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Η συγγραφέας βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος έργου είναι αποτέλεσμα 

προσωπικής εργασίας και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά στην εργασία τρίτων, όπου 

κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. 

 

_________________ 
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Περίληψη 

 

Ο άνθρωπος, ήδη από την πρώτη ημέρα της ζωής του, επιθυμεί να σχετιστεί με τα άτομα 

του περιβάλλοντος του. Τα παιδιά, όμως, που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, 

ακολουθούν διαφορετική πορεία, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση και την επικοινωνία τους. Υπάρχουν πολλές θεραπευτικές μέθοδοι, που 

ακολουθούνται κατά καιρούς, ωστόσο η χρήση της μουσικής μπορεί να συμβάλλει στην 

ενίσχυση των δεξιοτήτων των ατόμων στο φάσμα και να αυξήσει τη λειτουργικότητά τους. 

Ο σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθεί πως ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα μουσικών δραστηριοτήτων μπορεί να ενισχύσει τις κοινωνικές ικανότητες των 

συμμετεχόντων. Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 

φαίνεται η επίδραση της μουσικής σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης, και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

ενίσχυση δεξιοτήτων σε παιδιά με ή χωρίς ειδικές ανάγκες. 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: μουσική, κοινωνική αλληλεπίδραση, επικοινωνία, αυτισμός. 
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Abstract  

 

From the very first day of his life, every human wants to be involved with individuals from 

his environment. However, children with autism follow a different path as they have 

difficulties in social interaction and communication. There are different ways of therapy 

that are followed at times, although, the usage of music may help the enhancement of skills 

of individuals in the spectrum and increase their functionality. The purpose of the research 

is to investigate how an educational program of musical activities can enhance the social 

and communicative abilities of the participants. The findings of the research are of 

particular interest as the impact of music on various areas of development is shown and 

can be used to create appropriate capacity-building programs for children with special 

needs or without. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: music, social interaction, communication, autism. 
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Πρόλογος 

 

Την αφορμή για την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε 

το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου για τον αυτισμό. Έχοντας έρθει σε επαφή με παιδιά και 

ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού, μέσω της πρακτικής μου άσκησης και του 

εθελοντισμού, αισθάνθηκα την ανάγκη να ασχοληθώ με τη διερεύνηση ορισμένων πτυχών 

του.  

Συγκεκριμένα, η ιδιότητα μου ως λογοθεραπεύτρια με οδήγησε, αρχικά, προς το 

κομμάτι της επικοινωνίας και της ανάπτυξης της σε άτομα με αυτισμό. Ωστόσο, 

προκειμένου να γίνει η διερεύνηση σε μικρές ηλικίες, θεωρήθηκε πως βασική προϋπόθεση 

ήταν η κοινωνική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο φάσμα του 

αυτισμού, καθώς χωρίς το κοινωνικό πλαίσιο δεν μπορεί να αναπτυχθεί και η 

επικοινωνιακή πρόθεση. 

Προκειμένου να μελετηθεί η ανάπτυξη των παραπάνω παραμέτρων, 

χρησιμοποιήθηκε ένα πρόγραμμα, αποτελούμενο από μουσικές δραστηριότητες. Αυτές 

περιλάμβαναν το τραγούδι, την κίνηση και τα παραμύθια (μύθοι του Αισώπου). Το 

πρόγραμμα ΜΟΥΣ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρείχε τις κατάλληλες 

συνθήκες για την εξέταση και την διεύρυνση αυτών των δεξιοτήτων μέσα σε μια ομάδα 

παιδιών προσχολικής ηλικίας με αυτισμό, που αποτέλεσαν και το δείγμα της έρευνας. 

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτρια 

κυρία Καρτασίδου Λευκοθέα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς με την πολύτιμη βοήθεια της και την καθοδήγησή της 

κατάφερα να ξεκινήσω και να φέρω εις πέρας αυτήν την εργασία. Συγχρόνως, ευχαριστώ 

την κυρία Πρώιου Χαρίκλεια, που ως δεύτερη επόπτρια μου παρείχε τις χρήσιμες 
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συμβουλές της στο ξεκίνημα αυτού του εγχειρήματος. Φυσικά, δεν θα μπορούσα να 

παραλείψω από τις ευχαριστίες μου τα 3 παιδιά, που αποτέλεσαν την ομάδα του δείγματος 

μου, τους γονείς τους, αλλά και τους εθελοντές του προγράμματος ΜΟΥΣ.Ε.Σ., που με 

την ενεργή συμμετοχή τους κατέστησαν εφικτή την πραγμάτωση της διπλωματικής μου 

εργασίας.  

Τέλος, χρωστάω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους γονείς μου, την αδερφή μου, 

Νατάσα, και τον σύντροφο μου, Σωτήρη, που βρίσκονταν πάντα δίπλα μου, όχι μόνο κατά 

την διάρκεια των σπουδών, αλλά και γενικότερα, παρέχοντας μου αμέριστη 

συμπαράσταση και δύναμη για να πραγματοποιήσω τους στόχους μου. 
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Θεωρητικό Μέρος 
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Εισαγωγή 

 

Ο άνθρωπος της βροχής 

 

«Ήσουν εκεί, όπως συνήθιζες μόνος και έστεκες μέσα στη βροχή. 

Τα ρούχα σου βρεγμένα, κολλούσαν πάνω σου. 

Το κρύο ήταν δυνατό και τα πόδια σου μες στα λασπόνερα. 

Μα εσένα ούτε που σε ένοιαζε. 

Πότε χαμογελούσες και πότε μάλωνες με τις σταγόνες της βροχής 

που έπεφταν στο πρόσωπό σου. 

Τα μάτια σου ήταν υγρά, τα ανοιγόκλεινες ξανά και ξανά, λες και κάτι να ήθελες να διώξεις. 

Ήταν η βροχή ή μήπως δάκρυα δεν μπόρεσα να δω. 

Φάνταζες υπνωτισμένος από τον ήχο που έκανε το νερό 

όπως άγγιζε το χώμα και τα ξερά φύλλα. 

Στιγμές στιγμές σε είδα να λικνίζεσαι, λες και σε είχε συνεπάρει το άκουσμα μιας μελωδίας. 

Ήσουν ένα με τη φύση κι έδειχνες μαγεμένος. 

Πέρασαν κάτι άνθρωποι, σε είδαν και τρομαγμένοι έτρεξαν να φύγουν. 

Ίσως σε πέρασαν για άγριο ζώο, ίσως για άγνωστο στοιχειό. 

Ήταν η βροχή, ίσως ήταν που είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει κιόλας 

και έτσι δεν μπόρεσαν να διακρίνουν ότι ήσουν άνθρωπος». 

 

 

Άννα Ραχιώτη, μητέρα αυτιστικού παιδιού 

 



 
12 

Η ζωή των ατόμων με αυτισμό αποτελεί καθημερινά μια πρόκληση τόσο για του 

ίδιους όσο και για την οικογένεια τους. Ήδη από την παιδική τους ηλικία ξεχωρίζουν με 

την εκκεντρικότητα και τη μοναχικότητά τους. Οι υπάρχουσες μελέτες υπογραμμίζουν τις 

δυσκολίες τους στους τομείς της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης. Η ελληνική και η 

ξένη βιβλιογραφία τονίζει τη θετική επίδραση της μουσικής στην ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας είναι να μελετήσει εάν μπορεί να υπάρξει θετική ανταπόκριση και εξέλιξη στη 

συμπεριφορά των παιδιών, κυρίως στο κομμάτι που αφορά την κοινωνική αλληλεπίδραση, 

μέσα από ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τη χρήση διάφορων μουσικών δραστηριοτήτων. 

 Το θεωρητικό μέρος της εργασίας αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας. 

Αρχικά, γίνεται αναφορά στις Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος. Γενικότερα, γίνεται μια 

μικρή αναδρομή για την προέλευση του όρου, η οριοθέτηση και η αποσαφήνιση του, ενώ 

συγχρόνως παρουσιάζονται τα κριτήρια, ο επιπολασμός και η πιθανή αιτιολογία του 

φαινομένου. Στη συνέχεια, αναλύονται οι όροι και τα χαρακτηριστικά της λεκτικής και μη 

λεκτικής επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των παιδιών με αυτισμό. 

Προκειμένου να γίνει η σύνδεση με το ερευνητικό μέρος, αναφέρονται οι διάφορες 

θεραπευτικές παρεμβάσεις, που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του αυτισμού. 

Παράλληλα, συμπεριλαμβάνεται η θεραπευτική ιδιότητα της μουσικής και η θετική της 

επίδραση στα παιδιά στο φάσμα. Ενώ ολοκληρώνοντας το πρώτο κεφάλαιο, γίνεται η 

αναφορά του σκοπού της εργασίας και των ερευνητικών ερωτημάτων. 

 Το δεύτερο μέρος αναφέρεται αποκλειστικά στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας. 

Ξεκινώντας το δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται εκτενής αναφορά στη μεθοδολογία της έρευνας. 

Αρχικά, παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες και τα προφίλ τους, που διεξήχθησαν από της 

πληροφορίες που έδωσαν οι γονείς απαντώντας μια σειρά από ερωτηματολόγια. Στη 

συνέχεια, περιγράφονται τα εργαλεία, μέσω των οποίων έγινε η συλλογή δεδομένων, η 



 
13 

γενικότερη διαδικασία, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες για το χώρο, το χρόνο και τη 

διάρκεια της παρέμβασης, και η δομή του προγράμματος.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται λεπτομερώς τα αποτελέσματα του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, αναλύονται όλα τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν, για το κάθε παιδί ξεχωριστά, κατά την αρχική και τελική αξιολόγηση, όπως 

επίσης και εκείνα που συλλέχθηκαν κατά την παρέμβαση, στην διαμορφωτική 

αξιολόγηση.  

Ακολουθεί το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, στο οποίο περιλαμβάνονται τα 

συμπεράσματα και η συζήτηση. Σε πρώτη φάση, γίνεται η σύντομη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, πάνω στην οποία στήθηκε η υπόθεση της παρούσας μελέτης, προκειμένου 

να επιβεβαιωθεί και μέσα από προγενέστερες έρευνες. Έπειτα, παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσα από μια συνοπτική 

παρουσίαση. Παράλληλα, οι περιορισμοί της έρευνας, καθώς και οι προτάσεις για 

περαιτέρω διερεύνηση, ολοκληρώνουν τη διπλωματική εργασία.  

Έπειτα, ο αναγνώστης μπορεί βρει συγκεντρωτικά τη βιβλιογραφία, που 

χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της εργασίας, χωρισμένη σε ξενόγλωσση, 

ελληνόγλωσση και την αναρτημένη από ιστοσελίδες, για πιο εύκολη εύρεση. Κλείνοντας, 

υπάρχει το παράρτημα, όπου παρατίθενται τα ερωτηματολόγια και τα φύλλα παρατήρησης 

και αξιολόγησης.  
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Κεφάλαιο Πρώτο 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 

 

1.1 Ορισμός και Οριοθέτηση του αυτισμού 

 

O όρος «αυτισμός» αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Bleuler το 1911. Η  

προέλευση της έρχεται από την ελληνική λέξη «αυτός», «εαυτός» η οποία σημαίνει «εγώ ο 

ίδιος», έννοια που είναι αντίθετη με τον άλλο σαν «ίδιος», ο «ίδιος». Ο Bleuler 

χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη, «αυτισμός», για την περιγραφή ενός συμπτώματος που 

συναντάται στη σχιζοφρένεια των ενηλίκων και σχετίζεται με την κοινωνική απομόνωση, 

το «κλείσιμο» δηλαδή στον εαυτό, τη δυσκολία ή την ανεπάρκεια στην επικοινωνία με 

τους άλλους και την απομάκρυνση από την πραγματικότητα (Συνοδινού, 1996). Στη 

συνέχεια, τον ίδιο όρο χρησιμοποίησαν άλλοι δύο επιστήμονες, ο Leo Kanner και ο Hans 

Asperger, οι οποίοι το 1943 και το 1944 αντίστοιχα δημοσίευσαν τις ανεξάρτητες μελέτες 

τους, καταγράφοντας τη συμπεριφορά ορισμένων περιπτώσεων «περίεργων» παιδιών. Τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συμπεριφοράς τους έμοιαζαν με τα αντίστοιχα του όρου, 

όπως χρησιμοποιήθηκε από τον Bleuer, όμως σε αυτές τις περιπτώσεις η κατάσταση 

έμοιαζε να είναι εκ γενετής. Μέχρι σήμερα τα ονόματα των δύο ερευνητών είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα με τον αυτισμό, καθώς ως Σύνδρομο του Kanner αναφέρεται ο κλασσικός 

αυτισμός, ενώ ως Σύνδρομο Asperger αναφέρονται οι περιπτώσεις ατόμων γλωσσικά πιο 

ικανών, υψηλής λειτουργικότητας, που αντιμετωπίζουν όμως κάποιες δυσκολίες στις 

κοινωνικές σχέσεις (Frith, 1996). 

Υπό την ιατρική σκοπιά, ο αυτισμός ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων 

διαταραχών, που έχουν νευροβιολογικό υπόβαθρο. Η ανάπτυξη του εγκεφάλου 
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διαμορφώνεται όχι μόνο από την αλληλεπίδραση των γονιδίων του παιδιού με το 

περιβάλλον του, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο η συμπεριφορά του παιδιού 

επηρεάζει το περιβάλλον που βιώνει. Έτσι, τα πρώιμα συμπτώματα του αυτισμού μπορεί 

να αντανακλούν και να συμβάλλουν στη μη φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου (Webb, 

& Jones, 2009). Παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς περιοχές του εγκεφάλου, 

που τον προκαλούν, ξέρουμε ότι πρόκειται για αναπτυξιακή διαταραχή. Αυτό σημαίνει 

πως σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να θεωρηθούν οι Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος ως μια «στατική κατάσταση», αλλά αντίθετα πρόκειται για μια ενεργητική 

κατάσταση που επηρεάζει ολόκληρη τη νοητική ανάπτυξη ενός ατόμου, σε αντίθεση με τη 

σωματική ανάπτυξη, που επιτυγχάνεται κανονικά (Frith, 1996· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2004). Έτσι λοιπόν, ο αυτισμός είναι κάτι το οποίο υπάρχει ήδη από τη γέννηση ενός 

παιδιού, όμως εξελίσσεται σταδιακά μεγαλώνοντας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2004). 

Κατά καιρούς, έχουν ενοχοποιηθεί διάφορα πράγματα ως αιτίες που προκαλούν 

αυτισμό, μεταξύ των οποίων στο στόχαστρο βρέθηκε και η σχέση μητέρας – βρέφους. 

Μετά από έρευνες αποδείχθηκε πως ναι μεν η σχέση των γονέων με το παιδί είναι 

σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη του, δεν ήταν όμως ικανή να προκαλέσει 

αυτισμό η πιθανή διαταραχή της (Πασβούρης, 2014). Η αιτιολογία του αυτισμού μπορεί 

να είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση, άγνωστη ή και να υπάρχει συννοσηρότητα με 

άλλες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες. Ορισμένα από τα πιθανά αίτια είναι τα παρακάτω: οι 

διαταραχές του μεταβολισμού του εγκεφαλικού κυττάρου από την αύξηση της γλυκόζης, 

οι μεταβολικές διαταραχές σε επίπεδα νευροδιαβιβαστών, η μειωμένη κυκλοφορία του 

αίματος σε κάποιες περιοχές του εγκεφάλου και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν το 

αριστερό ημισφαίριο, η δυσλειτουργία της παρεγκεφαλίδας της μετωπιαίας ή της 

προμετωπιαίας περιοχής, οι τραυματισμοί του εγκεφάλου και η ανοξία, κάποια 

ενδοκρινολογικά αίτια, γενετικοί λόγοι, χρωμοσωμικές ατυπίες, διαταραχές του 
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ανοσοποιητικού συστήματος, η έλλειψη ενζύμων ή βιταμινών ή/και μετάλλων, ορισμένοι 

ιοί όπως ο έρπης, η ερυθρά και ο κυταρρομεγαλοϊος και η παραγωγή τοξικών ουσιών από 

μύκητες στο έντερο, που έχουν ως αποτέλεσμα αφύσικες συμπεριφορές, αλλεργίες σε 

τρόφιμα, αντιβιώσεις, εμβόλια και άλλα (Κατσούγκρη, 2014· Πασβούρης, 2014). Επίσης, 

είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί πως παρά το γεγονός του υψηλού ποσοστού 

συννοσηρότητας μεταξύ του αυτισμού και της νοητικής καθυστέρησης, οι δυο τους δεν 

αποτελούν ταυτόσημες έννοιες (Βάρβογλη, 2007).  

Δεδομένου ότι η αιτιοπαθογένεια των διαταραχών αυτιστικού φάσματος είναι το 

αποτέλεσμα τόσο γενετικών παραγόντων όσο και νευροπαθολογικών μηχανισμών, η 

διάγνωση δεν θα μπορούσε να γίνει μέσω κάποιας βιολογικής εξέτασης. Επομένως, 

κρίθηκε απαραίτητη η λεπτομερής και με ακρίβεια καταγραφή της συμπεριφοράς 

(Βάρβογλη, 2007). Καθώς μέχρι την άνοιξη του 2013, οι ειδικοί χρησιμοποιούσαν την 

τέταρτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών διαταραχών 

(DSM-IV) ως οδηγό για τον καθορισμό του τι εμπίπτει στο φάσμα του αυτισμού και των 

επιμέρους κατηγοριών του, η επίσημη ορολογία ήταν οι «Διάχυτες Αναπτυξιακές 

Διαταραχές» (ΔΑΔ).  Ωστόσο, μετά από την πέμπτη έκδοση του Διαγνωστικού και 

Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών διαταραχών τον Μάιο του 2013, αναφερόμαστε 

στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (Χαλκιοπούλου, 2014). Μια δεύτερη αλλά 

εξίσου σημαντική διαφοροποίηση, είναι ο διαχωρισμός πλέον του αυτιστικού φάσματος σε 

3 κατηγορίες βαρύτητας με βάση το επίπεδο της λειτουργικότητας. Έχοντας ως σημείο 

αναφοράς τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, διαιρείται σε (Αλεξάνδρου, 2013): 

 Επίπεδο 3: για τα άτομα με ανάγκη ιδιαίτερα ενισχυμένης υποστήριξης (σοβαρές 

δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και την ευελιξία)  

 Επίπεδο 2: για τα άτομα με ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης (αξιοσημείωτες 

δυσκολίες) 
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 Επίπεδο 1:  για τα άτομα με ανάγκη υποστήριξης (δυσκολίες στα παραπάνω) 

Με αυτό τον τρόπο, τα 3 επίπεδα της λειτουργικότητας τοποθετούνται κάτω από την 

«ομπρέλα» του αυτισμού (Αλεξάνδρου, 2013).  

Μαζί με τον αυτισμό στην ίδια κατηγορία διαταραχών συναντάται το Σύνδρομο 

Asperger, το Σύνδρομο Rett, η Παιδική Διάχυτη Αποδιοργανωτική Διαταραχή και η 

Αναπτυξιακή Διαταραχή μη Προσδιοριζόμενη αλλιώς, όπου μετά την πέμπτη έκδοση του  

Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών διαταραχών ταξινομούνται όλα 

μαζί σε μια ενιαία κατηγορία, στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Συριοπούλου-

Δελλή, & Κασίμος, 2013· American Psychiatric Association DSM-V, 2013). Από αυτό το 

σημείο και έπειτα, όταν γίνεται αναφορά στον αυτισμό, θα εννοούνται οι Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος. 

Ως προς την επιδημιολογία, ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των παιδιών στο φάσμα 

αποδεικνύει πως η συχνότητα του φαινομένου στο σύνολό της ξεπερνά τον πληθυσμό των 

ατόμων με τύφλωση και σύνδρομο Down. Ο αυτισμός μπορεί να διαγνωστεί σε 

ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, εθνικοτήτων και κοινωνικών ομάδων (Νότας, 2005). 

Σύμφωνα με μια έρευνα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) το 2012, 

ο επιπολασμός των διαταραχών αυτιστικού φάσματος ήταν 1 στα 68 παιδιά ηλικίας 8 ετών 

στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Christensen, Baio, Van Naarden Braun, Bilder, 

Charles, Constantino, Daniels, et al., 2012). Επιπλέον, τα αποτελέσματα διάφορων 

ερευνών έχουν δείξει πως η αναλογία των αγοριών με αυτισμό είναι μεγαλύτερη 

συγκριτικά με αυτή των κοριτσιών (3-4 αγόρια προς 1 κορίτσι) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2004), ενώ παράλληλα με βάση την έρευνα της Wing το 1981, η αναλογία των 

διαγνωσμένων περιπτώσεων μπορεί να φτάσει μέχρι και 16 προς 1 (Wing, 1981). 

Συγχρόνως βέβαια, η κλινική εικόνα των αγοριών ως προς τη λειτουργικότητα είναι 
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καλύτερη (6:1) από αυτή των κοριτσιών (4:1) (Κάτση, 2015). Στην Ελλάδα δεν έχουμε μια 

επίσημη καταγεγραμμένη έρευνα σχετικά με την αναλογία του αυτισμού. Παρόλα αυτά 

κατά διάρκεια συνέντευξης τύπου, με αφορμή το 10ο συνέδριο του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Λογοπεδικών (ΠΣΛ), το 2005, με θέμα «Διαταραχές Επικοινωνίας: Αυτισμός - 

θέσεις και προσεγγίσεις» αναφέρθηκε πως η συχνότητά του αυτισμού στη χώρα μας είναι 

1 προς 166 άτομα (E.E.Π.Α.Α., 2005). 

Γενικά, θεωρείται δύσκολο να αποδοθεί ένας και μόνο συγκεκριμένος ορισμός για τον 

αυτισμό, εξαιτίας των διαφορών που παρουσιάζονται στις πηγές από τους επαγγελματίες, 

που ασχολούνται με αυτόν, και από τους γονείς των παιδιών στο φάσμα. Για τον ορισμό 

του αυτισμού, καθώς και για τη συγγενική του σχέση με άλλες κατηγορίες αναπηριών 

κατά την παιδική ηλικία, έχουν εγέρθηκαν πολλές διαφωνίες και εξίσου πολλά ερωτήματα 

(Wing, 2000). Ωστόσο, αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε, είναι ότι ο αυτισμός είναι μια 

ισόβια εκ γενετής νευροαναπτυξιακή διαταραχή, όπως προαναφέρθηκε, η οποία 

εκδηλώνεται το αργότερο έως το 3
ο
 έτος ζωής και το άτομο που έχει διαγνωστεί με 

αυτισμό πρόκειται να ζήσει μαζί του για όλη του τη ζωή (Lord, Cook, Leventhal, & 

Amaral, 2000· Κάτση, 2015). 

