,1%) βρίσκονταν στο 

ηλικιακό εύρος 31-40 και εκατό πενήντα (150) εκπαιδευτικοί (35,5%) βρίσκονταν στο ηλικιακό 

εύρος 41-50. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ήταν παντρεμένοι με ποσοστό 80,1% έναντι 

εκείνων που δεν ήταν (19,6%), εκ των οποίων οι περισσότεροι είχαν παιδιά (76,8%). 
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Πίνακας 3.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά εργασίας εκπαιδευτικών 

 Συχνότητα 

(Ν) 

Ποσοστά 

(%) 

Φύλο 

Αρσενικό 

Θηλυκό 

 

128 

294 

 

30,3 

69,7 

Ηλικία 

<30 

31-40 

41-50 

>50 

 

51 

51 

150 

170 

 

12,1 

12,1 

35,5 

40,3 

Έγγαμος/ Άγαμος 

Ναι 

Όχι 

 

339 

83 

 

80,3 

19,7 

Παιδιά 

Ναι 

Όχι 

 

325 

97 

 

77 

23 

Τύπος Σχολείου 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο 

Γενικό Λύκειο 

ΕΠΑΛ 

Νηπιαγωγείο 

Παιδικός Σταθμός 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

 

212 

85 

43 

40 

20 

9 

13 

 

50,2 

20,1 

10,2 

9,5 

4,7 

2,1 

3,1 

Τοποθεσία Σχολείου 

Αστική 

Ημιαστική 

Αγροτική 

 

271 

87 

64 

 

64,2 

20,6 

15,2 

Τύπος Εκπαιδευτικής Μονάδας I 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

 

247 

175 

 

58,5 

41,5 

Τύπος Εκπαιδευτικής Μονάδας II 

Ειδικό Σχολείο 

Γενικό Σχολείο 

Τμήμα Ένταξης 

Τεχνικό Σχολείο 

Πολυπολιτισμικό Σχολείο 

 

26 

330 

25 

37 

4 

 

6,2 

78,2 

5,9 

8,8 

0,9 

Χρόνια Υπηρεσίας 

<5 

5-10 

11-15 

>15 

 

45 

60 

57 

260 

 

10,7 

14,2 

13,5 

61,6 

Εμπειρία με παιδιά με ΔΦΑ 

Ναι 

Όχι 

 

124 

298 

 

29,4 

70,6 
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Χρόνια εμπειρίας με παιδιά με ΔΦΑ 

<2  

2-5 

>5 

Καμία απάντηση 

 

70 

35 

20 

297 

 

16,6 

8,3 

4,7 

70,4 

Τύπος Εμπειρίας 

Ειδικό Σχολείο 

Γενικό Σχολείο 

Τμήμα Ένταξης 

Ως Γονέας, Συγγενής, Φίλος 

Καμία απάντηση 

 

36 

64 

16 

9 

297 

 

8,5 

15,2 

3,8 

2,1 

70,4 

Αριθμός παιδιών με ΔΦΑ στην αίθουσα 

Κανένα παιδί 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

Καμία απάντηση  

 

63 

43 

9 

5 

3 

1 

1 

297 

 

14,9 

10,2 

2,1 

1,2 

0,7 

0,2 

0,2 

70,4 

Προπτυχιακές Σπουδές στη ΔΦΑ 

Ναι 

Όχι 

 

36 

386 

 

8,5 

91,5 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη ΔΦΑ 

Ναι 

Όχι 

 

44 

378 

 

10,4 

89,6 

Διδακτορικές Σπουδές στη ΔΦΑ 

Όχι 

 

422 

 

100 

 

 

Επιπλέον, όσον αφορά τον τύπο του σχολείου στον οποίο εργάζονταν, διακόσια δώδεκα 

(212) εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν σε δημοτικό σχολείο (50,2%), ογδόντα πέντε (85) 

εκπαιδευτικοί σε γυμνάσιο (20,1%), σαράντα τρεις (43) σε λύκειο (10,2%), σαράντα (40) σε 

επαγγελματικό λύκειο (9,5%), είκοσι (20) σε νηπιαγωγείο (4,7%), εννέα (9) σε παιδικό σταθμό 

(2,1%) και δεκατρείς (13) σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης) (3,1%). 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, ονομαστικά διακόσια εβδομήντα ένα (271) εκπαιδευτικοί 

(64,2%), υπηρετούσαν σε σχολεία που βρίσκονταν σε αστική περιοχή, οι ογδόντα εφτά (87) σε 

ημιαστική περιοχή (20,6%) και οι τέσσερις (4) σε αγροτική περιοχή (15,1%). Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί εργάζονταν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με ποσοστό 58,5% ενώ το 41,5% 

εργάζονταν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών 
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υπηρετούσε σε γενικό σχολείο (78,2%), το 6,2% σε ειδικό σχολείο, το 5,9% σε τμήμα ένταξης, 

το 8,8% σε τεχνικό σχολείο κα το 0,9% σε πολυπολιτισμικό σχολείο. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είχε 15 χρόνια εμπειρία (61,5%), οι εξήντα (60) είχαν 5-10 

χρόνια εμπειρία (14,2%), οι πενήντα επτά (57) είχαν 11-15 χρόνια εμπειρία (13,5%) και οι 

σαράντα πέντε (45) λιγότερο από 5 χρόνια (10,6%). 

Στο δείγμα των εκπαιδευτικών, οι εκατό είκοσι πέντε (125) μόνο είχαν εμπειρία με παιδιά με 

ΔΦΑ (29,4%), σε αντίθεση με τους διακόσια ενενήντα επτά (297) που δεν είχαν καθόλου 

(70,6%). Από τους εκατό είκοσι πέντε (125) εκπαιδευτικούς, οι εβδομήντα (70) είχαν εμπειρία 

λιγότερο από 2 χρόνια (16,6%) με παιδιά με ΔΦΑ, οι τριάντα πέντε (35) είχαν εμπειρία 2-5 

χρόνια (8.3%) και οι είκοσι (20) είχαν εμπειρία περισσότερα από 5 χρόνια (4,7%). Η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών που είχαν εμπειρία με παιδιά με ΔΦΑ, εξήντα τέσσερις (64) εκπαιδευτικοί, 

υπηρετούσαν σε γενικό σχολείο (15,2%), τριάντα έξι (36) εκπαιδευτικοί εργάζονταν σε ειδικό 

σχολείο (8.5%), δεκαέξι (16) σε τμήμα ένταξης (3,8%) και εννέα (9) είχαν εμπειρία ως γονείς, 

συγγενείς ή φίλοι (2,1%). Όπως φαίνεται στον πίνακα, εξήντα τρεις (63) εκπαιδευτικοί δεν είχαν 

κανένα παιδί με ΔΦΑ στην αίθουσα (14,9%), σαράντα τρεις (43) είχαν 1 παιδί (10,2%), εννέα 

(9) είχαν 2 παιδιά (2,1%), πέντε (5) 3 παιδιά (1,2%), τρεις (3) 5 παιδιά (0,7%), ένας (1) 

εκπαιδευτικός είχε 6 παιδιά (0,2%) και ένας (1) επίσης εκπαιδευτικός είχε 7 παιδιά (0,2%). 

Τριάντα έξι (36) άτομα είχαν πτυχίο Α.Ε.Ι. (8,5%) (Πίνακας 3.1) και σαράντα τέσσερα (44) 

άτομα ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (10,4%). Κανένας εκπαιδευτικός 

δεν ήταν κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος. 

 

3.3.5. Οργάνωση και ανάλυση δεδομένων 

 

Το έργο τώρα της ερευνήτριας ήταν να συμπιέσει τον όγκο των δεδομένων που συνέλεξε σε 

μια μορφή κατάλληλη για ανάλυση. Η συμπίεση των δεδομένων περιελάμβανε την 

κωδικοποίηση των δεδομένων προκειμένου να είναι έτοιμα για ανάλυση. Τα ερωτηματολόγια 

έπρεπε πρώ0τα όμως να ελεγχθούν πριν από την κωδικοποίηση έτσι ώστε να γίνει επισήμανση 

και εξάλειψη τυχών λαθών των συμμετεχόντων.  

Για την καλύτερη δυνατή ανάλυση λοιπόν των δεδομένων, ελέγχθηκαν πρώτα τα 

ερωτηματολόγια για να βεβαιωθεί η ερευνήτρια ότι δόθηκαν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. 

Στην περίπτωση που δεν είχαν δοθεί απαντήσεις, μπορούσαν να επανελεγχθούν από άλλα 

τμήματα της επισκόπησης. Στη χειρότερη περίπτωση, η ερευνήτρια έπρεπε να επικοινωνήσει 
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ξανά με τους απαντώντες για να της δώσουν τις απαντήσεις που έλειπαν. Ακόμη ελέγχθηκε από 

την ερευνήτρια αν οι απαντήσεις απαντήθηκαν με ακρίβεια καθώς η εγκυρότητα των δεδομένων 

μπορούσε να μειωθεί από την επιλογή δύο ή περισσότερων απαντήσεων. Έπειτα 

κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων. Ως «κωδικοί» σε αυτή την έρευνα, 

εννοούνται σύνολα φράσεων και λέξεων των συμμετεχόντων, οι οποίοι αποτελούσαν μια 

νοηματική ενότητα και προσδιόριζαν το υπό έρευνα φαινόμενο, όπως αναγνωρίστηκαν από την 

ερευνήτρια κατά τη διαδικασία ανάλυσης. (Cohen, Manion & Morrison, 2007, σελ. 446-447) 

Με τη χρήση του Στατιστικού πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες, το SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences, version 20.0), έγινε η ανάλυση των δεδομένων. Όλες οι 

μεταβλητές ταξινομήθηκαν και εκφράστηκαν ως συχνότητες και ποσοστά. Με τον τρόπο αυτό, η 

ερευνήτρια ήταν σε θέση να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας συμπυκνώνοντας τους 

«κωδικούς» σε πίνακες. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Παρουσίαση ευρημάτων 

 

4.1. Σφαιρική εικόνα των ευρημάτων 

 

Ο πρώτος αναλυτικός άξονας περιστρέφεται γύρω από το ερευνητικό ερώτημα που αφορά 

τις γνώσεις των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των παιδιών με ΔΦΑ και το ρόλο του 

εκπαιδευτικού. Ο δεύτερος αναλυτικός άξονας αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη 

ΔΦΑ. 

