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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ο απηηζκφο απνηειεί έλα θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο δσήο γηα ην νπνίν έρνπλ αλαπηπρζεί 

πνηθίιεο παξεκβαηηθέο κέζνδνη. Οη κέζνδνη έρνπλ σο ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο δσήο 

ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ αιιά παξάιιεια θαη ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, 

παξέρνληάο ηνπ κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ επθαηξία λα θαιιηεξγήζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

ηθαλφηεηεο θαη ηαπηφρξνλα λα αλαπηχμεη λέεο. Σν δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ξφιν ζηηο 

παξεκβαηηθέο απηέο κεζφδνπο θαηέρεη ην παηρλίδη. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ην παηρλίδη 

αμηνπνηεζεί κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ζπληζηά κία ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. ηελ παξνχζα έξεπλα ζηφρνο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν γίλεηαη 

ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, κε βάζε 

ηελ άπνςε επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο αιιά θαη γνλέσλ νη νπνίνη έρνπλ παηδηά κε 

απηηζκφ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε θαη αλάιπζε εξσηεκαηνινγίνπ κε 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θιίκαθαο Likert, ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο 80 

επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο θαζψο θαη 80 γνλείο παηδηψλ κε απηηζκφ. ε κία πξψηε 

αλάιπζε, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη γνλείο ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο φηη ε 

ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ βνεζά ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, 

κε ηηο κφλεο δηαθνξνπνηήζεηο λα πξνθχπηνπλ κε βάζε ην θχιν θαη ην κνξθσηηθφ 

ηνπο επίπεδν. Απφ ηελ άιιε, νη επαγγεικαηίεο ζπκθσλνχλ πσο ε ρξήζε ηνπ 

παηρληδηνχ βνεζά ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

ρσξίο λα δηακνξθψλεηαη θάπνηα δηαθνξά φηαλ ην ζέκα εμεηάδεηαη αλάινγα κε ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σέινο, ζπγθξίλνληαο ηηο απφςεηο ησλ δχν 

νκάδσλ κεηαμχ ηνπο, θάλεθε πσο ζε κεγάιν πνζνζηφ ζπκθσλνχλ κε ην γεγνλφο φηη ε 

ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ βνεζά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ, ελψ παξάιιεια, παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλα ζεκεία φπνπ νη απφςεηο ηνπο 

δηίζηαληαη.  

 

 

 

Λέξειρ - κλειδιά: απηηζκφο, παηγληνζεξαπεία, θνηλσληθνπνίεζε, εηδηθή αγσγή, 

εθπαίδεπζε 
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Abstract 

Autism is a part of modern life for which various intervening methods have been 

developed. The methods aim at facilitating the life of the child with autism but also of 

his familiar environment, thus giving him the opportunity to cultivate the existing 

skills and at the same time to develop new ones. His own distinct role in these 

invasive methods is played by the game. In cases where the toy is used appropriately, 

it is a therapeutic approach that acts as a stimulant for the development of 

communication and social skills. The aim of the present study was to investigate the 

use of play in the education and development of children with autism, based on the 

viewpoint of specialists and parents with children with autism. The survey was 

conducted using a Likert closed-ended questionnaire, involving 80 specialists and 80 

parents of children with autism. In a first analysis, according to the results, parents 

agree with each other that the use of the toy helps to educate and develop children 

with autism, with the only variations occurring based on their gender and educational 

level. On the other hand, professionals agree that the use of the game helps in the 

education and development of children with autism without any difference when the 

subject is examined according to their demographic characteristics. Finally, by 

comparing the views of the two groups among themselves, it has been shown that 

they are largely in agreement with the fact that the use of the toy helps in the 

education and development of children with autism and at the same time there have 

been some points where their views differ. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: autism, playtherapy, socialization, special education, education 
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Πξόινγνο 

Ζ επηινγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγηλε κε αθνξκή ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζα 

ζε εηδηθφ ζρνιείν ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηκήκα ζην νπνίν είρα εληαρζεί πεξηιάκβαλε 

ηξεηο καζεηέο θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο ραξαθηεξηδφηαλ απφ δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο 

ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ. πλεξγάζηεθα κε φινπο ηνπο καζεηέο θάλνληαο 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη απνθνκίδνληαο απφ ηνλ θάζε έλα μερσξηζηέο εκπεηξίεο. 

Αθνξκή ηεο έξεπλάο κνπ απνηέιεζε ην γεγνλφο πσο κε έλα απφ απηά ηα παηδηά 

δέζεθα πεξηζζφηεξν. Υαξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ καζεηή ήηαλ φηη αληηκεηψπηδε 

θαλεξφ πξφβιεκα ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα ππφινηπα παηδηά αιιά θαη ζην νκαδηθφ 

παηρλίδη. Γηα ην ιφγν απηφ, ζέιεζα λα επηθεληξσζψ πην πνιχ ζην θνκκάηη ηνπ 

παηρληδηνχ θαηεγνξηνπνηψληαο ηελ εξγαζία κνπ ζηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ.  

Σν δηθφ ηνπο ξφιν ζε απηή ηελ έξεπλα θαηείραλ επαγγεικαηίεο εηδηθήο 

αγσγήο (εηδηθνί παηδαγσγνί, ινγνζεξαπεπηέο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

θπζηνζεξαπεπηέο, ςπρνιφγνη θαη γπκλαζηέο εηδηθήο αγσγήο) αιιά θαη γνλείο νη 

νπνίνη έρνπλ παηδηά κε απηηζκφ. πκπιεξψλνληαο ην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ηνπο δφζεθε, εμεηάζηεθε ε άπνςή ηνπο ζην θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ηνπ 

παηρληδηνχ βνεζάεη ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. 

Σα απνηειέζκαηα ζε έλα πξψην ζηάδην έρνπλ σο ζηφρν λα αλαδείμνπλ ηηο απφςεηο 

θαη ησλ δχν νκάδσλ μερσξηζηά ελψ ζηε ζπλέρεηα ζπγθξίλνληαη αληίζηνηρα κε βάζε 

ηα δεκνγξαθηθά, εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  

Μέζα ζε φια απηά, δελ ζα κπνξνχζα θπζηθά λα παξαιείςσ λα εθθξάζσ ηηο 

επραξηζηίεο κνπ πξνο ηελ επηβιέπνπζα ηεο εξγαζίαο κνπ, θ. Καξηαζίδνπ Λ., 

αλαπιεξψηξηα ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαζψο θαη πξνο ηελ ζπλεμεηάζηξηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, θ. πξηνπνχινπ – Γειιή Υ., επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, γηα ηε ζπλερή θαζνδήγεζε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε, κε ηελ απνπζία ησλ νπνίσλ ε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα 

ήηαλ αλέθηθηε. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη 

νπνίνη έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα κε ηε δηθή ηνπο ζέιεζε αιιά θαη ζηελ πξνζθνξά 

βνήζεηαο φζνλ αθνξά ηε δηαλνκή θαη ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 
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                                                        Δηζαγσγή 

Ο απηηζκφο απνηειεί κηα δηαηαξαρή ε νπνία εκθαλίδεηαη θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία, ελψ ζπκπηψκαηά ηεο είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ αθφκε θαη ζηε βξεθηθή 

ειηθία. Οη επηπηψζεηο ηεο δηαηαξαρήο είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξέο θαη δχλαηαη λα 

επεξεάζνπλ πνιιαπινχο αλαπηπμηαθνχο ηνκείο ηνπ παηδηνχ. Σα εκπφδηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ επηθνηλσληαθφ ηνκέα, ηνλ θηλεηηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ, ελψ νη 

φπνηεο δπζθνιίεο αιιειεπηδξνχλ, δεκηνπξγψληαο έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν θιίκα γηα ην 

παηδί (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2005). 

Ο απηηζκφο έρεη απνηειέζεη ζεκείν ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο εξεπλεηέο εδψ θαη 

ρξφληα, γεγνλφο ην νπνίν δε θαίλεηαη λα κεηψλεηαη. Ο ιφγνο είλαη πσο νη Γηαηαξαρέο 

ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ δηέπνληαη απφ πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

εκθαλίδνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη δηαθπκάλζεηο ζε θάζε άηνκν, ελψ παξά 

ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη ηηο δεθάδεο έξεπλεο πνπ γίλνληαη θαηά δηαζηήκαηα, 

δελ έρεη εληνπηζηεί κηα ζεξαπεία γηα ηνλ απηηζκφ ή αθφκε θαη γηα ηα αίηηα πνπ ηνλ 

πξνθαινχλ.  

Παξάιιεια, δηάθνξα παξεκβαηηθά κνληέια, πξνζεγγίζεηο θαη ζεσξίεο έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί ζε παηδηά θαη ελήιηθεο κε απηηζκφ. Απψηεξνο ζθνπφο 

είλαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπο, λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

ηνπο γχξσ ηνπο αιιά θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πην αλεμάξηεηα ζηα 

πιαίζηα κηαο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 

Μηα κέζνδνο ε νπνία φιν θαη ζπρλφηεξα έξρεηαη ζην πξνζθήλην πξνο 

αμηνπνίεζε ζηα πιαίζηα ησλ Γηαηαξαρψλ ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ, είλαη ε ρξήζε 

ηνπ παηρληδηνχ θαη δε, ηνπ νκαδηθνχ. Σν παηρλίδη απνηειεί κηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

γηα ηα παηδηά θαη κέζα απφ απηή δηαζθεδάδνπλ, γπκλάδνληαη, εληζρχνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο, εμεξεπλνχλ ηνλ θφζκν, καζαίλνπλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα θνηλσληθνπνηνχληαη. 

Λφγσ ησλ παξαπάλσ ζεηηθψλ πηπρψλ ηνπ παηρληδηνχ, απηφ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε 

παηδηά κε απηηζκφ σο κηα κέζνδνο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθήο θαη γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα ην νκαδηθφ παηρλίδη, πξνζθέξεη ην φθεινο ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο κε άιια παηδηά, ε νπνία θαη βνεζά ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθφηεηαο 

θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ (Γθαξάλε, 2008). 
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 Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα ζπκβάιιεη κε ηελ έξεπλά ηεο ζηελ 

ζπιινγή απφςεσλ ηφζν απφ επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο (εηδηθνί παηδαγσγνί, 

ινγνζεξαπεπηέο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, θπζηνζεξαπεπηέο, ςπρνιφγνη θαη γπκλαζηέο 

εηδηθήο αγσγήο) φζν θαη απφ γνλείο παηδηψλ κε απηηζκφ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν 

γίλεηαη ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ.  

ην ζχλνιφ ηεο ε εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ κέξνο 

θαζψο θαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο. ην ζεσξεηηθφ κέξνο αλαιχνληαη νη Γηαηαξαρέο ηνπ 

Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ θαη ην παηρλίδη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη αξρηθά, νη θπξηφηεξεο αιιαγέο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ πέκπηε έθδνζε 

ηνπ DSM φζνλ αθνξά ζηε δηάγλσζε ησλ Γηαηαξαρψλ Φάζκαηνο Απηηζκνχ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ θαη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Αθνινπζεί ν ξφινο ηνπ παηρληδηνχ θαη νξηζκέλεο απφ ηηο πην γλσζηέο ζεσξίεο ηνπ, ηα 

δηάθνξα είδε ηνπ ζηελ εηδηθή αγσγή ελψ γίλεηαη θαη αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο 

παηγληνζεξαπείαο θαη ζην πφζν επεξγεηηθή είλαη ηφζν γηα ην ίδην ην παηδί φζν θαη γηα 

ηνπο γνλείο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ παηρληδηνχ ζηελ 

πνιχπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ζηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο, ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εηδηθή αγσγή θαη νη δπζθνιίεο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη 

αληηκέησπν έλα παηδί κε απηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Αθφκε, 

πεξηγξάθεηαη ην νκαδηθφ παηρλίδη θαη ε ζπλδξνκή ηνπ ζηα παηδηά κε απηηζκφ θαη 

θπξηφηεξα ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Σέινο, αλαθέξνληαη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα αληιήζεη έλα παηδί κε απηηζκφ κέζσ ηνπ νκαδηθνχ 

παηρληδηνχ, νξηζκέλεο κέζνδνη πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

παηρληδηνχ παηδηψλ κε απηηζκφ αιιά θαη ην πψο πξέπεη λα πξάηηεη έλαο εθπαηδεπηηθφο 

ψζηε λα δηεπθνιχλεη έλα παηδί κε απηηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα παίμεη. Έπεηηα, ζην 

δεχηεξν θεθάιαην αθνινπζεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο κε ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. 

ην θεθάιαην απηφ, αλαιχνληαη ε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή, νη ζπκκεηέρνληεο, ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ε παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. ην ηξίην θεθάιαην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην εξεπλεηηθφ 

κέξνο εμίζνπ, γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ην ζρεηηθφ 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα. θνπφο ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο 

ήηαλ λα απαληεζνχλ ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ θαηαγξαθή 
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ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ 

ησλ επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο πάλσ ζην ίδην ζέκα. Έπεηηα, αθνινπζεί ε 

δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν δηαθνξνπνηείηαη ε άπνςε ησλ γνλέσλ αλάινγα κε ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν αιιά θαη ην θαηά 

πφζν δηαθνξνπνηείηαη ε άπνςε ησλ επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο κε βάζε εμίζνπ ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σέινο, γίλεηαη ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο κε ζηφρν λα εξεπλεζεί εάλ δηαθέξνπλ νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. χκθσλα κε 

φζα έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα, νη απφςεηο ησλ γνλέσλ δηαθέξνπλ ειάρηζηα φηαλ 

απηέο βαζίδνληαη ζηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ελψ πεξηζζφηεξεο δηαθνξέο 

παξνπζηάδνληαη κε βάζε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. Αληίζεηα, νη απφςεηο ησλ 

επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο δελ δηαθνξνπνηνχληαη, ελψ παξάιιεια, νη απφςεηο 

ησλ δχν νκάδσλ ζπγθξηηηθά κεηαμχ ηνπο εκθαλίδνπλ θάπνηεο δηαθνξέο ζε νξηζκέλα 

ζεκεία. ην αθφινπζν θεθάιαην πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα – ζπδήηεζε κε 

ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ ππάξρνπζα εξεπλεηηθή 

βηβιηνγξαθία, νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο, πξνηάζεηο αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο ελψ παξάιιεια ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαζψο 

θαη ην παξάξηεκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 

Γηαηαξαρέο ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνύ θαη Παηρλίδη 

1.1 Δηζαγσγηθά 

Ο απηηζκφο, γλσζηφο θαη σο απηηζηηθή δηαηαξαρή, εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ Γηαηαξαρψλ ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ ή δηαθνξεηηθά, ΓΦΑ, ζχκθσλα κε ηελ 

ηειεπηαία έθδνζε ηνπ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-

V(American Psychiatric Association, 2013). Ο απηηζκφο απνηειεί κηα δηαηαξαρή ζηελ 

νπνία ηα πξψηα ηεο ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία. 

Παιαηφηεξα, ε δηάγλσζε γηλφηαλ ζηα πξψηα 5 κε 6 ρξφληα ηεο δσήο ελφο παηδηνχ, 

ελψ πιένλ είλαη εθηθηφ λα γίλνπλ αληηιεπηά νξηζκέλα ζπκπηψκαηα, αθφκε θαη απφ 

ηε βξεθηθή ειηθία. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε δηαηαξαρή εκθαλίδεηαη θαη δηαγηγλψζθεηαη θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία, δελ παξακέλεη ζηαηηθή ζε φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ αηφκνπ. 

Αληηζέησο, είλαη ζχλεζεο κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ λα παξνπζηαζηνχλ αιιαγέο ζηα 

ζπκπηψκαηα θαη ζηηο εθδειψζεηο ηεο δηαηαξαρήο θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ εθεβηθή 

ειηθία, φπνπ ην παηδί πεξλά κέζα απφ έληνλεο αιιαγέο ζε ζσκαηηθφ, πλεπκαηηθφ θαη 

λνεηηθφ επίπεδν (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2005). 

 

1.2 Γηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο: ραξαθηεξηζηηθά, ζπκπηώκαηα 

θαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο. 

Με ηελ ηειεπηαία θαη αλαλεσκέλε έθδνζε ηνπ DSM-V, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο αιιαγέο πάλσ ζηε δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ. Οη αιιαγέο 

απηέο εληνπίδνληαη ηφζν ζηελ νλνκαζία-θαηεγνξηνπνίεζε ηεο δηαηαξαρήο, φζν θαη 

ζηε ζπκπησκαηνινγία ηεο θαη ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πνπ αμηνπνηνχληαη. 

Αξρηθψο, παξαηεξείηαη αιιαγή απφ ηελ ηέηαξηε έθδνζε ηνπ DSM ζηελ νλνκαζία 

ησλ δηαηαξαρψλ ζηελ νπνία εκπίπηεη ν απηηζκφο. Μέρξη ηφηε, ν απηηζκφο ελέπηπηε 

ζηελ θαηεγνξία ησλ Γηάρπησλ Αλαπηπμηαθψλ Γηαηαξαρψλ ή δηαθνξεηηθά ΓΑΓ, 

θαζψο ηα ζπκπηψκαηα δελ πεξηνξίδνληαλ ζε έλαλ κφλν αλαπηπμηαθφ ηνκέα ηνπ 

παηδηνχ, αιιά δηαρένληαλ ζε πνιιαπινχο ηνκείο, επεξεάδνληάο ηνπο (Μαγλήζαιεο & 

αγηά, 2014). 
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Ζ νλνκαζία πνπ απνδφζεθε ζηνλ απηηζκφ σο δηαηαξαρή θάζκαηνο, νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ε θιηληθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη δελ είλαη νκνηνγελήο. Απηφ 

ζεκαίλεη απηνκάησο φηη κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ηδηαίηεξα ήπηεο κνξθέο, κε 

νξηζκέλα κφλν απηηζηηθά ζηνηρεία θαη θπζηνινγηθά επίπεδα λνεκνζχλεο, ή αθφκε 

θαη ηδηαίηεξα πςειά, νπφηε θαη γίλεηαη ιφγνο γηα “high functioning autism”, αιιά θαη 

έσο ηδηαίηεξα ζνβαξέο κνξθέο, φπνπ ην παηδί παξνπζηάδεη πνιιά απφ ηα ζπκπηψκαηα 

ηεο δηαηαξαρήο ηαπηφρξνλα θαη ηα νπνία ζπλνδεχνληαη ζπλεζέζηεξα απφ βαξηά 

λνεηηθή πζηέξεζε (Γελά, 2002). 

Κξίλεηαη ζθφπηκν ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί, φηη ε δηάγλσζε ηνπ 

απηηζκνχ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν κε αμηνπνίεζε ηνπ DSM-V φζν θαη κε ην 

ICD (International Classification of Diseases) πνπ εμέδσζε ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO) θαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ 10
ε
  έθδνζή ηνπ (ICD-10). 