Ακόμη, μπορούμε να αναφέρουμε πως τα άτομα στο φάσμα μπορεί να δυσκολεύονται 

να αντιληφθούν σωστά όσα βλέπουν, ακούν ή/και γενικότερα όσα αισθάνονται, 

παρουσιάζουν δηλαδή αισθητηριακά ελλείμματα. Ως απόρροια αυτών, τα άτομα με 

αυτισμό εμφανίζουν ποιοτικές αποκλίσεις και στον τομέα της συμπεριφοράς, και 

συγκεκριμένα στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην παράγωγη και στην κατανόηση της 

επικοινωνίας και της γλώσσας, καθώς και υπερβολικές και επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές με επίδραση στη φαντασία (American Psychiatric Association DSM-IV TR, 

2000). Συγκριτικά με τους 3 τομείς, που προαναφέρθηκαν, οι αλλαγές κατά το DSM-V 

θέλουν τα κριτήρια να περιέχουν μόλις 2 τομείς. Αυτοί είναι: 1) κοινωνική αλληλεπίδραση 
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και κοινωνική επικοινωνία, 2) περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές (American Psychiatric Association DSM-V, 2013). Θέτοντας ως βάση τα 

παραπάνω, συναντάμε τον ιατρικό ορισμό όπου ο ορισμός και η διάγνωση του αυτισμού 

βασίζονται σε κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες έχουν καθοριστεί και αποτελούν τις 

ενδείξεις της διαταραχής αυτιστικού φάσματος, παρόλο που η εμφάνισή τους και μόνο 

δεν είναι δυνατόν να υποδηλώσει και την ύπαρξη αυτισμού στο άτομο. Έτσι, παρά το 

γεγονός, ότι η ποιοτική έκπτωση της συμπεριφοράς είναι ικανή να οδηγήσει στην 

διάγνωση του αυτισμού, αυτή η πληροφορία από μόνη της αδυνατεί να οδηγήσει στην 

κατανόηση της διαταραχής, αλλά και στον κατάλληλο τρόπο για την προσέγγιση της 

(Jordan, & Powell, 2000). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει πως την 

υπαιτιότητα για την εκδήλωση αυτών των συμπεριφορών την έχει η ωρίμανση ή μη του 

κεντρικού νευρικού συστήματος. Η δυσλειτουργία ή η καθυστέρηση αυτών των 

λειτουργιών μπορεί να εμποδίσει σοβαρά την λειτουργικότητα των ατόμων με αυτισμό, 

καθώς και τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά τους επιτεύγματα. Παρά το γεγονός ότι 

ορισμένα άτομα με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές έχουν διάφορους βαθμούς 

ικανοτήτων, που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε ανεξάρτητη διαβίωση με την 

παροχή κάποιας υποστήριξης, άλλοι είναι σοβαρά επηρεασμένοι από τη διαταραχή και 

χρειάζονται δια βίου φροντίδα και υποστήριξη. Η διαφορετική ένταση ως προς τις κλινικές 

εκδηλώσεις και τη λειτουργικότητα του πάσχοντα συνθέτουν την εικόνα του φάσματος 

(WHO, 2013· Φρανσίς, 2007). 

Ο εκπαιδευτικός ορισμός του αυτισμού εισάγει τις έννοιες των διδακτικών 

προσεγγίσεων, του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και της εξατομικευμένης εργασίας. 

Καθότι, πρόκειται για «μια προσέγγιση που βασίζεται, κυρίως, στην έντονη 

εξατομίκευση, στην οπτική στήριξη, στην προβλεψιμότητα και στη συνέχεια» (Γκονέλα, 

2006, σ. 25). Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η εκπαιδευτική αξιολόγηση, ανεξάρτητα από 
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την αντίστοιχη κλινική αξιολόγηση, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά είδη εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων, λόγω της ποικιλίας των ατομικών μαθησιακών αναγκών (Γκονέλα, 2006, 

Hepburn, Kaiser, & Graham, 2015). 

Η πολυπλοκότητα της φύσης του φαινομένου και η ανάγκη για την κατανόηση του 

παρότρυνε όχι μόνο τους ερευνητές, αλλά και τους ίδιους τους πάσχοντες να επιχειρήσουν 

να δώσουν το δικό τους ορισμό για αυτό. Μέσα από τη δική τους σκοπιά, παρουσιάζουν 

πως βιώνουν οι ίδιοι τον αυτισμό και μας βοηθούν να «δούμε» μέσα από τα δικά τους 

μάτια «τι είναι ο αυτισμός». Ακολουθούν μερικά παραδείγματα (Γκονέλα, 2006, σ. 25): 

 « Ο αυτισμός δεν είναι ένα κέλυφος του ατόμου. Είναι διεισδυτικός σε κάθε πτυχή 

του ατόμου. Είναι ένας τρόπος ύπαρξης» (Jim Sinclair, άτομο με αυτισμό).  

 « Ο αυτισμός είναι απόσπαση από την εξωτερική πραγματικότητα που συνοδεύεται 

από έντονη εσωτερική ζωή» (Petit Robert, άτομο με αυτισμό).  

 « Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή. Ένα ελάττωμα στα συστήματα που 

επεξεργάζονται τις αισθητηριακές πληροφορίες» (Temple Grandin, άτομο με 

αυτισμό). 

 

1.2 Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης σε παιδιά με 

αυτισμό 

 

Τα ελλείμματα του λόγου και γενικότερα των επικοινωνιακών χαρακτηριστικών είναι 

από τα βασικά χαρακτηριστικά των διαταραχών αυτιστικού φάσματος. Αυτό το θέμα έχει 

καταστεί ένα από τα πιο μελετημένα ζητήματα στο πεδίο της ψυχικής υγείας των παιδιών  

(Matson, Kozlowski, & Matson, 2012). Ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν πως τα πρώτα 
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σημάδια του αυτισμού μπορούν να παρατηρηθούν ήδη κατά τη βρεφική ηλικία από την 

ποιότητα του κλάματος, που μοιάζει μονότονο και δύσκολο στην ερμηνεία. Μολονότι το 

κλάμα στα βρέφη με και χωρίς αυτισμό επικοινωνεί τα ίδια συναισθήματα, τα πρώτα 

χρησιμοποιούν πιο ιδιοσυγκρασιακό στυλ. Προχωρώντας στην αναπτυξιακή κλίμακα, 

στους 6 μήνες το κλάμα εξακολουθεί να αποκωδικοποιείται με δυσκολία, ενώ στους 8 

μήνες παρατηρείται ένα είδος περιορισμένου και ασυνήθιστου ψελλίσματος 

(Παπαντωνίου, & Καμπούρογλου, 2003).  

Παρόλο που πολλά τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά παράγουν λίγες λέξεις μέχρι το 

τέλος του πρώτου έτους, άλλες μορφές επικοινωνίας είναι συνήθως πιο προχωρημένες, 

επιτρέποντας, με αυτό τον τρόπο, τυχόν καθυστερήσεις ή διαταραχές να γίνονται αισθητές 

(Webb, & Jones, 2009). Έτσι λοιπόν, το ενός έτους παιδί επιδιώκει να επικοινωνήσει είτε 

λεκτικά, είτε με τη δήξη του επιθυμητού αντικειμένου, αλλά και ανταποκρινόμενο στο 

άκουσμα του ονόματος του, γυρίζοντας το κεφάλι προς την πηγή του ήχου. Κατά 

συνέπεια, τα αναπτυξιακά ορόσημα υπαγορεύουν πως το φυσιολογικά αναπτυσσόμενο 

παιδί αναμένεται στην ηλικία των 3 ετών να έχει περάσει ορισμένα στάδια για να φτάσει 

από την προλεκτική στη λεκτική του περίοδο  (Συριοπούλου-Δελλή, & Κασίμος, 2013).  

Αντιθέτως, η ανάπτυξη της επικοινωνίας στα παιδιά με αυτισμό ακολουθεί ένα 

διαφορετικό μονοπάτι. Ένα από τα πρώιμα «ύποπτα» σημάδια, που κάνουν εμφανείς τις 

δυσκολίες του αυτιστικού παιδιού στην επικοινωνία, είναι ότι δίνει την εντύπωση ενός 

παιδιού με πρόβλημα ακοής. Βέβαια, σε περίπτωση που ακολουθήσει η σχετική εξέταση 

ακοής γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει κάποιο μη φυσιολογικό εύρημα. Παρόλα αυτά, το 

ίδιο το παιδί παρουσιάζεται με μειωμένο ενδιαφέρον ανταπόκρισης προς τους γύρω του 

και δείχνει να αδιαφορεί στο κάλεσμα τους (Attwood, 2001). 
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Επίσης, η ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας στα παιδιά με αυτισμό δεν είναι 

δεδομένη. Υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων στο φάσμα, που δεν κατάφεραν ποτέ να 

αναπτύξουν λόγο. Ακόμη, λοιπόν, και μέσα στην ίδια κατηγορία διαταραχών, είναι 

εμφανής η μεταβλητότητα και η ποικιλομορφία των συμπτωμάτων. Η πλειονότητα των 

παιδιών στο φάσμα εμφανίζει εξαρχής μια καθυστέρηση λόγου. Σύμφωνα με μια έρευνα 

των Lord, Pickles, DiLavore και Schulman του 1996, τα δίχρονα παιδιά που θεωρούνται 

πως βρίσκονται στο φάσμα, υπολείπονταν τόσο στις εκφραστικές όσο και στις 

προσληπτικές δεξιότητες. Οι πρώτες, μέχρι την ηλικία των 5 ετών, συνέχισαν να 

αναπτύσσονται με βραδύτερο ρυθμό συγκριτικά με τις αντίστοιχες δεξιότητες παιδιών 

εκτός φάσματος, που είχαν όμως καθυστερήσει σε παρόμοια μη λεκτικά επίπεδα (Tager-

Flusberg, Paul, & Lord, 2005). Κατά συνέπεια, μέχρι την ηλικία των 2 ετών, οι 

αναπτυξιακοί πρόδρομοι των συμπτωμάτων του αυτισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την έγκυρη διάγνωση των παιδιών και κατά την ηλικία των 3 ετών, η διάγνωση 

θεωρείται σχετικά σταθερή (Webb, & Jones, 2009).  

Άλλα παιδιά, παρότι, ξεκινούν να βαβίζουν ή να μιλούν κατά τους πρώτους μήνες της 

ζωής τους, στην πορεία είτε σταματούν είτε παλινδρομούν. Σε έρευνα του 1985, το 

ποσοστό των παιδιών με αυτισμό, αυτής της κατηγορίας, ήταν στο 25% των περιπτώσεων. 

Οι Lord, Shulman, και DiLavore, το 2004, παρατήρησαν πως το φαινόμενο της γλωσσικής 

παλινδρόμησης δεν συναντάται σε άλλες αναπτυξιακές διαταραχές πέραν του αυτισμού 

(Tager-Flusberg, et al., 2005).  

Μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας έχει η λειτουργικότητα 

του ατόμου. Τα άτομα υψηλής λειτουργικότητας ενδέχεται να καταφέρουν να αναπτύξουν 

μεσαίες προς υψηλές γλωσσικές ικανότητες, αν και μπορεί να προκληθούν επικοινωνιακά 

ελλείμματα λόγω των δυσκολιών στις κοινωνικές δεξιότητες. Έτσι, τα άτομα με 

χαμηλότερη λειτουργικότητα αναμένεται να έχουν σοβαρότερα γλωσσικά ελλείμματα, 
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καθιστώντας δύσκολη την επικοινωνία τους με τους άλλους (Llaneza, DeLuke, Batista, 

Crawley, Christodulu, & Frye, 2010). 

 

1.2.1 Τα χαρακτηριστικά της λεκτικής επικοινωνίας 

 

Σύμφωνα με διάφορες έρευνες, ένας από τους ισχυρότερους προγνωστικούς δείκτες 

που σχετίζεται με τα θετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, όπως πιο ήπια συμπτώματα 

και καλύτερες προσαρμοστικές δεξιότητες, σε παιδιά με αυτισμό είναι η απόκτηση 

λειτουργικής λεκτικής επικοινωνίας (Toth, Munson, Meltzoff, & Dawson, 2006· Wodka, 

Mathy, & Kalb, 2013).  Υποστηρίζεται πως η ευθύνη για την καθυστέρηση της ανάπτυξης 

της συνδέεται με διαταραχές της προσοχής και της συγκέντρωσης, που έχουν ως συνέπεια 

αρχικά τη δυσλειτουργία σε επίπεδο αντίληψης και τελικά τη δυσκολία της επεξεργασίας 

γλωσσικών πληροφοριών (Toth, et. al., 2006). Ως απόρροια των παραπάνω, παρατηρείται 

ότι τα παιδιά στο φάσμα τείνουν να χρησιμοποιούν τη γλωσσική έκφραση με ασυνήθιστο 

τρόπο, που αν και θυμίζει το λόγο των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών σε προγενέστερα 

αναπτυξιακά στάδια, τα ίδια φαίνεται να παραμένουν εκεί για μεγαλύτερα διαστήματα ή 

ακόμη και να μην καταφέρνουν να τα ξεπεράσουν καθ’ όλη τους τη ζωή (Συριοπούλου-

Δελλή, & Κασίμος, 2013). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα παιδιά με αυτισμό 

καταφέρνουν, τελικά, να αναπτύξουν λεκτική επικοινωνία, μοιάζουν να δυσκολεύονται να 

φτιάξουν προτάσεις που να έχουν νόημα ή χρησιμοποιούν μονολεκτική ομιλία (Βάρβογλη, 

2007).  

Εάν καταφέρουν να περάσουν σε επίπεδο προτάσεων στο λόγο τους, συχνά 

δυσκολεύονται να αρχίσουν ή να διατηρήσουν μια τυπική συζήτηση. Αυτό συμβαίνει 

κυρίως λόγω της κοινωνικής διάστασης του λόγου. Ένα παιδί με αυτισμό δυσκολεύεται 
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στην αυθόρμητη επικοινωνία και συχνά δεν ενδιαφέρεται να ρωτήσει τους άλλους για τις 

εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα τους, να τα σχολιάσει ή και να μοιραστεί τα δικά του. 

Αντιθέτως, η ομιλία χρησιμοποιείται στον αυτισμό προκειμένου να επικοινωνήσει και να 

εξυπηρετήσει, κατά κόρων, τις βασικές ανάγκες του ατόμου (Attwood, 2001).  

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της λεκτικής του επικοινωνίας είναι η ηχολαλία. 

Άμεση ή καθυστερημένη ηχολαλία ονομάζεται η επανάληψη λέξεων ή φράσεων όπως τις 

άκουσαν από τους άλλους, είτε αυτό συμβεί αμέσως μετά είτε σε δεύτερο χρόνο 

(Χατζηπανταζή, 2010). Η ηχολαλία δεν πρέπει να ταυτίζεται με τον αυτισμό, καθώς 

συναντάται και στο λόγο παιδιών με τυπική ανάπτυξη σε προγενέστερα στάδια. Υπήρξαν 

διάφορες ερμηνείες για την ηχολαλία στον αυτισμό, όμως εν τέλει η εμπειρία έδειξε πως 

έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα. Η ίδια μπορεί να δώσει το έναυσμα για την έναρξη της 

γλωσσικής παραγωγής, προσαρμόζοντας την αρχική φράση και αποτελεί τον προθάλαμο 

για την ανάπτυξη της αυθόρμητης ομιλίας. Όσο αυξάνεται η γλωσσική κατανόηση του 

ατόμου, τόσο μειώνεται η άμεση ηχολαλία. Στη θέση της αναπτύσσεται ένα είδος πιο 

«μετριοπαθούς» ηχολαλίας, που παρέχει τη βάση για τη γλωσσική ανάπτυξη 

(Gernsbacher, Morson, & Grace, 2016· Peeters, 2000· Κοκμοτός, 2010). 

Επιπλέον, παρατηρούνται δυσκολίες όπως η αντιστροφή των προσωπικών αντωνυμιών 

και η αδυναμία κατανόησης της μεταφορικής χρήσης του λόγου. Η αντιστροφή των 

προσωπικών αντωνυμιών είναι όταν το άτομο με αυτισμό δεν κατανοεί τη σωστή χρήση 

του «εγώ» και μπορεί να αναφερθεί στο εαυτό του σε δεύτερο ή τρίτο πρόσωπο. Αυτό το 

χαρακτηριστικό είναι αποτέλεσμα της απουσίας μιας νοητικής ευκαμψίας, σχετικά με την 

κατανόηση της αμοιβαίας σχέσης του εαυτού με τους άλλους. Από την άλλη, η δυσκολία 

στην κατανόηση και τη χρήση του μεταφορικού λόγου αποδεικνύει για ακόμα μια φορά 

τον άκαμπτο τρόπο σκέψης (Peeters, 2000· Attwood, 1998). 
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Επίσης, το γεγονός ότι τα άτομα με αυτισμό πολλές φορές δεν κατανοούν τη σχέση 

ομιλητή – ακροατή, οδηγεί σε ένα επικοινωνιακό χάσμα. Οι αλλοιώσεις, που προκύπτουν, 

δημιουργούν διάφορα ελλείμματα. Συγκεκριμένα, επηρεάζεται ο επιτονισμός, η προσωδία, 

ο τόνος και η ένταση φωνής, που συχνά παραμένει υψηλός, ο ρυθμός της ομιλίας, που 

είναι αρκετά γρήγορος, και οι μεγάλες παύσεις στο λόγο, δημιουργούν την αίσθηση μιας 

μονότονης «ρομποτικής ομιλίας» (Arendt, Connelly & Connelly, 2001· Παπαντωνίου, & 

Καμπούρογλου, 2003). 

 

1.2.2 Τα χαρακτηριστικά της μη λεκτικής επικοινωνίας 

 

Γενικότερα, γνωρίζουμε πως η ανθρώπινη επικοινωνία συνίσταται σε δύο επίπεδα 

συγχρόνως, στο επίπεδο του περιεχομένου (τι λέμε) και στο επίπεδο της σχέσης (πώς το 

λέμε). Με το πρώτο επίπεδο γίνεται αναφορά στο κομμάτι της λεκτικής επικοινωνίας, το 

οποίο αναλύθηκε παραπάνω, ενώ το δεύτερο επίπεδο αναφέρεται στη µη λεκτική 

επικοινωνία. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται ορισμένες μορφές επικοινωνιακής δράσης, οι 

οποίες προηγούνται και μετέπειτα υποστηρίζουν την λεκτική επικοινωνία. Πιο 

συγκεκριμένα, η μη λεκτική επικοινωνία σχετίζεται με τη λεγόμενη «γλώσσα του 

σώματος», που περιέχει τη βλεμματική επαφή, τις εκφράσεις του προσώπου, τις 

χειρονομίες και τη στάση του σώματος, αλλά και την εγγύτητα, το άγγιγμα και άλλες 

σκόπιμες ή και όχι, μη λεκτικές συμπεριφορές (Sparaci, 2008· Κούρτη, 2007). 

Στον αυτισμό επηρεάζεται και η ανάπτυξη της μη λεκτικής επικοινωνίας. Δεδομένου 

ότι υπάρχει το μειωμένο ενδιαφέρον για επικοινωνία με τους άλλους, δεν δημιουργείται 

ισχυρός δεσμός προσκόλλησης με τους γονείς και δεν κατακτώνται οι δεξιότητες που 

προηγούνται της γλώσσας (Arendt, et al., 2001). Μια πρώτη ιδιαιτερότητα, που 
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παρατηρείται από νωρίς, είναι πως υπάρχει εμφανής δυσκολία κατά τη βλεμματική επαφή. 

Τα παιδιά στο φάσμα αποφεύγουν να κοιτάξουν στα μάτια εκείνον, που μιλά ή προσπαθεί 

να επικοινωνήσει μαζί τους (Συριοπούλου – Δελλή, & Κασίμος, 2013). Σύμφωνα με τη 

Frith (1996), στην πραγματικότητα, η δυσκολία έγκειται στη χρήση της επικοινωνίας μέσω 

των ματιών και τη συνειδητοποίηση των διαφορετικών νοητικών καταστάσεων των 

άλλων, και όχι στην ίδια τη βλεμματική επαφή (Frith, 1996). Ωστόσο, οι περισσότερες 

έρευνες συμφωνούν πως η αποφυγή του βλέμματος είναι υπαρκτή, καθώς και τα ίδια τα 

άτομα με αυτισμό επικεντρώνονται κυρίως στο στόμα όσων παρατηρούν και όχι στα μάτια 

(Χατζηπανταζή, 2010). 

Παρατηρείται, επίσης, ότι πέρα από τη βλεμματική επαφή, τα άτομα στο φάσμα, που 

δεν έχουν αναπτύξει λόγο, είναι λιγότερο πιθανό να συμπληρώσουν το επικοινωνιακό 

«κενό» με τη χρήση χειρονομιών ή μίμησης. Αντίθετα, επιλέγουν πιο απλές συμπεριφορές 

για να εκφράσουν τις ανάγκες τους, όπως το να χειραγωγήσουν το χέρι κάποιου για να 

δείξουν ή να κάνουν κάτι (Attwood, 2001· Stone, Ousley, Yoder, Hogan, & Hepburn, 

1997).  Αυτό δεν αποτελεί μια ασυνήθιστη πρακτική, αφού εντοπίζεται και σε παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης, παιδιά με καθυστέρηση του λόγου, αλλά και ενήλικες πάσχοντες από 

αφασία ή απραξία (Gernsbacher, et al., 2016). 

Οι χειρονομίες, με βάση την ταξινόμηση του Bruner, διαιρούνται σε 3 κατηγορίες: τις 

χειρονομίες δείξης, όπου το άτομο εφιστά την προσοχή σε ένα αντικείμενο στο χώρο, τις 

χειρονομίες ρυθμιστικής συμπεριφοράς, που χρησιμοποιούνται προκειμένου να ελεγχθεί η 

συμπεριφορά κάποιου για οργανικούς σκοπούς, όπως πιο πάνω με την χειραγώγηση του 

χεριού, και τις χειρονομίες καθαρά για κοινωνική αλληλεπίδραση, παραδείγματος χάρη 

όταν κάποιος χαιρετά με το χέρι του (Colgan, Lanter, McComish, Watson, Crais, & 

Baranek, 2006). Σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες έχουν δείξει πως παιδιά με αυτισμό, 

κατά την προσχολική και σχολική ηλικία, εμφανίζουν πιο ανεπτυγμένες τις χειρονομίες 
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ελέγχου της συμπεριφοράς και  λιγότερο τις χειρονομίες προσέλκυσης της προσοχής 

(Colgan, et al., 2006). Παρότι οι μελέτες για τις χειρονομίες για κοινωνικούς σκοπούς δεν 

έδωσαν ξεκάθαρα αποτελέσματα, η Colgan και οι συνεργάτες της παρατήρησαν σε παιδιά 

9-12 μηνών που αργότερα διαγνώστηκαν με αυτισμό πως η σημαντικότερη διαφορά 

συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δεν ήταν τόσο ως προς την ποσότητα, αλλά ότι 

υστερούσαν στην ποικιλία των τύπων των χειρονομιών. Λόγω της έλλειψης ευελιξίας που 

χαρακτηρίζει τα άτομα στο φάσμα, οι προσπάθειες για αύξηση της χρήσης χειρονομιών 

ήταν άσκοπες. Παρότι, ήταν ικανά να αντιγράψουν κάποιες κινήσεις, εντοπίστηκαν 

δυσκολίες στην κατανόηση τους, καθώς τα ίδια απολάμβαναν επαναλαμβανόμενα μοτίβα 

χειρονομιών που στερούνταν νοήματος (Sparaci, 2008). 

Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθούν οι πραγματολογικές δυσκολίες των ατόμων με 

αυτισμό. Η βάση αυτών των δυσκολιών έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει διαταραχή στην 

επικοινωνιακή πρόθεση. Αναλυτικότερα, τα άτομα δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα 

συναισθήματα και τα ενδιαφέροντα των συνομιλητών τους, με αποτέλεσμα να μη θέτουν 

κατάλληλα θέματα προς συζήτηση, που αφήνουν τους άλλους αδιάφορους, να ξεκινούν 

την επικοινωνία τους με ακατάλληλες εκφράσεις και να μην ενδιαφέρονται εάν έχουν 

κεντρίσει την προσοχή των άλλων (Βογινδρούκας, 2008).  

 

1.2.3 Η κοινωνική αλληλεπίδραση 

 

Το γεγονός ότι η δεξιότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης πλήττεται στον αυτισμό, 

θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως ένα πρωταρχικό στοιχείο αυτής της διαταραχής. 

Παρόλο, η κοινωνική επαφή είναι επιθυμητή, συχνά τα άτομα στο φάσμα δεν 

αναγνωρίζουν τους τυπικούς κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, δεν αποκωδικοποιούν τα 
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μηνύματα της μη – λεκτικής επικοινωνία και δυσκολεύονται στην έκφραση των σκέψεων 

τους. Ως απόρροια των παραπάνω, φαίνεται πως δεν τους είναι εύκολο να δημιουργήσουν 

φιλίες. Τα διάφορα ελλείμματα, λοιπόν, παρουσιάζονται με ποικίλες εκφάνσεις καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ζωής των ατόμων (Κοτσαγιαννίδου, 2009· Attwood, 2001). Ήδη από τη 

βρεφική ηλικία μοιάζουν σαν να μην αντιλαμβάνονται την απουσία ή την εμφάνιση των 

«οικείων» προσώπων (Βάρβογλη, 2007).  Σε αντίθεση με τα βρέφη τυπικής ανάπτυξης, 

που εμφανίζουν κοινωνική απαντητικότητα, τα βρέφη στο φάσμα παρουσιάζονται 

συνήθως πιο αποστασιοποιημένα με την κοινωνική τους απαντητικότητα να είναι εξαρχής 

ελλιπής (Frith, 1989). Η φτωχή κοινωνική λειτουργικότητα μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις 

τομείς: την «κοινωνική επικοινωνία», την  «διαταραχή κοινωνικής νοημοσύνης» και την 

«έλλειψη κατανόησης των κοινωνικών συνθημάτων» (Laugeson, Frankel, Gantman, Dilon, 

& Mogil, 2011).  