Αρχικά, όσον αφορά τη φύση και τα χαρακτηριστικά της ΔΦΑ, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών (48,8%) φάνηκε να πιστεύει ότι η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού δεν 

είναι η πιο σοβαρή διαταραχή της ψυχικής υγείας σε αντίθεση με το 16,8% ενώ το 34,4% δε 

γνώριζε. Περίπου οι μισοί εκπαιδευτικοί του δείγματος (48,3%, Ν=204) δε γνώριζαν αν τα 

περισσότερα άτομα με ΔΦΑ αποκτούν ικανότητες καλού λεξιλογίου σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών δεν θεώρησε ότι η ΔΦΑ συνυπάρχει με τη νοητική υστέρηση 

(52,8%, Ν=223). Το 49,8% (Ν=210) των εκπαιδευτικών βρέθηκε να διαφωνεί ότι η ΔΦΑ είναι 

μία κληρονομική ασθένεια καθώς και το 43,8% (Ν=185) δε γνώριζε αν είναι. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί διαφώνησαν (68,5%, Ν=289) σχετικά με το γεγονός ότι η ΔΦΑ είναι μία μορφή 

σχιζοφρένειας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών δε γνώριζε αν τα παιδιά με ΔΦΑ 

έχουν έξυπνους γονείς. Ο αριθμός των απαντήσεων σχετικά με την υπερκινητικότητα των 

παιδιών με ΔΦΑ χωρίστηκε: εκατό τριάντα (130) εκπαιδευτικοί (30,8%) διαφώνησαν ότι είναι 

υπερκινητικά, εκατό τριάντα (130) εκπαιδευτικοί (30,8%) δε γνώριζαν και εκατό εξήντα δύο 

(162) εκπαιδευτικοί (38,4%) συμφώνησαν ότι έχουν υπερκινητικότητα. (Πίνακας 4.1) 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (44,3%, Ν=187) δε γνώριζαν αν η ΔΦΑ μπορεί να 

διαγνωστεί στη βρεφική ηλικία. Το 64,2% των εκπαιδευτικών συμφώνησε (Ν=271) ότι η 

διαταραχή μπορεί να ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό με την κατάλληλη εκπαίδευση καθώς ακόμη 

ένας τεράστιος αριθμός εκπαιδευτικών (Ν=331, 78,4%) συμφώνησε ότι τα παιδιά με ΔΦΑ 

μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετικές ικανότητες σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Εκατό ενενήντα 

δύο (192) άτομα συμφώνησαν ότι σχεδόν κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίζει 
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χαρακτηριστικά της ΔΦΑ σε ένα παιδί. Οι μισοί εκπαιδευτικοί (50,5%, Ν=213) δε γνώριζαν αν 

τα παιδιά με ΔΦΑ επιτυγχάνουν σε τεστ που περιλαμβάνουν μηχανική μάθηση. (Πίνακας 4.1) 

Όσον αφορά τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαχείριση των παιδιών με 

ΔΦΑ, διακόσια εξήντα τρεις (263) εκπαιδευτικοί (62,3%) δε γνώριζαν αν τα ψυχαναλυτικά 

προγράμματα είναι πιο ωφέλιμα για τα παιδιά με ΔΦΑ. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

(62,1%, Ν=262) φάνηκε να πιστεύει ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε ειδικό 

σχολείο· και εκατό εβδομήντα έξι (176) εκπαιδευτικοί (41,7%) δε γνώριζαν αν τα παιδιά με 

ΔΦΑ καταστέλλονται και η κατάστασή τους χειροτερεύει σε ένα αυστηρά δομημένο 

περιβάλλον. Το 41,2% συμφώνησε ότι είναι προτιμότερο να παρακολουθούν ειδικά 

επαγγελματικά σχολεία παρά κανονικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σχεδόν οι μισοί 

εκπαιδευτικοί (47,9%, Ν= 202) δε γνώριζαν αν η θεραπεία των περισσότερων παιδιών με ΔΦΑ 

θα έπρεπε να περιλαμβάνει φάρμακα ενώ μόλις το 45,5% (Ν=192) διαφώνησε με αυτή την 

πρόταση. Αρκετοί εκπαιδευτικοί (64%, Ν=270) συμφώνησαν ότι τα παιδιά είναι σε καλύτερη 

θέση εάν η εκπαίδευσή τους επικεντρώνεται σε κοινωνικές δεξιότητες παρά σε ακαδημαϊκά 

θέματα. Οι μισοί εκπαιδευτικοί (50,9%, Ν=215) δε γνώριζαν αν οι μέθοδοι ακουστικής  

διδασκαλίας είναι ανώτερες από τις οπτικές μεθόδους καθώς ακόμη οι μισοί περίπου 

εκπαιδευτικοί (54,7%, Ν=231) δε γνώριζαν αν ο συμπεριφορισμός είναι μία απαρχαιωμένη 

μέθοδος. (Πίνακας 4.1) 

Οι εκπαιδευτικοί έπρεπε ακόμη να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το ρόλο του 

εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση των παιδιών με ΔΦΑ. Τεράστια πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

(92,7%, 391) υποστήριξε ότι θα έπρεπε να συνεργάζονται με ειδικούς (44,1%, Ν=186) καθώς 

ακόμη οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί παρά οι γιατροί θα έπρεπε να διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στη 

θεραπευτική εκπαιδευτική αγωγή των παιδιών με ΔΦΑ ενώ το 40,3% (Ν=170) δε γνώριζε αν 

ισχύει κάτι τέτοιο. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το αν τα παιδιά με ΔΦΑ 

αποτελούν την πιο δύσκολη ομάδα μαθητών χωρίστηκαν: εκατό εξήντα (160) εκπαιδευτικοί 

(37,9%) διαφώνησαν ενώ εκατό σαράντα πέντε (145) εκπαιδευτικοί (34,4%) συμφώνησαν. Ένα 

σχετικά μεγάλο ποσοστό (77,5%) φάνηκε να υποστηρίζει την ιδέα ότι οι εκπαιδευτικοί με την 

κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ένα παιδί με ΔΦΑ. Σχεδόν 

το ίδιο ποσοστό ατόμων, 44,1% (Ν=186) δε γνώριζε αν οι εκπαιδευτικοί ακόμη και με την 

κατάλληλη εκπαίδευση δε μπορούν να ορίσουν τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού με ΔΦΑ για να 

θέσουν το ερώτημα σχετικά με τη ΔΦΑ και να στείλουν το παιδί σε ειδικό. (Πίνακας 4.1) 
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Πίνακας 4.1 Αντιλήψεις και γνώσεις εκπαιδευτικών για τη ΔΦΑ 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟΣΤΑ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟΣΤΑ 

Φύση και χαρακτηριστική της ΔΦΑ  

 

206 

 

 

48,8 

 

 

145 

 

 

34,4 

 

 

71 

 

 

16,8 
1.Η ΔΦΑ είναι η πιο σοβαρή διαταραχή 

της ψυχικής υγείας. 

2.Τα περισσότερα άτομα με ΔΦΑ 

αποκτούν ικανότητες καλού λεξιλογίου σε 

μεταγενέστερο στάδιο. 

 

56 

 

13,3 

 

204 

 

48,3 

 

162 

 

38,4 

3. Η ΔΦΑ συνυπάρχει με νοητική 

υστέρηση. 

223 52,8 129 30,6 70 16,6 

4. Η ΔΦΑ είναι μία κληρονομική 

ασθένεια. 

210 49,8 185 43,8 27 6,4 

5. Η ΔΦΑ είναι μία μορφή σχιζοφρένειας. 289 68,5 125 29,6 8 1,9 

6. Τα παιδιά με ΔΦΑ έχουν έξυπνους 

γονείς. 

52 12,3 239 56,6 131 31 

7. Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι υπερκινητικά. 130 30,8 130 30,8 162 38,4 

Αξιολόγηση των παιδιών με ΔΦΑ  

 

106 

 

 

25,1 

 

 

187 

 

 

44,3 

 

 

129 

 

 

30,6 
8. Η ΔΦΑ μπορεί να διαγνωστεί στη 

βρεφική ηλικία. 

9. Η διαταραχή μπορεί να ξεπεραστεί σε 

μεγάλο βαθμό με 

την κατάλληλη εκπαίδευση. 

 

51 

 

12,1 

 

100 

 

23,7 

 

271 

 

64,2 

10. Τα παιδιά με ΔΦΑ μπορούν να 

αποκτήσουν εξαιρετικές 

ικανότητες σε ένα συγκεκριμένο τομέα. 

 

12 

 

2,8 

 

79 

 

18,7 

 

331 

 

78,4 

11. Σχεδόν κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να 

αναγνωρίζει 

χαρακτηριστικά της ΔΦΑ σε ένα παιδί. 

 

132 

 

31,3 

 

98 

 

23,2 

 

192 

 

45,5 

12. Παιδιά με ΔΦΑ επιτυγχάνουν σε τεστ 

που 

περιλαμβάνουν μηχανική μάθηση. 

 

28 

 

6,6 

 

213 

 

50,5 

 

181 

 

42,9 

Διαχείριση παιδιών με ΔΦΑ.  

 

35 

 

 

8,3 

 

 

263 

 

 

62,3 

 

 

124 

 

 

29,4 
13. Τα ψυχαναλυτικά προγράμματα είναι 

τα πιο 

ωφέλιμα για τα παιδιά με ΔΦΑ. 

14. Παιδιά με ΔΦΑ θα μπορούσαν να  

εκπαιδευτούν σε ειδικό σχολείο. 

66 15,6 94 22,3 262 62,1 

15. Παιδιά με ΔΦΑ καταστέλλονται και η 

κατάστασή τους 

χειροτερεύει σε ένα αυστηρά δομημένο 

περιβάλλον. 

 

 

121 

 

 

28,7 

 

 

176 

 

 

41,7 

 

 

125 

 

 

29,6 

16. Η θεραπεία των περισσότερων 

παιδιών με ΔΦΑ 

θα έπρεπε να περιλαμβάνει φάρμακα. 

 

192 

 

45,5 

 

202 

 

47,9 

 

28 

 

6,6 
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17. Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι σε καλύτερη 

θέση εάν 

η εκπαίδευσή τους επικεντρώνεται σε 

κοινωνικές δεξιότητες παρά σε 

ακαδημαϊκά θέματα. 

 

 

33 

 

 

7,8 

 

 

119 

 

 

28,2 

 

 

270 

 

 

64 

18. Οι μέθοδοι ακουστικής διδασκαλίας 

είναι 

ανώτερες από τις οπτικές μεθόδους. 

 

150 

 

35,5 

 

 

215 

 

50,9 

 

57 

 

13,5 

19. Ο Συμπεριφορισμός είναι μία 

απαρχαιωμένη μέθοδος. 

98 23,2 231 54,7 93 22 

20. Είναι προτιμότερο για τα παιδιά με 

ΔΦΑ να παρακολουθούν 

ειδικά επαγγελματικά σχολεία παρά 

γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 

 

112 

 

 

26,5 

 

 

136 

 

 

32,2 

 

 

174 

 

 

41,2 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην 

εκπαίδευση παιδιών με ΔΦΑ. 