Tα δχν απηά εξγαιεία είλαη εμίζνπ αμηφπηζηα, κε ην πξψην λα είλαη πεξηζζφηεξν 

δηαδεδνκέλν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ελψ ην δεχηεξν λα αμηνπνηείηαη 

επξχηεξα ζηελ Δπξψπε. Παξ’φια απηά θαη ηα δχν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ελαιιάμ ελψ θαη ζηα δχν δηαγλσζηηθά εγρεηξίδηα εληνπίδνληαλ ηξεηο θαηεγνξίεο 

δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηηο δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Οη ηξεηο απηέο 

θαηεγνξίεο ζπκπησκάησλ είλαη: 1) Γπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, 2) 

Γπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία, 3) ηεξενηππηθέο, επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ελδηαθέξνληα (Μαγλήζαιεο & αγηά, 2014). 

ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ DSM, ηελ πέκπηε, νη ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

έρνπλ πιένλ ζπκππθλσζεί ζε δχν, κε ηηο δχν πξψηεο, δειαδή ηηο δπζθνιίεο ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία, λα ελζσκαηψλνληαη ζε κία λέα εληαία 

νκάδα πνπ νλνκάδεηαη «πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία» θαη ε ηξίηε 

παξακέλεη σο έρεη (Βαξγηάκε & Εαθεηξίνπ, 2013). 

Όπσο έγηλε ήδε αλαθνξά, κε ηε λέα έθδνζε ηνπ DSM, επήιζε αιιαγή ζηνλ 

φξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο δηαηαξαρέο, ελψ αμηνπνηψληαο ηνλ φξν 

ΓΦΑ, γίλεηαη αλαθνξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα νκάδα ζπκπησκάησλ. Δπηπξνζζέησο, πιένλ ε βαξχηεηα ηεο 

εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηα νπνία θαη ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ελ ζπλερεία, 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο νη νπνίεο θαη κεηξνχληαη κε αμηνπνίεζε ησλ 
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θαηάιιεισλ δεηθηψλ. Έηζη, δηαθξίλνληαη ηξία επίπεδα σο αθνινχζσο (Βαξγηάκε & 

Εαθεηξίνπ, 2013): 

 Δπίπεδν 3: Αλάγθε ηδηαίηεξεο εληζρπκέλεο ππνζηήξημεο. εκαίλεη φηη 

ππάξρνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ επειημία ηνπ 

παηδηνχ. 

 Δπίπεδν 2: Αλάγθε εληζρπκέλεο ππνζηήξημεο. εκαίλεη φηη ππάξρνπλ 

αμηνζεκείσηεο δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ επειημία ηνπ παηδηνχ. 

 Δπίπεδν 1: Αλάγθε ππνζηήξημεο. εκαίλεη φηη ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ επειημία ηνπ παηδηνχ  

Άιιεο αμηνζεκείσηεο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηε λέα έθδνζε ηνπ DSM 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απνξξφθεζε ησλ αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ ηεο 

ππνεπαηζζεζίαο θαη ηεο ππεξεπαηζζεζίαο ζηελ νκάδα ησλ επαλαιακβαλφκελσλ θαη 

ζηεξενηππηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. εκαληηθφ θξίλεηαη, επίζεο, ην γεγνλφο φηη πιένλ έλα 

παηδί ην νπνίν παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία, δίρσο, φκσο, 

εκθάληζε επαλαιακβαλφκελσλ ζηεξενηππηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ, ιακβάλεη ηε δηάγλσζε «Γηαηαξαρή Κνηλσληθήο Δπηθνηλσλίαο» 

(Μαγλήζαιεο & αγηά, 2014). 

Δπηπξνζζέησο, πιένλ ζην DSM-V πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δηάγλσζε ΓΦΑ, ηα 

ζπκπηψκαηα πξέπεη λα έρνπλ εκθαληζηεί κέρξη θαη ηα 3 πξψηα έηε ηεο δσήο ηνπ 

παηδηνχ θαη λα είλαη δηαθξηηά θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, παξά ην γεγνλφο φηη 

ινηπά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ 

κεηαγελέζηεξα. Ζ δηάγλσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε αμηνπνίεζε δεηθηψλ πνπ 

ζρεδηαγξαθνχλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ. Έηζη, νη δείθηεο 

κπνξνχλ λα αθνξνχλ ην λνεηηθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ θαη ηπρφλ άιιεο παζήζεηο, ην 

ρξνληθφ ζεκείν εκθάληζεο ησλ πξψησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ 

πνξεία (Μαγλήζαιεο & αγηά, 2014). 

Οη αιιαγέο απηέο, αλ θαη θξίλνληαη σο ζεκηηέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εμέιημεο ησλ Γηαηαξαρψλ ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ θαη ηελ νξζφηεξε θαη 

εγθπξφηεξε δηάγλσζή ηνπο, πξνθάιεζαλ αληηδξάζεηο, θπξίσο απφ άηνκα πνπ είραλ 

ζην παξειζφλ δηαγλσζζεί κε ΓΑΓ, αιιά θαη απφ άηνκα πνπ πιένλ φηαλ ιακβάλνπλ 
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ηε δηάγλσζε «Γηαηαξαρή Κνηλσληθήο Δπηθνηλσλίαο», δελ εκπίπηνπλ κέζα ζην Φάζκα 

ηνπ Απηηζκνχ (Μαγλήζαιεο & αγηά, 2014∙Βαξγηάκε & Εαθεηξίνπ, 2013). 

Σα ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ πνπ ζα παξνπζηάζεη έλα άηνκν, πνηθίινπλ απφ 

πεξίπησζε ζε πεξίπησζε, ελψ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

ηαπηφρξνλα. Όπσο έγηλε ήδε αλαθνξά, θάπνηα άηνκα κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ 

πιεζψξα ζπκπησκάησλ ζπλδπαζηηθά θαη κε λνεηηθή αλαπεξία, ηα νπνία θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθή βαξχηεηα. Μνινηαχηα, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ζπκπηψκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ 

θαη ηα νπνία απνηεινχλ πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα γηα ηελ χπαξμε ηεο δηαηαξαρήο. Σα 

ζπκπηψκαηα απηά, δχλαηαη λα δηαρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: θηλεηηθφηεηα, 

γιψζζα θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2005). 

ηνλ ηνκέα ηεο γιψζζαο θαη επηθνηλσλίαο, ηα πξψηα ζπκπηψκαηα ηνπ 

απηηζκνχ γίλνληαη δηαθξηηά απφ ηελ βξεθηθή ή ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη 

γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνπο γνλείο. Σν βξέθνο ή ην παηδί δελ θάλεη θαη δε δηαηεξεί 

βιεκκαηηθή επαθή κε ηνλ γνλέα, ελψ δελ θαίλεηαη λα ελνριείηαη, λα ηαξάδεηαη ή λα 

αληηιακβάλεηαη ηελ απνπζία ηνπ απφ ηνλ ρψξν. Ζ αλάπηπμε ηεο νκηιίαο δελ 

αθνινπζεί απηή ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ παηδηνχ θαη ν ιφγνο είλαη ειιηπήο ή θαη 

αλχπαξθηνο. Σν παηδί ελψ κπνξεί λα αξρίζεη λα κηιά, ζηε ζπλέρεηα δελ εκπινπηίδεη 

ηνλ ιφγν ηνπ κε λέεο ιέμεηο θαη δελ καζαίλεη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα δεκηνπξγήζεη 

νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο. Παξάιιεια, δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο άιινπο 

ή δείρλνπλ αδηαθνξία φηαλ ηνπο κηινχλ, ελψ δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαη 

ρεηξνλνκίεο σο κέζν επηθνηλσλίαο ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπδήηεζε θαη λα ηε 

δηαηεξήζνπλ (Σζαθνχηεο &Σζνιάθεο, 2010). 

Έληνλα είλαη ηα ζπκπηψκαηα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. 

Σν παηδί δε δείρλεη ελδηαθέξνλ, αιιά αδηαθνξία ή θαη απνζηξνθή φηαλ πξνζπαζνχλ 

λα ην αγθαιηάζνπλ, ελψ νη αληηδξάζεηο ηνπ δε δηαγξάθνληαη ζηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ, δε ρακνγειά θαη δελ αληηδξά ζηε θσλή άιισλ αηφκσλ ηνπ νηθείνπ 

πεξηβάιινληνο. Σν παηδί δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ππνινίπσλ 

ή λα «δηαβάζεη» ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο θαη λα θξίλεη βάζεη απηήο πνηα 

ζπκπεξηθνξά είλαη αξκφδνπζα θαη πνηα φρη. Δλψ νξηζκέλα δείρλνπλ ζηνξγή, απηή 

δίδεηαη ππφ ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο θαη δε ζπλνδεχεηαη απφ αλακελφκελεο 

αληηδξάζεηο. Παξακέλνπλ απνκνλσκέλα θαη απνθνκκέλα ζε έλαλ δηθφ ηνπο θφζκν, 
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απνκαθξχλνληαο έηζη ηνπο ππνινίπνπο. Ζ έληνλε κνλαρηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ην 

παηδί, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηνξηζκέλε επηθνηλσληαθή ηνπο δεμηφηεηα, δεκηνπξγεί 

πνιιά εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, γεγνλφο πνπ ηα βπζίδεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ απνκφλσζε (Παπαγεσξγίνπ, 2007). Οη ςπραλαιπηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ν απηηζκφο απνηειεί κία δηαηαξαρή άκπλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο δηέπνληαη απφ πνιχ άγρνο. Ζ άπνςε απηή δηαηππψζεθε 

αξρηθά απφ ηνλ Kanner ν νπνίνο αλέθεξε πσο «ε κνλαμηά ησλ παηδηψλ απφ ηελ αξρή 

ηεο δσήο θαζηζηά δχζθνιν λα απνδνζεί νιφθιεξε ε εηθφλα απνθιεηζηηθά ζην είδνο 

ησλ πξψηκσλ γνληθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο αζζελείο καο» (Kanner, 1943 :250). ηελ 

δηάδνζε ηεο ζεσξίαο απηήο ζπλέβαιε ν Bruno Bettelheim, ν νπνίνο κίιεζε γηα ηε 

ιεγφκελε «κεηέξα ςπγείν», κία κεηέξα ε νπνία δελ δείρλεη ζηνξγή, αγάπε θαη 

θξνληίδα ζην παηδί ηεο. Έηζη, ε θαηάζηαζε απηή επηδξά αξλεηηθά ζην παηδί  κε 

απνηέιεζκα λα εθδειψλνληαη ζπκπηψκαηα απηηζκνχ.  

ηελ θαηεγνξία ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ 

επαλαιακβαλφκελεο ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο, φπσο ιίθληζκα κε ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ, 

θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ, αιιά θαη επαλάιεςε ήρσλ. Αδπλακίεο 

εληνπίδνληαη θαη ζηε ιεπηή θαη αδξή θηλεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ, πνπ νθείινληαη ζε 

δηαθνξέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ επηδξνχλ ζηελ αηζζεηηθνθηλεηηθή θαη θηλεηηθή κάζεζε 

θαη ηνλ ζπληνληζκφ (Βάξβνγιε, 2006). Παξάιιεια, εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα ζηε 

ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηε ζηαζεξφηεηα, ηελ ηζνξξνπία θαη ηε κπτθή δχλακε πνπ 

νθείινληαη ζηε ρακειή κπτθή κάδα ή αηξνθία ησλ κπψλ, αιιά θαη ζε δπζθνιίεο θαηά 

ηε δηαδηθαζία πξφβιεςεο θαη πξνζκνλήο, φπσο επίζεο θαη ζε θάπνηα ελδφκπρε 

αλεζπρία ή θφβν ηνπ παηδηνχ πνπ ην θάλνπλ λα απνθεχγεη λα δνθηκάζεη ηηο θηλεηηθέο 

ηνπ δεμηφηεηεο θαη θαηά ηξφπνλ ηηλά λα κελ ηηο θαιιηεξγήζεη (Βάξβνγιε, 2006). 

Άιια ζπκπηψκαηα πνπ ζπλαληψληαη, είλαη ε αζπλήζηζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, 

ε απνπζία κίκεζεο ησλ άιισλ, ε απψιεηα ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ είραλ αλαπηχμεη 

πξνγελέζηεξα, ε ειιεηκκαηηθή κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ε εκκέλνπζα ερνιαιία, ε 

ινγφξξνηα πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, ε εκκνλή θαη πξνζθφιιεζε ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ζε θάπνην παηρλίδη), ε απνπζία επίγλσζεο ησλ 

θαλφλσλ, ε έληνλε θαη μαθληθή αλαζηάησζε ζε θάπνην εξέζηζκα (π.ρ. ζε θάπνηνλ 

θαζεκεξηλφ ζφξπβν), δπζθνιία ζην λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ή ζην παηρλίδη κε άιια παηδηά, νη αλψξηκεο γξακκαηηθέο δνκέο θαη ιαλζαζκέλε 
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ρξήζε ηεο γιψζζαο, δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν ή ζηελ πξφιεςε ηξνθήο, αιιά αθφκε θαη 

απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά (Σζαθνχηεο &Σζνιάθεο, 2010). 

Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ φηη ην παηδί κε απηηζκφ έρεη λα 

αληηκεησπίζεη κηα ζσξεία εκπνδίσλ θαη δπζθνιηψλ, νη νπνίεο εηζρσξνχλ ζε πνιινχο 

ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. Οη δπζθνιίεο απηέο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, 

αιιειεπηδξνχλ δπζρεξαίλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε. Ζ έιιεηςε 

επηθνηλσληαθψλ, θνηλσληθψλ θαη γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, δπζθνιεχεη ηε δεκηνπξγία 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ζ κε χπαξμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ελ ζπλερεία, δε 

δίλεη ηελ επθαηξία ζην παηδί λα αιιειεπηδξάζεη κε ζπλνκειίθνπο ηνπ ή κε ελήιηθεο 

θαη λα θαιιηεξγήζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ. 

1.3 Κνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε παηδηώλ κε απηηζκό 

Ζ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ αθνινπζεί δηαθνξεηηθή πνξεία απφ ηελ 

αληίζηνηρε ησλ παηδηψλ κε ηππηθή αλάπηπμε θαζψο ππάξρεη έιιεηκκα ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπο. Δπνκέλσο, ε 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ, αθνινπζεί θαη απηή 

αληηζηνίρσο δηαθνξεηηθή πνξεία. Έλα παηδί κε ηππηθή αλάπηπμε, ζεκειηψλεη ηνλ 

δεζκφ κε ηε κεηέξα ηνπ απφ ην πξψην έηνο ηεο δσήο ηνπ. Ο δεζκφο απηφο πεξλά 

κέζα απφ δηαθνξεηηθά ζηάδηα θαζψο ην παηδί: 1) απνδεηά ηε κεηέξα ηνπ θαη ζέιεη λα 

βξίζθεηαη θνληά ηεο, 2) δπζαλαζρεηεί φηαλ απνρσξίδεηαη ηε κεηέξα ηνπ θαη 

αληηζηέθεηαη, 3) ρξεζηκνπνηεί ηε κεηέξα ηνπ σο βάζε αζθάιεηαο φηαλ βηψλεη 

ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, 4) πξνζθνιιάηαη ζηε κεηέξα ηνπ φηαλ ληψζεη θφβν, 5) 

απνδεηά ηελ πξνζνρή ηεο κεηέξαο ηνπ (Brackbill, 1979) 

Σα παηδηά κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ πνιχ ζπρλά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο 

ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαη θπξίσο ζηε ζπκπεξηθνξά. Σα ζεκάδηα απηά γίλνληαη 

εκθαλή απφ ηε βξεθηθή αθφκε ειηθία, θαζψο ην παηδί δελ επηδεηά ηε ζηνξγή, ην ράδη 

θαη ην θηιί, δελ αγθαιηάδεη ηνπο γνλείο ηνπ θαη δε δείρλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ φηαλ 

ιακβάλεη ηέηνηεο ελδείμεηο ζηνξγήο θαη αγάπεο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ κε 

απηηζκφ γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη δξακαηηθά κεησκέλν θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ζπρλά πεξηγξάθνληαη σο «θνηλσληθά αλεπαξθή»  (Frith, 1999∙Jordan & 

Powell, 2000). 
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Σν παηδί κε απηηζκφ αληηκεησπίδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο-εκπφδηα έληαμεο αιιά 

θαη ελζσκάησζεο ζηελ νκάδα ηφζν ησλ ζπλνκειίθσλ φζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 

πλήζσο, ην παηδί εληνπίδεηαη κφλν ηνπ, απνκνλσκέλν απφ ηνπο ππφινηπνπο 

αλζξψπνπο γχξσ ηνπ θαη ζηξακκέλν πξνο ηνλ δηθφ ηνπ εζσηεξηθφ θφζκν. Ζ επηζπκία 

ηνπ γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κε άιινπο είλαη κεησκέλε έσο θαη 

αλχπαξθηε, ελψ νη φπνηεο ζρέζεηο αλαπηχζζεη, είλαη ζε επηθαλεηαθφ επίπεδν (Jordan 

& Powell, 2000). 

Όπσο θαη ε θνηλσληθή αλάπηπμε, έηζη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

δηαθνξνπνηείηαη ζηα παηδηά κε απηηζκφ. ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, ε αλάπηπμε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία. Σν παηδί είλαη ζε ζέζε απφ 

ηε βξεθηθή αθφκε ειηθία λα αληηιεθζεί ηηο θαηαζηάζεηο εθείλεο πνπ ηνπ πξνθαινχλ 

ραξά, αλαθνχθηζε, επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε θαη αληηζηνίρσο λα θαηαλνήζεη ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ ηνπ δεκηνπξγνχλ άγρνο, θφβν, ιχπε θαη δπζθνξία. Δπηπιένλ, 

ζηαδηαθά είλαη ζε ζέζε λα εθδειψζεη θαη λα αλαπηχμεη δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα φπσο 

αγάπε, ραξά, δπζθνξία, ζπκπάζεηα θαζψο θαη ερζξφηεηα, δειαδή ηφζν αξλεηηθά φζν 

θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζχκθσλα κε ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα απφ ηα νπνία 

δηέξρεηαη. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά ηα νπνία εζσηεξηθεχεη θαη ληψζεη έλα παηδί, 

εμαξηψληαη θαη απφ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν κεγαιψλεη θαη εθδειψλνληαη 

κέζα απφ εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, θηλήζεηο θαη ρεηξνλνκίεο, θαζψο θαη κέζα απφ 

ηνλ ιφγν (Γεσξγηάδνπ, 2004). 