Η «κοινωνική επικοινωνία» στο φάσμα αφορά την επιμονή σε στερεοτυπικά 

ενδιαφέροντα και τη δυσκολία της εναλλαγής του θέματος στη συζήτηση. Ακόμη, 

περιλαμβάνει τα πραγματολογικά χαρακτηριστικά της ομιλίας, όπως αναλύθηκαν 

νωρίτερα, αλλά και τη χρήση και κατανόηση του χιούμορ. Δεδομένο ότι το χιούμορ 

αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις της καθημερινής 

ζωής, ένα τέτοιο εύρημα θα μπορούσε να υποδηλώνει πως τα κοινωνικά ελλείμματα στον 

αυτισμό συνδέονται με τη διαταραγμένη αντίληψη του χιούμορ (Ρούσσας, 2013).  

Με τον όρο «διαταραχή της κοινωνικής νοημοσύνης» περιγράφεται η δυσκολία της 

έκφρασης των συναισθημάτων ενός ατόμου, της κατανόησης των συναισθημάτων των 

άλλων, και η γενικότερη έλλειψη κατανόησης της κοινωνικής αιτιότητας (σχέσεις αιτίου – 

αποτελέσματος), σαν αποτέλεσμα τα άτομα στο φάσμα διακρίνονται για τη μειωμένη τους 

ενσυναίσθηση (Laugeson, et al., 2011). Σε αυτή την περίπτωση, το αυτιστικό παιδί μπορεί 

να αγνοεί τους άλλους γύρω του, καθώς και το πώς εκείνοι νιώθουν. Πολλές φορές, 
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δίνεται η εντύπωση πως αντιμετωπίζει τους άλλους σαν αντικείμενα, αφού το παιδί με 

αυτισμό δεν έχει την ανάγκη να συνδεθεί με τους γύρω του μέσω του αμοιβαίου 

κοιτάγματος ή ενός χαμόγελου. Επίσης, είναι σχεδόν αδύνατο να στραφεί ένα παιδί με 

αυτισμό προς κάποιον άλλον για να το καθησυχάσει, όταν εκείνο είναι ταραγμένο. 

Παράλληλα, καθότι υπάρχουν δυσκολίες στην έκφραση και διαχείριση των δικών τους 

συναισθημάτων, παρατηρείται πως το ρεπερτόριο των διαπροσωπικών συναισθημάτων 

που παρουσιάζουν είναι πολύ περιορισμένο (Attwood, 2001). 

Από την άλλη, η «έλλειψη κατανόησης των κοινωνικών συνθημάτων» περιλαμβάνει τη 

δυσκολία στην αποκωδικοποίηση της αξίας και της σημασίας των μη λεκτικών 

χαρακτηριστικών της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και την ανικανότητα ενός ατόμου να 

ερμηνεύσει και να αξιολογήσει μια κατάσταση, αλλά και να πράξει με τρόπο ανάλογο των 

κοινωνικών συμβάσεων (Laugeson, et al., 2011). Δεν είναι λίγες οι φορές, που ένα άτομο 

στο φάσμα δυσκολεύεται εμφανώς να αντιληφθεί και να εφαρμόσει κοινωνικούς κανόνες, 

τους οποίους συναντά κατά την κοινωνική συνδιαλλαγή. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα 

καθιερωμένο πρωτόκολλο, που ακολουθείται, όταν δύο γνωστοί έρχονται σε επαφή. 

Αρχικά, κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, πλησιάζουν μεταξύ τους, χαιρετιούνται και ξεκινούν 

την αλληλεπίδραση τους. Άτομα με αυτισμό είναι πιθανόν να μην ακολουθήσουν αυτή την 

αλληλουχία επειδή δυσκολεύονται ή απλώς διότι δεν επιθυμούν να συσχετιστούν με 

άλλους ανθρώπους, παραμόνο να ικανοποιήσουν κάποια επιθυμία τους. Επιπλέον, δεν 

κάνουν σωστή εκτίμηση μιας κατάστασης και δρουν ακατάλληλα. Μπορεί να γελούν 

χωρίς κάποιον προφανή λόγο ή να εκδηλώνουν επιθετικότητα τη στιγμή, που οι άλλοι 

αναμένουν μια εκδήλωση αγάπης (Attwood, 2001· Zερίτη, 2015). 

Όλα τα παραπάνω, συνθέτουν την εικόνα της αυτιστικής μοναχικότητας. Η εξήγηση 

για τη μοναχικότητα του αυτισμού θα μπορούσε να κρύβεται στην πεποίθηση πως η 

έμφυτη «κοινωνικοποιητική παρόρμηση» απουσιάζει εντελώς. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα 
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ήταν αβάσιμο, καθώς δεν έχει αποδειχτεί ερευνητικά έως τώρα. Έτσι, σε καμία περίπτωση 

δεν μπορούμε να πούμε πως τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής συμπεριφοράς εκλείπουν 

εντελώς ή ακόμη ότι είναι ελλιπής αποκλειστικά στα άτομα με αυτισμό (Δελή, 2012). 

 

1.3 Η θεραπεία στον αυτισμό 

 

 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του αυτισμού, και γενικότερα των διάχυτων 

αναπτυξιακών διαταραχών, αποτελεί πεδίο ενδιαφέροντος των επιστημόνων εδώ και 

καιρό. Αξίζει να αναφερθεί αρχικά η σημασία του όρου της «θεραπείας», που έγκειται 

στην αποκατάσταση της καλής υγείας του οργανισμού, στοχεύοντας στην ίαση από κάποια 

ασθένεια ή στην διόρθωση κάποιας ανωμαλίας ή βλάβης, κυρίως μέσω της φαρμακευτικής 

αγωγής ή κάποιων άλλων ιατρικών μέσων  (Βικιλεξικό, 2017). Βέβαια, ο ίδιος ο αυτισμός 

δεν είναι μια διαταραχή που επιδέχεται μια ολοκληρωμένη θεραπεία, που να αποσκοπεί 

στην ολική αποκατάσταση, και για αυτό το λόγο, η έννοια της «θεραπείας» αποκτά μια πιο 

περιορισμένη διάσταση. Παρόλα αυτά, υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις 

ικανές να βοηθήσουν άτομα με αυτισμό στην απόκτηση κοινωνικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους (Χιόνη, 2017).    

Έτσι λοιπόν, το κομμάτι της θεραπείας αποτελεί το δυσκολότερο και συνάμα το πιο 

σημαντικό έργο που έπεται της διάγνωσης. Η θεραπευτική παρέμβαση θέτει ως βασικό της 

σκοπό τη λειτουργικότητα και την αυτονομία του ατόμου, ώστε να μπορεί να έχει 

παραγωγική και αυτόνομη δράση μέχρι ενός σημείου σύμφωνα με τις ικανότητές του. 

Αυτή τη στιγμή, τα περισσότερα από τα υπάρχοντα θεραπευτικά προγράμματα 

προσπαθούν να αξιοποιήσουν το δυναμικό που διαθέτει το παιδί και να υποστηρίξουν το 
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ίδιο αλλά και την οικογένειά του να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των 

δυσκολιών λόγω της διαταραχής.  Ο ειδικός – θεραπευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη ή 

ακόμη και να δοκιμάσει τις διαφορετικές μεθόδους, μέχρι να καταλήξει σε εκείνη που 

είναι πιο κατάλληλη για να βοηθήσει το άτομο να έχει την καλύτερη δυνατή εξέλιξη 

(Μπότης, 2013· Παπαγεωργίου, 2001).  

Ο σχεδιασμός της θεραπείας επιτάσσει την λεπτομερή αξιολόγηση για να καθοριστεί  

με σαφήνεια το επίπεδο της λειτουργικότητας, το εύρος των δυνατοτήτων, των δυσκολιών 

και οι ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με την εξέλιξη του. Με αυτό τον τρόπο 

διασφαλίζεται ότι η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής και εκπαιδευτικής προσέγγισης 

θα είναι προσαρμοσμένη στις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού. (Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, 2017· Παπαγεωργίου, 2001). 

Φυσικά, δεν μπορεί μια παρέμβαση να αποτελέσει πανάκεια για όλες τις δυσκολίες του 

φάσματος, σύμφωνα με τη Jordan (1998). Αντιθέτως, έχει αποδειχθεί πως ένα πρώιμο και 

εντατικό πρόγραμμα παρέμβασης, που χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό από διάφορες 

μεθόδους μπορεί να είναι πιο ευεργετικό (Τσίκνα, 2013). 

 

1.3.1 Θεραπευτικές προσεγγίσεις για τον αυτισμό 

 

 

Κατά καιρούς, εμφανίζονται πολλές θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση 

του αυτισμού με την αποτελεσματικότητα τους να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Οι ανάγκες, 

όμως, των αυτιστικών ατόμων είναι πολυδιάστατες και το παρεχόμενο δίκτυο υπηρεσιών 

υγείας και εκπαίδευσης οφείλει να είναι οργανωμένο, σταθερό και αποτελεσματικό 

(Καρρά, & Βογιατζή, 2012). Οι ακόλουθες προσεγγίσεις είναι από τις κυριότερες 
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μεθόδους, που χρησιμοποιούνται για τον αυτισμό και έχουν απήχηση τόσο στην Ελλάδα, 

όσο και στο εξωτερικό. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα βασίζονται στη διαχείριση και τροποποίηση της 

συμπεριφοράς, κάνοντας χρήση διάφορων διδακτικών μεθόδων. Όλα αυτά πλαισιώνονται 

από τη δομημένη διδασκαλία, που βοηθά τα άτομα με αυτισμό στην ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους. Διακρίνονται από την εντατική τους δράση και το γεγονός ότι μπορούν 

να διεξαχθούν τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στο σπίτι. Συγχρόνως, υπάρχουν 

εναλλαγές εξατομικευμένης και μη εργασίας, αλλά και δομημένες ή ήμι-

δομημένες/ελεύθερες δραστηριότητες, ενώ μπορούν δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο 

αν θα χρησιμοποιηθούν και εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας (Τσαμήτρου, 2010). Οι 

πιο γνωστές από τις εκπαιδευτικές μεθόδους αναφέρονται παρακάτω: 

 Μέθοδος TEACCH: Τα αρχικά σημαίνουν Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με 

Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας (Treatment and Education of Autistic and 

Communication handicapped CHildren). Η μέθοδος TEACCH είναι ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο ξεκινώντας από την διάγνωση 

και τη θεραπευτική αντιμετώπιση, περνάει στην επαγγελματική κατάρτιση και την 

διαβίωση (Γκονέλα, 2006). Το TEACCH είναι της φιλοσοφίας ότι ο αυτισμός θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού. Έτσι, 

ουσιαστικά ο απώτερος στόχος του δεν είναι «θεραπεία», αλλά κυρίως η 

αυτονομία και η ένταξη στο σχολικό περιβάλλον, που αποτελεί την αφετηρία για 

τη μετέπειτα κοινωνική ένταξη (Μπότης, 2013). Η μέθοδος βασίζεται στην 

τροποποίηση της συμπεριφοράς με τη χρήση της δομημένης διδασκαλίας και 

στηρίζεται σε 4 βασικές αρχές: 1. Τη δόμηση και οργάνωση του φυσικού 
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περιβάλλοντος, 2. Τη δομή, οργάνωση και μετάδοση μιας αλληλουχίας γεγονότων, 

3. Το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα, 4. Την οργάνωση των ατομικών 

δραστηριοτήτων. Η μάθηση προσαρμόζεται στο μαθησιακό στυλ των αυτιστικών 

ατόμων, χρησιμοποιώντας περισσότερο οπτικοποιημένο υλικό και διαχωρίζοντας 

με σαφήνεια το χώρο εξατομικευμένης και ομαδικής εργασίας. Έτσι, το 

οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον ανταποκρίνεται καλύτερα στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες του ατόμου, αυξάνοντας το χρόνο απασχόλησης του σε μια 

δραστηριότητα, ενισχύοντας την αυτονομία του και μειώνοντας τα επίπεδα του 

άγχους, εφόσον γνωρίζει το πρόγραμμά του. Επιπλέον, οι έρευνες απέδειξαν πως η 

συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν ευεργετική σε επίπεδο συμπεριφοράς, καθώς 

μειώθηκαν οι μη επιθυμητές συμπεριφορές, και αυξήθηκαν παράλληλα οι 

δεξιότητες στη μίμηση, στην αδρή και λεπτή κινητικότητα, στις γλωσσικές και 

γνωστικές ικανότητες. Επίσης, η παρέμβαση θεωρείται κατάλληλη και για ενήλικες 

με αυτισμό (Καρρά, & Βογιατζή, 2012· Συριοπούλου – Δελλή, & Κασίμος, 2013· 

Μουτσινάς, 2016· Μαυροπούλου, 2012). Βέβαια, παρά το γεγονός ότι η 

συγκεκριμένη μέθοδος υπόσχεται πολλά θετικά αποτελέσματα, το ουσιαστικό 

ερώτημα είναι εάν μπορεί να υποστηρίξει την ένταξη των ενήλικων αυτιστικών 

ατόμων στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την Anne Haussler, τα άτομα που 

εκπαιδεύτηκαν μέσω του προγράμματος TEACCH κατάφεραν να παραμείνουν στη 

δουλειά τους σε ποσοστό 90% (Haussler, 2005). 

 Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ-Lovaas): Πρόκειται για 

μια μέθοδο πρώιμης εντατικής παρέμβασης για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές 

διαταραχές, η οποία στηρίζεται στις αρχές της συντελεστικής και της 

συμπεριφορικής μάθησης στοχεύοντας στην τροποποίηση της συμπεριφοράς μέσα 

σε ελεγχόμενα πλαίσια, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παρέμβασης 
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(Παπαγάλου, 2014· Νόηση, 2014). Σύμφωνα με τον Lovaas, η συμπεριφορά ενός 

ατόμου μπορεί να τροποποιηθεί όταν υπάρχει το κίνητρο. Δηλαδή, όταν το άτομο 

λαμβάνει κάποια ανταμοιβή, αφότου έχει εκδηλώσει κάποια επιθυμητή 

συμπεριφορά, έχει περισσότερες πιθανότητες να την επαναλάβει ξανά. Αντιθέτως, 

εάν για κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά, το άτομο λαμβάνει κάποια ποινή ή 

τιμωρία, θα αρχίσει να μειώνεται σταδιακά η εμφάνιση της (Καλύβα, 2005· Γενά, 

2002). Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα παρουσιάζεται ως ατομικό, με στόχο του τη 

γενίκευση της γνώσης. Η διάρκεια του υπολογίζεται για περισσότερες από 40 ώρες 

εβδομαδιαίες για 2 έτη. Αξίζει να σημειωθεί, πως σε πρώτο επίπεδο γίνεται η 

διδασκαλία των βασικών δεξιοτήτων του λόγου και της αυτοεξυπηρέτησης, και 

μετέπειτα προχωράει σε μη λεκτικές και λεκτικές δεξιότητες της μίμησης και του 

παιχνιδιού. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος εξαρτάται από το κατά πόσο 

οι γονείς και τα άτομα του περιβάλλοντος του παιδιού εμπλέκονται στη διαδικασία. 

Αναλυτικότερα, η μέθοδος είναι μια βήμα προς βήμα παρέμβαση μέχρι τον τελικό 

σκοπό (Νόηση, 2014). Ανεξαρτήτως, όμως, του τελικού σκοπού και της δεξιότητας 

υπάρχουν 5 στάδια που ακολουθεί η κάθε εκπαιδευτική διαδικασία: 1) Αρχικά, ο 

θεραπευτής δίνει ένα ερέθισμα, με τη μορφή οδηγίας ή ερώτησης, σύντομο και 

σαφές. 2) Παράλληλα, προτρέπει το παιδί να αντιδράσει σε αυτό κατάλληλα. 3) Το 

παιδί απαντά/αντιδρά στο ερέθισμα με σωστό ή λάθος τρόπο. 4) Ο θεραπευτής 

αντιδρά/απαντά στην συμπεριφορά του παιδιού. Εάν έχει προβεί σε μια επιθυμητή 

συμπεριφορά, ενισχύει και ανταμείβει την πράξη. Εάν η συμπεριφορά που 

εκδηλώθηκε ήταν ανεπιθύμητη, την αγνοεί ή τη διορθώνει. 5) Ο θεραπευτής, μέσω 

της παρατήρησης, δημιουργεί το προφίλ των ικανοτήτων του παιδιού, ώστε να 

οργανώσει το πλάνο των δεξιοτήτων που θα του διδάξει με την κατάλληλη σειρά, 

σύμφωνα με τη δυσκολία τους (Παπαγάλου, 2014). Το ABA έχει πολλά 
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πλεονεκτήματα, καθότι είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για παιδιά στο φάσμα, 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους και δίνοντας την ευκαιρία στους γονείς να 

γίνουν συν-θεραπευτές των παιδιών τους. Γενικότερα, παρέχει στους γονείς 

αμέριστη υποστήριξη και οι ίδιοι βρίσκουν αρκετά εύχρηστο το σύστημα 

ανταμοιβών, που χρησιμοποιείται. Βέβαια, η εκπαίδευση χρησιμοποιείται κυρίως 

για μετρήσιμες συμπεριφορές, όμως, είναι καλά οργανωμένο τμηματικά και 

προβλέπονται αξιολογήσεις προόδου σε όλη του τη διάρκεια, για τον 

επαναπροσδιορισμό των στόχων (Νόηση, 2014). Ωστόσο, το γεγονός ότι αποτελεί 

ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μπορεί να δυσκολέψει την ένταξη του παιδιού σε 

τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, έχει βρεθεί πως μπορεί να υπάρξουν 

διαταραχές της προσωδίας και σημασιολογικού περιεχομένου. Για αυτό το  λόγο, 

κρίνεται πως η μέθοδος ΑΒΑ είναι αποτελεσματικότερη σε πιο βαριά περιστατικά 

με αυτισμό (Νόηση, 2014· Παπαγάλου, 2014). 

Λογοθεραπεία 

Η λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που προάγει την ανάπτυξη του 

λόγου και της επικοινωνίας. Ασχολείται, με ένα ευρύ φάσμα διαταραχών, ανάμεσα τους 

και τον αυτισμό. Ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι αρχικά να αξιολογήσει το άτομο και να 

προτείνει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα. Για τα άτομα που έχουν αναπτύξει 

τη λεκτική επικοινωνία, προβλέπεται η εκτίμηση της άρθρωσης, και της κατάλληλης 

χρήσης της γλώσσας, σε σημασιολογικό και πραγματολογικό επίπεδο. Στην περίπτωση, 

που δεν υπάρχει η λεκτική επικοινωνία, κεντρικό ρόλο παίζει η μιμητική ικανότητα και 

μπορεί να προταθεί κάποιο πρόγραμμα εναλλακτικής επικοινωνίας. Επίσης, αξιολογούνται 

οι γνωστικές ικανότητες του παιδιού. Οι συνεδρίες είναι ατομικές και προσανατολισμένες 

στις ατομικές ανάγκες του ατόμου (Μαντζίκος, 2015· Γιαννακοπούλου, 2016). 
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Εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας 

Τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν συχνά μια καθυστέρηση στην ανάπτυξη του 

λόγου τους. Κάποια από αυτά είναι σε θέση να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες, ενώ άλλα 

ενδέχεται να μην αναπτύξουν ποτέ τους ικανοποιητικά λειτουργικό λόγο. Προτείνεται η 

αξιολόγηση του λόγου από το λογοθεραπευτή, ενώ χρήσιμα είναι πολλές φορές και τα 

εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας για πιο άμεσα αποτελέσματα (Συριοπούλου – 

Δελλή, & Κασίμος, 2013).  

 Σύστημα PECS: Η μέθοδος PECS βασίζεται σε ένα σύστημα ανταλλαγής καρτών 

με εικόνες και σύμβολα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα όλων των ηλικιών, 

με σκοπό την επικοινωνία, χωρίς τον περιορισμό του χώρου. Απαρτίζεται από 6 

στάδια. Σε πρώτη φάση, το άτομο πρέπει να μάθει απλά να ανταλλάσσει μια εικόνα 

για να λάβει το επιθυμητό αντικείμενο, ενώ σε πιο προχωρημένα στάδιο μαθαίνει 

να δημιουργεί προτάσεις, να απαντά σε ερωτήσεις και να σχολιάζει. Τα 

αποτελέσματα των ερευνών είναι ενθαρρυντικά, καθώς το παιδί αναπτύσσει την 

επιθυμία για επικοινωνία και παίρνει πρωτοβουλίες. Συγχρόνως, αφού το άτομο 

δεν αποθαρρύνεται κατά την επικοινωνία, πολλές φορές αρχίζει να βελτιώνεται και 

στη λεκτική επικοινωνία. Ο μεγαλύτερος περιορισμός είναι ότι θα πρέπει να έχει 

πάντοτε μαζί του το βιβλίο επικοινωνίας με τις εικόνες, για να μπορεί να 

επικοινωνεί (Συριοπούλου – Δελλή, & Κασίμος, 2013). 

 Πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ: Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό από 

μεθόδους για την επικοινωνία, ανάμεσα τους ομιλία, νοήματα, σύμβολα, εκφράσεις 

του προσώπου, βλεμματική επαφή και στάση του σώματος (ΜΑΚΑΤΟΝ Ηellas, 

2017). Χωρίζεται σε 9 στάδια για εισαγωγή του λεξιλογίου και θα πρέπει να 

προσαρμόζεται  ανάλογα με τη λειτουργικότητα της επικοινωνίας του ατόμου 

(Συριοπούλου – Δελλή, & Κασίμος, 2013). 
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Αισθητηριακές – κινητικές προσεγγίσεις 

Διάφορες έρευνες αναφέρονται στα αισθητηριακά ελλείμματα των ατόμων με αυτισμό. 

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυσκολία στην επεξεργασία και κατανόηση των 

προσλαμβανόμενων δεδομένων (Τσαμήτρου, 2010). Έτσι, πολλοί άνθρωποι στο φάσμα 

μπορεί να βιώνουν τα ερεθίσματα που δέχονται σε υπερβολικό βαθμό ή με ανεπαρκή 

αισθητηριακή διέγερση. Επομένως, λέμε πως τα άτομα με αυτισμό μπορεί να 

παρουσιάζουν υπερευεσθησία ή υποευεσθησία στα αισθητηριακά ερεθίσματα σε σχέση με 

την πλειοψηφία του πληθυσμού (Παπαγάλου, 2014). Εάν ληφθεί υπόψη αυτή η θεωρία, οι 

στερεοτυπίες του αυτισμού αποτελούν μια αυτοδιεγερτική διαδικασία, κατά την οποία το 

άτομο προσπαθεί να αυτορυθμιστεί και να εξισορροπήσει τα εξωτερικά ερεθίσματα που 

δέχεται, προκαλώντας μια συμπεριφορά που του διασπά την προσοχή (Τσαμήτρου, 2010). 

Οι προσεγγίσεις, που χρησιμοποιούν αισθητηριακές ή/και κινητικές μεθόδους μπορούν να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των παραπάνω συμπτωμάτων.  

 Μέθοδος αισθητηριακής ολοκλήρωσης (Sensory Integration Therapy): Η 

αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια διαδικασία νευροβιολογικής φύσεως, που 

χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Η 

μέθοδος υποστηρίζει ότι μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση και επεξεργασία των 

αιθητηριακών πληροφοριών, με την παροχή αιθουσέων, ιδεοδεκτικών, 

ακουστικών, οπτικών και απτικών εισροών (Πασβούρης, 2014).  