 

 

 

6 

 

 

 

1,4 

 

 

 

25 

 

 

 

5,9 

 

 

 

391 

 

 

 

92,7 
21. Οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να 

συνεργάζονται με ειδικούς. 

22. Τα παιδιά με ΔΦΑ αποτελούν την πιο 

δύσκολη ομάδα μαθητών. 

160 37,9 117 27,7 145 34,4 

23. Οι εκπαιδευτικοί παρά οι γιατροί θα 

έπρεπε να διαδραματίζουν 

ηγετικό ρόλο στη θεραπευτική 

εκπαιδευτική αγωγή των παιδιών με 

ΔΦΑ. 

 

 

66 

 

 

15,6 

 

 

170 

 

 

40,3 

 

 

186 

 

 

44,1 

24. Με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν 

να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ένα 

παιδί με ΔΦΑ. 

 

 

24 

 

 

5,7 

 

 

71 

 

 

16,8 

 

 

327 

 

 

77,5 

25. Ακόμη και με την κατάλληλη 

εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί 

δεν μπορούν να ορίσουν τα 

χαρακτηριστικά ενός παιδιού για να 

θέσουν το ερώτημα σχετικά με τη ΔΦΑ. 

 

 

184 

 

 

43,6 

 

 

186 

 

 

44,1 

 

 

52 

 

 

12,3 
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4.2. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα παιδιά με ΔΦΑ 

 

4.2.1.Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα παιδιά με ΔΦΑ σε σχέση με τον τύπο της 

εκπαιδευτικής μονάδας 

 

Ο τύπος της εκπαιδευτικής μονάδας (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) δεν 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις των εκπαιδευτικών. Οπότε δεν παίζει 

ρόλο σε ποια βαθμίδα ανήκει ο κάθε εκπαιδευτικός. Συγκεκριμένα, βρέθηκε να επηρεάζει τον 

τρόπο απάντησης των εκπαιδευτικών στις προτάσεις «Η ΔΦΑ είναι μια κληρονομική ασθένεια» 

(p=0,002), «Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι υπερκινητικά» (p=0,046) και «Τα παιδιά με ΔΦΑ θα 

μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε ειδικό σχολείο (p=0,019). (Πίνακας 4.2) 

 

Πίνακας 4.2 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με το φύλο και τον τύπο εκπαιδευτικής μονάδας 

 p-value 
Φύλο Τύπος εκπαιδευτικής μονάδας I 

(Α/θμια & Β/θμια) 

Φύση και χαρακτηριστικά της ΔΦΑ  

0.327 

 

0.184 1.Η ΔΦΑ είναι η πιο σοβαρή διαταραχή της ψυχικής υγείας. 

2.Τα περισσότερα άτομα με ΔΦΑ αποκτούν ικανότητες καλού λεξιλογίου 

σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 

0.683 

 

0.658 

3. Η ΔΦΑ συνυπάρχει με νοητική υστέρηση. 0.192 0.101 

4. Η ΔΦΑ είναι μία κληρονομική ασθένεια. 0.527 0.002 

5. Η ΔΦΑ είναι μία μορφή σχιζοφρένειας. 0.002 0.322 

6. Τα παιδιά με ΔΦΑ έχουν έξυπνους γονείς. 0.391 0.388 

Αξιολόγηση των παιδιών με ΔΦΑ  

0.346 

 

0.046 7. Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι υπερκινητικά. 

8. Η ΔΦΑ μπορεί να διαγνωστεί στη βρεφική ηλικία. 0.073 0.176 

9. Η διαταραχή μπορεί να ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό με την 

κατάλληλη εκπαίδευση. 

 

0.070 

 

0.873 

10. Τα παιδιά με ΔΦΑ μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετικές ικανότητες 

σε ένα συγκεκριμένο τομέα. 

 

0.677 

 

0.357 

11. Σχεδόν κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά 

της ΔΦΑ σε ένα παιδί. 

 

0.403 

 

0.127 

Διαχείριση παιδιών με ΔΦΑ.  

 

0.723 

 

 

0.943 
12. Παιδιά με ΔΦΑ επιτυγχάνουν σε τεστ που περιλαμβάνουν μηχανική 

μάθηση. 

13. Τα ψυχαναλυτικά προγράμματα είναι τα πιο ωφέλιμα για τα παιδιά με 

ΔΦΑ. 

 

0.110 

 

0.936 

14. Παιδιά με ΔΦΑ θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε ειδικό σχολείο. 0.428 0.019 
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15. Παιδιά με ΔΦΑ καταστέλλονται και η κατάστασή τους χειροτερεύει 

σε ένα αυστηρά δομημένο περιβάλλον. 

 

0.616 

 

0.576 

16. Η θεραπεία των περισσότερων παιδιών με ΔΦΑ θα έπρεπε να 

περιλαμβάνει φάρμακα. 

 

0.350 

 

0.332 

17. Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι σε καλύτερη θέση εάν η εκπαίδευσή τους 

επικεντρώνεται σε κοινωνικές δεξιότητες παρά σε ακαδημαϊκά θέματα. 

 

0.135 

 

0.407 

18. Οι μέθοδοι ακουστικής διδασκαλίας είναι ανώτερες από τις οπτικές 

μεθόδους. 

 

0.936 

 

0.806 

19. Ο Συμπεριφορισμός είναι μία απαρχαιωμένη μέθοδος. 0.043 0.538 

20. Είναι προτιμότερο για τα παιδιά με ΔΦΑ να παρακολουθούν ειδικά 

επαγγελματικά σχολεία παρά γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 

0.188 

 

0.143 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση παιδιών με ΔΦΑ.  

0.746 

 

0.136 21. Οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να συνεργάζονται με ειδικούς. 

22. Τα παιδιά με ΔΦΑ αποτελούν την πιο δύσκολη ομάδα μαθητών. 0.645 0.101 

23. Οι εκπαιδευτικοί παρά οι γιατροί θα έπρεπε να διαδραματίζουν 

ηγετικό ρόλο στη θεραπευτική εκπαιδευτική αγωγή των παιδιών με ΔΦΑ. 

 

0.331 

 

0.678 

24. Με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ένα παιδί με ΔΦΑ. 

 

0.982 

 

0.509 

25. Ακόμη και με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί δεν 

μπορούν να ορίσουν τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού με ΔΦΑ για να 

θέσουν το ερώτημα σχετικά με τη ΔΦΑ. 

 

0.027 

 

0.515 

 

 

4.2.2. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα παιδιά με ΔΦΑ σε σχέση με το φύλο 

 

Το φύλο εξετάστηκε ως παράγοντας για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

Δ.Φ.Α. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άντρες είχαν διαφορετική άποψη από τις γυναίκες σε 

ορισμένες προτάσεις. Συγκεκριμένα φάνηκε να έπαιξε ρόλο στην περίπτωση που η ΔΦΑ είναι 

μία μορφή σχιζοφρένειας (p=0,002). Ακόμα έπαιξε ρόλο στο αν η ΔΦΑ μπορεί να διαγνωστεί 

στη βρεφική ηλικία (p=0,073) και αν μπορεί να ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό με την κατάλληλη 

εκπαίδευση (p=0,070). Επίσης, το φύλο επηρέασε στον τρόπο απάντησης όσον αφορά τον 

συμπεριφορισμό, δηλαδή, αν θεωρείται πως είναι μια απαρχαιωμένη μέθοδος (p=0,043) καθώς 

και στο ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να ορίσουν τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού με ΔΦΑ 

για να θέσουν το ερώτημα σχετικά με τη διαταραχή (p=0,027). (Πίνακας 4.2) 

 

 

 



 

 
66 

 

4.2.3. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα παιδιά με ΔΦΑ σε σχέση με τον έγγαμο βίο 

 

Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί ήταν παντρεμένοι και είχαν παιδιά, βρέθηκε να 

επηρεάζονται οι αντιλήψεις τους για τα παιδιά με ΔΦΑ. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός 

ότι ήταν πιο ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με εκπαιδευτικούς που δεν είχαν παιδιά και δεν ήταν 

παντρεμένοι. Οι προτάσεις που βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές είναι «Τα περισσότερα 

άτομα με ΔΦΑ αποκτούν ικανότητες καλού λεξιλογίου σε μεταγενέστερο στάδιο» (p=0.024 και 

p=0.046), «Η ΔΦΑ συνυπάρχει με νοητική υστέρηση.» (p=0.083 και p=0.030), «Η διαταραχή 

μπορεί να ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό με την κατάλληλη εκπαίδευση» (p=0.040 και p=0.059). 

«Παιδιά με ΔΦΑ καταστέλλονται και η κατάστασή τους χειροτερεύει σε ένα αυστηρά δομημένο 

περιβάλλον.» (p=0.004) «Η θεραπεία των περισσότερων παιδιών με ΔΦΑ θα έπρεπε να 

περιλαμβάνει φάρμακα.» (p=0.022) «Ο Συμπεριφορισμός είναι μία απαρχαιωμένη μέθοδος.» 

(p=0.060) «Είναι προτιμότερο για τα παιδιά με ΔΦΑ να παρακολουθούν ειδικά επαγγελματικά 

σχολεία παρά κανονικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.» (p=0.043) και «Τα παιδιά με 

ΔΦΑ αποτελούν την πιο δύσκολη ομάδα μαθητών.» (p=0.039) (Πίνακας 4.3) 

Με βάση τα αποτελέσματα, φάνηκε ότι ο συνδυασμός εκπαιδευτικού και γονέα με παιδί 

έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δικαιολογημένα οι συγκεκριμένες προτάσεις παρουσιάζουν στατιστική 

σημαντικότητα. Για παράδειγμα, οι προτάσεις «Η διαταραχή μπορεί να ξεπεραστεί σε μεγάλο 

βαθμό με την κατάλληλη εκπαίδευση» και «Τα περισσότερα άτομα με ΔΦΑ αποκτούν 

ικανότητες καλού λεξιλογίου σε μεταγενέστερο στάδιο» είναι στατιστικά σημαντικές διότι ο 

συμμετέχων/-ουσα πιθανών σκέφτηκε ως εκπαιδευτικός κι ως γονέας. 

  

Πίνακας 4.3 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον έγγαμο βίο 

 p-value 
Γάμος Παιδιά 

Φύση και χαρακτηριστικά της ΔΦΑ  

0.694 

 

0.634 1.Η ΔΦΑ είναι η πιο σοβαρή διαταραχή της ψυχικής υγείας. 