Ζ αδηαθνξία πνπ επηδεηθλχεη ην παηδί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

ελζπλαίζζεζεο θαη ηελ απνθπγή ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο κε ηνπο άιινπο, 

δπζρεξαίλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε νπνηνλδήπνηε θνηλσληθψλ θαη 

θηιηθψλ ζρέζεσλ (Frith, 1999). Σν παηδί δπζθνιεχεηαη λα θαηαλνήζεη θαη λα 

επεμεξγαζηεί ελ ζπλερεία ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζνπλ νη άιινη γχξσ ηνπ θαη γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζην λα αληαπνθξηζεί ζε απηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα κε θάπνηνλ θνηλσληθά απνδεθηφ ηξφπν (Gena, Krantz, McClannahan 

& Poulson,1996). Γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη γηαηί θάπνην άιιν 

παηδάθη θιαίεη επεηδή ηνπ πήξε ην παηρλίδη ηνπ θαη ηη πξέπεη λα θάλεη ζηε ζπλέρεηα 

πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη λα θιαίεη.  

Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ειιείκκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ 

έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, δεκηνπξγνχλ έλα κείγκα ην νπνίν 
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νδεγεί ην παηδί αθφκε βαζχηεξα ζηελ απνκφλσζε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά κε απηηζκφ εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο είλαη 

ηδηαίηεξνο. Έλα ζπρλφ θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη είλαη ε ηαπηφρξνλε έθθξαζε δχν 

εθ δηακέηξνπ αληίζεησλ ζπλαηζζεκάησλ, δειαδή ελφο ζεηηθνχ θαη ελφο αξλεηηθνχ, 

φπσο ραξά θαη ζπκφ, θάηη ην νπνίν δελ παξαηεξείηαη ζηα παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε. 

Παξάιιεια, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ είλαη κηθξφηεξεο δηάξθεηαο θαη 

ζπρλφηεηαο ελ ζπγθξίζεη κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη κε παηδηά κε θάπνηα 

άιιε δηαηαξαρή (Yirmiya, Kasari, Sigman, & Mundy, 1989).  

1.4 Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό 

Μέζα απφ ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην παηδί κε 

απηηζκφ έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιιά εκπφδηα θαηά ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ. Δίλαη σζηφζν ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο δελ 

εληνπίδνληαη ζε φια ηα παηδηά κε απηηζκφ. Μάιηζηα, νξηζκέλα παηδηά κε απηηζκφ 

εθδειψλνπλ ζπκπεξηθνξέο πξνζθφιιεζεο, ελψ θάπνηα απνδεηνχλ ηελ πξνζνρή θαη 

ηελ θνηλσληθή επαθή, δείρλνληαο κε ηνλ ηξφπν ηνπο ην ελδηαθέξνλ ηνπο, φπσο 

επηδηψθνληαο λα πξνζεγγίζνπλ θάπνηνλ ή λα αξζξψζνπλ θάπνηεο ιέμεηο (Happe, 

2003). 

Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο, φκσο, ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ αληηκεησπίδνπλ 

δηάθνξεο δπζθνιίεο θαη έηζη ε δηαηήξεζε ζρέζεσλ ή αθφκε θαη ε έλαξμή ηνπο 

απνηεινχλ κηα πξφθιεζε κε απνηέιεζκα ην παηδί βηψλεη ηε κνλαμηά. Σν παηδί 

απνκνλψλεηαη, ελψ δε ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο είηε επεηδή ην ίδην δελ 

ην επηζπκεί είηε επεηδή ηα ππφινηπα παηδηά δε ζέινπλ (Γθαξάλε, 2008) 

Ζ έξεπλα ησλ Wing θαη Gould (1979) αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, ππνδεηθλχεη 4 θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξψλ. Ζ 

πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηελ θνηλσληθή επηθπιαθηηθφηεηα, θαηά ηελ νπνία ην παηδί 

κπνξεί λα είλαη απφκαθξν θαη αδηάθνξν, θπξίσο πξνο ηνπο ζπλνκήιηθνπο ή λα θάλεη 

θάπνηα θίλεζε γηα λα ιάβεη απηφ πνπ επηζπκεί πξηλ επηζηξέςεη μαλά ζηελ 

επηθπιαθηηθφηεηα. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη απηή ηεο παζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο, 

θαηά ηελ νπνία ην παηδί ζπκκεηέρεη ζε έλα παηρλίδη ή δξαζηεξηφηεηα κφλν επεηδή ην 

πξνζέγγηζαλ άιια παηδηά θαη έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ παηρληδηνχ, ζην νπνίν 
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έρεη παζεηηθφ ξφιν, απνκνλψλεηαη μαλά, εθηφο θαη αλ ηα άιια παηδηά ηνπ δεηήζνπλ 

θάηη άιιν.  

Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ηελ ελεξγή, αιιά ηδηφξξπζκε αιιειεπίδξαζε. ε 

απηή, ην παηδί πξνζεγγίδεη θπξηφηεξα ηνπο ελήιηθεο θαη ζπαληφηεξα άιια παηδηά, 

ρσξίο λα ζέβεηαη ηηο επηζπκίεο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ρσξίο λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, γίλεηαη ελνριεηηθφ 

θαη απνξξίπηεηαη απφ ηα ππφινηπα παηδηά. Σέινο, είλαη ε θαηεγνξία ηεο θαηάιιειεο 

αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία εθδειψλεηαη κέζα απφ θαηάιιειεο θαη απνδεθηέο 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο πξνο ελήιηθεο θαη ζπλνκήιηθνπο κε ηε ρξήζε εθθξάζεσλ 

ηνπ πξνζψπνπ, ρεηξνλνκηψλ θαη βιεκκαηηθήο επαθήο (Wing & Gould, 1979). 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη παξά ην γεγνλφο πσο ην παηδί κε 

απηηζκφ αληηκεησπίδεη κηα πιεζψξα δπζθνιηψλ, κπνξεί κε ηηο θαηάιιειεο 

πξνζεγγίζεηο θαη παξεκβάζεηο λα αλαπηχμεη θάπνηεο πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη πεξηζζφηεξν ελεξγά ζηελ θνηλσληθή δσή θαη λα 

απνθηήζεη λέεο δεμηφηεηεο.  

1.5 Δθπαηδεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ην πεδίν ησλ Γηαηαξαρψλ ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ δχλαηαη λα 

αμηνπνηεζνχλ πνηθίιεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παηδηνχ, ηηο ήδε αλαπηπγκέλεο δεμηφηεηέο ηνπ, ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ηίζεληαη θαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Οξηζκέλεο κέζνδνη επηθεληξψλνληαη ζηε 

θαιιηέξγεηα ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, νξηζκέλεο ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, άιιεο δίλνπλ βαξχηεηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη θάπνηεο 

αθνινπζνχλ κηα πεξηζζφηεξν ζθαηξηθή πξνζέγγηζε.  

Μηα απφ ηηο πην γλσζηέο ζεξαπεπηηθέο-παξεκβαηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη ην 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ΜΑΚΑΣΟΝ. Σν ζχζηεκα απηφ απνζθνπεί λα θαηαζηήζεη 

εθηθηή ηελ επηθνηλσλία κε ηα άηνκα κε απηηζκφ, θαιιηεξγψληαο ζηαδηαθά ηνπο 

θψδηθεο επηθνηλσλίαο ηνπο θαη αλαπηχζζνληαο λέεο ηθαλφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ελψ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο (Βνγηλδξνχθαο, 2006).  
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Σν ΜΑΚΑΣΟΝ ρξεζηκνπνηεί κηα κεγάιε γθάκα απφ ζχκβνια ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο 

επίπεδα, ζην θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ ην άηνκν καζαίλεη θαη θάηη δηαθνξεηηθφ 

ζηαδηαθά. Σα πξψηα επίπεδα είλαη πην απιά, ελψ φζν πξνρσξά ζηα επφκελα, γίλεηαη 

πην απαηηεηηθφ θαη ζχλζεην, ελψ εκπινπηίδεηαη θαη ην ιεμηιφγην πνπ αμηνπνηείηαη. Σν 

ΜΑΚΑΣΟΝ ζπλδπάδεη καδί κε ηα ζχκβνια θαη ζηνηρεία ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο. 

Όζν ην άηνκν αλαπηχζζεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο, θάπνηα ζχκβνια θαη 

λνήκαηα ζηαδηαθά θαηαξγνχληαη, θαζψο δελ έρνπλ πιένλ ηελ ίδηα ρξεζηκφηεηα 

(About Makaton, ρ.ρ.). 

Έλα εμίζνπ δηαδεδνκέλν ζχζηεκα είλαη ην PECS ή γλσζηφ θαη σο Picture 

Exchange Communication System. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηελ νλνκαζία 

ηνπ, αμηνπνηεί αληί γηα ζχκβνια φπσο ην ΜΑΚΑΣΟΝ, εηθφλεο. Ζ επηθνηλσλία 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αληαιιαγήο κηαο εηθφλαο κε έλα αληηθείκελν ην νπνίν 

ζέινπλ. Σν ζχζηεκα βαζίδεηαη πάλσ ζε κηα θεληξηθή ηδέα. χκθσλα κε απηή, είλαη 

θξίζηκν ην άηνκν ην νπνίν ην ρξεζηκνπνηεί λα μεθηλήζεη πξψην ηελ επηθνηλσλία κε 

ηνλ ππεχζπλν, δειαδή ηνλ γνληφ ή ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ρσξίο λα ηνπ δψζνπλ εθείλνη ην 

έλαπζκα (Frost & Bondy, 2011). 

Όπσο θαη ην ΜΑΚΑΣΟΝ, έηζη θαη ην PECS ρσξίδεηαη ζε ζηάδηα, ηα νπνία ηα 

νπνία αξηζκνχληαη ζε 9 θαη 6 αληίζηνηρα. ε θαζέλα απφ απηά, ην παηδί καζαίλεη πψο 

επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία, πφζν πξέπεη λα επηκείλεη κέρξη ην άηνκν κε ην νπνίν 

επηθνηλσλεί λα ην θαηαλνήζεη, πψο ζα θάλεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ εηθφλσλ, πψο ζα 

δνκήζεη πξνηάζεηο, πψο ζα απαληήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο θαη πψο ζα 

ζρνιηάζεη πάλσ ζε πην πεξίπινθεο εξσηήζεηο. Κάζε ζηάδην, ινηπφλ, εκπινπηίδεηαη 

θαη ην παηδί θαιιηεξγεί κε κηθξά βήκαηα ηηο δεμηφηεηέο ηνπ (PECS Greece, ρ.ρ.). 

Έλα άιιν ζχζηεκα είλαη ην ιεγφκελν ζχζηεκα TEACCH, γλσζηφ θαη σο 

Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children ην 

νπνίν πξνσζεί ηε "δφκεζε". Έηζη, ην άηνκν κε Γηαηαξαρέο Φάζκαηνο Απηηζκνχ 

κπνξεί λα απμήζεη ηελ θαηαλφεζε γηα ην πεξηβάιινλ αιιά θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο 

ηξηγχξσ ηνπ, γηα ηηο επηζπκίεο θαζψο θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. Ζ θηινζνθία ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ έρνπλ ηδηαίηεξα νμπκέλε νπηηθή αληίιεςε 

θαη επνκέλσο, ν πην ζσζηφο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα αλαπηχμνπλ λέεο 

δεμηφηεηεο είλαη κέζα απφ ηελ παξνρή νπηηθψλ εξεζηζκάησλ (Μαπξνπνχινπ, 2006). 
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Παξάιιεια, ην ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ηα άηνκα κε Γηαηαξαρέο ηνπ 

Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ δηαθξίλνληαη απφ θνηλά κεηαμχ ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, απνηεινχλ κηα θαηά θάπνηνλ ηξφπν θνηλφηεηα. Βάζεη απηνχ, ην 

ζχζηεκα δελ απνηειεί ζεξαπεία, θαζψο ν απηηζκφο νχησο ή άιισο δελ επηδέρεηαη 

ζεξαπείαο. Χζηφζν, απνζθνπεί ζην λα δψζεη ζηα άηνκα κε απηηζκφ ηα εθφδηα ψζηε 

λα κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ θαη λα δήζνπλ κηα δσή φζν ην δπλαηφλ πην απηφλνκε, 

ιεηηνπξγηθή θαη πγηή (Μαπξνπνχινπ, 2006).  

Σν ζχζηεκα ABA, γλσζηφ θαη σο Applied Behavior Analysis (Δθαξκνζκέλε 

Αλάιπζε πκπεξηθνξάο), απνηειεί κηα ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε βαζηζκέλε πάλσ ζε 

πνηθίιεο ζπκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο. Απνηειεί κηα πεξηζζφηεξν ζθαηξηθή πξνζέγγηζε, 

θαζψο πεξηιακβάλεη πξσηαξρηθά ην παηδί θαη ελ ζπλερεία ηνπο γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ. Ζ θηινζνθία ηνπ ζηεξίδεηαη ζην φηη κέζα απφ ηελ αληακνηβή, 

δχλαηαη λα εληζρπζνχλ νη επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλεη ην παηδί, ελψ 

κέζσ ηεο ηηκσξίαο ε εθδήισζε αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ δελ επηθέξεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Γηαθξίλεηαη ζε πέληε βήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ ην παηδί απνθηά λέεο 

δεμηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ γηα θάζε πεξίπησζε 

ζπκπεξηθνξηθψλ ζεσξηψλ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, αιιά 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Σα πέληε βήκαηα ηνπ ΑΒΑ έρνπλ σο αθνινχζσο: 1) 

Γεκηνπξγία αξκνληθψλ ζρέζεσλ, 2) Αλάπηπμε ηεο γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ κε ρξήζε 

δνκεκέλνπ ιφγνπ, 3) Καιιηέξγεηα ησλ ηθαλνηήησλ ζσκαηηθήο κίκεζεο, 4) 

Καιιηέξγεηα ηεο κίκεζεο ζε παηρλίδηα ξφισλ (roleplay), 5) Καιιηέξγεηα ιεθηηθήο 

κίκεζεο (Νφεζε, 2014). 

πρλή είλαη ε αμηνπνίεζε θαη ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά κε θάπνην απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζεξαπεπηηθά 

κνληέια. Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο πεξηγξάθνπλ έλα ζελάξην ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη 

εχθνια θαηαλνεηφ ζην παηδί, ηδηαίηεξα αλ είλαη ελδηαθέξνπζεο θαη θεληξίδνπλ ηελ 

πεξηέξγεηά ηνπ, ελψ εληζρχνπλ ηηο νκαιέο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Μέζα απφ ηηο 

ηζηνξίεο, ην παηδί ιακβάλεη ζεκαληηθά κελχκαηα θαη καζήκαηα, αλαθαιχπηεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη θαιιηεξγεί ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπ, ιακβάλεη πξφηππα 

αξκφδνπζαο ζπκπεξηθνξάο γηα θάζε πεξίζηαζε, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά 

ηηο θνηλσληθέο επαθέο ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

(Bruner, 1993∙Carlson & Moses, 2001). 
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Μηα αθφκε κέζνδνο πνπ αμηνπνηείηαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, αλ θαη φρη 

ηφζν δηαδεδνκέλα, είλαη ε λνεκαηηθή γιψζζα. Ζ λνεκαηηθή γιψζζα βαζίδεηαη πάλσ 

ζε δνκεκέλνπο θαλφλεο θαη δηέπεηαη απφ ηνπο δηθνχο ηεο θψδηθεο γξακκαηηθήο, νη 

νπνίνη ζπλδπάδνληαη κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνχλ θαηά ηνλ ηξφπν απηφ έλλνηεο. Ζ απφδνζε ησλ λνεκάησλ 

κέζα απφ ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ νλνκάδεηαη ρεηξνκνξθή θαη αλαθέξεηαη ζην ζρήκα 

ηεο παιάκεο θαη ησλ δαρηχισλ, φκσο δελ πεξηέρεη θάπνην λφεκα αλ δελ πξνζηεζνχλ 

ζην ζρήκα απηφ ε θιίζε θαη ε θνξά ησλ δαρηχισλ, ε ζσζηή θίλεζε ηνπ ρεξηνχ θαη 

ησλ δαρηχισλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηάιιειεο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηηο 

θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο (Νφεζε, 2006). Όπσο ζεκεηψζεθε πξνεγνπκέλσο, ε 

λνεκαηηθή γιψζζα δελ αμηνπνηείηαη επξέσο ζηνλ απηηζκφ θαη απηφ δηφηη ππάξρνπλ 

δηαθσλίεο ζηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θαζψο θαη γηα ην θαηά πφζνλ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έλα 

παηδί αλαπηχζζεη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ή απιψο κηκείηαη (Καιχβα, 2005). 

Μηα ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία φιν θαη ζπρλφηεξα έξρεηαη ζην 

πξνζθήλην, φρη κφλν ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, αιιά θαη γεληθφηεξα σο κηα κέζνδνο 

ελίζρπζεο ηεο πνιχπιεπξεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, είλαη ην παηρλίδη. Σν παηρλίδη 

είλαη θάηη ην νπνίν έξρεηαη θπζηθά ζε φια ηα παηδηά θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ζ πνηθηινκνξθία ηνπ θαη ηα δηάθνξα είδε πνπ ην 

ραξαθηεξίδνπλ, έρεη πξνζεγγίζεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ, ησλ 

ςπρνιφγσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, ζα γίλεη κηα 

εθηελήο αλαθνξά ζην παηρλίδη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ, 

θαζψο θαη ζηνλ εληζρπηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη φζνλ αθνξά ηελ πνιχπιεπξε 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.  
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1.6
 
Η έλλνηα ηνπ παηρληδηνύ κέζα από νξηζκνύο 

 Ζ ιέμε παηρλίδη ελψ αθνξά φινπο, κηθξνχο θαη κεγάινπο, εηπκνινγηθά 

ζπλδέεηαη ζηελφηεξα κε ηα παηδηά (παηο  παίδσ  παηρλίδη). Γηα θάζε παηδί, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπ θαη ηα ελδερφκελα καζεζηαθά πξνβιήκαηα κε ηα 

νπνία έξρεηαη αληηκέησπν, ην παηρλίδη θαίλεηαη λα απνηειεί έλα ηδηαίηεξν θαη 

ζπνπδαίν θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, κε επεξγεηηθέο γηα ην ίδην ζπλέπεηεο 

(Κνηζαιίδνπ, 2011). Φέξεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν επεξγεηεί ην παηρλίδη έλα παηδί ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ην πψο κεηαιιάζζεηαη ην παηρλίδη αλάινγα κε 

ηελ ειηθία θαη ηηο αλάγθεο θάζε παηδηνχ, κε άιια ιφγηα πψο θαηαιήγεη ην παηρλίδη λα 

γίλεηαη φιν θαη πην θνηλσληθφ (Feldman, 2009). 

 Όζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ παηρληδηνχ νη απφςεηο θαίλεηαη λα δηίζηαληαη. 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο πνιινί θαη 

δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ παηρληδηνχ. Ακέζσο παξαηίζεληαη 

θάπνηνη απφ ηνπο επηθξαηέζηεξνπο νξηζκνχο ηνπ παηρληδηνχ (ηφζν θαηά ηελ μέλε φζν 

θαη θαηά ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία): 

«Τν παηρλίδη είλαη ε δξαζηεξηόηεηα κέζα από ηελ νπνία ηα παηδηά θαιύπηνπλ όιεο ηηο 

αλαπηπμηαθέο ηνπο αλάγθεο» (Μaxim, 1989). 

«Η νπζία ηνπ παηρληδηνύ είλαη ε ιεηηνπξγηθή επραξίζηεζε, ε ραξά ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

ηεο αληίιεςεο, ηεο λόεζεο, ηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο, κέζα από ηε παξάιιειε ζπκκεηνρή 

όισλ απηώλ ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξώπνπ, βηνινγηθώλ αιιά θαη ςπρηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο» (Παπαδφπνπινο, 1991). 

«Τν παηρλίδη είλαη απηή ε ζπλαξπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πγηή 

παηδηά κε ελζνπζηαζκό θαη αλεκειηά» (Scales, Almy, Nicolopoulou & Ervin-Tripp, 

1991). 

«Τν παηρλίδη είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα, θαηεπζπλόκελε από ην παηδί ην «λόεκα» ηεο 

νπνίαο έρεη ζεκαζία γηα ην ίδην θαη όρη ε θαηάιεμή ηεο» (Kostelnik, Soderman & 

Whiren, 1993). 

«Τν παηρλίδη είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο κάζεζεο κέζα από ηελ πξάμε» (Feeney, 

Christensen, & Moravcil, 1996). 
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Σν παηρλίδη πεξηγξάθεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλαιιάζεη θάπνηνο κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπ θαη ην ειέγρεη απνθιεηζηηθά κε κέζα εζσηεξηθά, αλεμάξηεηα απφ ηα εμσηεξηθά 

θσιχκαηα (Bundy, 2001). Γηα ηνλ Meckley (2002), ην παηρλίδη είλαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ επαθίεηαη ζηελ ειεχζεξε βνχιεζε ησλ παηδηψλ, απνζθνπεί ζηελ 

ςπραγψγεζή ηνπο, παίξλεη κνξθή κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη απνθηά ηδηαίηεξν 

λφεκα ιφγσ ηεο ζηάζεο ηνπο. Πνιχ πην πξφζθαηα ν Else (2014) δεκηνχξγεζε έλαλ 

δεθάινγν ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ην παηρλίδη: 1) Γηαδηθαζηηθφ, 2) Απηνεπηιεγφκελν, 3) 

Δλεξγεηηθφ, 4) Αζθαιέο, 5) Δκπεηξία, ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή, 6) Υσξίο ρξνληθφ 

νξίδνληα, 7) Δμεξεπλεηηθφ, 8) Δπράξηζην, 9) Γηαθνξνπνηείηαη απφ παηδί ζε παηδί, 10) 

Τπάξρεη γηα λα ηθαλνπνηεί ην παηδί 

 Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο παηγληψδνπο ζπκπεξηθνξάο 

εμέηαζαλ ην δήηεκα απφ ηελ νπηηθή ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο 

θαίλεηαη λα νθείινπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο ζηε ζεσξία ηεο «θπζηθήο επηινγήο» ηνπ 

Γαξβίλνπ, πνπ απνηειεί κηα απιή εμήγεζε γηα ηελ εμέιημε ησλ εηδψλ. Ο ιφγνο εδψ 

αθνξά ηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ θαηά νξηζκέλνπο λα εμεγήζνπλ 

ηελ έκθπηε ηάζε ηνπ παηδηνχ γηα παηρλίδη. Μέζα απφ ην παηρλίδη ην παηδί μνδεχεη 

ελέξγεηα γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηνπ απηή. (Carvey, 1990).  

 

1.6.1 Παηρλίδη θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηρληδηνχ θαζψο θαη νη δηάθνξεο 

πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηνπ έρνπλ πξνζεγγίζεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ ζεσξεηηθψλ. ην 

πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπ παηρληδηνχ έρνπλ δηαηππσζεί νξηζκέλεο ζεσξίεο, νη 

θπξηφηεξεο εμ απηψλ παξαηίζεληαη παξαθάησ. Απηφ πνπ επηρεηξείηαη κέζσ ησλ 

ζεσξηψλ απηψλ είλαη λα επεμεγεζεί ε αλάγθε γηα παηρλίδη θαη πψο απηφ επηδξά ζηελ 

εμέιημε ηνπ παηδηνχ. 

Ζ ζεσξία ηεο πιενλάδνπζαο ελέξγεηαο δηαηππψζεθε απφ ην θηιφζνθν ηνπ 19
νπ

 

αηψλα θαη ςπρνιφγν Herbert Spencer φπνπ ζχκθσλα κε απηήλ ε έμαξζε ηνπ παηδηνχ 

θαηά ην παηρλίδη νθείιεηαη ζηελ ελέξγεηα πνπ έρεη ζπζζσξεπκέλε (άξα πιενλάδεη) 

θαη πξέπεη λα εμσηεξηθεχζεη. Ζ ζπζζψξεπζε ηεο ελέξγεηαο, θαηά ηνλ Spencer είλαη 

απνηέιεζκα ησλ πξψησλ ρξφλσλ θαηά ηα νπνία αλαγθαδφηαλ ν άλζξσπνο λα 

θπλεγήζεη ηα ζεξάκαηά ηνπ (Κνηζαθψζηα, Καξαληαΐδνπ, Μηραιφπνπινο & 
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σκαξάθεο 2000). Πάλησο, ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο απηήο ακθηζβεηείηαη ε αλάγθε 

ηεο ελέξγεηαο λα εμσηεξηθεπζεί κε βάζε ηα δηδάγκαηα ηεο θπζηνινγίαο φπσο επίζεο 

είλαη αδχλαην λα εμεγεζεί ε εκκνλή ησλ παηδηψλ ζην παηρλίδη φηαλ απηά είλαη 

εμαληιεκέλα. Ζ επφκελε ζεσξία είλαη ε ζεσξία ηεο ραιάξσζεο. Τπνζηεξίρζεθε 

απφ ηνπο Lazarus θαη Patrick θαη είλαη μεθάζαξν πσο βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε 

πξνο ηε ζεσξία ηεο πιενλάδνπζαο ελέξγεηαο αθνχ έρεη σο βαζηθφ πεξηερφκελν ηελ 

αλάγθε ηνπ παηδηνχ γηα επαλαθφξηηζε ηεο ελέξγεηαο πνπ έρεη ζπαηαιήζεη ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο (Dockett & Fleer, 1999). Αθνινχζσο, ε ζεσξία ηεο 

αλαθεθαιαίσζεο ή πξνγνληθήο θιεξνλνκηθόηεηαο νξίζηεθε απφ ηνλ ςπρνιφγν 

Stanley Hall θαη ζχκθσλα κε απηήλ ν άλζξσπνο αλαβηψλεη ζπλερψο ηηο κλήκεο ηνπ 

παξειζφληνο, πξνζαξκνζκέλεο ζηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Έηζη, ην παηρλίδη 

είλαη κηα αληαλάθιαζε ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Stanley 

ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ κεηαβάιιεηαη κε 

θξηηήξην ηελ ειηθία ηνπ ελψ ζπλέδεζε ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ κε ηε κεηάβαζε απφ 

ηα δψα ζηνλ άλζξσπν (Takhvar, 1988). Αληίζηνηρα, ε ζεσξία ηεο πξνπαξαζθεπήο 

εμαζθήζεσο πξνήιζε απφ ηνλ θηιφζνθν Groos πνπ μεθίλεζε ηηο κειέηεο ηνπ γηα ην 

παηρλίδη απφ ηα δψα θαη χζηεξα θαηέιεμε ζηνλ άλζξσπν. Ζ ζεσξία ηνπ έγηλε 

απνδεθηή απφ ηελ θνηλφηεηα ηεο δπηηθήο Δπξψπεο γηα αξθεηά ρξφληα. Απηφ πνπ 

παξαηήξεζε ήηαλ φηη κέζα απφ ην παηρλίδη αλαδχνληαη έλζηηθηα ησλ πξψησλ θαηξψλ 

θαη ην παηδί πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ εμέιημε ηνπ (Κάππαο, 2005). Απηή ε ζεσξία 

αζθαιψο κπνξεί λα εμεγήζεη ην παηδαγσγηθφ θαη αλαπηπμηαθφ ζηφρν ηνπ παηρληδηνχ, 

σζηφζν, δε κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζε θάζε κνξθή παηρληδηνχ θαη θαίλεηαη λα 

πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ ελαζρφιεζε ησλ κεγάισλ κε ην παηρλίδη. Ζ ζεσξία ηεο 

ςπραλάιπζεο ή θάζαξζεο πξσηνδηαηππψζεθε απφ ηνλ J. Freud θαη ππνζηεξίρζεθε 

κε νξηζκέλεο παξαιιαγέο θαη εκπινπηηζκνχο απφ άιινπο (ελδεηθηηθά ηνλ Erickson). 

Με βάζε απηή ην παηδί θαηαθεχγεη ζην παηρλίδη κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη θάπνηεο 

αλάγθεο ηνπ πνπ αλαθχνληαη ππνζπλείδεηα (φπσο π.ρ. κηα ηξαπκαηηθή θαηάζηαζε 

πνπ ηνλ έρεη ζηηγκαηίζεη). Σν παηδί πεξηγξάθεηαη αξρηθά «ιαβσκέλν» απφ κηα 

δχζθνιε εκπεηξία ηνπ, σο παζεηηθφ νλ, θαη αξγφηεξα κάρηκν θαη έηνηκν λα 

αλαζηξέςεη ηελ φιε θαηάζηαζε κέζα απφ ην παηρλίδη. Γηα ην ιφγν απηφ ην παηρλίδη 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηε δσή ελφο παηδηνχ θαη ην βνεζάεη λα μεπεξάζεη θάπνηεο 

θαηαζηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα ηνπ πξνμελήζνπλ θφβν ή άγρνο ελψ αλαδεηθλχεη  

δηάθνξα παηδαγσγηθά ζηνηρεία (Hoxter, 1996). Σέινο, ε ζεσξία ηνπ λνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη έλα άηνκν λα απνδίδεη λνεηηθά ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο 
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άιινπο αλζξψπνπο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο, κε ζθνπφ λα εξκελεχζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο. 

Ζ ηθαλφηεηα απηή βνεζά ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη 

ζηελ νκαιή έληαμε ζηελ θνηλσλία. Θα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφ φηη νη λνεηηθέο 

απηέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα κελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα είλαη 

δηαθνξνπνηεκέλεο απφ ηηο εθάζηνηε εκπεηξίεο (Terwogt & Stockmann, 2003). 

 Σέινο, δπν αθφκε ζεσξίεο, ηεο Montessori θαη ηνπ Froebel, θιείλνπλ ην 

κεγάιν θχθιν ησλ πξφηεξσλ πξνζεγγίζεσλ ηεο αμίαο θαη αλάγθεο ηνπ παηρληδηνχ γηα 

ην παηδί θαη ελ γέλεη ηνλ άλζξσπν. Καηά ηε θεωπία τηρ Montessori ην παηρλίδη 

απνηειεί ην ηέιεην κέζν γηα ηελ κάζεζε ηνπ παηδηνχ θαη γη’ απηφ ζα πξέπεη λα δίδεηαη 

βάζε ζην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ γηα ην ζθνπφ απηφ παηρληδηψλ θαη θαηά ηε θεωπία 

τος Froebel ην παηρλίδη είλαη έλα θαιφ κέζν γηα λα γλσξίζεη ην παηδί ηνλ εαπηφ ηνπ, 

ηα φξηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ 

(Καξαθαηζάλε, 2008). 

 Μεηαμχ ησλ λεφηεξσλ ζεσξηψλ γηα ηε κάζεζε ελ γέλεη απφ ηελ νπηηθή ηνπ 

παηρληδηνχ ζπγθαηαιέγνληαη ε ζεσξία ηνπ Piaget γηα ηελ θνηλσληθνγλσζηηθή 

αλάπηπμε, πνπ απνηειεί ηκήκα ηεο ςπραλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηνπ Vygotsky κε 

ην θίλεκα ηεο ζπκπεξηθνξάο (Behaviorism), σο ηκήκα ηεο γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο. 

πγθεθξηκέλα, ν Piaget αληηκεησπίδεη ην παηρλίδη κέζα απφ ηε ζεσξία ηνπ πεξί 

λνεκνζχλεο. Γηα ηνλ ίδην, ην παηρλίδη εμειίζζεηαη ζε ζηάδηα θαηά αχμνληα αξηζκφ, κε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο (θάπνηα ζηάδηα εθπιεξψλνληαη πξψηα θαη έπεηηα αθνινπζνχλ 

ηα επφκελα), θαη ζπκβάιιεη ζηε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ο Piaget πξνηείλεη 

ηξεηο κνξθέο παηρληδηνχ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη είλαη ηα 

παηρλίδηα κε θαλφλεο, ηα ζπκβνιηθά παηρλίδηα θαη ηα παηρλίδηα άζθεζεο (Lin & Yen-

Chun, 2010). 

 ην πιαίζην ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ ν Piaget αλαθέξεηαη επίζεο 

ζε ηέζζεξα ζηάδηα: ην πξψην είλαη απηφ ηεο θαηαλφεζεο ησλ θαλφλσλ (αθνξά 

θπξίσο παηδηά θάησ ησλ ηεζζάξσλ εηψλ) θαηά ην νπνίν ην παηδί πξνζπαζεί λα 

θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην πεξηβάιινλ ηνπ κέζα απφ ην 

παηρλίδη· ην δεχηεξν ζηάδην είλαη ην ζηάδην ηνπ εγσθεληξηζκνχ (γηα παηδηά ειηθίαο 

ηεζζάξσλ κέρξη επηά εηψλ) θαηά ην νπνίν ην παηδί δελ ππαθνχεη πνιχ ζηνπο θαλφλεο 

ηνπ παηρληδηνχ θαη δεκηνπξγνχλ ηνπο θαλφλεο πνπ ηνπο ζπκθέξνπλ πεξηζζφηεξν θαη 

εμππεξεηνχλ ηα εγσθεληξηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Καηά ην ηξίην ζηάδην, πνπ αθνξά ηηο 
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ειηθίεο επηά κε δέθα εηψλ, ή ζηάδην ηεο αξρηθήο ζπλεξγαζίαο ην παηδί αξρίδεη λα 

θνηλσληθνπνηείηαη κέζα απφ ην παηρλίδη θαη λα θαηαλνεί θαιχηεξα ηηο έλλνηεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπιινγηθφηεηαο. ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην, πνπ ζπλαληάηαη 

ζηα παηδηά κεηά ηελ ειηθία ησλ έληεθα, αξρίδεη ε γλήζηα πιένλ ζπλεξγαζία ησλ 

παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ θαζψο θαη ε επηβνιή ησλ κεγαιχηεξσλ 

παηδηψλ ζηα κηθξφηεξα ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ 

(Piaget, 1962 φπσο αλαθέξεηαη ζην Γηακαληφπνπινο, 2009).   

 Όζνλ αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Vygotsky πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ίδηνο 

ζεσξνχζε πσο ην παηρλίδη είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα κε θνηλσληθφ ραξαθηήξα πνπ 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηδίσο θαηά ηα πξψηα πξνζρνιηθά 

ρξφληα. Δπεηδή κάιηζηα ζεσξνχζε φηη ζε θάζε παηρλίδη πεξηέρεηαη ην ζηνηρείν ηνπ 

θαληαζηηθνχ θαη ζαθψο ζα ππάξρνπλ θαη θαλφλεο ην ίδην απηφ κνηίβν 

αθνινπζνχληαλ θαη ζηα επφκελα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, ζαθψο εκπινπηηζκέλν 

θαη πξνζαξκνζκέλν ζηα λέα δεδνκέλα.  Δπίζεο ππνζηήξημε φηη ην παηρλίδη ππάξρεη 

γηα λα ηθαλνπνηεί αλάγθεο πξσηίζησο θαη φρη λα πξνζθέξεη επραξίζηεζε θαη φηαλ 

εηζρσξεί ζε απηφ ε θαληαζία ηφηε παχεη απηφ λα είλαη δξαζηηθφ (Vygotsky, 1997). 

Απηφ πνπ κπνξεί λα εηπσζεί ζπκπεξαζκαηηθά γηα ηηο δχν κεγάιεο λεφηεξεο ζεσξίεο 

ζρεηηθά κε ην παηρλίδη είλαη φηη ν Piaget επηθεληξψλεη ην ζθεπηηθφ ηνπ ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ, ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ κέζα απφ ην παηρλίδη ελψ ν 

Vygotsky ζηε ζχλδεζε ηνπ παηρληδηνχ κε ηε έθθξαζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ 

ηα επφκελα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ θαη ηε κεγάιε ηνπ ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπκβνιηθνχ ιφγνπ.  

1.6.2 Σα είδε ηνπ παηρληδηνύ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη  ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

απηηζκό 

 Όπσο έρεη ήδε ηνληζηεί, ην παηρλίδη θαηέρεη ην δηθφ ηνπ ζεκαληηθφ ξφιν 

απέλαληη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

ζπκβάιινληαο κε ηα δηάθνξα είδε ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ. Έηζη, ζηελ θαηεγνξία ηνπ παηρληδηνχ αλήθνπλ ην “πξνζπνηεηφ” παηρλίδη ή 

παηρλίδη πξνζπνίεζεο, ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη, ην αηζζεηηθνθηλεηηθφ, ην ζθιεξφ – 

άηζαιν παηρλίδη, ην ζπληξνθηθφ θαζψο θαη ην ζπλεξγαηηθφ παηρλίδη. Σν ιεγφκελν 

«πξνζπνηεηό» παηρλίδη ή αιιηψο ην παηρλίδη ηεο πξνζπνίεζεο αθνξά έλα είδνο 

παηρληδηνχ, ην νπνίν εηζήγαγε θαη αλέπηπμε ν Vygotsky θαη θαίλεηαη λα θαηέρεη 
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ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή, θαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ (Zigler, 2004). ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κία εηδηθφηεξε πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ είδνπο ηνπ παηρληδηνχ 

ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα, ψζηε λα θαηαζηεί αληηιεπηφο ν ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν γίλεηαη ζπρλή εθαξκνγή ηνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο, παξ’ 

φιν πνπ ηα παηδηά, είλαη ζχλεζεο λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ, ιφγσ 

ησλ εηδηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλάπηπμήο ηνπο 

(Murray, 2001). Αθνινχζσο, ην παηρλίδη ηεο πξνζπνίεζεο είλαη έλα παηρλίδη κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ηα παηδηά θαινχληαη λα ππνδπζνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο θαη έηζη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ ζε θνηλσληθφ επίπεδν κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, φληαο 

κέζα ζε κία κε πξαγκαηηθή – θαληαζηηθή πεξίζηαζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη ζε 

ζέζε λα αλαπηχζζνπλ ηελ θνηλσληθφηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο, αιιά θαη λα 

ηνλψζνπλ ηηο ελ γέλεη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνζπνηεηνχ παηρληδηνχ αιιά θαη ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνπ νπνίνπ απηφ εθηπιίζζεηαη, ηα 

παηδηά θάλνπλ επξεία ρξήζε γισζζηθψλ ζρεκάησλ, ρεηξνλνκηψλ, αιιά θαη 

ζπκβνιηζκψλ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην είδνο απηφ ηνπ παηρληδηνχ, 

βξίζθεηαη ζε άκεζε ζχλδεζε θαη κε έλα άιιν είδνο παηρληδηνχ, ην νπνίν νλνκάδεηαη 

ζπκβνιηθό παηρλίδη (Russ, 2004). Χο εθ ηνχηνπ, αλ ιεθζεί ππ’ φςε ην γεγνλφο πσο 

ηα παηδηά ηα νπνία βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξεο 

δπζρέξεηεο ζην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ, ην είδνο απηφ ηνπ παηρληδηνχ, απνθηά βαξχλνπζα ζεκαζία. 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζα πξέπεη νη εηδηθνί εθπαηδεπηηθνί λα παξαθηλνχλ ηνπο 

καζεηέο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφ.  