Χρησιμοποιούνται διάφορα είδη θεραπευτικού και ψυχαγωγικού εξοπλισμού, όπως 

για παράδειγμα κούνιες, βούρτσες και μπάλες (Zimmer, & Desch, 2012). Το 

θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικές δραστηριότητες, που στοχεύουν 

στην ενίσχυση κατάλληλης προσαρμοστικής αντίδρασης ως απάντηση των 

αισθητηριακών ερεθισμών. Οι βασικές αρχές της παρέμβασης περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες που ευχαριστούν τον θεραπευόμενο, που είναι σε θέση να τις 
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κατευθύνει και έχουν ένα καθορισμένο με σαφήνεια σκοπό προς τις δυσκολίες του. 

Στην αρχή, η προσέγγιση παρουσιάζεται τελείως εξατομικευμένη, αν και αργότερα 

μπορεί να ενταχθεί σε ένα καλά οργανωμένο ομαδικό πρόγραμμα. Ως 

θεραπευτικός στόχος ορίζεται η αποκατάσταση των αισθητηριακών ελλειμμάτων, 

ώστε το άτομο να υιοθετήσει μια λειτουργική και αποδεκτή, σύμφωνα με την 

περίσταση, προσαρμοστική αντίδραση. Για την επίτευξη του στόχου, γονείς και 

θεραπευτής θα συνεργαστούν για να παρέχουν ένα προστατευμένο περιβάλλον με 

τη συμβολή του παιχνιδιού και των κατάλληλων τεχνικών (Αλεξάνδρου, 2010). Η 

αισθητηριακή ολοκλήρωση, σύμφωνα με τις υπάρχουσες έρευνες, κρίνεται ως 

επιτυχημένη και αποτελεσματική και μπορεί να χρησιμοποιηθούν μαζί με μια 

αποδεδειγμένα χρήσιμη εκπαιδευτική παρέμβαση για τον αυτισμό (Καλύβα, 2005). 

 Μουσικοθεραπεία: Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση, που προωθεί την 

ισορροπία στην ανάπτυξη του παιδιού στο συναισθηματικό, σωματικό, νοητικό και 

κοινωνικό τομέα. Ο στόχος της δεν είναι να μάθει το άτομο να παίζει κάποιο 

μουσικό όργανο ούτε να εξαλειφθεί εντελώς ο αυτισμός, αλλά μπορεί να μειώσει 

την ευαισθησία στους ήχους, να ενισχύσει την κοινωνική συναισθηματική 

αμοιβαιότητα, την έκφραση και την λεκτική επικοινωνία. Ακόμη, μπορεί να 

συμβάλλει και στους τομείς της μη λεκτικής επικοινωνίας, στην κοινωνική 

προσαρμοστικότητα και βοηθά στην ποιοτική αλληλεπίδραση μεταξύ των γονέων 

και του παιδιού  (Τσαμήτρου, 2010· Παπαγάλου, 2014· Geretsegger, Elefant, 

Mössler, & Gold, 2014). Επιπλέον, ο θεραπευτής προσπαθεί να βοηθήσει στην 

απόκτηση της επίγνωσης του εαυτού. Ένα κομβικό στοιχείο στη σχέση του 

θεραπευτή με το παιδί είναι η συνειδητοποίηση πως οι ήχοι που ακούγονται, 

γίνονται και κατανοητοί. Οι συνεδρίες μπορεί να είναι ατομικές, αλλά και 
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ομαδικές, και ο ρόλος των μουσικοθεραπευτών μπορεί να έχει θεραπευτικό ή και 

συμβουλευτικό χαρακτήρα (Παπαγάλου, 2014).  

Θεραπεία μέσω του παιχνιδιού 

Παρότι για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης το παιχνίδι κατέχει εξέχουσα θέση, για τα 

περισσότερα παιδιά που εντάσσονται στην ειδική αγωγή, δεν ισχύει αυτό. Για παράδειγμα, 

ένα παιδί με αυτισμό συνήθως δεν ενδιαφέρεται για πρόσωπα και αντικείμενα που το 

περιβάλλουν, αλλά κυρίως «ζει σε ένα δικό του κόσμο». Πολλές έρευνες έχουν δείξει πως 

εάν ο βασικός στόχος για το παιδί με ειδικές ανάγκες είναι η εξέλιξη στον κοινωνικό, στον 

νοητικό και στον συναισθηματικό τομέα, θα πρέπει να διδαχθεί πώς να παίζει. Μέσα από 

το παιχνίδι, είναι δυνατόν να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ παιδιών τυπικής και μη τυπικής 

ανάπτυξης. Χρησιμοποιώντας, αρχικά τη διδασκαλία μέσω της μίμησης, μπορεί τελικά ένα 

παιδί στο φάσμα του αυτισμού να καταφέρει να επικοινωνήσει με τους γύρω του. Κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού, ενισχύεται η επιθυμητή συμπεριφορά, ενώ καταστέλλονται οι 

στερεοτυπίες και η επιθετική συμπεριφορά. Παράλληλα, μέσα από την αμοιβαιότητα και 

τη συνεργασία, μπορεί να επιτευχθεί και η διαπροσωπική ανάπτυξη του ατόμου (Τσιάλτα, 

2014). Με την παρέμβαση μέσω του παιχνιδιού, τα παιδιά στο φάσμα πιθανόν να 

καταφέρουν να συνειδητοποιήσουν, ότι η αλληλεπίδραση με τους άλλους μπορεί να είναι 

διασκεδαστική και δεν είναι απαραίτητη αποκλειστικά μόνο για την κάλυψη των 

προσωπικών αναγκών (Βογινδρούκας, & Sherratt, 2008). Γενικότερα, η παιγνιοθεραπεία 

μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αυτό-

αποτελεσματικότητα. Κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων και τη διεύρυνση της γνώσης του ατόμου για καινούρια πράγματα, αλλά και 

για τους φόβους, που τον διακατέχουν. Έτσι, τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους 

μέσω των πράξεων τους, προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματά τους με δημιουργικό 

τρόπο και φτάνουν στην αυτογνωσία, μαθαίνοντας για τη ζωή, τα συναισθήματα και τις 
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δυνατότητες τους. Ο τελικός σκοπός είναι η εκμάθηση της επικοινωνίας και της 

λειτουργικής συμπεριφοράς. Μέσα στο δομημένο περιβάλλον, τα παιδιά αισθάνονται 

ασφάλεια και μειώνεται το άγχος και οι μη επιθυμητές συμπεριφορές. Με αυτό τον τρόπο, 

ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν γύρω τους, δημιουργώντας θετικούς δεσμούς με τους 

άλλους και μαθαίνοντας να εμπιστεύονται τις αποφάσεις τους (Pehrsson, & Aguilera, 

2007). 

 Μέθοδος διδασκαλίας καίριων δεξιοτήτων (PRT): Σχεδιάστηκε για παιδιά στο 

φάσμα του αυτισμού προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητες παιχνιδιού και να 

δοθεί ένα κίνητρο. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από τον Stahmer(1999) και είναι 

από τις πιο μελετημένες συμπεριφορικές θεραπείες για τον αυτισμό. Πρόκειται για 

μία προσέγγιση ένα προς ένα, προέρχεται από το ΑΒΑ και έχει παιδοκεντρικό 

χαρακτήρα.  Μπορεί να διδαχθεί μέσω του κοινωνικού και δραματικού παιχνιδιού 

και αναφέρεται ότι μετά την εκπαίδευση αυξήθηκε το δραματικό παιχνίδι στα 

παιδιά με αυτισμό (Kalyva, 2011). Διάφορες μελέτες υποστηρίζουν πως η 

παρέμβαση με τη χρήση κινήτρου στις ηλικίες των 2 έως 16 ετών, μπορεί να 

προωθήσει τη λεκτική επικοινωνία. Το 85-90% των παιδιών, που ξεκίνησαν 

τέτοιους είδους παρέμβαση πριν γίνουν 5 χρονών, σταδιακά άρχισαν να 

χρησιμοποιούν το λόγο ως το βασικό τους τρόπο επικοινωνίας. Βελτιώνοντας τις 

καίριες δεξιότητες, προωθούνται και άλλες συμπεριφορές που έχουν κοινωνικούς 

και επικοινωνιακούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα οι δεξιότητες της μίμησης και 

του παιχνιδιού, η ικανότητα στη λεκτική επικοινωνία, η προσοχή και η μείωση 

δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι 

να μπορούν τα παιδιά στο φάσμα να είναι ενεργά μέλη κοινωνικών ομάδων και να 

μετέχουν με αυτονομία ακόμη και σε σύνθετα περιβάλλοντα. Η εφαρμογή του 

γίνεται σε διάφορα περιβάλλοντα προκειμένου να συμμετέχουν και παιδιά τυπικής 
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ανάπτυξης, ενώ καθοριστικοί παράγοντες για την παρέμβαση είναι οι γονείς, η 

οικογένεια και το σχολείο (Ελληνική Εταιρεία Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής 

Παιδιατρικής, 2010· Vismara, & Bogin, 2009).  

Θεραπεία μέσω των ζώων (Pet therapy) 

To Pet therapy αποτελεί ένα είδος εναλλακτικής θεραπείας, που χρησιμοποιείται 

συμπληρωματικά, και με την υποστήριξη των ζώων έχει στόχο να βοηθήσει και να 

συμβάλλει στην ποιότητα της ζωής ατόμων με διάφορα προβλήματα υγείας ή και 

ψυχικές διαταραχές. Διάφορα ζώα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεραπευτικούς 

σκοπούς, με πιο γνωστή τη συμμετοχή των σκύλων και των αλόγων, ενώ μπορούν να 

συμμετάσχουν και  γάτες, ινδικά χοιρίδια, κουνέλια, και γενικά τα περισσότερα ζώα 

που μπορούν να εξημερωθούν. Η επιλογή του ζώου – θεραπευτή έχει άμεση σχέση με 

την ιδιοσυγκρασία του. Επιλέγονται εκείνα που είναι φιλικά διακείμενα προς τον 

άνθρωπο και μπορούν να δεχθούν μια βασική εκπαίδευση. Σχετικά με τα 

αποτελέσματα της μεθόδου, οι έρευνες αναφέρουν πως η θεραπευτική επαφή με τα 

ζώα επιφέρει πολλά οφέλη, ανάμεσα τους τη βελτίωση των κοινωνικών και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων, την ενίσχυση της λεκτικής και μη λεκτικής 

επικοινωνίας, καθώς και κινητικότητας, την καταστολή του άγχους και της 

κατάθλιψης, την τόνωση της αυτοεκτίμησης, ενώ παράλληλα, δημιουργεί ένα αίσθημα 

ασφάλειας και ηρεμίας. Επιπλέον, είναι πιθανόν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν πιο 

συχνά τις επιδιωκόμενες συμπεριφορές κατά την αλληλεπίδραση με τα ζώα, παρά σε 

μια κλασσική θεραπευτική συνεδρία (Sams, Fortney, & Willenbring, 2006· Το Βήμα, 

2010· Φραδέλος, 2014· Ράπτη, 2017) . Αυτή η προσέγγιση χωρίζεται σε δύο 

κατηγορίες: την Animal Assisted Therapy (AAT) και την Animal Assisted Activities 

(AAA). Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται σε μια καθαρά θεραπευτική προσέγγιση, με 

συγκεκριμένους στόχους και αξιολογήσεις προόδου, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει μη 
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κατευθυνόμενες διαδικασίες, χωρίς κάποιον συγκεκριμένο θεραπευτικό σκοπό, 

επομένως και χωρίς αξιολογήσεις (Φραδέλος, 2014). Στη συνέχεια, αναφέρονται τα 

δύο πιο γνωστά είδη της θεραπείας μέσω των ζώων. 

 Ιπποθεραπεία: Η θεραπευτική προσέγγιση με τη βοήθεια του αλόγου μπορεί να 

δώσει πολλά έντονα ερεθίσματα, τα οποία όμως είναι ρυθμικά και ελεγχόμενα. Τα 

ερεθίσματα, που είναι κυρίως κινητικά, κατακλύζουν το άτομο, που με την 

καθοδήγηση των θεραπευτών καλείται να ανταποκριθεί σε αυτά. Σταδιακά, το 

άτομο ανταποκρίνεται όλο και πιο κατάλληλα στα ερεθίσματα, που λαμβάνει 

(Βιολάρη, & Γιαννάκου, 2012· Τσομπανίδου, 2015). Μέσα από την προσέγγιση το 

άτομο µε αναπηρία δεν μαθαίνει ιππασία αλλά λαμβάνει μέρος σε ένα θεραπευτικό 

πρόγραμμα, που δρα συμπληρωματικά στην κλασσική φυσιοθεραπεία, 

βελτιώνοντας τις κινητικές και αισθητηριακές διαταραχές (Debuse, Chandler, & 

Gribb, 2005).  

 Dog therapy: Πολλά θετικά οφέλη αποδίδονται στους σκύλους θεραπείας. Η 

επιδράσεις τους είναι από συναισθηματικής φύσεως, μέχρι σωματικής και ψυχικής. 

Ενθαρρύνεται η ενίσχυση της επικοινωνίας και των λεπτών κινήσεων με το 

χάιδεμα των σκύλων (Θεοδωρακόπουλος, 2015). Έρευνες για παιδιά στο φάσμα 

αναφέρουν ότι κατά την παρουσία του σκύλου σημειώθηκε αύξηση στη χρήση της 

γλώσσας και των θετικών κοινωνικών συμπεριφορών, για παράδειγμα 

χαμογελούσαν πιο συχνά, ενώ μειώθηκαν οι επιθετικές συμπεριφορές (Silva, 

Correia, Lima, Magalhães, & de Sousa, 2011· Berry, Borgi, Francia, Alleva, & 

Cirulli, 2013).  
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Φαρμακοθεραπεία 

Παρότι, η φαρμακευτική αγωγή δεν έχει τη δυνατότητα να θεραπεύσει τον αυτισμό, 

μπορεί αποδεδειγμένα να εξομαλύνει ορισμένα συμπτώματα, προκειμένου να υπάρξει 

βελτίωση στη συμπεριφορά και το άτομο να καταφέρει να λάβει όλα τα θετικά στοιχεία 

της θεραπευτικής παρέμβασης. Η διακοπή ενός φαρμάκου καλό είναι να γίνει σταδιακά, 

ώστε να διακοπεί η εξάρτηση του παιδιού και οι παρενέργειες που προκαλεί (Aman, & 

Langworthy, 2000· αναφέρεται σε Παπαγάλου, 2014). Καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση 

τους, καθώς πλήττει την ανάπτυξη του παιδιού, και να χορηγούνται μόνο σε περιπτώσεις 

που είναι απαραίτητο. Έτσι λοιπόν, γίνεται χρήση αντιψυχωσικών φαρμάκων, και 

συγκεκριμένα της αλοπεριδόλης, ή αδρενικοί αγωνιστές (κλοδίνη), για την καταστολή της 

επιθετικής συμπεριφοράς, της υπερκινητικότητας και των στερεοτυπιών. Επίσης, 

χρησιμοποιούνται αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά που δρουν στη σεροτονίνη. Τέλος, οι 

αδρενεργικοί  ανραγωνιστές (β-αναστολείς) καταστέλλουν τις εκρήξεις θυμού και την 

επιθετική συμπεριφορά γενικά (Βιολάρη, & Γιαννάκου, 2012). 

 

1.4 Η θεραπευτική ιδιότητα της μουσικής  

 

 

«Μουσική είναι η ακριβής μινιατούρα των νόμων της φύσης ... Εάν μελετήσουμε τους 

εαυτούς μας, θα ανακαλύψουμε ότι οι χτύποι της καρδιάς, η εισπνοή και η εκπνοή, είναι όλα 

δουλειά του ρυθμού. Η ζωή μας εξαρτάται από τη ρυθμική εργασία του μηχανισμού του 

σώματος. Η αναπνοή εκδηλώνεται σα φωνή, σα λέξη, σαν ήχος μέσα μας. Αυτό είναι 

μουσική. Φαίνεται ότι υπάρχει μουσική έξω από μας και μέσα σε μας». (Αντωνιάδου, 2011, 

σ. 12). 



 
44 

Ήδη από αρχαιοτάτων χρόνων, η μουσική έχει χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της 

ευημερίας και τη μείωση του πόνου (Kemper, & Danhauer, 2005). Πολλοί λαοί απέδιδαν 

σε αυτήν, μια σύνδεση με τη μαγεία, ενώ άλλοι τη συνέδεαν με το θεϊκό στοιχείο και 

πίστευαν πως είχε την ικανότητα να θεραπεύει τις ασθένειες (Καρτασίδου, 2004). Αρχικά, 

η θεραπευτική ιδιότητα της μουσικής αναφέρεται στην Αίγυπτο, σε πάπυρους, που 

χρονολογούνται από το 1500π.Χ. Η σημασία της ως θεραπευτικό μέσο έχει αποτυπωθεί 

και στην αρχαιοελληνική κουλτούρα, όπως και σε παραδόσεις άλλων λαών της Ανατολής, 

όπως η Ινδία, και σε λαούς της Αφρικής, όπου η μουσική κατείχε εξέχουσα θέση στη 

διάρκεια των θεραπευτικών τελετουργιών (Κλειτσινίκου, Μίχα, & Παπαγιαννάκη, 2012· 

Δρίτσας, 2003). Μεγάλοι φιλόσοφοι, όπως ο Πυθαγόρας, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, 

αναφέρθηκαν στη θετική επίδραση της μουσικής τόσο ως μέθοδο θεραπείας όσο και για 

την επιρροή που ασκεί για την βελτίωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Συμεωνίδου, 

2014).  

Προχωρώντας στο χρόνο, η μουσική ως θεραπευτικό μέσο κατέληξε να ξεχαστεί κατά 

την περίοδο του Διαφωτισμού, καθώς δεν είχε τεκμηριωθεί επιστημονικά. Ωστόσο, 

επανήλθε στο προσκήνιο κατά τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε, χρησιμοποιήθηκε 

για τους τραυματίες πολέμου και απέφερε ευεργετικά αποτελέσματα στην αποφόρτιση των 

συναισθημάτων τους, και σε ορισμένες περιπτώσεις στην επούλωση των πληγών τους σε 

πιο σύντομο χρονικό διάστημα (Δρίτσας, 2015).  

Όταν το 1946 ιδρύθηκε το πρώτο τμήμα μουσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του 

Κάνσας, μπήκαν και τα θεμέλια για την ανάπτυξη της επιστήμης της Μουσικοθεραπείας. 

Το 1950, δημιουργήθηκε η Αμερικανική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας και αποτέλεσε το 

πρώτο κέντρο έρευνας και εφαρμογής της μουσικοθεραπείας (Κουτελέκος, & 

Πολυκανδριώτη, 2007). Σε αυτό το σημείο, είναι χρήσιμο να αναφερθούν διάφοροι 

ορισμοί της: 
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 «Η μουσικοθεραπεία είναι η εξειδικευμένη χρήση μουσικής και μουσικών στοιχείων 

από έναν διαπιστευμένο μουσικοθεραπευτή, για την προώθηση, τη διατήρηση και την 

αποκατάσταση της ψυχικής, σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής υγείας. Η 

μουσική έχει μη λεκτική, δημιουργική, δομική και συναισθηματική ιδιότητα. Αυτά 

χρησιμοποιούνται στη θεραπευτική σχέση για τη διευκόλυνση της επαφής, της 

αλληλεπίδρασης, της αυτογνωσίας, της μάθησης, της αυτο-έκφρασης, της 

επικοινωνίας και της προσωπικής ανάπτυξης» (Canadian Association for Music 

Therapy, 1994). 

 «Η κλινική μουσικοθεραπεία είναι ο μόνος επαγγελματικός επιστημονικός κλάδος, 

όπου οι δημιουργικές, συναισθηματικές και δυναμικές εμπειρίες της μουσικής 

χρησιμοποιούνται ενεργά στην υποστηρικτική επιστήμη θέτοντας θεραπευτικούς και 

εκπαιδευτικούς στόχους» (American Music Therapy Association, 2014). 

 «Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί της μουσικοθεραπείας, που κυμαίνονται 

από την πιο απλή χρήση της (μια μορφή απόσπασης της προσοχής που χρησιμοποιεί 

τη μουσική ως βοήθημα για χαλάρωση) μέχρι την πιο σύνθετη (η προβλεπόμενη 

χρήση της μουσικής για την αποκατάσταση, συντήρηση και βελτίωση των 

συναισθηματικών, σωματικών, φυσιολογικών και πνευματικών Υγεία και ευεξία). Η 

μουσικοθεραπεία διευκολύνει τη δημιουργική διαδικασία της μετάβασης προς την 

ολότητα στο φυσικό, συναισθηματικό, ψυχικό και πνευματικό εαυτό σε τομείς όπως: 

την ανεξαρτησία, την ελευθερία αλλαγής, την προσαρμοστικότητα, την ισορροπία και 

την ολοκλήρωση. Η εφαρμογή της θεραπείας της μουσικής περιλαμβάνει 

αλληλεπιδράσεις του θεραπευτή, του πελάτη και της μουσικής. Αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις ενεργοποιούν και διατηρούν μουσικές και μη διαδικασίες αλλαγής 

που μπορεί να είναι ή να μην είναι παρατηρήσιμες. Καθώς τα μουσικά στοιχεία του 

ρυθμού, της μελωδίας και της αρμονίας αναλύονται με τον καιρό, ο θεραπευτής και ο 
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πελάτης μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής 

(medicinenet, 2012). 

 Με τη δημιουργία της Αμερικανικής Εταιρείας Μουσικοθεραπείας, προωθήθηκε 

η έρευνα για τις καλές επιδράσεις της μουσικής, οι οποίες μεταξύ άλλων έχουν δώσει 

θετικά ευρήματα για την καταστολή του στρες, του φόβου και του πόνου (Κουτελέκος, & 

Πολυκανδριώτη, 2007). Ωστόσο, φαίνεται πως η μουσική έχει προκαλέσει το γενικό 

ενδιαφέρον, τόσο ως μέσο θεραπείας όσο και ως εκπαιδευτική τεχνική. Η διαφορά των 

δύο, έγκειται στο γεγονός ότι η μουσική ως θεραπευτική προσέγγιση ενισχύει την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία του ατόμου, αξιοποιώντας τα συναισθήματα 

και τις δυνατότητες του, και εφόσον έχουν ληφθεί υπόψη και τα πιο αδύνατα σημεία του. 

Έτσι, προωθείται η καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων (Kessler – Κακουλίδη, 

2009). Σύμφωνα με την Καρτασίδου (2004), όμως όταν πρόκειται για το διαχωρισμό 

ανάμεσα στη Μουσικοθεραπεία και στη Μουσική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή οι 

διαφορές είναι σχεδόν ανεπαίσθητες και σχετίζονται με την έναρξη, το ρόλο, την επίδραση 

και την εφαρμογή τους. Οι μουσικές δραστηριότητες, που μπορούν να εφαρμοστούν και 

σε ατομικό ή/και σε ομαδικό επίπεδο, μπορεί να μοιάζουν αρχικά, αλλά είναι εντελώς 

διαφορετικές στον τρόπο που εστιάζουν και εφαρμόζονται (Καρτασίδου, 2004). 

 

1.5 Η επίδραση της μουσικής στον αυτισμό 

 

«Ο εγκέφαλος του αυτιστικού ατόμου είναι σαν μια συμφωνική ορχήστρα: κάθε 

μουσικός μπορεί να παίξει υπέροχα το μέρος του, αλλά το σύνολο των λειτουργιών δεν 

ελέγχεται» (Παπαδοπούλου, 2010, σ. 82). 

Μολονότι, ο αυτισμός έχει νευρολογικό υπόβαθρο και μπορεί να επηρεάσει 

διάφορους τομείς στην ανάπτυξη των ατόμων στο φάσμα, υπάρχουν μελέτες που 
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αποδεικνύουν πως η χρήση της μουσικής ως θεραπευτική μέθοδος επιδρά θετικά σε πολλά 

επίπεδα. Η θεραπεία μέσω της μουσικής συμπεριφέρεται στο άτομο, στις ικανότητες και 

τις μειονεξίες του, ως ένα σύνολο και έτσι στοχεύει στην ενίσχυση των κινητικών, 

αντιληπτικών, γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, των γλωσσικών ικανοτήτων, της 

αυτό-εικόνας, της συναισθηματικής εξέλιξης, αλλά και της αυτοεκτίμησης του 

(Srinivasan, & Bhat, 2013· Βιολάρη, & Γιαννάκου, 2012· Shore, & Rastelli, 2006). 