2.Τα περισσότερα άτομα με ΔΦΑ αποκτούν ικανότητες καλού λεξιλογίου σε 

μεταγενέστερο στάδιο. 
0.024 0.046 

3. Η ΔΦΑ συνυπάρχει με νοητική υστέρηση. 0.083 0.030 

4. Η ΔΦΑ είναι μία κληρονομική ασθένεια. 0.223 0.217 

5. Η ΔΦΑ είναι μία μορφή σχιζοφρένειας. 0.821 0.213 

6. Τα παιδιά με ΔΦΑ έχουν έξυπνους γονείς. 0.212 0.304 

Αξιολόγηση των παιδιών με ΔΦΑ  

0.887 

 

0.720 7. Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι υπερκινητικά. 
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8. Η ΔΦΑ μπορεί να διαγνωστεί στη βρεφική ηλικία. 0.973 0.985 

9. Η διαταραχή μπορεί να ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό με την κατάλληλη 

εκπαίδευση. 
 

0.040 

 

0.059 

10. Τα παιδιά με ΔΦΑ μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετικές ικανότητες σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα. 
0.589 0.461 

11. Σχεδόν κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά της ΔΦΑ 

σε ένα παιδί. 
0.855 0.739 

Διαχείριση παιδιών με ΔΦΑ.  

0.787 

 

0.695 12. Παιδιά με ΔΦΑ επιτυγχάνουν σε τεστ που περιλαμβάνουν μηχανική μάθηση. 

13. Τα ψυχαναλυτικά προγράμματα είναι τα πιο ωφέλιμα για τα παιδιά με ΔΦΑ. 0.519 0.568 

14. Παιδιά με ΔΦΑ θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε ειδικό σχολείο. 0.757 0.981 

15. Παιδιά με ΔΦΑ καταστέλλονται και η κατάστασή τους χειροτερεύει σε ένα 

αυστηρά δομημένο περιβάλλον. 

 

0.164 

 

0.004 

16. Η θεραπεία των περισσότερων παιδιών με ΔΦΑ θα έπρεπε να περιλαμβάνει 

φάρμακα. 

 

0.215 

 

0.022 

17. Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι σε καλύτερη θέση εάν η εκπαίδευσή τους 

επικεντρώνεται σε κοινωνικές δεξιότητες παρά σε ακαδημαϊκά θέματα. 

 

0.448 

 

0.276 

18. Οι μέθοδοι ακουστικής διδασκαλίας είναι ανώτερες από τις οπτικές 

μεθόδους. 

 

0.101 

 

0.555 

19. Ο Συμπεριφορισμός είναι μία απαρχαιωμένη μέθοδος. 0.060 0.946 

20. Είναι προτιμότερο για τα παιδιά με ΔΦΑ να παρακολουθούν ειδικά 

επαγγελματικά σχολεία παρά γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

0.567 

 

0.043 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση παιδιών με ΔΦΑ.  

0.312 

 

0.235 21. Οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να συνεργάζονται με ειδικούς. 

22. Τα παιδιά με ΔΦΑ αποτελούν την πιο δύσκολη ομάδα μαθητών. 0.039 0.321 

23. Οι εκπαιδευτικοί παρά οι γιατροί θα έπρεπε να διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο 

στη θεραπευτική εκπαιδευτική αγωγή των παιδιών με ΔΦΑ. 
 

0.170 

 

0.647 

24. Με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά ένα παιδί με ΔΦΑ. 
 

0.703 

 

0.572 

25. Ακόμη και με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να 

ορίσουν τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού με ΔΦΑ για να θέσουν το ερώτημα 

σχετικά με τη ΔΦΑ. 

 

0.624 

 

0.847 

 

 

4.2.4. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα παιδιά με ΔΦΑ σε σχέση με την εμπειρία 

 

Η εμπειρία που μπορεί να είχε ο εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία με παιδιά με τη 

συγκεκριμένη διαταραχή φάνηκε πως επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που απάντησε στις 

προτάσεις σχετικά με τη ΔΦΑ. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία είχε ένας εκπαιδευτικός, τόσο 

περισσότερο θεώρησε ότι η διαταραχή μπορεί να ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό με την 

κατάλληλη εκπαίδευση (p=0,016) καθώς ακόμα πίστευε ότι κάθε εκπαιδευτικός ήταν σε θέση να 
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αναγνωρίζει χαρακτηριστικά της ΔΦΑ σε ένα παιδί (p=0,075). Όσο περισσότερη εμπειρία ένας 

εκπαιδευτικός είχε, τόσο περισσότερο είχε την άποψη ότι τα παιδιά με ΔΦΑ καταστέλλονται και 

η κατάστασή τους χειροτερεύει σε ένα αυστηρά δομημένο περιβάλλον. Εκπαιδευτικοί με 

προηγούμενη εμπειρία έκριναν ότι τα παιδιά με ΔΦΑ είναι σε καλύτερη θέση αν η εκπαίδευσή 

τους επικεντρώνεται σε κοινωνικές δεξιότητες παρά σε ακαδημαϊκά θέματα (p=0,075) ενώ 

θεώρησαν ότι οι μέθοδοι ακουστικής διδασκαλίας είναι ανώτερες από τις οπτικές μεθόδους 

(p=0,012). Έμπειροι εκπαιδευτικοί στη ΔΦΑ είχαν την αντίληψη ότι οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε 

να συνεργάζονται με ειδικούς (p=0,032). Εκπαιδευτικοί με περισσότερη εμπειρία 

αντιλαμβάνονταν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν με την κατάλληλη εκπαίδευση 

αποτελεσματικά ένα παιδί με ΔΦΑ (p=0,070). (Πίνακας 4.4) 

 

 

Πίνακας 4.4 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με την εμπειρία με παιδιά με ΔΦΑ 

 p-value 

Εμπειρία με παιδιά με 

ΔΦΑ 

Φύση και χαρακτηριστικά της ΔΦΑ  

0.609 1.Η ΔΦΑ είναι η πιο σοβαρή διαταραχή της ψυχικής υγείας. 

2.Τα περισσότερα άτομα με ΔΦΑ αποκτούν ικανότητες καλού λεξιλογίου σε 

μεταγενέστερο στάδιο. 

 

0.275 

3. Η ΔΦΑ συνυπάρχει με νοητική υστέρηση. 0.655 

4. Η ΔΦΑ είναι μία κληρονομική ασθένεια. 0.183 

5. Η ΔΦΑ είναι μία μορφή σχιζοφρένειας. 0.677 

6. Τα παιδιά με ΔΦΑ έχουν έξυπνους γονείς. 0.491 

Αξιολόγηση των παιδιών με ΔΦΑ  

0.245 7. Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι υπερκινητικά. 

8. Η ΔΦΑ μπορεί να διαγνωστεί στη βρεφική ηλικία. 0.778 

9. Η διαταραχή μπορεί να ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό με την κατάλληλη εκπαίδευση. 0.016 

10. Τα παιδιά με ΔΦΑ μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετικές ικανότητες σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα. 

 

0.222 

11. Σχεδόν κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά της ΔΦΑ σε 

ένα παιδί. 

 

0.075 

Διαχείριση παιδιών με ΔΦΑ.  

0.595 12. Παιδιά με ΔΦΑ επιτυγχάνουν σε τεστ που περιλαμβάνουν μηχανική μάθηση. 

13. Τα ψυχαναλυτικά προγράμματα είναι τα πιο ωφέλιμα για τα παιδιά με ΔΦΑ. 0.903 

14. Παιδιά με ΔΦΑ θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε ειδικό σχολείο. 0.448 

15. Παιδιά με ΔΦΑ καταστέλλονται και η κατάστασή τους χειροτερεύει σε ένα 

αυστηρά δομημένο περιβάλλον. 
 

0.006 
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16. Η θεραπεία των περισσότερων παιδιών με ΔΦΑ θα έπρεπε να περιλαμβάνει 

φάρμακα. 

 

0.713 

17. Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι σε καλύτερη θέση εάν η εκπαίδευσή τους επικεντρώνεται 

σε κοινωνικές δεξιότητες παρά σε ακαδημαϊκά θέματα. 

 

0.075 

18. Οι μέθοδοι ακουστικής διδασκαλίας είναι ανώτερες από τις οπτικές μεθόδους. 0.012 

19. Ο Συμπεριφορισμός είναι μία απαρχαιωμένη μέθοδος. 0.143 

20. Είναι προτιμότερο για τα παιδιά με ΔΦΑ να παρακολουθούν ειδικά επαγγελματικά 

σχολεία παρά γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

0.951 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση παιδιών με ΔΦΑ.  

0.032 21. Οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να συνεργάζονται με ειδικούς. 

22. Τα παιδιά με ΔΦΑ αποτελούν την πιο δύσκολη ομάδα μαθητών. 0.419 

23. Οι εκπαιδευτικοί παρά οι γιατροί θα έπρεπε να διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στη 

θεραπευτική εκπαιδευτική αγωγή των παιδιών με ΔΦΑ. 

0.196 

24. Με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά ένα παιδί με ΔΦΑ. 

 

0.070 

25. Ακόμη και με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να 

ορίσουν τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού με ΔΦΑ για να θέσουν το ερώτημα σχετικά 

με τη ΔΦΑ. 

 

0.702 

 

 

4.2.5. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα παιδιά με ΔΦΑ σε σχέση με τις σπουδές 

 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη φύση και τα χαρακτηριστικά της ΔΦΑ, την 

αξιολόγηση και διαχείριση των παιδιών με ΔΦΑ και το ρόλο του εκπαιδευτικού στην 

εκπαίδευση αυτών των παιδιών, βρέθηκαν να επηρεάζονται από τις σπουδές των εκπαιδευτικών 

(προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές). Κανένας εκπαιδευτικός δεν κατείχε 

δίπλωμα διδακτορικού. 

Εκπαιδευτικοί με προηγούμενη εκπαίδευση στη ΔΦΑ, εκτίμησαν ότι τα περισσότερα άτομα 

με ΔΦΑ αποκτούν ικανότητες καλού λεξιλογίου σε μεταγενέστερο στάδιο (p=0,048). Επίσης, 

θεώρησαν ότι η ΔΦΑ συνυπάρχει με νοητική υστέρηση (p=0,000) και ότι τα παιδιά είναι 

υπερκινητικά (p=0,029). Όσοι εκπαιδευτικοί είχαν σπουδές στη ΔΦΑ, δέχτηκαν την άποψη ότι η 

διαταραχή μπορεί να διαγνωστεί στη βρεφική ηλικία (p=0,019). (Πίνακας 4.5) 
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Πίνακας 4.5 Αντιλήψεις εκπαιδευτικών σε σχέση με τις σπουδές 

 p-value 

Εκπαίδευση 

Προπτυχιακές 

Σπουδές 

Μεταπτυχιακές 

Σπουδές 

Φύση και χαρακτηριστικά της ΔΦΑ  

0.651 

 

0.702 1.Η ΔΦΑ είναι η πιο σοβαρή διαταραχή της ψυχικής υγείας. 