Άιιν είδνο παηρληδηνχ, ην νπνίν απαληάηαη ζηελ εηδηθή αγσγή θαη ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη επξεία ρξήζε απφ ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο, είλαη ην αηζζεηηθνθηλεηηθό 

παηρλίδη. ε φ, ηη αθνξά ην παηρλίδη απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο πξφθεηηαη γηα κία 

δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ, ε νπνία πξνζεγγίδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, απφ φ, ηη ην 

«πξνζπνηεηφ παηρλίδη», ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ (Γελά, 2002). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην αηζζεηηθνθηλεηηθφ παηρλίδη πεξηιακβάλεη ηελ ελαζρφιεζε ησλ 

παηδηψλ κε δηάθνξα αληηθείκελα, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ην κνλαδηθφ ζηνηρείν ηεο 

φιεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Σα παηδηά – καζεηέο, είλαη ζχλεζεο λα πξνηηκνχλ, αληί 

ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θνηλσληθέο επαθέο, ην 

ζηνηρείν ηεο επηθνηλσλίαο, αιιά θαη έληνλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ θαη ησλ 
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ινηπψλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, λα αζρνινχληαη ζηεξενηππηθά κε αληηθείκελα, φπσο είλαη 

κία κπάια ή ηνπβιάθηα, ζρεηηθά κε ηα νπνία πξνβαίλνπλ ζε επαλαιακβαλφκελεο 

θηλήζεηο (Baron – Cohen, 1985).  Καηά ηελ φιε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ, 

πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηελ νληφηεηα θαη ηελ πιηθή ζχλζεζε, θαζψο επίζεο θαη 

ηηο ηδηφηεηέο ηνπο (πλνδηλνχ, 1994). ε φ, ηη αθνξά ην αηζζεηηθνθηλεηηθφ παηρλίδη, 

σο είδνο παηρληδηνχ, δελ πεηπραίλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηζπκεηή εμέιημε, 

αλάπηπμε θαη πξφνδν ησλ παηδηψλ, θαζψο δελ εληζρχεη ηα θνκκάηηα εθείλα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ζηα νπνία εκθαλίδνπλ ειιείκκαηα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην 

θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ γισζζηθψλ θαη ιεθηηθψλ 

δεμηνηήησλ. Δληνχηνηο, ηα αηζζεηηθνθηλεηηθά παηρλίδηα, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ, ππφ δχν πιεπξέο: Πξψηνλ, δηακνξθψλνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ραιάξσζε θαη μεθνχξαζε ησλ παηδηψλ, θαζψο έηζη δελ 

ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε απαηηεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα εθηνλψλεηαη ε ςπρνινγία ηνπο, αιιά θαη λα 

αλαθηνχλ δπλάκεηο γηα ηηο πεξηζζφηεξν απαηηεηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (Beyer & 

Gammeltoft, 1998). Γεχηεξνλ, ηα αηζζεηηθνθηλεηηθά παηρλίδηα, απνηεινχλ κία 

πξψηκε κνξθή ελφο άιινπ είδνπο παηρληδηνχ, εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ γηα ηα παηδηά 

πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ εμεξεπλεηηθνχ 

παηρληδηνχ, κέζα απφ ην νπνίν παξαθηλνχληαη λα αλαθαιχπηνπλ κφλα ηνπο ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ ζα ιάβνπλ. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη 

ηελ έξεπλα γλσξίδνπλ πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ίδηα θαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο 

(Κάππαο, 2005).  

Δθηφο απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξζέληα είδε παηρληδηνχ, έλα άιιν ζρεηηθφ είδνο, 

είλαη απηφ ην νπνίν έρεη επηθξαηήζεη ζηελ επηζηήκε λα απνθαιείηαη σο ζθιεξό – 

άηζαιν παηρλίδη. ε φ, ηη αθνξά ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη ε παξαθίλεζε 

ησλ παηδηψλ, απφ ηνλ εηδηθφ παηδαγσγφ, ψζηε λα εκπιαθνχλ ζε κία πεξίζηαζε θαπγά 

ή ηζαθσκνχ κεηαμχ ηνπο, ε νπνία θπζηθά είλαη θαληαζηηθή θαη πιήξσο ειεγρφκελε 

(Mastrangelo, 2009). Ζ δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη, κέζσ ηνπ παηρληδηνχ απηνχ είλαη 

ε ζπκκεηνρή ηφζν ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ, φζν ησλ γνλέσλ θαη ησλ ινηπψλ αηφκσλ 

πνπ απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, εληζρχεηαη ε 

θνηλσληθφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ε δπλαηφηεηά ηνπο γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

Απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο φπσο είλαη επθφισο ελλννχκελν, φια φζα δηαδξακαηίδνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηνπ ζθιεξνχ – άηζαινπ παηρληδηνχ, πεξηιακβάλνπλ 
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θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη πεξηζηάζεηο, κε απνηέιεζκα ην παηδί λα ηηο βηψλεη κέζα 

απφ ην παηρλίδη θαη έηζη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη κε ηε δηνξζσηηθή παξέκβαζε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο, λα γλσξίζεη ηελ νξζή θαη δένπζα 

ζπκπεξηθνξά, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηδείμεη ζε αλάινγεο θαη 

αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο (Jordan, 2003).  

Σέινο, ιφγνο ζα πξέπεη λα γίλεη θαη γηα έλα αθφκε είδνο παηρληδηνχ ην νπνίν 

εληάζζεηαη ζηελ εηδηθή αγσγή θαη ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. 

Πξφθεηηαη γηα ην ζπληξνθηθό παηρλίδη, ην νπνίν ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε 

ην ζπλεξγαηηθό παηρλίδη. ρεηηθά κε ηα αλσηέξσ είδε παηρληδηνχ, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο απηά, πεξηιακβάλνπλ ηελ δηελέξγεηα ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ παηδηψλ – καζεηψλ αλά νκάδεο. Δηδηθά ζην ζπλεξγαηηθφ 

παηρλίδη, ε αλσηέξσ νκάδα, απνηεινχκελε ζην ζχλνιφ ηεο απφ ηα κέιε ηεο, ζέηεη  

θνηλνχο ζηφρνπο θαη επηδηψθεη κέζα απφ ηελ απφ θνηλνχ πξνζπάζεηα λα ηνπο επηηχρεη 

(Dugan, 1995). Μέζσ ινηπψλ ηεο ζπκκεηνρήο ζηα παξαπάλσ είδε παηρληδηνχ, ηα 

νπνία εκθαλίδνπλ κεγάιε ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο, θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ηα παηδηά 

κε απηηζκφ, θαιχπηνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αδπλακηψλ ηνπο, εληζρχνληαο ηελ 

θνηλσληθφηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο.  

1.6.3  Η ζπκβνιή ηνπ παηρληδηνύ ζηε ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνύ 

Όπσο είλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί θάπνηνο, ηφζν κέζα απφ ηηο ζρεηηθέο 

πξαγκαηείεο θαη κειέηεο, φζν θαη κέζα απφ ηηο ζρεηηθψο δηελεξγεζείζεο έξεπλεο, ην 

παηρλίδη, ζπκβάιιεη θαηά ηξφπν θαζνξηζηηθφ ζηελ επίηεπμε ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

παηδηνχ απφ ςπρνθνηλσληθήο άπνςεο. Δηδηθφηεξε δε ζεκαζία θαηέρεη απηφ, ζε φ, ηη 

αθνξά ηελ εηδηθή αγσγή αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά ηα νπνία βξίζθνληαη 

ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ.  

 Αξρηθά, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ην παηρλίδη ζηελ 

ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, πξέπεη λα δηαηππσζεί πσο ν απηηζκφο, 

ζπλεπάγεηαη ζνβαξφηαηεο ειιείςεηο ζε φ, ηη αθνξά ηελ θνηλσληθφηεηα θαη ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ – παηδηνχ. Πξάγκαηη, ην παηδί κε απηηζκφ, δελ 

είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρεη νκαιά θαη θπζηνινγηθά ζηελ θνηλσληθή δσή, θαζψο δελ 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ηα δηάθνξα κελχκαηα ησλ νπνίσλ γίλεηαη 
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δέθηεο, θαη αθνινχζσο, νχηε λα εθπέκςεη ηα ζρεηηθά ζήκαηα επηθνηλσλίαο (Happe & 

Watson, 1994). Σν παηρλίδη ινηπφλ, ππνθαζηζηά απηέο αθξηβψο ηηο δπζρέξεηεο θαη ηα 

ζρεηηθά ειιείκκαηα, δεκηνπξγψληαο ζηνπο καζεηέο ςπρηθή αλάηαζε θαη δίλνληάο 

ηνπο απηνπεπνίζεζε. Καη απηφ, θαζψο κέζα απφ κία δηαδηθαζία ε νπνία έρεη έληνλν 

ην ζηνηρείν ηεο θαληαζίαο θαη ιακβάλεη ρψξα πέξα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα 

παηδηά έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο, 

ρσξίο ην άγρνο θαη ην ζηξεο ηεο απνηπρίαο , αθνχ θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα 

δξάζνπλ απφ θνηλνχ, ελψ παξάιιεια ε φιε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ, είλαη πιήξσο 

ειεγρφκελε απφ ηνλ εηδηθφ παηδαγσγφ (Baron – Cohen, 1987).  

 Πέξα απφ ηα φζα αλαθέξζεθαλ θαη έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ηελ ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο ζε φ, ηη αθνξά 

ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπο, ππάξρεη θαη κία αθφκε εμαηξεηηθά ζεηηθή παξάκεηξνο πνπ 

ζπλεπάγεηαη απφ ην παηρλίδη ζηελ εηδηθή αγσγή θαη θπξίσο, ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. 

Ζ παξάκεηξνο απηή, είλαη ην γεγνλφο πσο κέζα απφ ην παηρλίδη, ην παηδί, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα γλσξίζεη ηνλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν θαζψο, θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα θαη εμειίζζεηαη ην παηρλίδη, ην παηδί, βηψλεη 

πνηθηιία ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία κάιηζηα ελαιιάζζνληαη, εμειίζζνληαη ή θαη 

δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν (Sluckin, 1981). Μάιηζηα, ε παξάκεηξνο απηή, 

απνθηά ηδηαίηεξν λφεκα εάλ ζπλδπαζηεί θαη κε ην γεγνλφο φηη ζην παηρλίδη είλαη 

δπλαηφ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη νη γνλείο ηνπ παηδηνχ. Έηζη, ε ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ ζα επηηπγράλεηαη θαη κε πξνέθηαζε ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο 

αλαπηπρζείζεο κε ηνπο γνλείο ςπρνθνηλσληθέο ζρέζεηο (Krantz, 1993).  

 Δπηπξφζζεηα, φπσο έρεη απνδεηρζεί θαη κέζα απφ πνιιέο έξεπλεο νη νπνίεο 

έρνπλ δηεμαρζεί κε επίθεληξν ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία, κέζα απφ ην παηρλίδη, 

δίλεηαη ζην παηδί – καζεηή κε απηηζκφ ε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη θαη λα 

εμσηεξηθεχζεη φια φζα ληψζεη ή πηζηεχεη. Δίλαη αδηακθηζβήηεην ην γεγνλφο πσο ε 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ελφο αηφκνπ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θαη 

θξηζηκφηεξα ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπ θαη θαζνξίδνπλ ζε 

έλαλ πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ θνηλσληθή ηνπ δσή (Φξάγθνπ, 1999). Παξάιιεια, ηα 

παηδηά εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ειιείκκαηα θαη αδπλακίεο ζε φ, ηη αθνξά αθξηβψο απηή 

ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζθέςεψλ ηνπο. Μέζα ινηπφλ 

απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ, ε νπνία είλαη δηαζθεδαζηηθή γηα ηα παηδηά, ελψ 

ηαπηφρξνλα ιακβάλεη ρψξα ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ εηδηθψλ 
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παηδαγσγψλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ απζνξκεηηζκνχ φπσο θαη ην λα 

εμσηεξηθεχεη ην παηδί κε απηηζκφ ηηο ελδφηεξεο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 

(White, 2002).  

Πέξαλ ησλ άιισλ, ν ξφινο ηνπ παηρληδηνχ θαζψο θαη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

πνπ ην ζπλνδεχεη ζπκβάιιεη, επηπιένλ, θαη ζηελ εθκάζεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

παηδηψλ θαη θαη’ επέθηαζε θαη ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ 

θαλφλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε, λα ζπκκεηέρνπλ έζησ θαη 

ζηνηρεησδψο ζε κία πξψηκε κνξθή, ζηηο δηάθνξεο ηπρφλ θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο. Δλ 

πξψηνηο, άηνκα ηα νπνία δηαγηγλψζθνληαη κε ηελ αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ 

απηηζκνχ δελ εκθαλίδνπλ νκαιή αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ηνπο 

δεμηνηήησλ, ελψ ζχλεζεο είλαη λα ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο 

απηψλ. Σν ζηνηρείν απηφ, επηρεηξεί λα θαιχςεη ην παηρλίδη (Dawson & Fischer, 1994). 

Δηδηθφηεξα, κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηελ αλάγθε πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη γηα 

ζπλεξγαζία, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο ηηζέκελνπ ζηφρνπ ή αθφκε θαη ηελ απιή 

εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ, είλαη αλαγθαία ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ. Ζ επηθνηλσλία κάιηζηα απηή, δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη ζσξεία κεξηθφηεξσλ 

πξάμεσλ, φπσο είλαη νη δηάθνξεο εξσηήζεηο – απαληήζεηο ή νη απιέο δειψζεηο. ε 

έλα αθφκε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην, θνκκάηη ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, είλαη πηζαλφ 

λα απνηειέζεη αθφκα θαη ε αλάπηπμε δεζκψλ θαη ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Βέβαηα, νη ζρέζεηο απηέο ζα έρνπλ κελ σο βάζε ηνπο ην 

παηρλίδη, εληνχηνηο, ελδέρεηαη λα ζπλερηζηνχλ θαη πέξα απφ απηφ (Καιχβα, 2005: 31-

86).  

 Σέινο, έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη απνηειεί θαη ην δήηεκα ηνπ απζνξκεηηζκνχ. 

Δίλαη φλησο γεγνλφο, πσο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζην παηρλίδη, ην ίδην 

απνθηά κία απηνλνκία, θαζψο θαιείηαη λα δξάζεη κε δηθή ηνπ  πξσηνβνπιία, κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην ίδην θξίλεη θαηάιιειν, ψζηε λα θέξεη ζε πέξαο ην ξφιν ηνπ 

θαη ηελ ζπλδεδεκέλε κε απηφλ απνζηνιή ηνπ, κέζα ζην παηρλίδη. Σαπηφρξνλα θαη νη 

ζπλζήθεο ηνπ παηρληδηνχ δελ είλαη δπλαηφ λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο, ψζηε 

λα γλσξίδεη ην παηδί κε απηηζκφ απφ πξηλ πσο ζα αληηδξάζεη. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

εληζρχεηαη ε απζφξκεηε δξάζε ηνπ παηδηνχ, γεγνλφο ην νπνίν ην εμειίζζεη ςπρηθά 

θαη θνηλσληθά (Koegel, 1974).    
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1.7 Θεξαπεία κε ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνύ 

 Ζ παηρληδνζεξαπεία (playtherapy) απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ πξνζθέξεηαη 

ζην παηδί ψζηε λα κπνξέζεη απηφ λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή απνηειεί θαηάθηεζε ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη 

πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ηερληθέο θαη κέζα, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ην παηδί κπνξεί 

λα επσθειεζεί απφ ηηο ζπνπδαίεο ζπλέπεηεο ηνπ παηρληδηνχ γηα ην ίδην. Ζ 

λενεηζαρζείζα επηζηήκε ζηεξίρζεθε θπξίσο ζηηο πξαθηηθέο ησλ Melanie Klein θαη 

Freud, πνπ ελέηαμαλ ην παηρλίδη ζηηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ παηδηψλ θαη παξαηήξεζαλ 

φηη ην παηρλίδη κπνξεί κε θάπνηνπο ηξφπνπο λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεξαπεία. Αζθαιψο 

νη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ παηρληδηνχ δελ ήηαλ άγλσζηεο κέρξη ηφηε. Ο Πιάησλαο 

είρε αλαθεξζεί ζαθψο ζηε δπλαηφηεηα λα αληιεζνχλ ζπνπδαίεο πιεξνθνξίεο γηα ην 

παηδί κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ αληί ηνπ δηαιφγνπ (Schaefer & O' 

Connor, 1983).  

 Πην πξφζθαηα, νη David Levy, Anna Freud, Bernard, Louise Guerney, 

εθάξκνζαλ θαη πξνψζεζαλ ηελ παηρληδνζεξαπεία. Σν Filialtherapy απνηειεί έλα 

πξφηππν παηρληδνζεξαπείαο πνπ μεθίλεζε απφ ηνπο Bernard, θαη Guerney, 

ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά ζήκεξα θαη πεξηιακβάλεη θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ ή θεδεκφλσλ ζηελ φιε ζεξαπεπηηθή πξνζπάζεηα. Σν πξφηππν απηφ δηαξθεί 

κεηαμχ ηξηψλ θαη έμη κελψλ θαη βνεζάεη ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηνπο γνλείο λα θαηαλνήζνπλ αληίζηνηρα ηηο αλεζπρίεο 

ησλ παηδηψλ ηνπο ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα ηα ίδηα εληφο 

ηνπ ζπηηηνχ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο καδί ηνπο (Van Fleet, 2005). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη γνλείο ελεξγά ζηελ φιε απηή δηαδηθαζία ζην βαζκφ πνπ ζα 

ηνπο ην επηηξέςεη ή ζα ηνπο πξνηξέςεη ν ζεξαπεπηήο.    