Μέσα από τη μελέτη των Kim, Wigram, & Gold διαπιστώθηκε ότι η 

αυτοσχεδιαστική μουσικοθεραπεία είναι ικανή να παράγει χαρά και συγχρονισμό 

συναισθηματικών εκφράσεων, που προωθούν την αλληλεπίδραση (Kim, Wigram, & Gold, 

2009). Συγχρόνως, η θεραπευτική παρέμβαση μέσα από τη μουσική μπορεί να αποτελέσει 

τη βάση για την εξάσκηση της προσήλωσης της προσοχής και των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, όπως είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση, η κοινωνικό-συναισθηματική 

αμοιβαιότητα και η λεκτική επικοινωνία (LaGasse, 2017).  

Αξίζει να σημειωθεί πως η μουσική και η γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 

μεταξύ τους και για το λόγο αυτό η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επικοινωνιακό 

μέσο, που ενθαρρύνει την έκφραση και τη μίμηση. (Βιολάρη, & Γιαννάκου, 2012· Shore, 

& Rastelli, 2006). Πολλές φορές χρησιμοποιούνται οι μουσικές δραστηριότητες, για να 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της προ-λεκτικής επικοινωνίας, αφού 

μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά όπως ο τόνος και ο ρυθμός.  Οι πρώιμες φωνητικές 

ενέργειες, που εκδηλώνονται, είναι από τα πιο σημαντικά αναπτυξιακά στάδια, που 

συνδέονται με τη γλωσσική ανάπτυξη. Έτσι, το παιδί μέσω της αναπαραγωγής ήχων, 

γίνεται πιο ικανό σε αυτούς και τελικά στην παραγωγή και χρήση λέξεων (Vaiouli, & 

Andreou, 2017).  
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η μουσική δεν απαιτεί απαραίτητα τη χρήση 

των λέξεων για επικοινωνιακούς σκοπούς, ούτε και ειδική μουσική εκπαίδευση από το 

παιδί (Αντωνιάδου, 2011), καθώς μέσα από αυτή μπορεί να αναπτυχθεί η χρήση των 

χειρονομιών για επικοινωνιακούς σκοπούς (Gold, Wigram, & Elefant, 2006).  

Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι το μουσικό μοτίβο μοιάζει να επαναλαμβάνεται, ταιριάζει με 

την ιδιαιτερότητά του παιδιού στο φάσμα. Έτσι, για τον αυτισμό η μουσική μπορεί να 

γίνει το μέσο, με το οποίο θα ξεκινήσει η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και η 

διαδικασία της μάθησης (Κατσούγκρη, 2014).  

Τα προγράμματα που συνδυάζουν τη μουσική μαζί με το τραγούδι, παρατηρούνται 

καλύτερα αποτελέσματα στην κοινωνική και επικοινωνιακή ανταπόκριση, από ότι εάν 

χρησιμοποιηθούν απλές λεκτικές οδηγίες. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η συχνότητα της 

κοινωνικής χειρονομίας και του εστιασμένου βλέμματος ήταν μεγαλύτερη κατά τη 

διάρκεια του τραγουδιού (Paul, Sharda, Menon, Arora, Kansal, Arora, & Singh, 2015). Ο 

ρυθμός και το τραγούδι βοηθούν στην μείωση και στην αντικατάσταση των 

αυτοτραυματικών συμπεριφορών και των στερεοτυπιών, ενώ παράλληλα προάγονται 

ωφέλιμες κοινωνικές συμπεριφορές όπως η βλεμματική επαφή, η μίμηση και η εναλλαγή 

σειράς μέσα από το παιχνίδι με τα μουσικά όργανα (Gawlick, 2016· Finnigan, & Starr, 

2010). Επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα, που χρησιμοποιούν το τραγούδι, μπορούν να 

δράσουν δυναμικά στην συμπερίληψη των παιδιών με αυτισμό σε μια ομάδα ή στη 

σχολική τάξη και τις δεξιότητες αυτονομίας, με την εκμάθηση κοινωνικών καταστάσεων, 

παραδείγματος χάρη του «χαιρετισμού» (Kern, Wolery, & Aldridge, 2007).   

Από την άλλη, όταν η μουσική συνδυαστεί με κίνηση, τότε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σαν μη-λεκτικό επικοινωνιακό μέσο. Στις μουσικές θεραπευτικές 

προσεγγίσεις, εκτός από τη μουσική, την κίνηση και το λόγο (είτε υπό τη μορφή 

τραγουδιού ή αυτοσχεδιασμού με λέξεις, ήχους, φράσεις), μπορούν να συμπεριληφθούν τα 
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μουσικά όργανα και άλλα υλικά (όπως στεφάνια, μπάλες, σακουλάκια με ρύζι), που 

βοηθούν στην αισθητικοκινητική εξέλιξη. Η μουσική έχει τη δυνατότητα να τα 

καλλιεργήσει όλα αυτά, καθώς αντί να επιβάλλει, δίνει το κίνητρο για επικοινωνία, 

ενισχύοντας συγχρόνως τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Με το συνδυασμό μουσικών 

δραστηριοτήτων με κίνηση πετυχαίνεται η συμπερίληψη των παιδιών με αυτισμό στην 

ομάδα και τους δίνει το έναυσμα της αλληλεπίδρασης (Κατσούγκρη, 2014). 

Επιπλέον, ο αυτισμός έχει ενοχοποιηθεί για συννοσηρότητα με προβλήματα 

συμπεριφοράς. Οι εκρήξεις θυμού, η νευρικότητα, η συνεχής τάση να αγγίζουν ή να 

χτυπούν τους άλλους, το να προκαλούν θόρυβο φωνάζοντας, είναι μερικά από αυτά, ενώ 

παράλληλα τα αυτιστικά άτομα διακρίνονται για την απειθαρχία τους και τη σωματική 

δυσκαμψία. Σε πρόσφατη έρευνα υποστηρίζεται πως ακόμη και μια εβδομαδιαία συνεδρία 

θεραπείας μέσω της μουσικής και της κίνησης αρκεί για να επηρεάσει θετικά τη 

συμπεριφορά τους και να μειώσει την εμφάνιση των παραπάνω χαρακτηριστικών (See, 

2012). 

 

1.6 Σκοπός της έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Μέσα από αυτή την ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, προκύπτει πόσο 

σημαντική είναι η επίδραση της μουσικής στα παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. 

Με την πολύτιμη βοήθειά της, μπορεί παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να  

ενισχυθούν οι δεξιότητες, που σχετίζονται με την κοινωνική αλληλεπίδραση, στις οποίες 

φαίνεται ότι υστερούν. Επομένως, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση 

προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν μουσικές δραστηριότητες, και η σημαντικότητα τους 

είναι σαφής. Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία στοχεύει να διερευνήσει πως ένα 
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εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές δραστηριότητες μπορεί να βοηθήσει τα 

παιδιά με αυτισμό να αναπτύξουν ικανότητες σχετικές με την κοινωνική συμπεριφορά, 

θέτοντας τα παρακάτω ερωτήματα:  

 

1. Υπάρχουν διαφορές στα αποτελέσματα της αρχικής και της τελικής αξιολόγησης 

των παιδιών; 

2. Μπορεί το πρόγραμμα  μουσικών δραστηριοτήτων να ενισχύσει την κοινωνική 

αλληλεπίδραση;  
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Ερευνητικό Μέρος 
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Κεφάλαιο Δεύτερο 

Μεθοδολογία 

 

2.1 Συμμετέχοντες 

 

Στην παρούσα έρευνα, διενεργήθηκε ένα πρόγραμμα μουσικών δραστηριοτήτων, 

στο οποίο συμμετείχε μια ομάδα αποτελούμενη από τρία παιδιά προσχολικής ηλικίας 4 

έως 5 ετών. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο αγόρια, ο Γιάννης 4 ετών και ο Παναγιώτης 

5 ετών, που είναι αδέρφια, και ένα κορίτσι, η Σοφία που είναι 4 ετών. Είναι χρήσιμο να 

διευκρινιστεί πως τα ονόματα, που αναφέρονται εδώ, δεν είναι τα πραγματικά ονόματα 

των παιδιών, αλλά αποτελούν ψευδώνυμα. Επίσης, σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι και τα τρία παιδιά, που αποτελούν το δείγμα της έρευνας έχουν διαγνωστεί 

με αυτισμό. 

 

2.2 Προφίλ συμμετεχόντων 

 

Τα προφίλ των παιδιών έχουν προκύψει μέσα από τις απαντήσεις, που έδωσαν οι 

γονείς τους, με τη συμπλήρωση ορισμένων ερωτηματολογίων, που τους δόθηκαν κατά την 

έναρξη του προγράμματος. Μέσα από τις απαντήσεις τους ελήφθησαν σημαντικές 

πληροφορίες για τις δεξιότητες και τα ελλείμματα των συμμετεχόντων. Παρακάτω 

παρουσιάζονται εκτενώς, υπό τη μορφή αναφορών: 
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Σοφία 

 Οι απαντήσεις των γονέων της Σοφίας στο πρώτο ερωτηματολόγιο, την 

«Τροποποιημένη λίστα για Αυτισμό σε νήπια» (M-CHAT) δίνουν ένα μικρό σκορ. Με 

βαθμολογία 6 στα 23, αλλά και αποτυχία και στα 6 κρίσιμα ερωτήματα, μοιάζει να 

επαληθεύεται η διάγνωση του αυτισμού. Ωστόσο, δεν δίνονται οι απαραίτητες 

πληροφορίες για τους συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους υστερεί. Για αυτό δόθηκε και 

ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο, η «Λίστα αξιολόγησης της θεραπευτικής παρέμβασης στον 

αυτισμό» (atec). Σύμφωνα με τις απαντήσεις σε αυτό, το συνολικό σκορ είναι 44, δηλαδή 

μέτριες δυσκολίες.  

Αναλυτικότερα, στον τομέα του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας η 

βαθμολογία είναι 6 (όσο πιο μικρό είναι το σκορ, τόσο πιο ήπια διαταραχή). Οι δυσκολίες 

παρουσιάζονται κυρίως στον εκφραστικό λόγο, καθώς δυσκολεύεται να εξηγήσει αυτό που 

θέλει, δεν είναι σε θέση να κάνει διάλογο σε αρκετά καλό επίπεδο, και οι ερωτήσεις της δε 

έχουν πάντα κάποιο συγκεκριμένο νόημα. Ωστόσο, οι γονείς κρίνουν πως και γενικότερα ο 

λόγος της δεν συμβαδίζει με βάση την ηλικία της.  

Ως προς την κοινωνικότητα, βαθμολογία ανεβαίνει λίγο πιο υψηλά στο 12. Οι 

γονείς αναφέρουν κυρίως πως μοιάζει συχνά «κλεισμένη» στον εαυτό της, δεν κρατά 

συνήθως την επαφή με το βλέμμα και μπορεί να μη δώσει σημασία σε αυτόν που θα της 

μιλήσει. Παρόλα αυτά, δεν θεωρούν πως αγνοεί τους άλλους ανθρώπους, δείχνει 

τρυφερότητα στην οικογένεια της και έχει ενσυναίσθηση.     

Στους τομείς της αισθητηριακής και γνωστικής επίγνωσης έχει λάβει 13 βαθμούς. 

Τα μεγαλύτερα ελλείμματα, που διαφαίνονται εδώ είναι πως δεν ζωγραφίζει / χρωματίζει, 

όπως συμβαίνει με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, και δεν έχει φαντασία. Η κατανόηση της 

είναι αρκετά καλή, έχει επίγνωση του κινδύνου και του περιβάλλοντος στο οποίο 
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βρίσκεται και είναι ικανή να παίξει με τα παιχνίδια της. Επιπλέον, είναι σε θέση να πάρει 

μικρές πρωτοβουλίες κάποιες φορές και να δείξει περιέργεια ή/και ενδιαφέρον. 

Το τελευταίο κομμάτι αναφέρεται στην υγιεινή και στην συμπεριφορά, και η 

επίδοση της είναι στο 13. Από τις απαντήσεις των γονέων δεν φαίνονται να υπάρχουν 

κάποια σοβαρά προβλήματα. Ο προβληματισμός τους έγκειται στην ευαισθησία στους 

ήχους, στις επαναλαμβανόμενες κινήσεις και στο γεγονός ότι μπορεί να «κολλήσει» σε 

συγκεκριμένα αντικείμενα. Αυτές τις συμπεριφορές, όμως, τις έχουν αξιολογήσει ως 

μέτριας σοβαρότητας. 

 

Γιάννης 

 Στην «Τροποποιημένη λίστα για Αυτισμό σε νήπια» (M-CHAT), ο Γιάννης έχει 

συγκεντρώσει μόλις το σκορ των 5 στα 23, και 6 στις 6 αποτυχίες στα κρίσιμα ερωτήματα. 

Δεδομένου ότι το M-CHAT χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του αυτισμού, η 

συμπεριφορά του Γιάννη φαίνεται πως συμβαδίζει με τις αντιδράσεις μέσα στο φάσμα. Τα 

αποτελέσματα της «Λίστα αξιολόγησης της θεραπευτικής παρέμβασης στον αυτισμό» (atec), 

του αποδίδουν υψηλή βαθμολογία, 93 συνολικά και στις 4 κατηγορίες. Το υψηλό 

ποσοστό, που συμπληρώθηκε από τις απαντήσεις των γονέων, δείχνει ότι μπορεί να 

παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στους περισσότερους τομείς. 

 Ξεκινώντας με το λόγο, την ομιλία και την επικοινωνία μαζεύτηκαν 21 πόντοι. 

Αυτοί αποδίδονται στο γεγονός ότι ο Γιάννης δεν χρησιμοποιεί τη λεκτική επικοινωνία και 

ως αποτέλεσμα η έκφραση είναι επίσης περιορισμένη. Το κομμάτι, που αφορά την 

κατανόηση, είναι περισσότερο ανεπτυγμένο. 
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Ως προς την κοινωνικότητα έχει συμπληρώσει το σκορ των 18 βαθμών, επομένως, 

είναι λιγότερο επηρεασμένη από το λόγο και την επικοινωνία. Γενικά, φαίνεται να 

προτιμάει να μένει μόνος του και δεν δίνει σημασία στην προσπάθεια των άλλων να 

επικοινωνήσουν λεκτικά ή με βλεμματική επαφή μαζί του. Αντιθέτως, του αρέσει να τον 

αγκαλιάζουν και μπορεί να δείξει τρυφερότητα προς του άλλους με το δικό του τρόπο. Οι 

δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνικότητα δεν τον οδηγούν σε ακραίες 

συμπεριφορές και ιδιοτροπίες. 

Στους τομείς της αισθητηριακής και γνωστικής επίγνωσης βαθμολογήθηκε με 29, 

όπου με σχετικά μικρή διαφορά παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές δυσκολίες, σύμφωνα με 

τους γονείς. Έτσι, φαίνεται πως ο Γιάννης γνωρίζει και ανταποκρίνεται στο όνομά του και 

στον έπαινο, αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει ολόκληρες προτάσεις ή ιστορίες. Ως προς 

τα παιχνίδια, είναι ικανός να παίξει, χωρίς να χρησιμοποιήσει φαντασία, περιέργεια ή 

ενδιαφέρον. Επίσης, δεν έχει επίγνωση του κινδύνου, δεν ασχολείται με τη 

ζωγραφική/χρωματισμό και δυσκολεύεται να ντυθεί μόνος του. 

Στον τελικό τομέα της υγιεινής και της συμπεριφοράς συγκέντρωσε 25 βαθμούς. 

Τα πιο σοβαρά θέματα, που αντιμετωπίζουν οι γονείς είναι ότι ο Γιάννης δεν έχει 

σταματήσει να φοράει πάνα, ορισμένες φορές παρουσιάζει αυτοτραυματική συμπεριφορά 

και τρώει περιορισμένες τροφές. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί πως έχει ευαισθησία στους 

ήχους, ενώ αντιθέτως μοιάζει να είναι ανθεκτικός στον πόνο. Τέλος, συχνά παρατηρείται 

πως φαίνεται να είναι δυστυχισμένος και επαναλαμβάνει ρυθμικές κινήσεις / στερεοτυπίες. 

 

Παναγιώτης   

 Ο Παναγιώτης είναι αυτός που είχε το μεγαλύτερο σκορ στην «Τροποποιημένη 

λίστα για Αυτισμό σε νήπια» (M-CHAT) συγκριτικά με τους άλλους συμμετέχοντες, 
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συμπληρώνοντας 18 στα 23, και 6 στις 6 επιτυχημένες απαντήσεις στα κρίσιμα 

ερωτήματα. Σύμφωνα με τις οδηγίες του M-CHAT, θα είχε παραπεμφθεί και πάλι για 

αξιολόγηση, ωστόσο ίσως μπορεί να θεωρηθεί πως υπάρχει κάποια καθυστέρηση στα 

αναπτυξιακά ορόσημα, χωρίς όμως να υπολείπεται τόσο πολύ συγκριτικά με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα από τη «Λίστα αξιολόγησης της θεραπευτικής 

παρέμβασης στον αυτισμό» (atec) του απέδωσαν τη συνολική βαθμολογία των 40 πόντων. 

 Στην κατηγορία του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας συγκέντρωσε μόλις 5 

βαθμούς. Αυτό υποδεικνύει πως δεν αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα σε αυτά τα 

πεδία. Σε γενικές γραμμές, μπορεί να εκφραστεί λεκτικά και έχει καλή κατανόηση. Στον 

αυθόρμητο λόγο, μπορεί να δυσκολευτεί κάποιες φορές στο να διατηρήσει τη συζήτηση ή 

να πει κάτι με ουσιαστικό νόημα. Έτσι, γίνεται εμφανές πως παρά το καλό επίπεδο του 

λόγου, υπάρχει απόκλιση από το αντίστοιχο επίπεδο των συνομήλικων του. 

 Όσον αφορά, την κοινωνικότητα, ο Παναγιώτης φαίνεται να έχει μαζέψει 6 

πόντους. Δεν παρατηρείται κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στην προσέγγιση των άλλων και ο 

ίδιος μπορεί να χαιρετά και του αρέσει να βρίσκεται με άλλους ανθρώπους. Παρόλα αυτά, 

οι απαντήσεις των γονέων αναφέρουν πως δυσκολεύεται λίγο να κάνει ή να διατηρήσει 

φιλικές σχέσεις και δεν δείχνει πάντοτε τρυφερότητα προς τους άλλους. Επίσης, πολλές 

φορές παρουσιάζεται ως ανυπάκουος και έχει εκρήξεις θυμού. 

 Στην αισθητηριακή και γνωστική επίγνωση πέτυχε μια καλή βαθμολογία, έχοντας 

5 βαθμούς. Ο Παναγιώτης είναι ικανός στη ζωγραφική, μπορεί να παίξει με τα παιχνίδια 

του, έχει φαντασία και παίρνει πρωτοβουλίες. Ακόμα, κοιτά προς το μέρος των άλλων, 

όμως δεν κοιτά πάντα εκεί που θα κοιτάξουν οι άλλοι γύρω του. Επιπλέον, μπορεί να 

παρατηρήσει εικόνες ή να δει τηλεόραση, κατανοώντας όσα βλέπει. Ως παιδί εκδηλώνει 

συχνά ενδιαφέρον ή/και περιέργεια για όσα υπάρχουν γύρω του και δεν φοβάται να 
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εξερευνήσει το χώρο. Από την άλλη, επειδή είναι αρκετά τολμηρός, κάποιες φορές έχει 

άγνοια του κινδύνου και θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για τη συνολική του εικόνα, ότι 

διέπεται από εκκεντρικότητα. 

 Το τελευταίο μέρος αφορά την υγιεινή και τη συμπεριφορά και εδώ το σκορ είναι 

πολύ υψηλό με 24 βαθμούς. Παρότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα σε επίπεδο 

υγιεινής, οι γονείς εφιστούν την προσοχή κυρίως στη συμπεριφορά του Παναγιώτη. 

Περιγράφεται ως πολύ ανήσυχος, έως και υπερκινητικός κάποιες φορές. Ακολουθεί την 

αυστηρή του ρουτίνα και του αρέσει να υπάρχει κοινοτυπία, ενώ γενικά «κολλάει» σε 

συγκεκριμένα αντικείμενα ή θέματα συζήτησης. Όταν κάτι διαταράζει αυτή τη ρουτίνα, 

συχνά μπορεί να βάλει τις φωνές, να κάνει ζημιές ή και να φαίνεται ταραγμένος. Τέλος, 

γίνονται αναφορές και για το περιορισμένο διαιτολόγιο του. 

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα Λίστας αξιολόγησης της θεραπευτικής παρέμβασης στον αυτισμό (atec) 

 

Λόγος, 

ομιλία & 

επικοινωνία 

Κοινωνικότητα 

Αισθητηριακή 

& γνωστική 

επίγνωση 

Υγιεινή & 

συμπεριφορά 

Συνολική 

βαθμολογία 

Σοφία 6 12 13 13 44 

Γιάννης 21 18 29 25 93 
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Παναγιώτης 5 6 5 24 40 

 

2.3 Διαδικασία 

 

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο χώρο του γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και διήρκησε περίπου 5 μήνες από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2017. 

Την περίοδο αυτή, διενεργήθηκαν ωριαίες συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση. Μέσα σε 

αυτό το διάστημα, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε μια πολυεπίπεδη διαδικασία, που 

περιλάμβανε την αρχική αξιολόγηση, την παρέμβαση – διαμορφωτική αξιολόγηση και την 

τελική αξιολόγηση. 

Αρχική αξιολόγηση: Η αρχική αξιολόγηση χρειάστηκε 2 συναντήσεις για να 

ολοκληρωθεί κατά το μήνα Μάρτιο. Σε αυτό το διάστημα, συλλέχθηκαν δεδομένα τόσο 

από τους γονείς, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ορισμένα ερωτηματολόγια σχετικά 

με τις ικανότητες και τις δυσκολίες των παιδιών, όσο και από την παρατήρηση και 

καταγραφή και των αντιδράσεων τους, κατά τη διάρκεια του προγράμματος μουσικών 

δραστηριοτήτων. 

Παρέμβαση – Διαμορφωτική αξιολόγηση: Κατά την παρέμβαση, τα παιδιά πήραν 

μέρος σε μια σειρά δομημένων δραστηριοτήτων, που περιλάμβαναν το μουσικό ερέθισμα, 

με σκοπό την ενίσχυση των κοινωνικών και επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων. 

Παράλληλα, σε κάθε συνάντηση συμπληρωνόταν ένα φύλλο παρατήρησης για τον καθένα 

από τους συμμετέχοντες, προκειμένου να καταγραφούν τυχόν διαφορές στις συμπεριφορές 
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τους με την πάροδο του χρόνου. Η συνολική καταγραφή είχε διάρκεια 7 συναντήσεων, 

που έλαβαν χώρα από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο. 

Τελική αξιολόγηση: Η τελική αξιολόγηση ολοκληρώθηκε σε μία μόλις συνάντηση, 

στα τέλη του Μαΐου. Χορηγήθηκε η ίδια κλίμακα με την αρχική αξιολόγηση και έγινε 

κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Η τελική αυτή εκτίμηση είχε σκοπό να αξιολογήσει κατά 

πόσο υπάρχουν ή όχι διαφορές, πριν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, στους 

επιθυμητούς τομείς της παρέμβασης. 