2.Τα περισσότερα άτομα με ΔΦΑ αποκτούν ικανότητες καλού λεξιλογίου σε 

μεταγενέστερο στάδιο. 

 

0.048 

 

0.400 

3. Η ΔΦΑ συνυπάρχει με νοητική υστέρηση. 0.333 0.000 

4. Η ΔΦΑ είναι μία κληρονομική ασθένεια. 0.367 0.277 

5. Η ΔΦΑ είναι μία μορφή σχιζοφρένειας. 0.708 0.165 

6. Τα παιδιά με ΔΦΑ έχουν έξυπνους γονείς. 0.599 0.548 

Αξιολόγηση των παιδιών με ΔΦΑ  

0.605 

 

0.029 7. Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι υπερκινητικά. 

8. Η ΔΦΑ μπορεί να διαγνωστεί στη βρεφική ηλικία. 0.019 0.546 

9. Η διαταραχή μπορεί να ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό με την κατάλληλη 

εκπαίδευση. 

 

0.711 

 

0.110 

10. Τα παιδιά με ΔΦΑ μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετικές ικανότητες σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα. 

 

0.094 

 

0.006 

11. Σχεδόν κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά της 

ΔΦΑ σε ένα παιδί. 

 

0.311 

 

0.389 

Διαχείριση παιδιών με ΔΦΑ.  

 

0.659 

 

 

0.340 
12. Παιδιά με ΔΦΑ επιτυγχάνουν σε τεστ που περιλαμβάνουν μηχανική 

μάθηση. 

13. Τα ψυχαναλυτικά προγράμματα είναι τα πιο ωφέλιμα για τα παιδιά με 

ΔΦΑ. 

 

0.339 

 

0.395 

14. Παιδιά με ΔΦΑ θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε ειδικό σχολείο. 0.604 0.039 

15. Παιδιά με ΔΦΑ καταστέλλονται και η κατάστασή τους χειροτερεύει σε ένα 

αυστηρά δομημένο περιβάλλον. 
 

0.000 

 

0.002 

16. Η θεραπεία των περισσότερων παιδιών με ΔΦΑ θα έπρεπε να περιλαμβάνει 

φάρμακα. 
 

0.329 

 

0.652 

17. Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι σε καλύτερη θέση εάν η εκπαίδευσή τους 

επικεντρώνεται σε κοινωνικές δεξιότητες παρά σε ακαδημαϊκά θέματα. 
 

0.051 

 

0.894 

18. Οι μέθοδοι ακουστικής διδασκαλίας είναι ανώτερες από τις οπτικές 

μεθόδους. 
 

0.725 

 

0.000 

19. Ο Συμπεριφορισμός είναι μία απαρχαιωμένη μέθοδος. 0.471 0.021 

20. Είναι προτιμότερο για τα παιδιά με ΔΦΑ να παρακολουθούν ειδικά 

επαγγελματικά σχολεία παρά γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 

0.132 

 

0.199 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση παιδιών με ΔΦΑ.  

0.407 

 

0.217 21. Οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να συνεργάζονται με ειδικούς. 

22. Τα παιδιά με ΔΦΑ αποτελούν την πιο δύσκολη ομάδα μαθητών. 0.367 0.922 

23. Οι εκπαιδευτικοί παρά οι γιατροί θα έπρεπε να διαδραματίζουν ηγετικό 

ρόλο στη θεραπευτική εκπαιδευτική αγωγή των παιδιών με ΔΦΑ. 

 

0.606 

 

0.477 
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24. Με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ένα παιδί με ΔΦΑ. 

 

0.901 

 

0.092 

25. Ακόμη και με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να 

ορίσουν τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού με ΔΦΑ για να θέσουν το ερώτημα 

σχετικά με τη ΔΦΑ. 

 

0.160 

 

0.332 

 

 

Επιπλέον, αυτοί οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι τα παιδιά με διαταραχή του φάσματος του 

αυτισμού μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετικές ικανότητες σε ένα συγκεκριμένο τομέα (p=0,094 

και p=0,006). Εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί είχαν την άποψη ότι τα παιδιά με τη διαταραχή αυτή 

θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε ειδικό σχολείο (p=0,039) καθώς ακόμα πίστευαν ότι η 

κατάστασή τους χειροτερεύει σε ένα αυστηρά δομημένο περιβάλλον (p=0,002 και p=0,000). 

Εκπαιδευτικοί με σπουδές στη ΔΦΑ βρέθηκε να εκτιμούν ότι τα παιδιά με ΔΦΑ είναι σε 

καλύτερη θέση εάν η εκπαίδευσή τους επικεντρώνεται σε κοινωνικές δεξιότητες παρά σε 

ακαδημαϊκά θέματα (p=0,051). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών έπαιξε σημαντικό ρόλο στις 

μεθόδους ακουστικής διδασκαλίας οι οποίες θεωρήθηκαν ανώτερες από τις οπτικές μεθόδους 

(p=0,000). Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικοί με περαιτέρω σπουδές στη ΔΦΑ υποστήριξαν ότι ο 

συμπεριφορισμός είναι μία απαρχαιωμένη μέθοδος (p=0,021). Τέλος, με την κατάλληλη 

εκπαίδευση αυτοί οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά 

ένα παιδί με ΔΦΑ (p=0,092) (Πίνακας 4.5) 
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

5.1. Συμπεράσματα της έρευνας 

 

Διάφορες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, οι 

οποίες αφορούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα παιδιά με ΔΦΑ. Στην Κίνα 

πραγματοποιήθηκε έρευνα από τους Liu, Li, Zheng, Zaroff, Hall, Li and Hao (2016) για τη 

στάση, τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη ΔΦΑ. 

Συνολικά 471 εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης στις πόλεις Guangzhou και Foshan 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών, 

γνώσεις για την τυπική ανάπτυξη του παιδιού και για τη ΔΦΑ, στάσεις προς τη ΔΦΑ, πρακτικές 

και αντιλήψεις για την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης των παιδιών με ΔΦΑ και 

ενημέρωση των οργανώσεων και παρεμβάσεων που αφορούν τα παιδιά με ΔΦΑ. (Liu, Li, 

Zheng, Zaroff, Hall, Li and Hao, 2016) Μία άλλη έρευνα είναι εκείνη της Anderson (2015) στην 

πόλη Kenosha, Wisconsin. Σκοπός της έρευνας ήταν η έρευνα και η περιγραφή των αντιλήψεων 

των εκπαιδευτικών στη Wisconsin σχετικά με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για τη φύση της 

ΔΦΑ και την ικανότητά τους να διδάσκουν αποτελεσματικά τα παιδιά με ΔΦΑ. (Anderson, 

2015) 

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο είναι η έρευνα των Padeliadu και 

Mavropoulou (2000) και των Syriopoulou, Cassimos, Tripsianis και  Polychronopoulou (2011). 

Σκοπός της έρευνας των Padeliadu και Mavropoulou ήταν να εξετάσει τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών γενικής (Ν=35) και ειδικής εκπαίδευσης (Ν=29) για τη ΔΦΑ που βρίσκονταν στο 

δεύτερο χρόνο της εκπαίδευσής τους. (Mavropoulou & Padeliadu, 2000) Η έρευνα των 

Syriopoulou, Cassimos, Tripsianis και Polychronopoulou εξέτασε τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών (Ν=228) για τη φύση και τη διαχείριση των παιδιών με ΔΦΑ. 

Τα ευρήματα των ερευνών δείχνουν τις επικρατέστερες αντιλήψεις σχετικά με τη ΔΦΑ 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς ειδικά όσον αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 

παιδιών με ΔΦΑ, τη φύση και τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΦΑ. Υποστηρίζουν ακόμη 

ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν άγνοια για τη ΔΦΑ ενώ αναγκαία είναι η εκπαίδευση και η 

επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών.  
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Η παρούσα μελέτη εστίασε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τα ευρήματα της έρευνας 

είναι ενδιαφέροντα. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δε γνώριζαν αρκετές 

προτάσεις σχετικά με τη ΔΦΑ. Για παράδειγμα, δε γνώριζαν αν τα περισσότερα άτομα με ΔΦΑ 

αποκτούν ικανότητες καλού λεξιλογίου σε μεταγενέστερο στάδιο και αν τα παιδιά με ΔΦΑ 

έχουν έξυπνους γονείς. Όσον αφορά την αξιολόγηση των παιδιών με ΔΦΑ, δε γνώριζαν αν η 

διαταραχή μπορεί να διαγνωστεί στη βρεφική ηλικία κι αν τα παιδιά με ΔΦΑ επιτυγχάνουν σε 

τεστ που περιλαμβάνουν μηχανική μάθηση. Οι απαντήσεις του «δε γνωρίζω» φαίνεται να είναι 

αρκετές και σε προτάσεις σχετικά με τη διαχείριση των παιδιών με ΔΦΑ. Πολλοί εκπαιδευτικοί 

δε γνώριζαν αν τα ψυχαναλυτικά προγράμματα είναι τα πιο ωφέλιμα για τα παιδιά με ΔΦΑ ή αν 

οι μέθοδοι ακουστικής διδασκαλίας είναι ανώτερες από τις οπτικές μεθόδους ή αν ο 

Συμπεριφορισμός είναι μία απαρχαιωμένη μέθοδος. Ακόμη δε γνώριζαν αν τα παιδιά με ΔΦΑ 

καταστέλλονται και η κατάστασή τους χειροτερεύει σε ένα αυστηρά δομημένο περιβάλλον.  

Τα υψηλά ποσοστά που φαίνονται στις απαντήσεις του «Δε γνωρίζω» αντανακλούν ίσως την 

ασάφεια στην αντίληψη της ΔΦΑ σε συνδυασμό με τη περιορισμένη γνώση και πρακτική 

εμπειρία των εκπαιδευτικών με παιδιά με ΔΦΑ. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί με προηγούμενη 

εμπειρία και σπουδές στη ΔΦΑ φαίνεται να έχουν πιο καθαρές απόψεις για το θέμα. 