 Ζ ζεκαζία ηεο παηρληδνζεξαπείαο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κε ηε ρξήζε 

απιψλ κέζσλ θαη ηερληθψλ θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθή γλψζε 

γηα ηα παηδηά έρεη εμεπξεζεί έλαο ηξφπνο ψζηε λα ιπζνχλ πνιιά απφ ηα δεηήκαηα 

εθείλα πνπ ζα απαζρνινχζαλ έλα παηδί αξγφηεξα ζηε δσή ηνπ θαη ζα είραλ αξλεηηθή 

επίδξαζε ζε απηήλ. Οη επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ playtherapy είλαη πάξα πνιιέο γηα 

ην παηδί: αξρηθά ην παηδί βξίζθεηαη ζε έλα ραξνχκελν θαη δηαζθεδαζηηθφ πεξηβάιινλ, 

πξάγκα πνπ απηφκαηα θάλεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο πην εχθνιε. Έπεηηα ην παηδί 

έξρεηαη πην θνληά κε ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη κε ηνπο γχξσ ηνπ θαη καζαίλεη λα 
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εμσηεξηθεχεη θαιχηεξα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα ζπγθξαηείηαη, λα γλσξίδεη θαιχηεξα 

ηνλ εαπηφ θαη ηα φξηά ηνπ. Δπίζεο, ην παηδί δηεπθνιχλεηαη ζην λα ειέγμεη ην άγρνο 

ηνπ, λα εληζρχζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ, λα ζεβαζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα απνδερηεί 

ηνπο γχξσ ηνπ σο έρνπλ, λα γίλεη πην ππεχζπλν (Moustakas, 1953). 

Σν παηρλίδη απνηειεί ηνλ θαηεμνρήλ ρψξν έθθξαζεο ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνχ πνπ είλαη πην αλέκειν θαη πην αιεζηλφ ζηε θάζε απηή. 

Μέζα απφ ην παηρλίδη κπνξεί επίζεο λα γίλνπλ αληηιεπηέο θαη ηπρφλ απνθιίλνπζεο 

απφ ηηο θπζηνινγηθέο ή κε ειιείςεηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ. πλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην playtherapy ψζηε λα κπνξέζεη ην παηδί λα κάζεη λα ρεηξίδεηαη 

αγρψδεηο θαηαζηάζεηο ή λα θαηεπλάζεη ην ζπκφ ηνπ, λα αληηκεησπίζεη ηπρφλ 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θιπ. Δπίζεο ε παηρληδνζεξαπεία απνηειεί έλα κέζν 

ζεξαπείαο πνπ κπνξεί λα θαηαξγήζεη γηα πάληα ηε ιήςε κέηξσλ, φπσο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη απνδεηρζεί πνιχ πην 

απνηειεζκαηηθή απφ απηά (Bratton, Ray, Rhine & Jones, 2005).    

 Γηα λα κπνξέζεη ε παηρληδνζεξαπεία λα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά γηα ην παηδί 

απαηηείηαη λα ζπληξέρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο. Έλαο πξψηνο πνιχ βαζηθφο 

παξάγνληαο είλαη ε έθζεζε ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο 

πνπ είλαη πνιχ θαιά νξγαλσκέλεο θαη κειεηεκέλεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηα δεδνκέλα 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Σν playtherapy 

απεπζχλεηαη θπξίσο ζε παηδηά κεηά ην ηξίην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ζπλήζσο κέρξη 

θαη ηα έληεθα/δψδεθα έηε. Αθφκε ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη θαη ζπγθεθξηκέλνη 

νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ζα δηελεξγνχληαη νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο. πλήζσο πξφθεηηαη 

γηα ην ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ή θάπνην εηδηθφ θέληξν. Μεγάιε ζεκαζία έρνπλ θαη ηα 

πιηθά πνπ ζα επηιέμεη λα αμηνπνηήζεη ζην πιαίζην θάζε ζεξαπείαο ν ζεξαπεπηήο 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπλζεθψλ (Cattanach, 

2003). 

 Απαξαίηεηνο ζπλδεηηθφο θξίθνο πέξα απφ ην θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν παηρλίδη 

είλαη αζθαιψο θαη ν ίδηνο ν ζεξαπεπηήο αιιά θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ γνληψλ. Θα 

πξέπεη λα είλαη εηδηθφο πάλσ ζην αληηθείκελν ψζηε λα θαηαθέξεη λα θαζνδεγήζεη ηα 

παηδηά ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα αληιήζεη ηα ζσζηά 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε ελφο παηδηνχ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα κπεη ζηε 

δηαδηθαζία λα γλσξίζεη ην ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ πνπ κειεηά θαη πξνζπαζεί λα 
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βνεζήζεη θαη ηε κέρξη ηψξα βνήζεηα πνπ έρεη ιάβεη απηφ θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζηελνχ 

θαη επξχηεξνπ πεξηβάιινληφο ηνπ (ζπίηη θαη ζρνιείν αληίζηνηρα) (Cattanach, 2003). 

1.7.1 Σν παηρλίδη ζηελ εηδηθή αγσγή 

«Μνπ αξέζεη λα αλνίγσ θαη λα θιείλσ ηηο πφξηεο κεξηθψλ παηρληδηψλ φπσο ηα 

απηνθηλεηάθηα, θαη ηδηαίηεξα παξαθνινπζψ ηηο ξφδεο θαζψο ηηο γπξίδσ γχξσ-γχξσ. 

πλήζηδα λα βάδσ ηε κία πίζσ απφ ηελ άιιε ζε κία καθξηά γξακκή έηζη πνπ λα 

έκνηαδε φηη είλαη ζηελ θπθινθνξία, παξφιν πνπ απηή δελ ήηαλ ε πξφζεζή κνπ. 

Δπίζεο, ζπλήζηδα λα βάδσ ηνπβιάθηα ζε καθξηέο ζεηξέο. Δίρα εθαηνληάδεο πιαζηηθά 

ζηξαηησηάθηα. Σα έβαδα ζε έλα κεγάιν γπάιηλν βάδν θαη κνπ άξεδε λα πεξηζηξέθσ 

ην βάδν θαη λα θνηηάδσ ηα δηαθνξεηηθά ρξψκαηα θαη ζρέδηα» (Peeters, 2000, 58-77).  

 Ζ ζεκαζία θαη ζπκβνιή ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελ 

γέλεη είλαη ζπνπδαία. Με βαζηθφ φρεκα ην παηρλίδη κπνξεί λα νδεγεζεί έλα παηδί 

ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπ. Ζ κάζεζε κέζσ ηνπ 

παηρληδηνχ κπνξεί λα αθνξά ηφζν ηα βξέθε φζν θαη ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο παηδηψλ 

πνπ έρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ πην ελεξγά ζην παηρλίδη κε πεξηζζφηεξεο 

ιεπηέο δεμηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ζηνλ θιάδν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο ην παηρλίδη απνηειεί κηα ζπνπδαία ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ θαζψο κέζα απφ 

απηφ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαηαλνεζνχλ νξηζκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη λα θαηαθηεζνχλ νη βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο 

(Larson, 2004).  

 Αζθαιψο γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ην παηρλίδη γηα λα κπνξέζεη λα 

ππεξεηήζεη ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο ηνπ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νξηζκέλεο 

πξνζαξκνγέο ζε απηφ θαη λα επηιερζεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Γηα λα αμηνπνηεζνχλ ηα νθέιε ηνπ παηρληδηνχ ππέξ ησλ παηδηψλ 

ηδίσο κε εηδηθέο αλάγθεο ζα πξέπεη νη γνλείο λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ζε απηά 

ην παηρλίδη, φπσο πξνηείλνπλ νη θαηαξηηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί. Σν ζχλεζεο πξφβιεκα 

επί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ είλαη φηη ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ηείλνπλ λα 

πεξηζσξηνπνηνχληαη θαη λα κέλνπλ καθξηά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ 

ςπραγσγία ιφγσ θάπνησλ πεξηνξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ηα 

παηδηά κε ηππηθήο αλάπηπμεο (Brodin, 1999). Δπεηδή κάιηζηα ππάξρεη κηα επξεία 

θαηεγνξία πεξηπηψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ έλλνηα ησλ «εηδηθψλ 

αλαγθψλ» (απηηζκφο, δπζθνιία αλάγλσζεο θαη γξαθήο, εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή), 
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ππάξρεη κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο θαηά ην παηρλίδη θαη ηελ αληίζηνηρε αλάγθε γηα αλάπηπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. 

Γηα ηελ επέθηαζε ησλ επεξγεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ παηρληδηνχ ζηελ αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ θαηαβιεζεί θαη εμαθνινπζνχλ λα 

θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απηψλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ ζπρλά 

ζπλαληψληαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά θαη 

θαζηζηνχλ θξίζηκε ηελ θαηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη πεξίπησζε ηα παηδηά 

λα κε ζπλεξγάδνληαη ή λα κε παξαθηλνχληαη ζην παηρλίδη ιφγσ πξνεγνχκελσλ 

εκπεηξηψλ ηνπο ή ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν λα γίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα πινπνηεζεί ην 

εθάζηνηε πξφγξακκα λα κελ είλαη ην θαηάιιειν ή ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα 

κελ ηθαλνπνηνχλ ελ ηέιεη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Δπηπιένλ, θαλείο δελ εγγπάηαη θαη 

ηελ θαηαιιειφηεηα απφ άπνςε γλψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζα ππνζηεξίμνπλ έλα ηέηνην πξφγξακκα. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν λα 

ιεθζνχλ ππφςε  φινη νη παξάγνληεο ελδερνκέλεο απνηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

λα μεθαζαξηζζεί ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ παηρληδηνχ σο εθπαηδεπηηθφ κέζν, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα λα παξαηεξείηαη ε επηηπρία ή κε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππνδεηθλχνληαο έηζη 

ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο ή πξνζαξκνγέο (Wall, 2006).   

 Ζ γεληθφηεξε θαηεχζπλζε ζηελ αλάπηπμε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ είλαη λα 

ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία παηρληδηψλ αιιά θαη πνιιαπιέο επηινγέο γηα ηα παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο, αληίζηνηρεο πξνο ηα πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαζψο θαη ε 

άκεζε θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ. Αθφκε, είλαη αλαγθαίν λα ζπκβάιεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ καζεηή πξνο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θαη ηε 

δηεπθφιπλζε απηήο φηαλ ν ηειεπηαίνο δπζθνιεχεηαη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ αληηκεησπίδεη θαη κέζα απφ ηε δξάζε λα πξνζπαζήζεη λα βνεζήζεη 

ην καζεηή λα εμσηεξηθεχζεη φζα λνηψζεη (Vygotsky, 1997).   

Οινθιεξψλνληαο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη Beers θαη Wehman (1985) 

πξνηείλνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο παηρληδηνχ γηα ηελ θνηλσληθή θαη γλσζηηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, πνπ είλαη ην: δνκεκέλν παηρλίδη κε 

θαλόλεο ην νπνίν είλαη κηα κνξθή παηρληδηνχ φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ 

ζα πξέπεη, αθνχ θαηαλνήζεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ λα ην 
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νξγαλψζεη θαηάιιεια θαη λα ην θαηεπζχλεη ζηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ δνκεκέλσλ 

ζηφρσλ. Σν εμεξεπλεηηθό παηρλίδη ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ αλαδήηεζε 

αληηθεηκέλσλ ή ηελ ελδειερή εμεξεχλεζή ηνπο εληφο νξηνζεηεκέλνπ πεξηβάιινληνο 

κέζα απφ ηελ επαθή κε απηά θαη ηε ρξήζε φισλ ησλ αηζζήζεσλ θαη ην θνηλσληθό 

παηρλίδη ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε ζπκκεηνρή καζεηψλ ή/θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε θνηλφ 

παηρλίδη, πνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλεη πιηθά παηρλίδηα φπσο θνχθιεο, απηνθίλεηα θιπ., 

ζελάξηα πνπ ελαιιάζζνληαη θαη βνεζάεη ην παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο λα κάζεη λα 

ιεηηνπξγεί εληφο ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ, λα πξνζαξκφδεηαη ζηνπο θαλφλεο ηνπ 

φπσο φια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη λα εθθξάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά. Σέινο, ην 

ρεηξηζηηθό παηρλίδη κε δηάθνξα παηρλίδηα είλαη ν ηχπνο παηρληδηνχ πνπ κε ηε 

βνήζεηα πιηθψλ αληηθεηκέλσλ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ζπνπδαίσλ δεμηνηήησλ ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ θχξηνη ηνπ 

παηρληδηνχ, λα ρεηξηζηνχλ ηα αληηθείκελα πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη θαη λα ηα 

αμηνπνηήζνπλ, φπσο ζεσξνχλ θαιχηεξα γηα ηελ πξναγσγή ηνπ παηρληδηνχ. Έηζη ηνπο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα βηψζνπλ ηελ ειεπζεξία 

ηεο επηινγήο.  

1.8 Παηρλίδη θαη παηδηά κε απηηζκό: εκπόδηα θαη δπζθνιίεο 

 Ζ αδηακθηζβήηεηε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ γηα θάζε παηδί δε κπνξεί λα 

θαιχςεη ζαθψο ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ. 

Ο ιφγνο ηδίσο γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο δηαθνξνπνηνχληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παίδνπλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα, έλα παηδί κε απηηζκφ 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαηά ην παηρλίδη θαζψο ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ δε 

κπνξεί λα αληιήζεη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ παηρληδηνχ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ  (Jordan 

& Powel, 2001).  

 Σν πην δχζθνιν θνκκάηη ησλ παηρληδηψλ γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ είλαη απηφ 

ηεο εμσηεξίθεπζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο αληίδξαζεο κε βάζε θάπνηα 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη ζηνηρεία ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο, έλα παηδί 

κε απηηζκφ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ είλαη πην ζηάζηκν, δελ εκπιέθεηαη ηφζν 

ελεξγεηηθά φζν έλα παηδί ηππηθήο αλάπηπμεο, δπζθνιεχεηαη ζηε κίκεζε θαη 

απζφξκεηε έθθξαζε θαη πξνηηκά παηρλίδηα θαηαζθεπψλ πνπ δελ θέξνπλ βέβαηα 

κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο, φπσο είλαη νη απινχζηεξεο θαηαζθεπέο. Υαξαθηεξηζηηθφ, 
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επίζεο, γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ είλαη φηη δελ θνηλσληθνπνηνχληαη εχθνια θαη σο 

απνηέιεζκα δελ ελδηαθέξνληαη γηα ην θνηλσληθφ παηρλίδη αιιά πξνηηκνχλ πην 

κνλαρηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνηηκνχλ κε άιια ιφγηα λα απηνελαζρνινχληαη. Απηή ε 

ζπκπεξηθνξά εμεγείηαη ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ε 

αδπλακία ηνπο λα ζπγρξνληζηνχλ κε άιινπο. Αθφκε, ηα παηδηά κε απηηζκφ φηαλ 

παίδνπλ δε δίδνπλ θάπνηνλ ζθνπφ ζην παηρλίδη ηνπο απιψο παξαηεξνχληαη ζπρλά λα 

κεηαθηλνχλ αληηθείκελα απφ έλα ζεκείν ζην άιιν αζθφπσο θαζψο γεληθφηεξα  

ππάξρεη κηα απάζεηα πξνο ην παηρλίδη απφ ηελ πιεπξά ηνπο (Κξνπζηαιάθεο, 1998).  

 Απφ εθεί θαη πέξα ε δπζθνιία ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ 

παηρληδηνχ δελ αθνξά κφλν ηελ επηζπκία ή κε ηεο εκπινθήο ηνπο ή ηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ηνπ παηρληδηνχ αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αδπλακία ηνπο λα 

εμειηρζνχλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζε απηφ, παξνπζηάδνληαο κηα εηθφλα ζηάζηκε 

θαη επαλαιακβαλφκελε. Σα παηδηά κε απηηζκφ δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε 

θάπνην πεξηβάιινλ πέξα απφ απηφ πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη λα παίδνπλ. Όζνλ αθνξά ηα 

παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ ζπλδπαζηηθέο ελέξγεηεο φπσο απηά πνπ θέξνπλ πνιιά 

θνκκάηηα θαη πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ ή λα ηνπνζεηεζνχλ ην έλα κέζα ζην άιιν ηα 

παηδηά κε απηηζκφ θαηέρνπλ ην αξλεηηθφ ζηνηρείν ηεο κε πξνζαξκνγήο ηνπο ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ αληίιεςε πεξί ηνπ εθάζηνηε ζπλδπαζκνχ. Έηζη, 

ζπλήζσο βαδίδνπλ ζηε βάζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαη γλσζηνχ ζπλδπαζκνχ (Peeters, 

2000 :120-125). 

 Σν γεγνλφο φηη ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ είλαη πεξηνξηζκέλν θαη 

αληηκεησπίδεη φια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα δε ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα κέλνπλ 

αλεθκεηάιιεπηεο νη επεξγεηηθέο ζπλέπεηέο ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ ηνκέσλ 

ηνπ παηδηνχ. Θα πξέπεη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο λα εληαρζεί ην παηρλίδη ηνπο ζε κηα πην 

θπζηνινγηθή ξνή θαη λα αληιήζνπλ απφ απηφ ηα αλαγθαία εθφδηα γηα ηελ αλάπηπμή 

ηνπο (Boucher, 1999).  

1.9 Σν νκαδηθό παηρλίδη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό 

Όπσο αλαθέξζεθε ην νκαδηθφ-ζπλεξγαηηθφ παηρλίδη ζηεξίδεηαη πάλσ ζηελ 

έλλνηα ηεο νκάδαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη. Έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νκαδηθνχ παηρληδηνχ είλαη ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα πάξεη πνιιέο 

κνξθέο θαη λα εηζρσξήζεη αθφκε θαη κέζα ζηα πιαίζηα άιισλ εηδψλ παηρληδηψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζην ζπκβνιηθφ παηρλίδη.  
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Σν νκαδηθφ - ζπληξνθηθφ παηρλίδη κπνξεί λα πάξεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο, αλάινγα κε ηα παηδηά ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ, ηα πιηθά πνπ είλαη δηαζέζηκα 

θαη ηνλ ρψξν ή ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηεμάγεηαη. Μηα κνξθή πνπ κπνξεί λα πάξεη 

είλαη ην παηρλίδη θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν εληζρχεη ηηο θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο 

ησλ παηδηψλ, γπκλάδεη ην ζψκα, είλαη ηδηαίηεξα θνηλσληθφ θαη δηαζθεδαζηηθφ θαη 

βνεζά ην παηδί λα εθηνλψζεη ηε ζπζζσξεπκέλε ηνπ ελέξγεηα. Σν παηρλίδη πνπ απαηηεί 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα εμαρζεί ζε κηα παηδηθή ραξά ή έλα πάξθν, φπνπ 

ηα παηδηά ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο θαη ζα παίδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε δηαθνξεηηθά 

παηρλίδηα. Μπνξεί επίζεο λα ιάβεη ηε κνξθή κηαο επνρηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε πεξηπνίεζε θπηψλ θαη ινπινπδηψλ ζε νκάδεο (Cecchini, 2008).  