 

2.4 Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων 

 

Σε πρώτη φάση, οι γονείς κλήθηκαν να απαντήσουν σε 2 ερωτηματολόγια, αυτά 

ήταν: η Τροποποιημένη λίστα ελέγχου για Αυτισμό σε νήπια (M-CHAT) και η Λίστα 

ελέγχου της θεραπευτικής παρέμβασης στον αυτισμό (ΑTEC). Η Τροποποιημένη λίστα για 

Αυτισμό σε νήπια (M-CHAT) είναι ένα ανιχνευτικό εργαλείο για τον αυτισμό σε παιδιά 

μικρής ηλικίας. Μέσα από 23 «ναι» - «όχι» ερωτήσεις, οι οποίες μεταφράζονται σε 

επιτυχημένες ή μη, όπου ανάμεσα τους υπάρχουν 6 κρίσιμα ερωτήματα, προκύπτει ένα 

τελικό σκορ. Εάν το εξεταζόμενο παιδί αποτύχει σε 3 ή περισσότερες ερωτήσεις ή σε 2 

κρίσιμα ερωτήματα, υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να διαγνωστεί με αυτισμό (Robins, 

Fein, & Barton, 1999). 

Η Λίστα ελέγχου της θεραπευτικής παρέμβασης στον αυτισμό (ΑTEC) 

δημιουργήθηκε για να αξιολογεί τα αποτελέσματα των θεραπευτικών παρεμβάσεων και 

δεν αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο. Ωστόσο, οι υποκατηγορίες, που εξετάζει, μπορούν να 

δώσουν σημαντικές πληροφορίες για την κλινική εικόνα του παιδιού και για τους τομείς 



 
60 

στους οποίες υπολείπεται περισσότερο. Το εργαλείο, λοιπόν, υποδιαιρείται στις παρακάτω 

υποδοκιμασίες: 1. στο λόγο, την ομιλία και την επικοινωνία με 14 ερωτήσεις, 2. στην 

κοινωνικότητα με 20 ερωτήσεις, 3. στην αισθητηριακή και γνωστική επίγνωση με 18 

ερωτήσεις και 4. στην υγιεινή, την αυτό-εξυπηρέτηση και τη συμπεριφορά με 25 

ερωτήσεις. Επίσης, στο τέλος της διαδικασίας, παρέχει και μια συνολική βαθμολογία με 

βάση τις δεξιότητες του παιδιού στα παραπάνω. Όσο πιο υψηλό είναι το τελικό σκορ, τόσο 

μεγαλύτερες είναι οι δυσκολίες (Geier, Kern, & Geier, 2013). 

Η αρχική και η τελική αξιολόγηση έγινε με τη χρήση του Εργαλείου Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης για παιδιά με Αυτισμό στον τομέα των Κοινωνικών Δεξιοτήτων (Κλίμακες 

αξιολόγησης· Μητροπούλου, Απτεσλής, & Τσακπίνη). Η χορήγηση του έγινε από την 

ερευνήτρια και άλλους 2 εθελοντές ανά αξιολόγηση, καθώς η διαδικασία και για τα 3 

παιδιά ήταν παράλληλη. Οι απαντήσεις βασίστηκαν στην παρατήρηση της συμπεριφοράς 

των παιδιών κατά τη διάρκεια της εκάστοτε συνάντησης. Το εργαλείο εξετάζει ενδελεχώς 

τις δεξιότητες του κοινωνικού τομέα, και πιο συγκεκριμένα εκτιμώνται 9 κατηγορίες: η 

εγγύτητα, η βλεμματική επαφή, η παράλληλη δραστηριότητα, η κοινωνική ανταπόκριση, η 

κοινωνική πρωτοβουλία, η εναλλαγή σειράς, οι κανόνες, η αμοιβαιότητα – μοίρασμα και η 

προσαρμογή στις αλλαγές. Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ο εξεταστής 

μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στο «ναι» ή «όχι», εφόσον τον παιδί έχει ή δεν έχει κάποια 

δεξιότητα, αλλά υπάρχει και η απάντηση «αναδυόμενη», όπου εντοπίζονται οι δεξιότητες 

οι οποίες αναδύονται στην φάση της εξέτασης. 

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και της διαμορφωτικής αξιολόγησης, 

χρησιμοποιήθηκε ένα φύλλο παρατήρησης και καταγραφής, το οποίο δημιούργησε και 

συμπλήρωσε η ερευνήτρια. Αυτό περιλαμβάνει 12 ερωτήματα, που σχετίζονται με την 

επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Για την συμπλήρωση του συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου, οι απαντήσεις είχαν διαβάθμιση από το 1 (ποτέ) έως το 5 (πάντα), 



 
61 

ανάλογα με τη συχνότητα της εκάστοτε συμπεριφοράς. Παράλληλα, υπήρχαν δύο ακόμα 

στήλες, όπου στην πρώτη συμπληρώνονταν ο τρόπος με τον οποίο εκδηλωνόταν η 

συμπεριφορά και στη δεύτερη κατά γράφονταν τα σχόλια. Στο τέλος του 

ερωτηματολογίου, υπήρχε χώρος προκειμένου να σημειωθούν περαιτέρω παρατηρήσεις 

για τις αντιδράσεις των παιδιών. 

 

2.5 Συμφωνία μεταξύ παρατηρητών 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία της αρχικής και τελικής αξιολόγησης 

διενεργήθηκε με τη βοήθεια τριών εξεταστών, ανά περίπτωση, δηλαδή συμμετείχε η 

ερευνήτρια και άλλοι 2 εθελοντές κάθε φορά. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων κρίθηκε απαραίτητη η μέτρηση της συμφωνίας μεταξύ των 

παρατηρητών. Τα αποτελέσματα ατομικά για κάθε παιδί διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

Πίνακας 2: Συμφωνία παρατηρητών 

Σοφία Γιάννης Παναγιώτης 

46% 64% 84% 

 

Δεδομένου ότι τα ποσοστά συμφωνίας μεταξύ των παρατηρητών είναι αρκετά 

χαμηλά (για παράδειγμα στις περιπτώσεις της Σοφίας και του Γιάννη), η αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων αμφισβητείται. Αυτό συμβαίνει κυρίως εξαιτίας της απειρίας των 

εξεταστών στην παρατήρηση και την καταγραφή της συμπεριφοράς των παιδιών. 
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2.6 Πρόγραμμα παρέμβασης 

 

Το πρόγραμμα παρέμβασης σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από την καθηγήτρια του 

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Καρτασίδου Λευκοθέα. 

Βασίστηκε, κατά κόρων, σε δομημένες, αλλά και ήμι-δομημένες, μουσικές 

δραστηριότητες. Για την υλοποίηση του προγράμματος, συμμετείχε μια ομάδα εθελοντών. 

Έτσι, για κάθε ένα παιδί, υπήρχε και ένας εθελοντής δίπλα του, ενώ κάποιες φορές 

χρειάστηκαν περισσότεροι εθελοντές για να βοηθήσουν στην καταγραφή των δεδομένων 

κατά την αρχική και τελική αξιολόγηση. Το πρόγραμμα αναλύεται λεπτομερώς παρακάτω: 

 

1) Η δομή του προγράμματος 

 

Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τα παιδιά με αυτισμό στο πρόγραμμα, ήταν 

πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή, την οποία θα μπορούσαν να 

ακολουθήσουν. Αρχικά, μόλις συγκεντρώνονταν όλοι στο χώρο, η έναρξη του 

προγράμματος σηματοδοτούνταν με ένα τραγούδι χαιρετισμών. Αφού ολοκληρωνόταν το 

πρώτο τραγούδι, στη συνέχεια παρουσιάζονταν ο μύθος. Η ομάδα αφηγούνταν στα παιδιά 

ένα μύθο του Αισώπου, που σχετίζονταν με το τραγούδι που ακολουθούσε. Η αφήγηση 

γινόταν πιο διαδραστική με τη βοήθεια καρτών με εικόνες, που απεικόνιζαν τους 

πρωταγωνιστές της ιστορίες και τις δράσεις τους, και με το σχετικό, με το μύθο, τραγούδι 

που ακουγόταν μετά την ολοκλήρωση της ιστορίας. Έπειτα, οι συμμετέχοντες καλούνταν 

να επιλέξουν ανάμεσα σε 2 εικόνες, εκείνη που έδειχνε τους πρωταγωνιστές της ιστορίες ή 

να δηλώσουν με τη βοήθεια των καρτών ποια ιστορία ή τραγούδι ήθελαν να ακούσουν 

αργότερα. 
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Στο δεύτερο μέρος, ο Παναγιώτης σε ρόλο βοηθού, προσέγγιζε τα άλλα παιδιά για 

να τους μοιράσει μουσικά όργανα. Τα παιδιά είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν το μουσικό 

όργανο, που επιθυμούν. Με αυτό τον τρόπο, συνόδευαν το τραγούδι κρατώντας το ρυθμό, 

και έτσι συμπεριλαμβάνονταν σε όλη τη διαδικασία. 

Το τελευταίο μέρος δεν ήταν απόλυτα δομημένο και έδινε στα παιδιά την 

ελευθερία να εκφραστούν με ένα δικό τους τρόπο, με την κίνηση.  Το κινητικό κομμάτι 

περιλάμβανε μουσική και τα παιδιά μπορούσαν να τρέξουν, να χορέψουν μόνα τους, 

μεταξύ τους ή με τους εθελοντές, και να μιμηθούν τις κινήσεις και το ρυθμό, που 

προέρχονταν από το τραγούδι. Όταν το πρόγραμμα έφτανε στο τέλος του, η συνάντηση 

έκλεινε με ένα αποχαιρετιστήριο τραγούδι. 

 

2) Στόχοι των δραστηριοτήτων 

 

Σε αυτό το σημείο, καλό είναι να τονιστεί ότι το πρόγραμμα μουσικών 

δραστηριοτήτων δεν είχε θεραπευτικό χαρακτήρα, με σαφή στοχοθεσία και 

χρονοδιαγράμματα, ούτε και αποτελούσε μέλημα του να διδαχθούν τα παιδιά πώς να 

παίζουν κάποιο μουσικό όργανο. Ωστόσο, είχε ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, 

καθώς με τις μουσικές δραστηριότητες στόχευε στην ενίσχυση ορισμένων τομέων και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι τομείς αυτοί ήταν: 

 

 Οι επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Οι κοινωνικές δεξιότητες 

 Η κατανόηση, κυρίως σε επίπεδο απλών λεκτικών εντολών 
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 Η δήλωση προτίμησης ανάμεσα σε 2 επιλογές 

 Ο έλεγχος ήχων μέσω των δεξιοτήτων του τραγουδιού και του παιχνιδιού με τα 

μουσικά όργανα 

 Οι κινητικές δεξιότητες  

 Οι μιμητικές ικανότητες 

 

Όπως γίνεται κατανοητό, οι μουσικές δραστηριότητες αποτελούν μια πολύ-επίπεδη 

προσέγγιση, που μπορεί να προωθήσει την ενίσχυση διαφόρων ικανοτήτων των παιδιών, 

μέσα από τη δοκιμή και τον πειραματισμό. 

 

3) Η δόμηση του χώρου 

 

Η παράμετρος του χώρου είναι σίγουρα πολύ σημαντική, για την εξέλιξη ενός 

προγράμματος. Για αυτό το λόγο, επιλέχθηκε μια αίθουσα στο χώρο του γυμναστηρίου 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία ήταν αρκετά απομονωμένη από τους 

εξωτερικούς θορύβους και δεν υπήρχαν πολλά αντικείμενα μέσα, για να αποτελέσουν 

πηγή διάσπασης για τα παιδιά. Στο κάτω μέρος της αίθουσας υπήρχε παρκέ, ενώ ο ένας 

τοίχος ήταν καλυμμένος με καθρέφτη. Στις συναντήσεις η ομάδα καθόταν κάτω, 

σχηματίζοντας κύκλο, όπου τα παιδιά ήταν μπροστά και οι εθελοντές καθόταν ακριβώς 

πίσω τους, για να προσφέρουν την καθοδήγησή του, όποτε χρειαζόταν. Παρότι, 

χρησιμοποιήθηκαν διάφορα υλικά κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, υπήρξε η μέριμνα 

να βρίσκονται μαζεμένα σε μια άκρη και να εμφανίζονται μόνο όταν χρειάζονταν και 

έπειτα να μαζεύονται πάλι στη θέση τους. 
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4) Διδακτικές Στρατηγικές 

 

Για την επίτευξη των στόχων, χρησιμοποιήθηκαν ορισμένες στρατηγικές 

διδασκαλίας όπως: 

 Μίμηση προτύπου 

 Φυσική καθοδήγηση 

 Διαμόρφωση της συμπεριφοράς 

 

5) Υλικά / Μέσα 

 

Επιλέχθηκαν διάφορα μουσικά όργανα (κρουστά), μέσα από τα οποία κάθε παιδί 

διάλεγε με ποιο θέλει να παίξει, ένα ειδικό πανί, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα 

για να παραχθεί κίνηση με βάση το ρυθμό που δίνονταν από τη μουσική, αλλά και σε 

περιπτώσεις χαλάρωσης (τα παιδιά έμπαιναν από κάτω, ενώ οι εθελοντές το κουνούσαν 

ρυθμικά), σακουλάκια με άμμο (για να μιμηθούν τα παιδιά την χελώνα, βάζοντας τα στην 

πλάτη σαν να είναι το καβούκι τους), οι μύθοι του Αισώπου και οι εικόνες, ως 

οπτικοποιημένο βοήθημα για τους μύθους. 

 

2.7 Ανάλυση δεδομένων 

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και τη συλλογή των δεδομένων, είναι 

απαραίτητη η επεξεργασία και η ανάλυση αυτών, όπως καταγράφηκαν από το εργαλείο 

της αρχικής και της τελικής αξιολόγησης και το εβδομαδιαίο φύλλο καταγραφής. 
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Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης αποτελείται από την εξαγωγή των μέσων όρων για 

τις δεξιότητες που εξετάζονται κατά την αρχική, τη διαμορφωτικής και την τελική 

αξιολόγηση. Με αυτό τον τρόπο, θα παρατηρηθεί το επίπεδο των παιδιών στην πρώτη 

αξιολόγηση και πως αυτό μεταβλήθηκε στην τελική. Τα αποτελέσματα της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης, θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της εξελικτικής τους πορείας στη 

διάρκεια του προγράμματος. Στη συνέχεια, θα γίνει η τοποθέτηση των μέσων όρων σε 

πίνακες για ευκολότερη παρουσίαση. Στο τέλος, τα αποτελέσματα από την αρχική και την 

τελική αξιολόγηση θα παραταχθούν σε γραφήματα, ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ τους. 
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Κεφάλαιο Τρίτο 

Αποτελέσματα 

 

Σύμφωνα με το προηγούμενο κεφάλαιο, για την αρχική και τελική αξιολόγηση 

χρησιμοποιήθηκε το Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά με αυτισμό στον 

τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων των Απτεσλή, Μητροπούλου και Τσακπίνη, ενώ για τη 

διαμορφωτική αξιολόγηση χορηγήθηκε ένα φύλλο παρατήρησης δεξιοτήτων, που 

κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Επομένως, 

θα πρέπει να γίνει σαφές ότι τα παρακάτω αποτελέσματα δεν έχουν εξαχθεί μέσα από 

σταθμισμένα τεστ και νόρμες, αλλά είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας που συγκέντρωσε 

κάθε παιδί στις υποκλίμακες της κάθε δεξιότητας. Σχετικά με την βαθμολόγηση των 

αποτελεσμάτων στην αρχική και την τελική αξιολόγηση δόθηκαν: 2 βαθμοί – Ναι 

(κατέχει την εξεταζόμενη δεξιότητα), 1 βαθμός – Αναδυόμενη δεξιότητα (εκείνη τη 

χρονική περίοδο βρισκόταν σε φάση εξέλιξης της εξεταζόμενης δεξιότητας) και 0 βαθμοί 

– Όχι (δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση για την εξεταζόμενη δεξιότητα). Από την άλλη, η 

βαθμολόγηση στη διαμορφωτική αξιολόγηση έχει ως εξής: 1 – Ποτέ, 2 – Σπάνια, 3 – 

Μερικές Φορές, 4 – Συχνά και 5 – Πάντα (βλέπε Παράρτημα για την φύλλα 

αξιολόγησης).  

3.1 Αρχική Αξιολόγηση 

 

Σοφία 

 Κατά την αρχική αξιολόγηση, έγινε μια εκτίμηση των κοινωνικών δεξιοτήτων της 

Σοφίας με τη χρήση του Εργαλείου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης,  σε 9 δεξιότητες. 

Ξεκινώντας με την εγγύτητα, η Σοφία συγκέντρωσε 1 βαθμό, που δείχνει πως βρίσκεται 
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στη φάση, όπου αναδύεται αυτή η ικανότητα. Συγκεκριμένα, δεχόταν με χαρά την αγκαλιά 

και το χάδι από οικεία της πρόσωπα και δεν προσπαθούσε να αποφύγει τη σωματική 

επαφή. Ωστόσο, σε επίπεδο βλεμματικής επαφής υπολειπόταν και συγκέντρωσε μόλις 

0,62, καθώς δεν μπορούσε να ανταποκριθεί κατάλληλα και να διατηρήσει το βλέμμα της 

ούτε σε γνωστά ούτε σε άγνωστα πρόσωπα. Παρά το γεγονός ότι στη δεξιότητα, που 

αφορά την παράλληλη δραστηριότητα, κατόρθωσε να συγκεντρώσει 1 βαθμό, σε άλλες 

όπως στην κοινωνική ανταπόκριση και την κοινωνική πρωτοβουλία είχε σχεδόν μηδενικά 

αποτελέσματα 0,13 και 0,16 αντίστοιχα. Ως προς την εναλλαγή σειράς είχε 0,5 και στην 

ικανότητα για την κατανόηση, δημιουργία και ακολουθία κανόνων είχε σκορ μόλις 0,33. 

Σε επίπεδο αμοιβαιότητας το σκορ έφτασε στο 1, καθώς άρχισε να διαφαίνεται η ανάγκη 

για μοίρασμα με τους άλλους με κάποια υποστήριξη. Τέλος, οι προσαρμοστικές της 

ικανότητες ήταν στο 0,8 δεδομένου ότι ξεκινούσαν να αναπτύσσονται (Πίνακας 3).   

 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα αρχικής αξιολόγησης της Σοφίας 

 Αρχική Αξιολόγηση 

Εγγύτητα 1 

Βλεμματική Επαφή 0,62 

Παράλληλη Δραστηριότητα 1 

Κοινωνική Ανταπόκριση 0,13 

Κοινωνική Πρωτοβουλία 0,16 

Εναλλαγή Σειράς 0,5 

Κανόνες 0,33 

Αμοιβαιότητα – Μοίρασμα  1 

Προσαρμογή στις αλλαγές 0,8 
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Γιάννης 

Στην πρώτη αξιολόγηση, ο Γιάννης κατάφερε να συγκεντρώσει 1,83 πόντους στη 

δεξιότητα της εγγύτητας. Με άλλα λόγια, δεν παρουσίαζε σημαντικές δυσκολίες στην 

εγγύτητα, καθώς δεν δυσκολευόταν να ανεχτεί άλλους ανθρώπους γύρω του, τους 

θορύβους τους, αλλά και τη φυσική επαφή μαζί τους. Επιπλέον, πέτυχε ένα πολύ καλό 

σκορ της τάξεως του 1,5 στη βλεμματική επαφή, εφόσον ήταν ικανός να παρατηρεί τα 

πρόσωπα των ανθρώπων που ήταν κοντά, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ακόμα δυσκολία να 

κοιτάξει κάποιον που του απεύθυνε το λόγο, στα μάτια. Ακόμα, παρατηρήθηκε ότι 

μπορούσε να απασχολήσει τον εαυτό του μένοντας μέσα στα πλαίσια της ομάδας, ενώ 

ασχολούνταν με κάποια παράλληλη δραστηριότητα με μέσο όρο 1,5 (Πίνακας 4). Στο 

επίπεδο της κοινωνικής ανταπόκρισης συγκέντρωσε μόλις 0,97 βαθμούς, κάτι που δείχνει 

πως χρειαζόταν βοήθεια για να ανταποκριθεί επιτυχώς. Παρότι, η κοινωνική του 

πρωτοβουλία και στο κομμάτι των κανόνων βαθμολογήθηκε εξαιρετικά χαμηλά με μόλις 

0,33 στο καθένα, στην εναλλαγή σειράς πήγε πολύ καλύτερα φτάνοντας τους 1,5 πόντους. 

Κλείνοντας την αξιολόγηση, το συνολικό σκορ των κλιμάκων της αμοιβαιότητας και της 

προσαρμογής ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους, δηλαδή 1,75 η πρώτη και 1,7 η δεύτερη 

(Πίνακας 4). 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα αρχικής αξιολόγησης του Γιάννη 

 Αρχική Αξιολόγηση 

Εγγύτητα 1,83 

Βλεμματική Επαφή 1,5 

Παράλληλη Δραστηριότητα 1,5 

Κοινωνική Ανταπόκριση 0,97 

Κοινωνική Πρωτοβουλία 0,33 
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Εναλλαγή Σειράς 1,5 

Κανόνες 0,33 

Αμοιβαιότητα – Μοίρασμα 1,75 

Προσαρμογή στις αλλαγές 1,7 

 

Παναγιώτης 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 5, ο Παναγιώτης στην δεξιότητα της εγγύτητας 

βαθμολογήθηκε με 1,66 πόντους στην αρχική αξιολόγηση. Γενικότερα, έδειχνε πως του 

αρέσει να έρχεται κοντά με τους άλλους, δεν ένιωθε δυσφορία προς το άγγιγμα ή το χάδι, 

εκτός από τις περιπτώσεις που ήταν αναστατωμένος και δεν ανεχόταν το αγκάλιασμα. Οι 

ικανότητες της βλεμματικής επαφής και της παράλληλης δραστηριότητας με άλλα άτομα 

ήταν σε πολύ καλά επίπεδα, συγκεντρώνοντας 1,75 βαθμούς έκαστη. Στην κοινωνική 

ανταπόκριση επέτυχε το σκορ των 1,44 πόντων, στην κοινωνική πρωτοβουλία 1,33 και 

στην εναλλαγή σειράς 1,5 αποδεικνύοντας πως υπήρχε εξέλιξη στις κοινωνικές δεξιότητες, 

αν και είχε περιθώριο βελτίωσης. Στην κατηγορία των κανόνων πήρε 1 βαθμό, αφού 

χρειαζόταν την υποστήριξη ενός άλλου προσώπου προκειμένου να τους εφαρμόσει. Τα 

σκορ στην αμοιβαιότητα και την προσαρμογή ήταν, επίσης, αρκετά υψηλά, 1,8 και 1,6 

αντιστοίχως (Πίνακας 5). 

Πίνακας 5: Αποτελέσματα αρχικής αξιολόγησης του Παναγιώτη 

 Παναγιώτης 

Εγγύτητα 1,66 

Βλεμματική Επαφή 1,75 

Παράλληλη Δραστηριότητα 1,75 

Κοινωνική Ανταπόκριση 1,44 
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Κοινωνική Πρωτοβουλία 1,33 

Εναλλαγή Σειράς 1,5 

Κανόνες 1 

Αμοιβαιότητα – Μοίρασμα  1,80 

Προσαρμογή στις αλλαγές 1,6 

  

 

3.2 Παρέμβαση – Διαμορφωτική Αξιολόγηση 

 

Σοφία 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η Σοφία υπήρξε ένα ήσυχο παιδί, που 

συνεργαζόταν εύκολα με τους εθελοντές του προγράμματος. Σε αυτό το διάστημα, 

παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση στη βλεμματική της επαφή. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε 

αρχικά να παρατηρεί τα πρόσωπα γύρω της και να κοιτάζει τους άλλους στα μάτια, όταν 

της απηύθυναν το λόγο, για όλο και μεγαλύτερη διάρκεια. Η ανταπόκριση στο όνομά της 

φάνηκε να έχει διαφοροποίηση από την 5
η
 συνάντηση και έπειτα, γυρίζοντας όμως σπάνια 

το κεφάλι, όταν κάποιος της φωνάζει. Συγχρόνως, μέσα στο πρόγραμμα άρχισε να 

απευθύνεται λεκτικά προς τους εθελοντές, χρησιμοποιώντας από απλές λέξεις μέχρι και 

φράσεις (Γράφημα 1). 
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Γράφημα 1: Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης της Σοφίας (πρώτο μέρος)

 

 

 Γενικότερα, κατάφερε να μοιραστεί αντικείμενα και εικόνες με άλλα άτομα υπό 

την καθοδήγηση ενός εθελοντή, παρότι υπήρχε μικρή εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα. 