Αντίθετα, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που συμφώνησε με αρκετές 

προτάσεις. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν με τις περισσότερες προτάσεις που 

αφορούσαν την αξιολόγηση και τη διαχείριση των παιδιών με ΔΦΑ: «Η διαταραχή μπορεί να 

ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό με την κατάλληλη εκπαίδευση», «Τα παιδιά με ΔΦΑ μπορούν να 

αποκτήσουν εξαιρετικές ικανότητες σε ένα συγκεκριμένο τομέα» και «Σχεδόν κάθε 

εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά της ΔΦΑ σε ένα παιδί». Όσον αφορά τη 

διαχείριση των παιδιών με ΔΦΑ, συμφώνησαν ότι τα παιδιά με ΔΦΑ θα μπορούσαν να 

εκπαιδευτούν σε ειδικό σχολείο και είναι προτιμότερο για τα παιδιά με ΔΦΑ να παρακολουθούν 

ειδικά επαγγελματικά σχολεία παρά γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ είναι σε 

καλύτερη θέση εάν η εκπαίδευσή τους επικεντρώνεται σε κοινωνικές δεξιότητες παρά σε 

ακαδημαϊκά θέματα. Ακόμη συμφώνησαν ότι οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να συνεργάζονται με 

ειδικούς και με κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ένα παιδί 

με ΔΦΑ. 

Ένας αριθμός εκπαιδευτικών διαφώνησε κυρίως με προτάσεις που αφορούσαν τη φύση και 

τα χαρακτηριστικά της ΔΦΑ. Συγκεκριμένα διαφώνησε ότι η ΔΦΑ είναι η πιο σοβαρή 

διαταραχή της ψυχικής υγείας καθώς ακόμη ότι συνυπάρχει με νοητική υστέρηση και είναι μία 
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μορφή σχιζοφρένειας. Με ορισμένες προτάσεις οι εκπαιδευτικοί μπορεί να διαφώνησαν, να 

συμφώνησαν ή να μη γνώριζαν ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, ένα ποσοστό εκπαιδευτικών 

(49,8%) διαφώνησε ότι η ΔΦΑ είναι μία κληρονομική ασθένεια ενώ το 43,8% δε γνώριζε. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (38,4%) συμφώνησαν ότι τα παιδιά με ΔΦΑ είναι υπερκινητικά ενώ 

το ίδιο ποσοστό των εκπαιδευτικών (30,8%) διαφώνησε με την πρόταση και δε γνώριζε (30,8%). 

Το 47,9% των εκπαιδευτικών δε γνώριζε αν η θεραπεία των περισσότερων παιδιών με ΔΦΑ θα 

έπρεπε να περιλαμβάνει φάρμακα ενώ το 45,5% διαφώνησε με τη συγκεκριμένη πρόταση. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (37,9%) διαφώνησαν ότι τα παιδιά με ΔΦΑ αποτελούν την πιο 

δύσκολη ομάδα μαθητών ενώ το 34,4% συμφώνησε ότι αυτά τα παιδιά αποτελούν την πιο 

δύσκολη ομάδα μαθητών. Αν και οι εκπαιδευτικοί (44,1%) συμφώνησαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

παρά οι γιατροί θα έπρεπε να διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στη θεραπευτική εκπαιδευτική 

αγωγή των παιδιών με ΔΦΑ, υπήρξαν ορισμένοι εκπαιδευτικοί (40,3%) που δε γνώριζαν αν οι 

εκπαιδευτικοί ή οι γιατροί θα έπρεπε να παίζουν το κύριο ρόλο στη θεραπευτική εκπαιδευτική 

αγωγή των παιδιών με ΔΦΑ. Τέλος το 44,1% των εκπαιδευτικών δε γνώριζε αν ακόμη και με 

την κατάλληλη εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να ορίσουν τα χαρακτηριστικά ενός 

παιδιού για να θέσουν το ερώτημα σχετικά με τη ΔΦΑ ενώ το 43,6% διαφώνησε. 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών εξετάστηκαν σε σχέση με το φύλο και τον τύπο της 

εκπαιδευτικής μονάδας (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση), τον έγγαμο βίο, την 

εμπειρία με παιδιά με ΔΦΑ και σπουδές που έχουν κάνει στην ειδική αγωγή. Αρχικά βρέθηκε 

ότι ο τύπος της εκπαιδευτικής μονάδας δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών. Η σχολική βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός έπαιξε ρόλο 

μόνο στις προτάσεις «Η ΔΦΑ είναι μια κληρονομική ασθένεια», «Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι 

υπερκινητικά» και «Τα παιδιά με ΔΦΑ θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε ειδικό σχολείο». 

Το φύλο είναι ένας άλλος παράγοντας που εξετάστηκε για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τη ΔΦΑ, δηλαδή οι άντρες φαίνεται να είχαν διαφορετική άποψη από τις γυναίκες. 

Συγκεκριμένα το φύλο έπαιξε ρόλο στο αν η ΔΦΑ είναι μία μορφή σχιζοφρένειας, αν μπορεί να 

διαγνωστεί στη βρεφική ηλικία και αν μπορεί να ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό με την κατάλληλη 

εκπαίδευση. Διαφορετική άποψη είχαν οι εκπαιδευτικοί στο αν θεωρούν το συμπεριφορισμό μία 

απαρχαιωμένη μέθοδος καθώς και στο ερώτημα ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να ορίσουν τα 

χαρακτηριστικά ενός παιδιού με ΔΦΑ για να θέσουν το ερώτημα σχετικά με τη διαταραχή. 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα παιδιά με ΔΦΑ βρέθηκε να επηρεάζονται στην 

περίπτωση που ήταν έγγαμοι και με παιδιά. Πιθανών είχαν διαφορετική άποψη σε σχέση με τους 
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εκπαιδευτικούς που δεν είχαν παιδιά και δεν ήταν έγγαμοι γιατί ήταν πιο ευαισθητοποιημένοι σε 

θέματα που αφορούν τα παιδιά. Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί, με παιδιά, θεώρησαν ότι «Η ΔΦΑ 

συνυπάρχει με νοητική υστέρηση», «Παιδιά με ΔΦΑ καταστέλλονται και η κατάστασή τους 

χειροτερεύει σε ένα αυστηρά δομημένο περιβάλλον», «Η θεραπεία των περισσότερων παιδιών 

με ΔΦΑ θα έπρεπε να περιλαμβάνει φάρμακα», «Ο Συμπεριφορισμός είναι μία απαρχαιωμένη 

μέθοδος», «Είναι προτιμότερο για τα παιδιά με ΔΦΑ να παρακολουθούν ειδικά επαγγελματικά 

σχολεία παρά κανονικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και «Τα παιδιά με ΔΦΑ 

αποτελούν την πιο δύσκολη ομάδα μαθητών». Ακόμη οι εκπαιδευτικοί που παίζουν και το ρόλο 

του γονέα δικαιολογημένα θεώρησαν ότι «Η διαταραχή μπορεί να ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό 

με την κατάλληλη εκπαίδευση» και «Τα περισσότερα άτομα με ΔΦΑ αποκτούν ικανότητες 

καλού λεξιλογίου σε μεταγενέστερο στάδιο». 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών ήταν έγγαμοι (80,3%). Δεν εξετάστηκε όμως το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών που είχαν παιδιά με ΔΦΑ αλλά είναι μόνο γνωστό ότι το 2,1% είχε 

εμπειρία με παιδιά με ΔΦΑ ως γονέας, συγγενής ή ως φίλος. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν το ερωτηματολόγιο χωρίς όμως να προτείνουν οτιδήποτε σχετικά με τη ΔΦΑ 

(πρόγραμμα παρέμβασης, αναφορά σε εμπειρία με παιδί με ΔΦΑ, κ.ά.) 

Επιπλέον, η εμπειρία που μπορεί να είχε ο εκπαιδευτικός με παιδιά με ΔΦΑ επηρέασε τις 

αντιλήψεις που έχει για τα συγκεκριμένα παιδιά. Όσο περισσότερη εμπειρία είχε ο 

εκπαιδευτικός, τόσο περισσότερο θεώρησε ότι η διαταραχή μπορεί να ξεπεραστεί σε μεγάλο 

βαθμό με την κατάλληλη εκπαίδευση και ότι τα παιδιά με ΔΦΑ καταστέλλονται και η 

κατάστασή τους χειροτερεύει σε ένα αυστηρά δομημένο περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί με 

περισσότερη εμπειρία θεωρούν ότι σχεδόν κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίζει 

χαρακτηριστικά της ΔΦΑ σε ένα παιδί και με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ένα παιδί με ΔΦΑ καθώς θα έπρεπε ακόμη να συνεργάζεται με 

ειδικούς. Επίσης υποστήριξαν ότι τα παιδιά με ΔΦΑ είναι σε καλύτερη θέση εάν η εκπαίδευσή 

τους επικεντρώνεται σε κοινωνικές δεξιότητες παρά σε ακαδημαϊκά θέματα ενώ οι μέθοδοι 

ακουστικής διδασκαλίας είναι ανώτερες από τις οπτικές μεθόδους. 

Τέλος, οι σπουδές των εκπαιδευτικών (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές) βρέθηκαν να 

επηρεάζουν σημαντικά τις αντιλήψεις τους για τα παιδιά με τη συγκεκριμένη διαταραχή. 

Εκπαιδευτικοί με προηγούμενη εκπαίδευση στη ΔΦΑ θεώρησαν ότι η ΔΦΑ συνυπάρχει με 

νοητική υστέρηση και μπορεί να διαγνωστεί στη βρεφική ηλικία. Είχαν επίσης την άποψη ότι τα 

περισσότερα παιδιά με ΔΦΑ αποκτούν ικανότητες καλού λεξιλογίου σε μεταγενέστερο στάδιο, 
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είναι υπερκινητικά και μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετικές ικανότητες σε ένα συγκεκριμένο 

τομέα. Εκπαιδευτικοί με σχετικό εκπαιδευτικό παρελθόν στη ΔΦΑ ισχυρίστηκαν ότι τα παιδιά 

με ΔΦΑ θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε ειδικό σχολείο. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον εύρημα 

το οποίο υπονοεί ότι η εκπαιδευτική πολιτική για τη ΔΦΑ δεν είναι πλήρως οργανωμένη και 

αναπτυγμένη τόσο στα γενικά όσο και στα ειδικά σχολεία. Αυτό προκαλεί ανησυχία για το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα γενικά και ειδικά σχολεία, καθιστώντας απαραίτητη την επαρκή 

προετοιμασία και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών καθώς και τις κατάλληλες υποδομές. 