Σν νκαδηθφ παηρλίδη κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή κε ρξήζε 

πιηθψλ, φπσο ηνπβιάθηα θαη πάδι. Δδψ ην νκαδηθφ-ζπλεξγαηηθφ παηρλίδη αμηνπνηείηαη 

κε παξφηξπλζε ηνπ παηδαγσγνχ, φπνπ έπεηηα απφ θάπνηα αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο, 

παξαθηλεί ηα παηδηά λα εξγαζηνχλ νκαδηθά θαη λα θαηαζθεπάζνπλ θάπνηα ζηνηρεία 

ηεο ηζηνξίαο πνπ κφιηο άθνπζαλ. Σν νκαδηθφ παηρλίδη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζεαηξηθνχ ή ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ. Σν νκαδηθφ ζηνηρείν 

πξνσζείηαη απφ ηνλ παηδαγσγφ, παξαθηλψληαο ηα παηδηά λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ θνπζηνχκηα, λα ληπζνχλ θ.ιπ. Σν νκαδηθφ παηρλίδη αμηνπνηείηαη θαη 

ζηα πιαίζηα ρξήζεο επηηξαπέδησλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ παηρληδηψλ ή άιισλ 

παηρληδηψλ πνπ δηέπνληαη απφ πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο φπσο ην θπλήγη ζεζαπξνχ. 

Κίλεηξα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο δίλνληαη ζε θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα, 

παξαθηλψληαο ηα παηδηά λα εξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζε νκάδεο πξνο ηελ επίηεπμε 

ελφο θνηλνχ ζηφρνπο (Cecchini, 2008). 

Σα παηδηά κε απηηζκφ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πιήζνο δπζθνιηψλ θαη 

εκπνδίσλ θαηά ην παηρλίδη θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ θαη ζπλάκα παίδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζπγθξηηηθά κε ηα 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην ειεχζεξν παηρλίδη νη ζηεξενηππηθέο 

θαη επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο ηνπ παηδηνχ απνηεινχλ έλα εκπφδην, θαζψο κέλεη 

πξνζθνιιεκέλν ζε έλα κφλν παηρλίδη, παίδνληαο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Όληαο 

απνξξνθεκέλν ζε απηφ θαη ρσξίο λα δνθηκάδεη λέα πξάγκαηα, λα αμηνπνηεί ηε 

θαληαζία ηνπ ή λα αιιειεπηδξά κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη θαζψο ληψζεη ηνλ 

θφβν ηεο απνηπρίαο παξακέλεη απνθνκκέλν θαη απνξξνθεκέλν ζην κνλαρηθφ ηνπ 

παηρλίδη (Preissler, 2006). 
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Ζ έληαμε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ηφζν ε θνηλσληθή φζν θαη ε ζρνιηθή, είλαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θνηλσληθφηεηάο ηνπ, ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη θπξίσο ησλ επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ. Έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έληαμε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε ζρνιηθή, είλαη κέζα απφ ην νκαδηθφ παηρλίδη. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ θαη γεληθφηεξα ησλ παηδηψλ κε θάπνηα δηαηαξαρή ή αλαπεξία κε 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο 

αλαπηπμηαθνχο ηνπο ηνκείο αιιά θαη γηα ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Μάιηζηα, έξεπλα ησλ 

Odom θαη Bailey (2001) αλέδεημε πσο είηε κία θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ είηε πξνβιήκαηα αθνήο δελ απνηέιεζαλ εκπφδηα ζην λα παίδνπλ 

πεξηζζφηεξν απαηηεηηθά παηρλίδηα φηαλ έπαηδαλ κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο παξά 

κε άιια παηδηά κε αλαπεξίεο.   

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην νκαδηθφ παηρλίδη γηα ηα παηδηά κε 

απηηζκφ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί μαθληθά θαη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε 

ρσξίο θάπνηα αλάινγε πξνεηνηκαζία. Πξνηνχ ην παηδί κάζεη λα παίδεη, λα 

ζπλεξγάδεηαη θαη λα κνηξάδεηαη κε άιια παηδηά ζην πιαίζην ηνπ νκαδηθνχ παηρληδηνχ, 

πξέπεη αξρηθά λα θαηαθηήζεη κφλν ηνπ νξηζκέλεο δεμηφηεηεο. Έηζη, πξέπεη λα κάζνπλ 

λα παίδνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη ηα παηρλίδηα ηνπο κε ηνλ νξζφ ηξφπν θαη ζηαδηαθά λα 

ελζσκαηψλνληαη κέζα ζην κνλαρηθφ παηρλίδη θνηλσληθά ζηνηρεία. Αξρηθά, κπνξεί ην 

παηδί ζηαδηαθά λα ζπκκεηάζρεη ζην παξάιιειν παηρλίδη ζηε ζπλέρεηα ζην 

ζπληξνθηθφ θαη ηέινο ζην νκαδηθφ, φηαλ πιένλ ζα έρεη κάζεη ηα βαζηθά βήκαηα ησλ 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κέζα απφ ην κνλαρηθφ παηρλίδη (Weiss & Harris, 

2001).  

Σν νκαδηθφ παηρλίδη πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο θνηλσληθήο επαθήο θαη 

αιιειεπίδξαζεο, ζηνηρεία ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ην παηδί κε απηηζκφ ην νπνίν 

παξακέλεη απνκνλσκέλν θαη εγθισβηζκέλν ζηνλ δηθφ ηνπ θφζκν. Όπσο αλαθέξζεθε 

ελ ζπληνκία πξνεγνπκέλσο, δηαθαίλεηαη φηη κέζα απφ ην νκαδηθφ παηρλίδη κε παηδηά 

ηππηθήο αλάπηπμεο, ηα παηδηά κε θάπνηα δηαηαξαρή ή αλαπεξία κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ ζεκαληηθά θαη κάιηζηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ην 

νκαδηθφ παηρλίδη καδί κε παηδηά κε ηηο ίδηεο δπζθνιίεο. Δπηπξνζζέησο, είλαη ζηε κέζε 

θαη ην εκπφδην πνπ ζπλαληνχλ ηα παηδηά κε απηηζκφ ζε φ, ηη αθνξά ηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ζπλνκειίθνπο πνπ δεκηνπξγνχλ αθφκε κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο 

θαη ην πεξηζσξηνπνηνχλ (Wolfberg, Bottema-Beutel & DeWitt, 2012). 
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Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πξνζθέξεηαη κηα πιεζψξα πιενλεθηεκάησλ ζηα 

παηδηά, θαζψο κέζα απφ απηφ θαη αμηνπνηψληαο ηε θαληαζία ηνπο γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλαλ δηθφ ηνπο θφζκν, καζαίλνπλ λα θνηλσληθνπνηνχληαη, απνθηνχλ 

αμίεο, θαηαλννχλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη απνθηνχλ γλψζε γηα ηελ θνηλσλία, ην 

πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο αιιά θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ ηα πεξηβάιεη. Ζ απφθηεζε ησλ 

παξαπάλσ αγαζψλ γίλεηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αληαιιαγή κεηαμχ 

ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην ηνπ νκαδηθνχ παηρληδηνχ, ελψ ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ 

παηδηνχ κε απηηζκφ θαη ηνπ παηδηνχ κε ηππηθή αλάπηπμε είλαη ζεκαληηθή ψζηε ην 

πξψην λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ θνπιηνχξα θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ (Wolfberg et al., 2012). 

Δλ θαηαθιείδη, ην νκαδηθφ παηρλίδη απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα ηα παηδηά κε 

απηηζκφ, θαζψο ζπλαληνχλ πνιιά εκπφδηα θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφ. Τπάξρνπλ πνηθίιεο κέζνδνη θαη πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξνχλ 

λα αμηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ ην παηδί λα θαιιηεξγήζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ζην 

νκαδηθφ παηρλίδη θαη λα κπνξέζεη λα αιιειεπηδξάζεη νκαιά θαη κε επηηπρία κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ. Παξάιιεια, νη λέεο απηέο δεμηφηεηεο βνεζνχλ ην παηδί θαη ζε 

αηνκηθφ επίπεδν, ελψ ην ίδην ην νκαδηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ παηρλίδη δχλαηαη λα 

επηθέξεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην παηδί φπσο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα. 

 

1.9.1 Οκαδηθό παηρλίδη θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

Παξ’φια απηά, ην λα κάζνπλ ηα παηδηά κε απηηζκφ λα παίδνπλ νκαδηθά 

παηρλίδηα είλαη έλα αξθεηά δχζθνιν εγρείξεκα ην νπνίν απαηηεί έλαλ μεθάζαξν 

ζρεδηαζκφ θαη ζηνρνζέηεζε. Ζ έξεπλα ησλ Jahr, Eldevik & Eikeseth (2000) 

δηεξεχλεζε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο παηδηά κε απηηζκφ κπνξνχζαλ λα δηδαρζνχλ λα 

μεθηλάλε θαη λα δηαηεξνχλ έλα νκαδηθφ-ζπλεξγαηηθφ παηρλίδη. Γχν κέζνδνη 

αμηνπνηήζεθαλ. ηε κελ πξψηε, ηα παηδηά παξαηεξνχζαλ δχν κνληέια λα παίδνπλ 

νκαδηθά θαη ζηε ζπλέρεηα έλα απφ ηα παηδηά έπαηξλε ηε ζέζε ηνπ ελφο κνληέινπ θαη 

έπαηδε ηε ζθελή πνπ κφιηο είρε παξαθνινπζήζεη. ηε δεχηεξε κέζνδν, ε πξνζέγγηζε 

ήηαλ ίδηα κε κηα λέα πξνζζήθε: ην παηδί έπξεπε λα πεξηγξάθεη πξνθνξηθψο ηα φζα 

ιάκβαλαλ ρψξα θαηά ηε ζθελή ηνπ παηρληδηνχ κε ηα δχν κνληέια πξηλ πάξεη ηε ζέζε 

ηνπ ελφο.  
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Δπηπιένλ, ε έξεπλα ησλ Henning, Cordier, Wilkes Gillan & Falkmer (2016) 

αμηνπνίεζε κηα παξέκβαζε βαζηζκέλε ζην παηρλίδη πξνθεηκέλνπ λα θαηνξζψζνπλ λα 

εληζρχζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην 

ηνπ θνηλσληθνχ παηρληδηνχ αλάκεζα ζε παηδηά κε απηηζκφ θαη ζε παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο. ηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ 5 παηδηά κε απηηζκφ καδί κε ηνπο γνλείο 

ηνπο θαζψο θαη 5 ηππηθήο αλάπηπμεο. Ζ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηφζν ζην 

ζπίηη φζν θαη ζε θιηληθέο ζπλεδξίεο παηρληδηνχ, ελψ θαηαγξαθφηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ 

γνληψλ θαη νη βαζκνί παηρληδίζκαηνο ησλ παηδηψλ απφ έλαλ αληηθεηκεληθφ εμεηαζηή. 

Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ φηη νη γνλείο αξρηθά θαηφξζσζαλ λα 

νινθιεξψζνπλ ηελ παξέκβαζε ζην 92,2% ελψ εληνπίζηεθαλ θαη ζεκαληηθέο 

βειηηψζεηο ζε ηέζζεξα απφ ηα πέληε δεχγε παηδηψλ. Δλ ζπλερεία φκσο, 

παξαηεξήζεθε μαλά πηψζε κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο θαη ζην δηάζηεκα κέρξη ηε 

ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο ζην ζπίηη γηα φια εθηφο απφ έλα εθ ησλ δεπγαξηψλ. αλ 

ηειηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ έξεπλα απνξξέεη πσο ε παξέκβαζε παξνπζίαζε θάπνην 

απνηέιεζκα σο πξνο ηε βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ παηρληδηνχ ζε θάπνηα απφ ηα παηδηά 

κε απηηζκφ, φκσο δελ παχεη λα είλαη απαξαίηεηε κία βαζχηεξε θαη ζπζηεκαηηθφηεξε 

δηεξεχλεζε.  

Όπσο έγηλε αληηιεπηφ, ππάξρνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη 

αληηκέησπν έλα παηδί κε απηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ θαη εηδηθφηεξα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νκαδηθνχ παηρληδηνχ. Δπνκέλσο, απαξαίηεην είλαη γηα ην παηδί 

λα δερζεί ηε βνήζεηα θαη ηελ παξέκβαζε εηδηθψλ, αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγήζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ζην νκαδηθφ 

παηρλίδη. Έξεπλα ησλ Barry θαη Burlew (2004) δηεξεχλεζε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ γηα ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ παηρληδηνχ ζηα παηδηά κε απηηζκφ 

θαη ζην λα κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα επηινγή. ηελ έξεπλα, ε εηδηθή παηδαγσγφο 

αμηνπνίεζε ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο ζε δχν παηδηά ηεο ηάμεο ηεο κε απηηζκφ 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο κάζεη πψο λα επηιέγνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα θαη λα παίδνπλ κε 

ηνλ θαηάιιειν ηξφπν κε ηα πιηθά πνπ έρνπλ επηιέμεη θαζψο θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε γλψκνλα ηελ ηθαλφηεηα πνπ παξνπζίαζαλ 

ζην λα θάλνπλ κηα επηινγή θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ πεξλνχζαλ παίδνληαο κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ κε ζπκκαζεηέο. Βάζεη 

ησλ κεηξήζεσλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο είραλ απνηέιεζκα ζην λα 
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κάζνπλ ζηα παηδηά λα θάλνπλ κφλα ηνπο ηηο επηινγέο ηνπο θαη λα παίδνπλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν.  

ηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ παηρληδηνχ θαη δε ηνπ θνηλσληθνχ νκαδηθνχ παηρληδηνχ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε έξεπλα ησλ Leaf, Leaf, Milne, Townley-Cochran, 

Oppenheim-Leaf & Cihon (2016). ε απηή ηελ έξεπλα αθνινπζήζεθαλ δχν 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηδαρζνχλ ζε νθηψ ζπλνιηθά παηδηά κε 

απηηζκφ νη δεμηφηεηεο ηνπ θνηλσληθνχ παηρληδηνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε έιαβε 

ρψξα ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε άηνκα κε 

Γηαηαξαρέο ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ. ηελ πξνζέγγηζε απηή, ν εθπαηδεπηηθφο 

παξνπζίαδε έλα παηρλίδη θαη ηνλ ζσζηφ (cool) θαη ιάζνο (uncool) ηξφπν γηα λα ην 

παίμεη θαλείο θαη παξάιιεια δεηνχζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ππνδείμνπλ πνηα 

ήηαλ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ έθαλαλ ηνλ εθάζηνηε ηξφπν ζσζηφ θαη ιάζνο. ην ηέινο 

ηεο έξεπλαο, επηά απφ ηνπο νθηψ ζπκκεηέρνληεο θαηφξζσζαλ λα κάζνπλ εμαηξεηηθά 

θαιά φια ηα παηρλίδηα ηα νπνία ηνπο είραλ παξνπζηαζηεί.  

Πέξαλ απφ ηηο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ 

θνηλσληθφηεηα ηνπ παηδηνχ, ζηηο λέεο δεμηφηεηεο πνπ έρεη απνθηήζεη ζε νκαδηθφ θαη 

ζπλεξγαηηθφ επίπεδν θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο παίδεη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπ θαηά ην νκαδηθφ παηρλίδη, αιιαγέο θαίλεηαη πσο επέξρνληαη θαη ζην κνλαρηθφ 

παηρλίδη ηνπ παηδηνχ έπεηηα απφ ηελ θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ νκαδηθνχ 

παηρληδηνχ. Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Jahr θαη Eldevik (2007) 

απνζθνπνχζε ζην λα δηεξεπλήζεη ηηο παξάπιεπξεο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

θαηά ην κνλαρηθφ παηρλίδη ηνπ παηδηνχ, έπεηηα απφ ηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ 

κέζσ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ-νκαδηθνχ παηρληδηνχ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 

ηξία παηδηά πνπ είραλ δηαγλσζζεί κε απηηζκφ θαη ε πξνζέγγηζε αμηνπνίεζε 

ζπλδπαζηηθά ηελ παξαηήξεζε, ηε ιεθηηθή πεξηγξαθή θαη ηε κίκεζε, πνπ βαζίδνληαλ 

ζηα πξφηππα ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ παηρληδηνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλεξγαηηθνχ 

παηρληδηνχ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ φηη ππήξμαλ αιιαγέο ζην 

κνλαρηθφ παηρλίδη ησλ παηδηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε φ, ηη αθνξά ηε δηάξθεηα θαη ηε 

κεηαβιεηφηεηα πνπ επήιζαλ έπεηηα απφ ηελ εθκάζεζε ηνπ νκαδηθνχ παηρληδηνχ. 

Παξάιιεια, νη αιιαγέο απηέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηα παηδηά δηήξθεζαλ γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηηο επφκελεο κεηξήζεηο πνπ 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ην πέξαο ηξηψλ θαη δεθαηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ πξψηε 

εθαξκνγή.  
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1.9.2 Σν παηρλίδη θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό 

Ζ ζεκαζία ηνπ νκαδηθνχ παηρληδηνχ ζηελ θνηλσληθή πξσηίζησο θαη κέζσ 

απηήο θαη ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ έρεη γίλεη μεθάζαξε κε 

βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ. Απφ εθεί 

θαη πέξα είλαη απαξαίηεην λα εξεπλεζεί αλ θαη θαηά πφζν κπνξεί λα ζπκβάιεη ην 

νκαδηθφ παηρλίδη ζηελ αλάπηπμε ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ. Σν εξψηεκα απηφ 

πξνθχπηεη πξσηίζησο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θέξνπλ απφ ηε 

θχζε ηνπο ηα παηδηά κε απηηζκφ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο εθδεισζείζαο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο θαηά ην παηρλίδη φπσο ε πξνηίκεζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν παηρληδηνχ. 