Αντιθέτως, με δική της πρωτοβουλία δεν μοιράστηκε ποτέ στη διάρκεια των συναντήσεων 

κάτι. Στην κατανόηση απλών εντολών φαινόταν να κατανοεί περίπου τις μισές από αυτές, 

ιδίως αυτές που της ήταν πιο οικείες, καθώς ανταποκρινόταν κατάλληλα «μερικές φορές» 

(Γράφημα 2). 

Γράφημα 2: Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης της Σοφίας (δεύτερο μέρος) 
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 Το τραγουδιστικό μέρος, αποδείχτηκε ως το αγαπημένο της Σοφίας, αφού «συχνά» 

συμμετείχε ενεργά και μέσα από το τραγούδι ανέπτυξε το εκφραστικό της λεξιλόγιο. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως σε πρώτη φάση μιμούνταν την ομιλία των άλλων και σε 

δεύτερο χρόνο παρήγαγε πιο καθαρά τη φράση-στόχο. Παράλληλα, σε λέξεις των 

τραγουδιών που δεν είχαν νόημα, σταματούσε να τραγουδά. Ακόμη, έκανε «συχνά» 

επιλογές ανάμεσα από 2 αντικείμενα ή εικόνες και ενισχύθηκε η δεξιότητα του να ζητά 

αυτό που θέλει, με ανώτερο ποσοστό κατά την 3
η
-4

η
 συνάντηση όπου κατάφερε να ζητά 

«συχνά», ενώ σταδιακά στην 5
η
-6

η
 συνάντηση υπήρξε μικρή μείωση σε «μερικές φορές» 

(Γράφημα 3). 

Γράφημα 3: Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης της Σοφίας (τρίτο μέρος) 

 

 Είναι ικανή να δηλώνει άρνηση, όταν δεν θέλει κάτι. Χρησιμοποιεί κυρίως τη μη 
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η
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 συνάντηση η δήλωση της άρνησης ανήλθε σε υψηλά 

ποσοστά έως «συχνά», αν και υπήρξε πτώση στην 5
η
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 συνάντηση, καθώς δεν δόθηκαν 

και πολλά ερεθίσματα που να θέλει να αρνηθεί. Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε πως 

μπορούσε να τραβήξει «μερικές φορές» την προσοχή αυτού που ήταν κοντά της, 

χρησιμοποιώντας λεκτική επικοινωνία κυρίως, αλλά δυσκολευόταν περισσότερο να 
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τραβήξει την προσοχή εκείνου που ήταν μακριά, καθώς δεν κινούνταν πολύ στο χώρο 

(Γράφημα 4). 

Γράφημα 4: Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης της Σοφίας (τέταρτο μέρος)
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 Ο Γιάννης, στην αρχή του προγράμματος, φαινόταν αρκετά αποστασιοποιημένος 

και απόμακρος από τα άλλα παιδιά και τους εθελοντές. Ωστόσο, στην πορεία ανέπτυξε 

ισχυρούς δεσμούς ασφάλειας με την εθελόντρια, που τον είχε αναλάβει και τον βοήθησε 

στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του. Ως προς τη βλεμματική επαφή, ξεκίνησε μετά την 5
η
 

συνάντηση να παρατηρεί τους άλλους γύρω του για μεγαλύτερα διαστήματα και να 

εστιάζει έστω και στιγμιαία «μερικές φορές» στο βλέμμα τους. Η ανταπόκριση του στο 

όνομα του ήταν «σπάνια», όπως επίσης «σπάνια» απευθυνόταν προς τους άλλους μη 

λεκτικά (Γράφημα 5). 
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Γράφημα 5: Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης του Γιάννη (πρώτο μέρος)

 

 

 Δεν μοιράστηκε «ποτέ» κάτι με δική του πρωτοβουλία, ενώ και με παρότρυνση το 

αποτέλεσμα ήταν και πάλι «σχεδόν ποτέ». Σε επίπεδο κατανόησης απλών εντολών, 

φάνηκε να ανταποκρίνεται αρχικά «μερικές φορές», ενώ στη συνέχεια υπήρξε μείωση 

στην ανταπόκρισή του (Γράφημα 6). 

Γράφημα 6: Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης του Γιάννη (δεύτερο μέρος)
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«σπάνια» μεν να κάνει κάποιες επιλογές ανάμεσα σε 2 εικόνες, όμως δεν ευδοκίμησε 

καθώς φαινόταν αδιάφορος στο να κοιτάξει περαιτέρω τα αντικείμενα και τις εικόνες που 

είχε μπροστά του. Ακόμη, ήταν εμφανής η δυσκολία του στο να ζητήσει κάτι που 

επιθυμεί, κάτι που έκανε από «σπανίως» έως «ποτέ» (Γράφημα 7). 

 Γράφημα 7: Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης του Γιάννη (τρίτο μέρος)

 

 

 Παρόλα αυτά, είναι σε θέση να δηλώσει την αντίθεσή του μη λεκτικά «μερικές 

φορές» και τραβά την προσοχή κάποιου που είναι κοντά του «μερικές φορές» προς 

«αρκετά συχνά».  Αν και δυσκολεύεται περισσότερο να τραβήξει την προσοχή κάποιου, 

που βρίσκεται πιο μακριά, ωστόσο βρίσκεται σε ανοδική πορεία (Γράφημα 8). 

Γράφημα 8: Αποτελέσματα Διαμορφωτικής Αξιολόγησης του Γιάννη (τέταρτο μέρος)
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Παναγιώτης 

 

 Ο Παναγιώτης ήταν εκείνος, οποίος ήθελε να έχει πιο ενεργό ρόλο στο πρόγραμμα 

και πολλές φορές αναλάμβανε και το ρόλο του βοηθού στις διάφορες δραστηριότητες. 

Όπως γίνεται αντιληπτό στο γράφημα 9, ο Παναγιώτης έκανε κατάλληλη βλεμματική 

επαφή «μερικές φορές» και προσπαθούσε να κοιτά τον συνομιλητή του, όταν του μιλά. Η 

ανταπόκριση του στο όνομά του ήταν σταθερή από την 3
η
 συνάντηση και έπειτα, στις 

«μερικές φορές», παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως τον λένε. Από την άλλη, ο ίδιος 

απευθυνόταν λεκτικά «πολύ συχνά» έως «πάντα» προς τους άλλους (Γράφημα 9). 

Γράφημα 9: Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης του Παναγιώτη (πρώτο μέρος) 

 

 

 Η κατανόηση του στις απλές εντολές και το μοίρασμα με παρότρυνση από άλλους 

είναι σε πολύ καλά επίπεδα, καθώς ανταποκρίνεται «πάντα» (τα 2 αποτελέσματα 

ταυτίζονται και σημειώνονται με μπλε χρώμα στο Γράφημα 10).  Συγχρόνως, είναι ικανός 

να μοιραστεί κάτι με δική του πρωτοβουλία «συχνά», κυρίως προς τη Σοφία παρά προς 

τον αδερφό του (Γράφημα 10). 
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Γράφημα 10: Αποτελέσματα Διαμορφωτικής Αξιολόγησης του Παναγιώτη (δεύτερο μέρος)

 

  

Στο γράφημα 11, παρατηρούμε πως εξαρχής ο Παναγιώτης μιλούσε, τραγουδούσε 

και έκανε επιλογές «πολύ συχνά» έως «πάντα» από την 3
η
 συνάντηση και μετά. 

Γενικότερα, σταδιακά αυξήθηκε το εκφραστικό του λεξιλόγιο, ήταν σε θέση να 

χρησιμοποιεί μεγαλύτερες προτάσεις στο λόγο του με καλύτερη δομή και μάθαινε εύκολα 

και γρήγορα τα τραγούδια. Μπορούσε να επιλέξει ανάμεσα σε 2 αντικείμενα ή εικόνες, 

αλλά επίσης, ζητούσε «πάντα» λεκτικά αυτό που θέλει από τους εθελοντές (Γράφημα 11). 

Γράφημα 11: Αποτελέσματα Διαμορφωτικής Αξιολόγησης του Παναγιώτη (τρίτο μέρος)
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 Η δήλωση της άρνησης ήταν το κομμάτι, που δυσκόλεψε ιδιαιτέρως τον 

Παναγιώτη. Στο γράφημα 12, παρουσιάζεται πως αρχικά μπορούσε να δηλώσει «μερικές 

φορές» την αντίθεσή του, στην 3
η
-5

η
 συνάντηση σημείωσε πρόοδο σε «συχνά», ενώ στη 

συνέχεια σημείωσε καθοδική πορεία. Καθότι, χρησιμοποιούσε μη λεκτικά στοιχεία για τη 

διαχείριση της άρνησης, πολλές φορές η δυσκολία του να εκφραστεί τον οδηγούσε σε 

εκρήξεις θυμού. Παρότι συνέβαινε αυτό, ήταν ικανός να αναγνωρίζει και να κατονομάζει 

το συναίσθημά του, εκείνη τη στιγμή. Τέλος, βλέπουμε πως μπορούσε «πάντα» να τραβά 

την προσοχή των ατόμων, που βρίσκονταν κοντά του, ενώ παράλληλα, το ίδιο συνέβαινε 

και με αυτούς που ήταν πιο μακριά, με λίγο πιο χαμηλό σκορ (Γράφημα 12). 

Γράφημα 12: Αποτελέσματα Διαμορφωτικής Αξιολόγησης του Παναγιώτη (τέταρτο μέρος)
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ενισχύθηκε η βλεμματική επαφή, η οποία από το 0,62 βρέθηκε στο 1,75. Όσον αφορά την 

παράλληλη δραστηριότητα, φαίνεται πως το σκορ της διπλασιάστηκε από το αρχικό 1 σε 

2. Παρά το γεγονός ότι η κοινωνική ανταπόκριση και η κοινωνική πρωτοβουλία 

παρουσιάζουν μικρό ποσοστό, υπήρξε άνοδος στα αποτελέσματα και των δύο, από 0,13 σε 

0,83 για την πρώτη και από 0,16 σε 0,66 για τη δεύτερη (Γράφημα 13). 

Γράφημα 13: Απόκλιση επίδοσης της Σοφίας (πρώτο μέρος) 

 

  

Επιπροσθέτως, η ικανότητα της στην εναλλαγή σειράς ανήλθε στο 1,5 από το 

αρχικό 0,5. Η δεξιότητα του να εφαρμόζει και να επαναπροσδιορίζει κανόνες υπολείπεται, 

όμως το 0,33 της πρώτης αξιολόγησης ανέβηκε στο 0,66. Παράλληλα, μέσα από τις 

δραστηριότητες, η Σοφία κατάφερε να εξελιχθεί σε επίπεδο αμοιβαιότητας σε 1,4 από 1 

και ταυτόχρονα να αποκτήσει καλύτερες προσαρμοστικές ικανότητες ανεβάζοντας το 0,8 

στο 1,6 (Γράφημα 14). 
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Γράφημα 14: Απόκλιση επίδοσης της Σοφίας (δεύτερο μέρος) 

 

 

Γιάννης 

 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στα γραφήματα 15 και 16, ο 

Γιάννης σημείωσε ανοδική πορεία στις περισσότερες δεξιότητες. Πιο αναλυτικά, στη 

διάρκεια του προγράμματος κατάφερε να αναπτύξει την εγγύτητα από το 1,83 στο 2. 

Εκτός αυτού, μπόρεσε να σημειώσει, έστω και μικρή αύξηση στη βλεμματική επαφή και 

την παράλληλη δραστηριότητα από 1,5 σε 1,75, αλλά και στην κοινωνική ανταπόκριση 

πετυχαίνοντας το 1 από το προηγούμενο 0,97 που είχε αρχικά. Στην κοινωνική 

πρωτοβουλία, δυστυχώς, δεν υπήρχαν κάποια σημάδια θετικής εξέλιξης, καθώς το 0,33 

που παρουσίασε στην πρώτη αξιολόγηση μετατράπηκε σε 0 (Γράφημα 15). 
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Γράφημα 15: Απόκλιση επίδοσης του Γιάννη (πρώτο μέρος) 

 

Στην εναλλαγή της σειράς το ποσοστό της επίδοσης έχει ανέβει από 1,5 σε 1,57, αν 

και δεν συνέβη το ίδιο σε επίπεδο κανόνων, όπου το 0,33 που είχε δείξει σε πρώτη φάση, 

κατέβηκε στο 0 στην επαναξιολόγηση. Μια μικρή άνοδος παρατηρήθηκε στην 

αμοιβαιότητα, που από 1,75 ανήλθε στα 1,77. Τέλος, η προσαρμογή στις αλλαγές 

επετεύχθη συγκεντρώνοντας το 2, συγκριτικά με το 1,7 που είχε σημειωθεί μέχρι πρότινος 

(Γράφημα 16). 

 

Γράφημα 16: Απόκλιση επίδοσης του Γιάννη (δεύτερο μέρος) 
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Παναγιώτης 

 

 Ο Παναγιώτης είχε δείξει εξαρχής ότι διαθέτει ανεπτυγμένες τις κοινωνικές του 

δεξιότητες. Έτσι, παρότι κάποιες από τις ικανότητες του παρουσίασαν θετικά 

αποτελέσματα, άλλες παρέμειναν σταθερές ή με ελάχιστη μεταβολή. Ξεκινώντας με την 

εγγύτητα, ο Παναγιώτης παρέμεινε στο 1,66 όπως καταγράφηκε και στην πρώτη 

αξιολόγηση. Ούτε στις δεξιότητες της βλεμματικής επαφής και της παράλληλης 

δραστηριότητας σημειώθηκαν αλλαγές. Επομένως, έμειναν στο αρχικό 1,75. Μικρή 

άνοδος παρατηρήθηκε στην κοινωνική ανταπόκριση, η οποία από το 1,44 πήγε στο 1,55. 

Επιπλέον, και η κοινωνική πρωτοβουλία αναπτύχθηκε φτάνοντας στο 2 από το 1,33 που 

είχε καταγραφεί στην αρχική αξιολόγηση (Γράφημα 17). 

 

 

Γράφημα 17: Απόκλιση επίδοσης του Παναγιώτη (πρώτο μέρος) 
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προς την αμοιβαιότητα και το μοίρασμα παρατηρείται μια μικρή μείωση της τάξεως του 

0,3 και έτσι από το αρχικό 1,8 κατέβηκε στο 1,5 με τη δεύτερη αξιολόγηση. Κλείνοντας, 

και στον Παναγιώτη υπάρχει σημαντική βελτίωση στην προσαρμοστική ικανότητα, από το 

1,6 στο 2 (Γράφημα 18). 

Γράφημα 18: Απόκλιση επίδοση του Παναγιώτη (δεύτερο μέρος) 
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Κεφάλαιο Τέταρτο 

Συμπεράσματα - Συζήτηση 

 

 

 Από την πρώτη στιγμή, που έρχεται στον κόσμο, κάθε άνθρωπος διακατέχεται από 

την έντονη επιθυμία για τη σύναψη δεσμών με τα άτομα γύρω του. Στην εκπλήρωση αυτής 

της επιθυμίας συμβάλλει η ικανότητα της εστίασης της προσοχής στο πρόσωπο και τη 

φωνή των άλλων και, συνάμα, οι γνωστικές δεξιότητες, που βοηθούν στην 

αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων που λαμβάνει από το περιβάλλον. Το σύνολο των 

προαναφερθέντων ικανοτήτων μας δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας και της 

αλληλεπίδρασης μαζί τους. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται ποιοτική 

έκπτωση της κοινωνικής και επικοινωνιακής συμπεριφοράς του ατόμου, μια από αυτές 

είναι και ο αυτισμός (Βογινδρούκας, & Sherratt, 2008). 

 Ήδη από την γέννηση τους, τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα δεν ακολουθούν 

τα τυπικά αναπτυξιακά στάδια, που βιώνουν τα φυσιολογικά αναπτυσσόμενα παιδιά 

(Συριοπούλου – Δελλή, & Κασίμος, 2013). Είναι γνωστό πως ο αυτισμός ευθύνεται για 

διάφορες δυσκολίες στην κοινωνική κατανόηση και αλληλεπίδραση των ατόμων στο 

φάσμα, ενώ παράλληλα διακρίνεται για την ανομοιογένεια του, καθώς κάθε περίπτωση 

είναι διαφορετική. Η πιο συνήθης εικόνα είναι αυτή του αδιάφορου ατόμου, που δεν 

επιδιώκει την επαφή με τους άλλους ανθρώπους και τη δημιουργία φιλικών σχέσεων, και 

μη έχοντας το κίνητρο δεν ανταποκρίνεται στη βλεμματική επαφή και το άγγιγμα. Από την 

άλλη, υπάρχουν άτομα στο φάσμα που θέλουν να προσεγγίσουν τους άλλους, όμως συχνά 

χρησιμοποιούν μη αποδεκτές συμπεριφορές, αγνοώντας τους τυπικούς κοινωνικούς 

κώδικες και τα συναισθήματα του συνομιλητή τους (Jordan, 2000· Attwood, 1998· 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2004· Βογινδρούκας, & Sherratt, 2008). 
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 Το κομμάτι που αφορά την επικοινωνία έχει επίσης διαβαθμίσεις. Συγκεκριμένα, 

υπάρχουν άτομα στο φάσμα που δεν έχουν αναπτύξει καθόλου τη λεκτική επικοινωνία, 

έως και άλλα που μοιάζουν σχετικά επιδέξια σε αυτήν, αφού μπορούν να φτιάχνουν 

προτάσεις και ο λόγος τους ακολουθεί την δομή της γλώσσας. Παρόλα αυτά, είναι 

σημαντικό να σημειωθεί πως «όλα τα αυτιστικά παιδιά πάσχουν από διαταραχή της 

επικοινωνίας» (Jordan, 2000, σ. 55).  Ως επί τω πλείστον, άτομα με αυτισμό μπορούν να 

επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους στους άλλους, αλλά έχουν σοβαρή δυσκολία στο να 

μοιράζονται τις σκέψεις, τις απόψεις και τα συναισθήματά τους. Εκείνοι που έχουν 

καταφέρει να αναπτύξουν το λόγο τους σε ικανοποιητικά επίπεδα δυσκολεύονται στον 

σχολιασμό, στην πραγματολογία, στην προσωδία, την κατανόηση του χιούμορ και της 

μεταφορικής χρήσης του λόγου (Attwood, 1998· Βογινδρούκας, & Sherratt, 2008). 

 Προκειμένου να αντισταθμιστούν οι δυσκολίες στους τομείς της κοινωνικότητας 

και της επικοινωνίας, επιστρατεύονται διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Μολονότι, η 

έννοια της «θεραπείας» στο αυτισμό δεν αποτελεί συνώνυμο της ίασης και της οριστικής 

εξάλειψης της αυτιστικής συμπτωματολογίας, υπάρχουν προγράμματα που είναι πολλά 

υποσχόμενα και βοηθούν στην ανάπτυξη των στοχευόμενων δεξιοτήτων (Χιόνη, 2017). 

Ανάμεσα σε αυτές τις μεθόδους, βρίσκεται και η θεραπεία μέσω της μουσικής ή αλλιώς 

«μουσικοθεραπεία». 

 Η θεραπευτική παρέμβαση μέσω της μουσικής είναι μια ολιστική προσέγγιση, η 

οποία απευθύνεται στο άτομο ως σύνολο και στοχεύει στην ενίσχυση διαφόρων 

ικανοτήτων. Ειδικότερα στον αυτισμό υπάρχει πληθώρα ερευνών, που μελετά τα 

ευεργετικά αποτελέσματα της μουσικής στα παιδιά στο φάσμα. Συγκεκριμένα, προωθείται 

η κοινωνική αλληλεπίδραση και ανταπόκριση μέσα από το βλέμμα, τη μίμηση και την 

εναλλαγή σειράς (Finnigan, & Starr, 2010· Gawlick, 2016), καλλιεργείται η 

συναισθηματική έκφραση (Kim, et al., 2009) και η συμπερίληψη σε μια κοινωνική ομάδα 
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(Kern, et al., 2007· Κατσούγκρη, 2014). Ακόμη, ενισχύονται οι κινητικές, οι γνωστικές, οι 

αντιληπτικές και οι μιμητικές ικανότητες (Βιολάρη, & Γιαννάκου, 2012· Shore, & Rastelli, 

2006), και συγχρόνως, στοχεύεται τόσο η ικανότητα λεκτικής επικοινωνίας (Vaiouli, & 

Andreou, 2017) όσο και η ανάπτυξη μη λεκτικής επικοινωνίας μέσω χειρονομιών (Gold, et 

al., 2006). Επιπλέον, βελτιώνεται η εστίαση της προσοχής και η αμοιβαιότητα (LaGasse, 

2017). Ο συνδυασμός των μουσικών δραστηριοτήτων με το τραγούδι ενθαρρύνουν την 

κοινωνική χειρονομία και τη βλεμματική επαφή (Paul, et. al., 2015), ενώ όπου 

προβλέπεται και κίνηση υπάρχει θετική επίδραση στην αισθητικοκινητική ανάπτυξη 

(Κατσούγκρη, 2014) και βοηθά στη μείωση της επιθετικής και της μη επιθυμητής 

συμπεριφοράς των παιδιών με αυτισμό (See, 2012). Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι ένα πρόγραμμα αποτελούμενο από μουσικές δραστηριότητες κρίνεται 

απαραίτητο για την ενίσχυση των παραπάνω δεξιοτήτων.  

 Η παρούσα ερευνητική εργασία είχε ως στόχο να διερευνήσει εάν ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με μουσικές δραστηριότητες είναι σε θέση να ενισχύσει τις ικανότητες παιδιών 

με αυτισμό ως προς την κοινωνική αλληλεπίδραση. Προκειμένου να εξεταστεί αυτό το 

θέμα και να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα, θα πρέπει αρχικά να απαντηθούν τα 

ερευνητικά ερωτήματα, που τέθηκαν στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου. 

 Αναλυτικότερα, για να απαντηθεί το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, που σχετίζεται με 

τη διάφορα της επίδοσης των παιδιών κατά την αρχική και την τελική αξιολόγηση, θα 

πρέπει να εξεταστούν τα συνολικά αποτελέσματα τους όπως παρουσιάζονται στα 

γραφήματα 13 – 18. Το εργαλείο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης για παιδιά με αυτισμό 

στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων, που χρησιμοποιήθηκε στην αρχή και στο τέλος 

του προγράμματος, εξέτασε συνολικά 9 κατηγορίες ικανοτήτων: την εγγύτητα, τη 

βλεμματική επαφή, την παράλληλη δραστηριότητα, την κοινωνική ανταπόκριση, την 
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κοινωνική πρωτοβουλία, την εναλλαγή σειράς, τους κανόνες, την αμοιβαιότητα-μοίρασμα 

και την προσαρμογή στις αλλαγές.  

 Από τα αποτελέσματα, που προέκυψαν, φάνηκε πως και τα τρία παιδιά του 

δείγματος σημείωσαν θετική/ανοδική πορεία στις περισσότερες από αυτές. Πιο 

συγκεκριμένα, η Σοφία κατάφερε να ανταποκριθεί θετικά με έστω και μικρή πρόοδο 

ακόμα και στους τομείς της κοινωνικής πρωτοβουλίας και των κανόνων, που φάνηκε πως 

αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Συγχρόνως, οι επιδόσεις της στην παράλληλη 

δραστηριότητα και την προσαρμογή διπλασιάστηκαν, ενώ μεγάλη άνοδος υπήρξε στην 

εναλλαγή της σειράς και στη βλεμματική επαφή (Finnigan & Starr, 2010· Gawlick, 2016), 

της τάξεως του 1 βαθμού (Γραφήματα 13 & 14). Στην περίπτωση του Γιάννη, η ενίσχυση 

των παραπάνω δεξιοτήτων σημειώθηκε με πιο αργό ρυθμό και παρατηρήθηκε μεγαλύτερη 

εξέλιξη όσον αφορά την εγγύτητα και τις προσαρμοστικές ικανότητες. Όπως και με τη 

Σοφία, έτσι και ο Γιάννης εμφάνισε το χαμηλότερο σκορ στην κοινωνική πρωτοβουλία και 

τους κανόνες, μειώνοντας το ήδη χαμηλό 0,33 στο 0 κατά την επαναξιολόγηση 

(Γραφήματα 15 & 16). Από την άλλη, ο Παναγιώτης ήταν εκείνος, που από την αρχή είχε 

τα πιο υψηλά αποτελέσματα, ωστόσο, παρέμεινε σταθερός στη βαθμολόγησή του σε 4 από 

τις 9 ικανότητες. Στις δεξιότητες της κοινωνικής πρωτοβουλίας και την προσαρμογής 

παρουσίασε τη σημαντικότερη βελτίωση, ενώ ως προς την αμοιβαιότητα και το μοίρασμα 

εμφάνισε μια σχετική μείωση κατά την επαναξιολόγηση (Γραφήματα 17 & 18).  