Επιπρόσθετα, όσοι εκπαιδευτικοί είχαν σπουδές στη ΔΦΑ, συμφώνησαν με τις προτάσεις ότι 

«Τα παιδιά με ΔΦΑ καταστέλλονται και η κατάστασή τους χειροτερεύει σε ένα αυστηρά 

δομημένο περιβάλλον» και «Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι σε καλύτερη θέση εάν η εκπαίδευσή τους 

επικεντρώνεται σε κοινωνικές δεξιότητες παρά σε ακαδημαϊκά θέματα». Ακόμη υποστήριξαν ότι 

οι μέθοδοι ακουστικής διδασκαλίας είναι ανώτερες από τις οπτικές μεθόδους και ο 

Συμπεριφορισμός είναι μία απαρχαιωμένη μέθοδος. Τέλος, με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι 

εκπαιδευτικοί με σπουδές θεώρησαν ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά ένα παιδί με ΔΦΑ. 

 

5.2. Περιορισμοί της έρευνας 

 

Ένας αριθμός περιορισμών στη μελέτη αυτή θα έπρεπε επίσης να σημειωθεί. Αρχικά, η 

συγκέντρωση των ερωτηματολογίων αποτέλεσε δύσκολο έργο για την ερευνήτρια γιατί 

αντιμετώπισε τη δυσανασχέτηση αρκετών εκπαιδευτικών. Αν και ορισμένοι εκπαιδευτικοί με 

προθυμία δέχτηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, άλλοι δυσανασχέτησαν ή αρνήθηκαν 

να το συμπληρώσουν. Για παράδειγμα, σε ένα δημοτικό σχολείο ο διευθυντής δυσανασχέτησε 

στο άκουσμα της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων λέγοντας ότι ήδη έχουν να συμπληρώσουν κι 

άλλα ερωτηματολόγια οι εκπαιδευτικοί. Αφού μίλησε με τους εκπαιδευτικούς, όλοι αρνήθηκαν 

να το συμπληρώσουν εκτός από μία μόνο εκπαιδευτικό. Σε ένα άλλο δημοτικό σχολείο 

υπηρετούσαν περίπου τριάντα εκπαιδευτικοί και δέχτηκαν να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο λιγότερο από δεκαπέντε άτομα. Ανάμεσα τους ήταν μία δασκάλα, η οποία είχε 

ένα παιδί με ΔΦΑ και αρνήθηκε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Μετά από συζήτηση μαζί 

της σχετικά με τη σημασία που έχει η συμμετοχή της στην έρευνα, δέχτηκε να το συμπληρώσει. 

Κυρίως οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν σε σχολεία που βρίσκονταν σε χωριά ή απομακρυσμένες 

περιοχές ήταν πιο πρόθυμοι να το συμπληρώσουν. 
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Η εύρεση των εκπαιδευτικών με προηγούμενη εμπειρία στη ΔΦΑ (Ν=125) αποδείχτηκε 

δύσκολη λόγω της διανομής του ερωτηματολογίου κυρίως σε σχολεία του Νομού Τρικάλων. 

Δύσκολη αποδείχτηκε και η εύρεση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ν=175) 

λόγω του μικρού αριθμού σχολείων γυμνασίων και λυκείων στο Νομό Τρικάλων αλλά και λόγω 

της δυσανασχέτησης των εκπαιδευτικών να απαντήσουν με τη δικαιολογία ότι δε γνωρίζουν για 

τη ΔΦΑ. Ακόμη, επειδή το δείγμα έχει ληφθεί κυρίως από σχολεία του Νομού Τρικάλων και 

ελάχιστα από άλλα μέρη της Ελλάδας, το δείγμα μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικό. 

Συνεπώς τα αποτελέσματα μπορεί να είναι δύσκολο να γενικευτούν. 

Παρά τους περιορισμούς τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι ικανοποιητικά και 

ενθαρρυντικά δίνοντας έμφαση στην εμπλοκή των εκπαιδευτικών με προηγούμενη εμπειρία και 

εκπαίδευση στη ΔΦΑ για την αποτελεσματική διδασκαλία των παιδιών με ΔΦΑ. 

Συμπερασματικά οι μαθητές με ΔΦΑ παρουσιάζουν μια ποικιλία χαρακτηριστικών που 

επιβάλλουν περιορισμούς στην εκπαιδευτική διαδικασία καθιστώντας απαραίτητη τη βελτίωση 

των υποδομών και τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και εποπτικών μέσων. 

 

5.3. Μελλοντικές ερευνητικές προτάσεις 

 

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας φανέρωσαν ασάφειες στα χαρακτηριστικά της ΔΦΑ, στη 

διαχείριση και αξιολόγηση των παιδιών με ΔΦΑ αλλά και του ρόλου του εκπαιδευτικού. Η 

εκπαίδευση και η εμπειρία βρέθηκαν να ενισχύουν τους εκπαιδευτικούς με γνώση καθιστώντας 

τους ικανούς για να χτίσουν την κατάλληλη γνώση γύρω από τη ΔΦΑ. Μάλιστα το εκπαιδευτικό 

παρελθόν του εκπαιδευτικού φαίνεται να ενισχύεται με την εμπειρία με παιδιά με ΔΦΑ. Η 

συγκεκριμένη έρευνα όμως μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ένταξη των παιδιών με ΔΦΑ 

και να δώσει έμφαση στη σημασία που έχει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των 

βαθμίδων. 

Είναι εμφανές από την έρευνα που διεξήχθη ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών 

δεν είναι επιστημονικά καταρτισμένος και απουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο για τα άτομα με 

ΔΦΑ. Ταυτόχρονα δεν έχει αποκτήσει την εμπειρία που χρειάζεται για να συνεργαστεί με τα 

παιδιά αυτά. Συνεπώς η ένταξη των μαθητών με ΔΦΑ παρουσιάζει δυσκολίες. Κατά συνέπεια, 

οι γονείς των παιδιών με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, αντιμετωπίζουν καθημερινά 

επικίνδυνες ελλείψεις που προσβάλουν το δικαίωμά τους για αναγνώριση αναγκών και  ποιότητα 

ζωής. Για το σκοπό αυτό, απολύτως απαραίτητα είναι τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα με 
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συγκεκριμένους στόχους. Ο πιο βασικός σκοπός είναι να ξεκινήσει συστηματικά από την 

πολιτεία η έγκυρη εκπαίδευση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών στη ΔΦΑ, για να μην 

«κακοποιούνται» πλέον τα παιδιά με ΔΦΑ από εκπαιδευτικούς χωρίς αναγνωρισμένη και 

έγκυρη επιστημονική κατάρτιση. Σκοπός είναι η εξέλιξη των γνώσεων των εκπαιδευτικών σε 

υψηλό επίπεδο και η δημιουργία ενός πυρήνα ειδικών επιστημόνων στη ΔΦΑ.  

Το έργο του εκπαιδευτικού είναι συχνά προκλητικό και με ποικιλία δραστηριοτήτων που 

μπορεί να περιλαμβάνει χρήση ειδικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων (π.χ. οπτικοακουστικό 

υλικό και υπολογιστές), βαθμολόγηση και αξιολόγηση των εργασιών, χρήση ειδικών δεξιοτήτων 

(π.χ. διδασκαλία Braille), συνεργασία με άλλους επαγγελματίες όπως εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, 

στενή επαφή συνεργασίας με τους γονείς κι άλλους, κ.ά.  Η επιστημονική και η παιδαγωγική 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών από τους σχολικούς συμβούλους ειδικής εκπαίδευσης 

συνεισφέρει στη μείωση της άγνοιας και του άγχους της ικανοποίησης των αναγκών των 

μαθητών με ΔΦΑ. Επιπλέον, τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα συμβάλλουν σημαντικά 

στη διδακτική εμπειρία σε πλαίσια ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η υπόθεση της διδακτικής 

εμπειρίας είναι σημαντική στη διαδρομή προς την ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης των 

εκπαιδευτικών αλλά και θα αποτελέσει έναυσμα για νέες αναζητήσεις απαντήσεων σε 

ερωτήματα που θα προκύψουν, τα οποία δε θα απαντηθούν άμεσα αλλά θα αποτελέσουν βάση 

για ερευνητικές πρωτοβουλίες. Η εμπειρία σε πλαίσια εκπαίδευσης αποτελεί προαπαιτούμενο 

ανάπτυξης της εμπειρογνωμοσύνης και έχει σημαντική προστιθέμενη αξία για τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν περιορισμένη ψυχοπαιδαγωγική ενημέρωση και απουσία 

επαρκούς ευαισθητοποίησης σε θέματα και ζητήματα ειδικής εκπαίδευσης στη διάρκεια των 

πτυχιακών και μεταπτυχιακών τους σπουδών.  

Με βάση τα παραπάνω, είναι ύψιστης σημασίας να γίνει μια πανελλαδική έρευνα με σκοπό 

την εξέταση των απόψεων και των γνώσεων του εκπαιδευτικού κλάδου για τη ΔΦΑ. Στη 

συνέχεια, χρειάζεται να γίνουν επιμορφώσεις στο διδακτικό προσωπικό του κάθε σχολείου έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στην πρόκληση και στις απαιτήσεις των παιδιών αυτών. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει άγνοια όσον αφορά τη διαταραχή του φάσματος του 

αυτισμού, επομένως με την κατάλληλη εκπαίδευση θα ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση των 

εκπαιδευτικών και θα έχουν πιο ενεργό ρόλο στην τάξη που περιλαμβάνει παιδιά με ΔΦΑ. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Τα παιδιά με ΔΦΑ αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις όπως και οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί 

και η κοινωνία. Ο αριθμός των παιδιών με ΔΦΑ αυξάνεται όλο και περισσότερο και έχει 

οδηγήσει σε έρευνα σε αρκετά πεδία όπως στην ειδική εκπαίδευση, στην κλινική και 

αναπτυξιακή ψυχολογία και στην νευροεπιστήμη. Τα σχολεία παίζουν σημαντικό ρόλο στον 

τρόπο που τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν στον κόσμο σε πολλαπλά επίπεδα, στην 

κοινωνική αλληλοεπίδραση, στη μάθηση και στην κατάρτιση για τις δεξιότητες της ζωής μετά 

το σχολείο. Η κατανόηση, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση των προγραμμάτων παρέμβασης για τη 

ΔΦΑ στο εκπαιδευτικό σύστημα, θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να 

οδηγήσουν τη ζωή των παιδιών με ΔΦΑ και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. (Sussman, 

2015) 

Έρευνες έχουν συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης που 

έχουν χρησιμοποιηθεί για τους μαθητές με ΔΦΑ. Η ύπαρξη προσεγγίσεων είναι πολύ σημαντική 

για αποτελεσματικές αλλαγές, αλλά η δυσκολία στην ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης που 

θα έχουν αποτελέσματα είναι αρκετά μεγάλη. Καθώς ο αριθμός των παιδιών με ΔΦΑ αυξάνεται 

όλο και περισσότερο, οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να ενημερώνονται και να γίνονται 

καλύτεροι για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτής της ομάδας μαθητών. (Auger, 2013) Τα 