 Για την κατάλληλη εξέταση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, που είχε στόχο 

την ενίσχυση της κοινωνικής ανταπόκρισης, καλό είναι να εξεταστούν οι παρακάτω 

τομείς: η βλεμματική επαφή, η κοινωνική ανταπόκριση και η εναλλαγή της σειράς, καθώς 

επίσης χρήσιμα είναι και τα αποτελέσματα από την διαμορφωτική αξιολόγηση. Τα παιδιά 

ανταποκρίθηκαν θετικά και πέτυχαν σημαντική βελτίωση των ικανοτήτων τους, αφού 

σημειώθηκε αύξηση στο χρόνο και τη συχνότητα του βλέμματος τους προς τους άλλους 
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και συνήθως μπορούν να στρέψουν το βλέμμα και το πρόσωπο τους προς το άτομο που 

τους μιλά. Αρχίζοντας από τη Σοφία, μέσα στη διάρκεια του προγράμματος κατάφερε να 

ενισχύσει την ικανότητα να εστιάζει στους άλλους με το βλέμμα της ανεβάζοντας τη 

βαθμολογία της από 0,62 σε 1,75 κατά την τελική αξιολόγηση (Γράφημα 13). Το 

αντίστοιχο σκορ για τη βλεμματική επαφή στη διαμορφωτική αξιολόγηση δηλώνει πως η 

Σοφία έκανε κατάλληλη χρήση της βλεμματικής επαφής «μερικές φορές» (Γράφημα 1). 

Στην κοινωνική ανταπόκριση, από τους 0,13 βαθμούς ανήλθε στους 0,83, καθώς φαίνεται 

να αναδύει αυτήν την ικανότητα (Γράφημα 13). Μέσα από τη διαμορφωτική αξιολόγηση 

παρατηρήθηκε πως το επίπεδο της ανταπόκρισης στο άκουσμα του ονόματος της ήταν 

«σπάνιο» (Γράφημα 1). Όμως, η λεκτική της ανταπόκριση στις συναντήσεις ήταν πολύ πιο 

ανεβασμένη, δηλαδή επεδίωκε «συχνά» να μιλά και να τραγουδά (Γράφημα 3). Επιπλέον, 

ανταποκρινόταν στις απλές λεκτικές εντολές «μερικές φορές» (Πίνακας 5). Όσον αφορά 

τις οδηγίες, γενικά τα παιδιά ανταποκρίνονταν καλύτερα σε γνωστές οδηγίες, κυρίως όταν 

συνοδεύονταν από οπτικοποιημένο υλικό με εικόνες. Κατά την εναλλαγή σειράς, η Σοφία 

κατόρθωσε να ανεβάσει την ικανότητα της από 0,5 σε 1,5 (Γράφημα 14). Μέσα από αυτήν 

την εναλλαγή απευθυνόταν έως «μερικές φορές» προς τους άλλους (Γράφημα 1), ενώ 

μπορούσε να ζητά κάτι με υψηλότερο σκορ το «συχνά» κατά τα μέσα του προγράμματος. 

Παράλληλα, μπορούσε να επιλέξει κάτι που προτιμά «συχνά» χρησιμοποιώντας αρχικά τη 

δήξη των εικόνων και σταδιακά τη λεκτική επικοινωνία (Γράφημα 3). Η Σοφία, αν και 

αρχικά δεν έλεγε πολλές λέξεις, και πόσο μάλλον καθαρά, στη συνέχεια κατάφερε να 

αυξήσει το εκφραστικό της λεξιλόγιο. Μέσα από το τραγούδι, προσπαθούσε να μιμηθεί ότι 

ακούει, ένα είδος «ηχομίμητης» ομιλίας και σε δεύτερο χρόνο, παρήγαγε τη λέξη/φράση 

πιο καθαρά. 

 Συνεχίζοντας με τον Γιάννη, παρατηρήθηκε μια σχετική μεταβολή στη χρήση της 

βλεμματικής επαφής, όπου από 1,5 αναδύθηκε σε 1,75 (Γράφημα 15). Στη διάρκεια των 
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εβδομαδιαίων συναντήσεων σημείωσε ανοδική πορεία από «σχεδόν σπάνια» μέχρι 

περισσότερο από «μερικές φορές» (Γράφημα 5). Στην κοινωνική ανταπόκριση επέτυχε, 

επίσης, σχετική πρόοδο από 0,97 σε 1 (Γράφημα 15), παρόλο που η ανταπόκριση στο 

όνομά του ήταν «σπάνια» (Γράφημα 5), δεν ανταποκρίθηκε «καθόλου/ποτέ» στη λεκτική 

οδό (Γράφημα 7), όμως ανέπτυξε την ικανότητα της μίμησης, ακολουθώντας τους άλλους 

μέσα από το παιχνίδι με τα μουσικά όργανα, αντιγράφοντας τον ρυθμό. Στην κατανόηση 

απλών εντολών, ιδίως όταν συνοδεύονταν από χειρονομίες και νοήματα, έδωσε καλύτερα 

αποτελέσματα (Gold, et al., 2006) καθώς είχε ανταπόκριση «σπάνια/μερικές φορές», όπως 

δείχνει το γράφημα 6. Επιπροσθέτως, η εναλλαγή σειράς δεν είχε ουσιαστική διαφορά και 

από 1,5 ανήλθε σε 1,57 (Γράφημα 16). Ούτε και μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

υπήρξε ιδιαίτερη ανταπόκριση, καθώς ο Γιάννης «σπάνια» απευθυνόταν προς τους άλλους 

με μη λεκτικούς τρόπους (Γράφημα 5), και δεν έμπαινε στη διαδικασία να ζητήσει κάτι ή 

να επιλέξει «σχεδόν ποτέ» (Γράφημα 7). 

 Τέλος, ο Παναγιώτης παρέμεινε σταθερός στο 1,75 για τη βλεμματική επαφή 

(Γράφημα 17), η οποία διαμορφώνεται σε «μερικές φορές» από την διαμορφωτική 

αξιολόγηση (Γράφημα 9). Για την κοινωνική ανταπόκριση η διαφορά ήταν επίσης μικρή 

και έτσι από 1,44 ανέβηκε σε 1,55 (Γράφημα 17). Αναλύοντας, αυτά τα αποτελέσματα, 

παρότι ανταποκρινόταν στο όνομά του μόλις «μερικές φορές» (Γράφημα 9), στην 

κατανόηση των απλών εντολών και απόκριση μέσω ομιλίας και τραγουδιού ανέρχεται από 

«σχεδόν πάντα» σε «πάντα» (Γραφήματα 10 & 11). Παρότι, εκείνος είχε λόγο από την 

αρχή του προγράμματος, ξεκίνησε να κάνει μεγαλύτερες προτάσεις με πιο σωστή δομή. 

Βαθμιαία αύξηση υπήρξε και στην εναλλαγή της σειράς από το αρχικό 1,5 σε 1,71 

(Γράφημα 18). Εδώ τα αποτελέσματα του ήταν πολύ υψηλά, εφόσον απευθύνεται λεκτικά 

«σχεδόν πάντα» προς τους άλλους (Γράφημα 9), κάνει τις επιλογές που θέλει λεκτικά και 

με τη δήξη και θα ζητήσει «πάντα» ότι επιθυμεί (Γράφημα 11). 
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 Αξίζει να σημειωθεί πως με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι σε όλα τα παιδιά υπήρξε θετική αύξηση των εξεταζόμενων 

δεξιοτήτων. Ως απόρροια αυτού, συμπεραίνουμε ότι πράγματι ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα μουσικών δεξιοτήτων είναι ικανό να ενισχύσει την κοινωνικά αλληλεπίδραση 

στα παιδιά, που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Αν και το δείγμα της έρευνας ήταν 

αρκετά περιορισμένο, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης συνάδουν με εκείνα των 

προηγούμενων μελετών, που αναφέρθηκαν παραπάνω (Gold, et al., 2006· Kern, et al., 

2007· Kim, et al., 2009· Finnigan, & Starr, 2010· Κατσούγκρη, 2014· Βιολάρη, & 

Γιαννάκου, 2012· Shore, & Rastelli, 2006· Vaiouli, & Andreou, 2017· Paul, et. al., 2015· 

Gawlick, 2016· See, 2012· LaGasse, 2017). 

 Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα είχε και ορισμένους περιορισμούς. Ο πρώτος 

περιορισμός σχετίζεται με το φύλλο καταγραφής της διαμορφωτικής αξιολόγησης, το 

οποίο είναι προϊόν της ερευνήτριας. Δεν αποτελεί μέρος κάποιου σταθμισμένου εργαλείου, 

αλλά περιλαμβάνει τομείς, οι οποίοι επιλέχθηκαν, με σκοπό να παρατηρούνται σταθερά σε 

κάθε συνάντηση συγκεκριμένες συμπεριφορές των παιδιών. Έναν δεύτερο περιορισμό 

αποτελεί το γεγονός ότι το δείγμα ήταν αρκετά μικρό, καθώς αποτελούνταν μόλις από μια 

ομάδα τριών παιδιών. Παρότι, η παρούσα μελέτη μπορεί να προστεθεί στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία, δεν είναι ικανή να δώσει γενικευμένα συμπεράσματα στο αντικείμενο της 

έρευνας. Ταυτοχρόνως, υπήρχε περιορισμός στο χρονικό περιθώριο του προγράμματος, 

που πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα διάστημα περίπου 5 μηνών. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα, μετά τις βασικές συναντήσεις της εκπαίδευσης, να γίνει μόνο μια συνάντηση 

για τελική αξιολόγηση, χωρίς τη δεύτερη/επαναληπτική, όπως συνέβη κατά την αρχική 

αξιολόγηση. Συνάμα, η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια του προγράμματος, θα μπορούσε να 

δώσει και πιο ασφαλή συμπεράσματα, σχετικά με τα ευρήματα της μελέτης. Ενώ, 

παράλληλα, μέσα στο κομμάτι των περιορισμών, θα πρέπει να αναφερθεί και η απειρία της 
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ερευνήτριας και των εθελοντών, που έλαβαν μέρος ως εξεταστές στην αρχική και τελική 

αξιολόγηση, σε επίπεδο έρευνας. 

 Μελλοντικά, θα ήταν χρήσιμο να επαναληφθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τη 

συμμετοχή μεγαλύτερου δείγματος παιδιών και για περισσότερο χρονικό διάστημα, 

προκειμένου να εξαχθούν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Ακόμη, καλό θα ήταν να  

διερευνηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις, που μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα μουσικών 

δραστηριοτήτων σε παιδιά με αυτισμό. Επιπροσθέτως, θα μπορούσαμε να προτείνουμε να 

γίνει μια μελέτη, που να περιλαμβάνει παιδιά μικρότερης ηλικίας, περίπου 18-24 μηνών, 

προκειμένου να αποδειχτεί η χρησιμότητα των μουσικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

για στην ανάπτυξη του λόγου, της επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ήδη 

από την πρώτη στιγμή, που παρουσιάζεται κάποια καθυστέρηση σε αυτούς τους τομείς. 

 Η παρούσα ερευνητική δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι το έναυσμα για την 

περαιτέρω μελέτη και αξιοποίηση της ευεργετικής επίδρασης της μουσικής σε διάφορους 

γνωστικούς και αναπτυξιακούς τομείς, και τη δόμηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

που προωθούν την εξέλιξη των δεξιοτήτων σε παιδιά με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 
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M-CHAT 
 
Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα σημειώνοντας το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ, αναφορικά με το πώς ακριβώς είναι και 
συμπεριφέρεται συνήθως το παιδί σας. Παρακαλώ προσπαθείστε να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση. Αν μια 
συμπεριφορά του παιδιού δεν παρατηρείται συχνά (δηλαδή αν την έχετε παρατηρήσει μόνο μια ή δυο φορές), 
παρακαλώ απαντήστε σαν το παιδί σας να MHN την έχει εμφανίσει ποτέ. 
 
Όνομα______________________________________________ Ηλικία___________ Ημερομηνία____________ 

1. Του αρέσει να το κουνάτε και να το παίζετε στα γόνατά σας ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

2. Ενδιαφέρεται για άλλα παιδάκια ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

3. Του αρέσει να σκαρφαλώνει σε πράγματα, όπως πχ σε σκάλες ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

4. Του αρέσει να παίζετε κρυφτό και «κου-κου-τσα / ι-τά»; ( πχ κλείνεις τα μάτια με τα χέρια 
και μετά τα ανοίγεις ξαφνικά ή κρύβεσαι και εμφανίζεσαι ξαφνικά) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

5. Παρατηρήσατε αν το παιδί σας προσποιείται, πχ, να κάνει πως μιλά στο τηλέφωνο ή ότι 
προσέχει μια κούκλα ή να υποκρίνεται άλλα πράγματα ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

6. Το παιδί σας χρησιμοποιεί τον δείκτη του χεριού του, για να ζητήσει κάτι; ΝΑΙ ΟΧΙ 

7. Το παιδί σας χρησιμοποιεί τον δείκτη του χεριού του, για να 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάτι; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

8. Μπορεί το παιδί σας να παίζει κανονικά με μικρά παιχνίδια (πχ αυτοκίνητα, τουβλάκια) 
χωρίς απλά να τα βάζει στο στόμα, να τα στριφογυρίζει ή να του πέφτουν; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

9. Φέρνει αντικείμενα σε σας (τον γονέα) για να σας δείξει κάτι ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

10. Σας κοιτάει στα μάτια για περισσότερο από ένα-δύο δευτερόλεπτα; ΝΑΙ ΟΧΙ 

11. Μήπως το παιδί σας φαίνεται να είναι υπερευαίσθητο στον θόρυβο; (πχ κλείνει τα αυτιά 
του με τα χέρια ; ) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

12. Σας χαμογελά βλέποντας το πρόσωπό σας ή όταν του χαμογελάτε ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

13. Σας μιμείται; (πχ αν του κάνετε μια γκριμάτσα, το παιδί σας θα την μιμηθεί;) ΝΑΙ ΟΧΙ 

14. Ακούει στο όνομά του/της όταν το φωνάζετε ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

15. Αν του δείξετε ένα παιχνίδι στην άλλη άκρη του δωματίου, θα το κοιτάξει ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

16. Το παιδί σας περπατάει ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

17. Κοιτάει πράγματα που κοιτάτε εσείς ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

18. Μήπως κάνει ασυνήθιστες κινήσεις με τα δάχτυλα κοντά στο πρόσωπό του; ΝΑΙ ΟΧΙ 

19. Δοκιμάζει να σας τραβήξει την προσοχή σε αυτό που κάνει εκείνο ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

20. Σκεφτήκατε ποτέ μήπως είναι κωφό ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

21. Καταλαβαίνει αυτά που λένε οι άλλοι ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

22. Μήπως κάποτε κοιτάει στο κενό ή φαίνεται αφηρημένο χωρίς κανένα λόγο ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

23. Κοιτάζει το πρόσωπό σας για να ελέγξει την αντίδρασή σας 
όταν βρίσκεται αντιμέτωπο με κάτι άγνωστο ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

©Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton 
©Authorized Greek translation by Dr Vasso Papavassiliou, Dr Dimitris Dimitriou -Papavassiliou, Developmental and 
Social Pediatrics Research Center – Cyprus. 
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Λίστα αξιολόγησης της θεραπευτικής παρέμβασης στον  αυτισμό (atec) 

 

Όνομα παιδιού:  

Ημερομηνία γέννησης:  

Ηλικία:  

Η φόρμα συμπληρώθηκε από:  

 

 

Παρακαλώ απαντήστε πόσο αληθεύει  η κάθε πρόταση: 

 

I. Λόγος/Ομιλία /Επικοινωνία: 

 Δεν αληθεύει Σχεδόν αληθεύει Αληθεύει πολύ 

1. Γνωρίζει το όνομά του    

2. Ανταποκρίνεται στο «όχι» ή 

στο «Σταμάτα» 

   

3. Μπορεί να ακολουθήσει 

κάποιες εντολές 

   

4. Απαντάει μονολεκτικά (Π.χ. 

Όχι, φάω, Νερό, κ.λ.π.) 

   

5. Απαντάει χρησιμοποιώντας 2 

λέξεις (Δεν θέλω, Πάω σπίτι) 

   

6. Απαντάει χρησιμοποιώντας 3 

λέξεις (Θέλω περισσότερο 

γάλα) 

   

7. Κατανοεί 10 ή και 

περισσότερες λέξεις 

   

8. Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4 

ή και περισσότερες λέξεις 

   

9. Εξηγεί τι θέλει    

10. Κάνει ερωτήσεις που έχουν 

συγκεκριμένο νόημα 
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11. Η ομιλία του βγάζει νόημα    

12. Χρησιμοποιεί συχνά μερικές 

επιτυχημένες προτάσεις 

   

13. Διατηρεί το διάλογο σε 

αρκετά καλό επίπεδο 

   

14. Επικοινωνεί σύμφωνα με 

την ηλικία του/της 

   

 

II. Κοινωνικότητα: 

 Δεν αληθεύει Σχεδόν αληθεύει Αληθεύει πολύ 

1. Μοιάζει να βρίσκεται σε ένα 

κέλυφος/ Δεν προσεγγίζεται 

εύκολα 

   

2. Αγνοεί τους άλλους ανθρώπους    

3. Δείχνει λίγη ή καθόλου 

προσοχή όταν του απευθύνεσαι 

   

4. Μη συνεργάσιμος    

5. Δεν διατηρεί βλεμματική 

επαφή 

   

6. Προτιμά να μένει μόνος/η 

του/της 

   

7. Δεν δείχνει τρυφερότητα    

8. Δεν χαιρετάει του γονείς 

του/της 

   

9. Αποφεύγει την επαφή με τους 

άλλους 

   

10. Δεν μιμείται    

11. Δεν του/της αρέσει να τον/την 

κρατούν ή να τον/την 

αγκαλιάζουν 

   

12. Δεν του αρέσει να μοιράζεται 

ή να παρουσιάζει 
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13. Δεν λέει «γεια»    

14. Είναι ιδιότροπος/η , δεν είναι 

υπάκουος/η 

   

15. Έχει εκρήξεις θυμού    

16. Δεν έχει φίλους    

17. Σπάνια γελάει    

18. Μένει απαθής στα 

συναισθήματα των άλλων 

   

19. Δεν ενδιαφέρεται να γίνει 

αρεστός/η 

   

20. Αδιαφορεί όταν αποχωρίζεται 

τους γονείς του/της 

   

 

III. Αισθητηριακή /Γνωστική  Επίγνωση: 

 Δεν αληθεύει Σχεδόν αληθεύει Αληθεύει πολύ 

1. Ανταποκρίνεται στο όνομά του    

2. Ανταποκρίνεται στον έπαινο    

3. Βλέπει προς τους ανθρώπους 

και τα ζώα 

   

4. Παρατηρεί εικόνες, 

φωτογραφίες, παρακολουθεί 

τηλεόραση 

   

5. Σχεδιάζει, χρωματίζει    

6. Παίζει με παιχνίδια    

7. Κάνει φυσιολογικές εκφράσεις 

προσώπου 

   

8. Κατανοεί ιστορίες από την 

τηλεόραση 

   

9. Κατανοεί όταν του εξηγούν    

10. Έχει επίγνωση του 

περιβάλλοντος 

   

11. Έχει επίγνωση του κινδύνου    
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12. Έχει φαντασία    

13. Παίρνει πρωτοβουλίες    

14. Ντύνεται μόνος/η του/της    

15. Εκδηλώνει περιέργεια/ 

ενδιαφέρον 

   

16. Είναι τολμηρός/ εξερευνάει    

17. Όχι εκκεντρικός 

/συνηθισμένος 

   

18. Κοιτάει εκεί που κοιτάνε οι 

άλλοι 

   

 

IV. Αισθητηριακή /Γνωστική  Επίγνωση: 

 Δεν υπάρχει 

πρόβλημα 

Μικρό 

πρόβλημα 

Μέτριο 

πρόβλημα 

Σοβαρό 

πρόβλημα 

1. Βρέχει το κρεβάτι     

2. Βρέχει το εσώρουχο/την πάνα 

του/της 

    

3. Λερώνει το εσώρουχο/την 

πάνα του/της 

    

4. Διάρροια     

5. Δυσκοιλιότητα     

6. Προβλήματα ύπνου     

7. Τρώει πολύ/λίγο     

8. Εξαιρετικά περιορισμένο 

διαιτολόγιο 

    

9. Υπερκινητικός/ή     

10. Ληθαργικός/ή     

11. Αυτοτραυματίζεται     

12. Τραυματίζει άλλους     

13. Προκαλεί ζημιές     

14. Έχει ευαισθησία στους ήχους     

15. Είναι ανήσυχος/η ή     
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φοβισμένος/η 

16. Δείχνει δυστυχισμένος/η/ 

Κλαμένος/η 

    

17. Επιληπτικές κρίσεις     

18. Ψυχαναγκαστικός/εμμονικός 

λόγος 

    

19. Αυστηρή ρουτίνα     

20. Φωνάζει ή ουρλιάζει     

21. Απαιτεί κοινοτυπία/ 

ομοιότητα 

    

22. Είναι συχνά ταραγμένος     

23. Ανθεκτικός στον πόνο     

24. «Κολλάει» με συγκεκριμένα 

αντικείμενα ή θέματα 

    

25. Επαναλαμβάνει κινήσεις –

στερεοτυπίες (Π.χ.ρυθμικές 

κινήσεις) 
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Φύλλο Εβδομαδιαίας Παρατήρησης 

Ημερομηνία: 

Όνομα παιδιού:         Ηλικία: 

Εβδομαδιαία Αξιολόγηση 

Ερωτήσεις: Ποτέ             Πάντα Πως; Σχόλια 

1. Έχει βλεμματική 

επαφή; 

 

 

1     2     3     4      5 

  

2. Ανταποκρίνεται στο 

όνομά του (γυρίζει 

κεφάλι, απαντάει, 

δείχνει ότι ακούει); 

1     2     3     4      5 

  

3. Απευθύνεται σε 

κάποιον άλλο (λεκτικά 

ή μη λεκτικά πχ. 

Τραβώντας τον από το 

χέρι); 

1     2     3     4      5 

  

4. Μοιράζεται αντικείμενα 

με τους άλλους όταν 

του/της ζητηθεί; 

1     2     3     4      5 

  

5. Μοιράζεται αντικείμενα 

με τους άλλους με δική 

του/της πρωτοβουλία; 

1     2     3     4      5 

  

6. Καταλαβαίνει απλές 

εντολές (πάρε, δώσε, 

δείξε); 

1     2     3     4      5 

  

7. Μιλά ή τραγουδά κατά 

τη διάρκεια του 

προγράμματος; 

1     2     3     4      5 

  

8. Εκφράζει προτίμηση 

όταν του δίνεται η 
1     2     3     4      5 
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επιλογή; 

9. Μπορεί να ζητήσει κάτι 

που θέλει (παιχνίδι, 

μουσικό όργανο κτλ); 

1     2     3     4      5 

  

10. Μπορεί να δηλώσει 

άρνηση; 

 

1     2     3     4      5 

  

11. Μπορεί να τραβήξει 

την προσοχή κάποιου 

που βρίσκεται κοντά 

του/της; 

1     2     3     4      5 

  

12. Μπορεί να τραβήξει 

την προσοχή κάποιου 

που βρίσκεται μακριά; 

1     2     3     4      5 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