άτομα με ΔΦΑ θα συνεχίζουν να χρειάζονται ενθάρρυνση και ηθική υποστήριξη για να 

μάχονται για μία ανεξάρτητη ζωή. (Strock, 2007) 

Η αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης περιλαμβάνει την προθυμία και την ικανότητα των 

εκπαιδευτικών να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιήσουν υλικά και στρατηγικές 

αποτελεσματικής πρακτικής. (Simpson, 2005) Οι στάσεις και η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών 

γενικής εκπαίδευσης βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα έτσι ώστε να έχουν επαρκή γνώση και τις 

απαραίτητες δεξιότητες για να διδάσκουν μαθητές με ΔΦΑ. Με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα είναι δυνατόν να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η αυτοπεποίθηση και οι γνώσεις 

των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης. Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών απαιτεί την 

κατανόηση των νόμων, των πρακτικών εφαρμογών και τις γνώσεις γύρω από την ειδική αγωγή 

(Finch, Watson, MacGregor & Precise, 2013) 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προετοιμασίας των εκπαιδευτικών πρέπει να εξελίσσονται 

ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των μαθητών, των σχολείων και των τάξεων. (Busby, Ingram, 
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Bowron, Oliver & Lyons, 2012) Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δίνει φως στις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία των μαθητών με ΔΦΑ. Αν οι εκπαιδευτικοί έχουν 

την ανώτερη εκπαίδευση, προετοιμασία, εμπειρίες και τα κατάλληλα εργαλεία, θα έχουν 

περισσότερη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους για το πώς να διδάξουν μαθητές 

με ΔΦΑ και με ειδικές ανάγκες γενικότερα. (Busby, Ingram, Bowron, Oliver & Lyons, 2012) 

Η ΔΦΑ δεν είναι ιατρικό ζήτημα που μπορεί να θεραπευτεί. Είναι μία διαταραχή που 

απεικονίζεται από πολλά κοινωνικά χαρακτηριστικά. (Martin, 2013) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ 

ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ (ΔΦΑ) 

 

ΜΕΡΟΣ I 

 

Δημογραφικές πληροφορίες 

(Παρακαλώ υπογραμμίστε τις απαντήσεις σας.) 

  

1. Φύλο:                                     Αρσενικό                                Θηλυκό 

 

2. Παντρεμένος/η:                  Ναι           Όχι           Άλλο:……………………………………..… 

 

3. Ηλικία:                           < 30              31- 40               41-50           > 50     

 

4. Έχετε παιδιά;                               Ναι                                          Όχι 

 

 

5. Τύπος σχολείου στο οποίο εργάζεστε τώρα: ………………………………………………… 

 

6. Διαλέξτε την πιο κατάλληλη απάντηση για την τοποθεσία του σχολείου στο οποίο 

εργάζεστε: 

 

                                 Αστική                            Ημι-αστική                          Αγροτική 

 

7. Τύπος εκπαιδευτικής μονάδας στην οποία υπηρετείτε: 

  

                         Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση                 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

8. Τύπος εκπαιδευτικής μονάδας στην οποία υπηρετείτε (μία απάντηση): 

                            

                             Ειδικό Σχολείο                                 Τεχνικό Σχολείο 

                        

                              Γενικό Σχολείο                  Ειδική Εκπαίδευση σε Επαγγελματικό Κέντρο 

 

                              Τμήμα Ένταξης                            Πολυπολιτισμικό Σχολείο 

 

9. Χρόνια υπηρεσίας:        < 5              5-10              11-15              > 15 
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10. Προηγούμενη εμπειρία με παιδιά με ΔΦΑ;                  Ναι                Όχι 

 

Εάν η απάντηση στην ερώτηση 10 είναι «όχι» παρακαλώ πηγαίνετε στην ερώτηση 14. 

 

11. Χρόνια προηγούμενης εμπειρίας με παιδιά με ΔΦΑ;    

 

                      < 2 χρόνια                     2-5 χρόνια                 > 5 χρόνια 

 

12. Τύπος εμπειρίας με παιδιά με ΔΦΑ: 

 

       α) Σε Ειδικό Σχολείο       β) Σε Γενικό Σχολείο      γ) Σε Τμήμα Ένταξης      δ) Ως γονέας  

                                                                                                                                  συγγενής, φίλος 

 

13. Υπάρχουν παιδιά με ΔΦΑ στην αίθουσα στην οποία είστε υπεύθυνοι; 

 

Ναι                                                                                   Όχι 

Αριθμός παιδιών με ΔΦΑ:…………… 

 

14. Έχετε πραγματοποιήσει προπτυχιακές σπουδές στη ΔΦΑ; 

 

                                    Ναι                 Όχι 

 

15. Έχετε πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη ΔΦΑ; 

  

                                    Ναι                 Όχι 

 

16. Έχετε πραγματοποιήσει διδακτορικές σπουδές στη ΔΦΑ; 

  

                                     Ναι                 Όχι  
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ΜΕΡΟΣ II 

 

Αντιλήψεις και γνώσεις εκπαιδευτικών για ΔΦΑ 

 

Σημειώστε την πιο κατάλληλη απάντηση για τις ακόλουθες προτάσεις. 

 

Δ: Διαφωνώ 

ΔΓ: Δε Γνωρίζω 

Σ: Συμφωνώ 

 

                                                                                                                       Δ         ΔΓ        Σ 

 

Η ΔΦΑ είναι η πιο σοβαρή διαταραχή της ψυχικής υγείας.                          1          2          3 

 

Τα περισσότερα άτομα με ΔΦΑ αποκτούν ικανότητες καλού                       1          2          3 

λεξιλογίου σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 

Η ΔΦΑ συνυπάρχει με νοητική υστέρηση.                                                    1          2          3 

 

Η ΔΦΑ είναι μία κληρονομική ασθένεια.                                                      1          2          3 

 

Η ΔΦΑ είναι μία μορφή σχιζοφρένειας.                                                         1          2         3 

 

Τα παιδιά με ΔΦΑ έχουν έξυπνους γονείς.                                                     1          2         3 

 

Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι υπερκινητικά.                                                           1          2         3 

 

Η ΔΦΑ μπορεί να διαγνωστεί στη βρεφική ηλικία.                                        1          2         3 

Η διαταραχή μπορεί να ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό με 

την κατάλληλη εκπαίδευση.                                                                             1         2         3 

 

Τα παιδιά με ΔΦΑ μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετικές 

ικανότητες σε ένα συγκεκριμένο τομέα.                                                           1        2         3 

 

Σχεδόν κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίζει 

χαρακτηριστικά της ΔΦΑ σε ένα παιδί.                                                            1        2          3 

 

Παιδιά με ΔΦΑ επιτυγχάνουν σε τεστ που 

περιλαμβάνουν μηχανική μάθηση.                                                                    1        2          3 
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                                                                                                                       Δ         ΔΓ        Σ        

Τα ψυχαναλυτικά προγράμματα είναι τα πιο 

ωφέλιμα για τα παιδιά με ΔΦΑ.                                                                    1          2           3 

 

Παιδιά με ΔΦΑ θα μπορούσαν να  

εκπαιδευτούν σε ειδικό σχολείο.                                                                   1          2           3 

 

Παιδιά με ΔΦΑ καταστέλλονται και η κατάστασή τους 

χειροτερεύει σε ένα αυστηρά δομημένο περιβάλλον.                                    1         2            3 

 

Η θεραπεία των περισσότερων παιδιών με ΔΦΑ 

θα έπρεπε να περιλαμβάνει φάρμακα.                                                            1         2            3 

 

Τα παιδιά με ΔΦΑ είναι σε καλύτερη θέση εάν 

η εκπαίδευσή τους επικεντρώνεται σε κοινωνικές                                          1         2            3 

δεξιότητες παρά σε ακαδημαϊκά θέματα. 

 

Οι μέθοδοι ακουστικής διδασκαλίας είναι 

ανώτερες από τις οπτικές μεθόδους.                                                                1         2           3 

 

Ο Συμπεριφορισμός είναι μία απαρχαιωμένη μέθοδος.                                   1         2           3 

   

Είναι προτιμότερο για τα παιδιά με ΔΦΑ να παρακολουθούν 

ειδικά επαγγελματικά σχολεία παρά γενικά σχολεία                                        1         2           3 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να συνεργάζονται με ειδικούς.                             1         2           3 

 

Τα παιδιά με ΔΦΑ αποτελούν την πιο δύσκολη ομάδα μαθητών.                    1         2           3 

 

Οι εκπαιδευτικοί παρά οι γιατροί θα έπρεπε να διαδραματίζουν 

ηγετικό ρόλο στη θεραπευτική εκπαιδευτική αγωγή                                         1         2           3 

των παιδιών με ΔΦΑ. 

 

Με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ένα παιδί με ΔΦΑ.                                   1         2           3 

 

Ακόμη και με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί 

δεν μπορούν να θέσουν το ερώτημα σχετικά με τη ΔΦΑ.                                 1         2            3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

Συνοδευτική επιστολή προς τους εκπαιδευτικούς 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, 

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να προσδιοριστούν οι ανάγκες των παιδιών με Διαταραχή του 

Φάσματος του Αυτισμού (ΔΦΑ), η αφιέρωση λίγου από το χρόνο σας για την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου θεωρείται σημαντική. Χωρίς τη συμμετοχή σας η διεξαγωγή της παρούσας 

έρευνας καθίσταται σχεδόν αδύνατη. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε στα πλαίσια της 

μεταπτυχιακής μου εργασίας με θέμα «Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

εκπαίδευσης της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα παιδιά που ανήκουν στη 

Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος» για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κυρία 

Συριοπούλου – Δελλή Χριστίνα. 

Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αυτού: 

α) συμβάλλετε στην κατανόηση του θέματος της Διαταραχής του Φάσματος του Αυτισμού 

και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη ΔΦΑ όσο αναφορά την εκπαίδευση και την 

ένταξη των παιδιών με ΔΦΑ. 

β) παρέχετε πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για την ικανοποίηση 

των αναγκών των μαθητών με ΔΦΑ, των γονέων τους και εσάς των ίδιων.  

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Η συμπλήρωσή του είναι εθελοντική και 

διαρκεί περίπου δεκαπέντε λεπτά (15΄). Τέλος, θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε με 

ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις, καθώς διαφορετικά το ερωτηματολόγιό σας θα είναι άκυρο. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο που διαθέσατε για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου και την πολύτιμη βοήθειά σας για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής μου 

εργασίας. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο e-mail 

anastri@hotmail.gr  ή στο τηλέφωνο 6974162307. 

 

Με εκτίμηση, 

η ερευνήτρια 

Ρίζου Αναστασία 

mailto:anastri@hotmail.gr