Μήπσο, ινηπφλ, ππφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ην νκαδηθφ παηρλίδη απνηειεί έλα ηζρπξφ 

ραξηί γηα ηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ; 

 Απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ κπνξεί λα δνζεί θαη κέζα απφ ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε αιιά θπξίσο κέζα απφ ηηο κειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ θαη κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ ηελ 

αλάγθε γηα νκαδηθφ παηρλίδη. Μηα αξθεηά πξφζθαηε κειέηε ησλ Wolfberg, DeWitt, 

Young θαη Nguyen (2015), πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Autism Speaks θαη 

δεκνζηεχζεθε ζην Journal of Autism and Developmental Disorders, αθνξνχζε 48 

παηδηά κε απηηζκφ, ειηθίαο 5 έσο 10 εηψλ θαη ηελ πιεηνλφηεηα απηψλ λα είλαη αγφξηα, 

ηα νπνία επί έλα έηνο έπξεπε λα βξίζθνληαη κεηά ηε ζρνιηθή ψξα, γηα κία ψξα, δχν 

θνξέο ηελ εβδνκάδα, ζε νκάδεο παηρληδηνχ. Οη νκάδεο απνηεινχληαλ απφ 4 παηδηά, ηα 

δχν κε απηηζκφ ελψ ηα άιια δχν φρη, θαη ην παηρλίδη ήηαλ ειεχζεξν ελψ παξάιιεια 

ππήξρε θαη θάπνηνο πνπ κπνξνχζε λα ην θαηεπζχλεη εάλ απηφ θξηλφηαλ αλαγθαίν. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ήηαλ πνιχ ελζαξξπληηθά: ε ζπκβνιή ηνπ 

νκαδηθνχ παηρληδηνχ ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ 

είλαη ζεκαληηθή. Δπίζεο, κπνξεί λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα κηα ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ απηηζκνχ απφ ηελ πνιχ λεαξή ειηθία θαη ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί θαη ζηηο 

ελδνζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Wolfberg, DeWitt, Young & Nguyen, 2015).  

 Σν νκαδηθφ παηρλίδη αλ αλαπηπρζεί θαη εμειηρζεί θαηάιιεια κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα ηζρπξφ εξγαιείν αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηα παηδηά κε απηηζκφ απφ ηηο πξψηεο θνηλσληθέο ηνπο εκπεηξίεο. Μέζα απφ ην 

νκαδηθφ παηρλίδη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ επάξθεηα ζε θνηλσληθφ επίπεδν θάηη πνπ 

ζα ηα βνεζήζεη παξαπέξα λα θαηαθέξνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ππφ νπνηεζδήπνηε 
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ζπλζήθεο θαη λα αλαπηχμνπλ νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε άηνκα κε ηα νπνία ζα 

αιιειεπηδξάζνπλ (Γθαξάλε, 2008). Δπίζεο, φπσο αλαθέξεη ε Απγεηίδνπ (2001) κέζα 

απφ ην νκαδηθφ θπξίσο παηρλίδη ηα παηδηά κε απηηζκφ κπνξνχλ παξαπέξα λα έξζνπλ 

ζε επαθή κε ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, λα εκπινπηίζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, 

λα απνθηήζνπλ εζηθή θαη θαληαζία, λα αλαπηχμνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ζηνξγήο, ηεο 

αιιεινβνήζεηαο θαη ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Σν νκαδηθφ παηρλίδη αλάινγα κε ηελ 

εμέιημή ηνπ θέξλεη πην θνληά ηνπο ζπκπαίθηεο ιφγσ ηνπ φηη απηνί καζαίλνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ππφ έλα εληαίν πιαίζην, κε άιινηε απζηεξνχο θαη άιινηε πην ραιαξνχο 

θαλφλεο. Μαζαίλνπλ λα αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο ηνπο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα 

πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ, έλα ζηνηρείν πνπ εληζρχεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπ αηφκνπ 

(Μπφηζνγινπ, 2010).  

 Σα παηδηά κε απηηζκφ, επεηδή απφ ηε θχζε ηνπο αγαπνχλ πεξηζζφηεξν ηελ 

απνκφλσζε θαη ην κνλαρηθφ παηρλίδη, λνηψζνπλ κεγάιε αλαζθάιεηα φηαλ εθηίζεληαη 

ζην νκαδηθφ παηρλίδη. πλήζσο βαζαλίδνληαη απφ εξσηήκαηα φπσο αλ αξέζεη ζηνπο 

άιινπο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηά παίδνπλ, αλ ζα κπνξέζνπλ λα παίμνπλ ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο ή πψο ζα θεξζνχλ ζηα παηδηά κε ηα νπνία κνηξάδνληαη ην παηρλίδη. 

Μέζα απφ ην νκαδηθφ παηρλίδη κπνξνχλ ηα παηδηά λα βειηηψζνπλ φια απηά ηα 

ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο πνπ είλαη θαηαπηεζκέλα φπσο ζην θνκκάηη ηεο 

ρακειήο απηνεθηίκεζεο ή ηεο έιιεηςεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο. Ζ ζπιινγηθή 

πξνζπάζεηα θαη ε ζχγθξηζε δπλάκεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο είλαη θαηάιιεια κέζα 

πξνο ηελ αλάδεημε ησλ αξεηψλ θαη πξνζσπηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ (Kohler & Strain, 1999). 

 πλαθψο πξνο ηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ ην νκαδηθφ παηρλίδη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπο. Δίλαη ινγηθφ ην παηδί φληαο απνκνλσκέλν λα κελ 

κπνξεί λα εθθξαζηεί ή αθφκε λα αλαπηχμεη νξηζκέλα ζπλαηζζήκαηα αλ δελ 

αιιειεπηδξά κε θαλέλαλ. Αληίζεηα, ην νκαδηθφ παηρλίδη πξνζθέξεη ζην παηδί κε 

απηηζκφ ηε δπλαηφηεηα λα εθδειψζεη φ,ηη ζπλαηζζήκαηα λνηψζεη θαηά ηελ εμέιημή 

ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ ή κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, είηε απηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα είλαη ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Με ηε ζσζηή κάιηζηα θαζνδήγεζε κπνξεί 

λα βνεζεζεί ζην λα ειέγμεη ηελ εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηψλ (Κνηζαθψζηα, 

et al., 2000).     
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 Παξαπέξα, κέζα απφ ην νκαδηθφ παηρλίδη ηα παηδηά κε απηηζκφ σθεινχληαη 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ ηνπο. Ζ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ θάζε 

παηδηνχ κέζα απφ ην παηρλίδη έρεη ήδε πνιιάθηο ηνληζζεί. Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ 

ζηελ παξνχζα θάζε είλαη φηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηα παηδηά κε 

απηηζκφ πνπ αληηκεησπίδνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. 

Οπζηαζηηθά ε ρξήζε ηεο γιψζζαο ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ιεηηνπξγεί 

αθελφο σο θξηηήξην ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ (ε θησρή θαη κε ιάζε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο είλαη εκθαλήο έλδεημε γηα έλα παηδί κε απηηζκφ) αθεηέξνπ σο έλαο απφ ηνπο 

ζπνπδαηφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ παηρληδηνχ. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα 

πξνο επηινγή θαηάιιεισλ παηρληδηψλ πξνο ην ζθνπφ ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ (Saracho, 2004).  

 Δίλαη, ινηπφλ, δεδνκέλν φηη ην παηρλίδη θαη ζπγθεθξηκέλα ην νκαδηθφ παηρλίδη 

κπνξεί λα ζέζεη ηζρπξέο βάζεηο ελίζρπζεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζε θάζε ηνκέα 

αλάπηπμεο ηνπο θαη ηδίσο ζηνλ θνηλσληθφ. Απηφ πνπ είλαη ρξήζηκν θαη αλαγθαίν είλαη 

λα εθηειείηαη ε ζσζηή νξγάλσζε ησλ κέζσλ θαη ε πηνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ 

πξαθηηθψλ πξνο ην ζθνπφ απηφ, ζεκεία πνπ ζα αλαιπζνχλ ακέζσο παξαθάησ.  

1.9.3 Σξόπνη ελίζρπζεο νκαδηθνύ παηρληδηνύ ζηελ ηάμε 

Με βάζε ηα φζα εμεηάζηεθαλ παξαπάλσ αιιά θαη ηεο εμαηξεηηθήο ζπκβνιήο 

ηνπ παηρληδηνχ θαη ηδίσο ηνπ νκαδηθνχ παηρληδηνχ ζηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ ηνκέσλ 

ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη νξηζκέλνη ηξφπνη αμηνπνίεζεο 

ησλ ζρεηηθψλ επλντθψλ απνηειεζκάησλ. Πξσηίζησο, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέξε 

απνηειεί ε ζρνιηθή ηάμε κηαο θαη ζεσξείηαη ζπνπδαίν θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ηνπ παηδηνχ απφ πνιχ λεαξή ειηθία θαη είλαη αλ κε ηη άιιν έλα πεδίν λέσλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηά απφ ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην. Δπηπιένλ, ε ζεκαζία ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ νκαδηθνχ παηρληδηνχ κέζα ζηελ ηάμε έγθεηηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ζα 

βνεζήζεη θαη ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θαηαλνήζεη απφ ηνλ ηξφπν πνπ παίδεη ην 

παηδί θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θαηά ηελ εμέιημή ηνπ ψζηε αξγφηεξα λα ην βνεζήζεη λα 

ζηαζεί κφλν ηνπ ζε έλα εληαμηαθφ πεξηβάιινλ θαη λα αλαπηχμεη φιεο εθείλεο ηηο 

δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο πζηεξεί. 

 Όηαλ έλαο εθπαηδεπηηθφο δηακνξθψλεη έλα πξφγξακκα παηρληδηνχ ψζηε λα ην 

εληάμεη ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ηφηε ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο ζηηο 
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επηινγέο πνπ ζα θάλεη. Θα πξέπεη πάληα λα έρεη ζην κπαιφ ηνπ ηνπο επηδησθφκελνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ψζηε λα πηνζεηήζεη ηηο 

θαηάιιειεο ηερληθέο θαη λα βξεζεί θνληά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα δνζεί αξρηθά έκθαζε ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα 

παηδηά κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ εμέιημε ελφο παηρληδηνχ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ ελδείμεσλ ελφο νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο 

είλαη άδηθνο θφπνο αθνχ δελ απνηειεί αληηκεηψπηζε ηνπ επί ηεο νπζίαο πξνβιήκαηνο 

αιιά ησλ πεξαηηέξσ εθδειψζεσλ απηνχ (Γθνλέια, 2006). Έηζη γηα παξάδεηγκα ην φηη 

έλα παηδί επηκέλεη λα θάλεη θάπνηα ιάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ πηζαλφηαηα 

ζεκαίλεη φηη δελ έρεη θαηαλνήζεη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην ελ ιφγσ 

παηρλίδη. Δδψ θξίλεηαη αλαγθαίνο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: λα εηζαγάγεη ην καζεηή 

κε απηηζκφ ζην ζθεπηηθφ ηνπ παηρληδηνχ θαη λα ην ελζαξξχλεη ζην λα θαηαλνήζεη ηνλ 

βαζηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Πέξα απφ ηηο παξαπάλσ ηξεηο κεζφδνπο πνπ πξνζθέξνληαη θάιιηζηα πξνο 

αμηνπνίεζε θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ άιια ρξήζηκα εξγαιεία πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα λα πξνσζήζεη ην νκαδηθφ παηρλίδη ζηελ ηάμε θαη 

λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ είλαη θαηά ηελ Jordan (2003) ε 

ρξήζε ζελαξίσλ, κηθξψλ έξγσλ θαη κνπζηθήο.  

 Δηδηθφηεξα, ε θαηαλνκή ξφισλ ζηα παηδηά ππφ θνηλφ πιαίζην ην νπνίν έρεη 

θάπνηνπο θαλφλεο θαη είλαη θπξίσο επράξηζην είλαη κηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία γηα 

λα μεδηπιψζεη θάζε παηδί ην ραξαθηήξα ηνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη 

ην ξφιν ηνπ. Με ηε βνήζεηα ηεο κνπζηθήο, φπσο έρεη παξαηεξεζεί, θαη ηνπ ξπζκνχ 

κάιηζηα κπνξεί έλα παηδί κε απηηζκφ λα εθθξαζζεί θαιχηεξα, λα ραιαξψζεη θαη λα 

λνηψζεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ψζηε λα εθθξαζζεί. Αθφκε, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο 

δηάδνζεο θαη ρξήζεο ηεο εηθφλαο θαη ελ γέλεη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, ρξήζηκν ζα ήηαλ λα αμηνπνηεζεί θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ νκαδηθνχ 

παηρληδηνχ δεδνκέλνπ φηη ε εηθφλα ηξαβάεη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ 

θαη ζην λα θαηαγξάςνπλ βαζηθά, ζρεηηθά κε ην παηρλίδη, ζηνηρεία. 

Όζνλ αθνξά ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, απηφ είλαη κελ παηρλίδη αιιά έρεη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα λα πξνζθέξεηαη σο ηξφπνο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ θαη ςπραγσγίαο ζε 

θάζε ειηθία αλεμαξηήησο θξαγκψλ. Ζ κεγάιε ζεκαζία ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ 

είλαη θαλεξή θαζψο είλαη έλα παηρλίδη κε θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ 
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φινπο ψζηε λα ππάξρεη ξνή θαη παξαγσγηθφ απνηέιεζκα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

ζπκκεηέρνληα λα κπεη ζε έλα ξφιν, άξα ππάξρεη έηνηκν κνληέιν πξνο πηνζέηεζε, 

ππάξρεη κηα ζρεηηθή ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη δπλαηφηεηαο πξνζσπηθήο πξνζέγγηζεο 

ηνπ ξφινπ απφ ηνλ παίθηε θαζψο εθηνλψλεη θαη ηνλ ίδην ηνλ παίθηε. Δπηπιένλ, 

πξνζθέξεη ςπραγσγία, ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, επλνεί 

ηε ζπκπιήξσζε ηεο γλψζεο θαη εληζρχεη ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Σέινο, εληζρχεη θαη 

ηε θαληαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ελψ παξάιιεια πεξηιακβάλεη θαη άιιεο κνξθέο 

παηρληδηνχ φπσο είλαη ην κηκεηηθφ παηρλίδη, ην ζπκβνιηθφ, ην δξακαηηθφ (Mellou, 

1995). 

 Αλαθνξηθά κε ηα νπηηθά θαη κνπζηθά εξεζίζκαηα πνπ απνηεινχλ εξγαιεία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, ε 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, φπσο έρεη παξαηεξεζεί, κπνξεί λα βνεζήζεη πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα παηδηά κε απηηζκφ λνηψζνπλ αξθεηή 

αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή αθνχ ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηεπζχλνπλ απηά φπσο ζέινπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη λα βξίζθνληαη ζε έλα 

ζηαζεξφ πεξηβάιινλ ρσξίο κεγάιεο κεηαβνιέο πνπ κπνξνχλ λα ηνπο αγρψζνπλ. Έηζη 

κε ηε κέζνδν stepbystep ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηζρπξφ 

ζχκκαρν ζηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Δηδηθά γηα απηά έρνπλ 

ζρεδηαζζεί πνιιά πξνγξάκκαηα κάζεζεο πνπ είλαη εμαηνκηθεπκέλα θαη πνπ 

θαηαλννχλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα θαηεπζχλεη 

ην παηδί ζηε ζσζηή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή πξνο φθειφο ηνπ (Βνζληάδνπ, 2006).   

 Πέξα απφ ηηο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο ηνπ νκαδηθνχ παηρληδηνχ κέζα ζηελ ηάμε 

ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνζέρεη ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο 

νπνίεο ζα ιακβάλνπλ ρψξα ηα παηρλίδηα απηά. Θα πξέπεη ην πεξηβάιινλ λα είλαη 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ψζηε λα ζπκβάιεη ζηε κέγηζηε δπλαηή απφδνζε ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ: νη θαλφλεο ησλ παηρληδηψλ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξνη θαη 

ζαθείο, ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή απφ φια ηα 

παηδηά, λα ππάξρεη κηα δηαβάζκηζε ησλ παηρληδηψλ, απφ ην πην απιφ σο ην πην 

ζχλζεην, λα πεξηιακβάλνπλ αληηθείκελα νηθεία ζηα παηδηά πνπ λα πξνμελνχλ 

δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία θαη παξάιιεια λα είλαη εθπαηδεπηηθά.  

 Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ ηα παηρλίδηα κε ην πέξαζκα ηνπ θαηξνχ λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη λα αλαλεψλνληαη ψζηε λα κε ραζεί ην 
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ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα απηά θαη λα κελ παξακείλεη ζηάζηκε ε αλάπηπμή ηνπο. 

Δηδηθά γηα ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί νη 

εθπαηδεπηηθνί δεδνκέλνπ φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ ζα δπζθνιεπζνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

απφ κφλα ηνπο ην ειεχζεξν πνπ έρνπλ σο πξνο ηηο ελέξγεηέο ηνπο γηα ην έζησ θαη 

ζχληνκν απηφ δηάζηεκα. Καιφ ζα ήηαλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ θάπνηεο δπλαηφηεηεο 

απαζρφιεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα δηεπθνιχλνληαο ηε ζέζε ηνπο 

(Βνγηλδξνχθαο & Sherratt, 2005). 

 

1.10 θνπόο ηεο έξεπλαο 

Αληίζηνηρα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ βάζε ηεο ειιεληθήο αιιά θαη ηεο 

μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο, κε ζεκείν αλαθνξάο ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηα 

παηδηά κε απηηζκφ, γηα ηα νθέιε θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απηφ παξέρεη θαζψο θαη 

γηα ηα εκπφδηα πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά κε απηηζκφ αληηκεησπίδνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηε ρξήζε 

ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Ζ έξεπλα 

ζα εζηηάζεη, ινηπφλ, ζηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ, νη νπνίνη έρνπλ παηδηά κε απηηζκφ, σο 

πξνο ην θαηά πφζν ζεσξνχλ νη ίδηνη φηη γίλεηαη ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, αιιά θαη ην θαηά πφζν 

δηαθνξνπνηείηαη ε άπνςή ηνπο κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ην 

κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηαζηνχλ νη απφςεηο ησλ 

επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο (εηδηθνί παηδαγσγνί, ινγνζεξαπεπηέο, θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί, θπζηνζεξαπεπηέο, ςπρνιφγνη θαη γπκλαζηέο εηδηθήο αγσγήο) ζην θαηά 

πφζν πηζηεχνπλ θαη απηνί φηη γίλεηαη ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη 

ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαζψο επίζεο θαη εάλ νη απφςεηο ηνπο 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σέινο, ζθνπφο είλαη λα 

ζπγθξηζνχλ θαη νη απφςεηο ησλ δχν νκάδσλ κεηαμχ ηνπο ψζηε λα αλαδεηρζεί ην θαηά 

πφζν ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ. 

Δπνκέλσο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ είλαη: 

 Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ γνλέσλ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ; 
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 Καηά πφζν δηαθνξνπνηείηαη ε άπνςε ησλ γνλέσλ ζχκθσλα κε ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν; 

 Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο φζνλ αθνξά ηε 

ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ; 

 Καηά πφζν δηαθνξνπνηείηαη ε άπνςε ησλ επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο 

ζχκθσλα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά; 

 Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηηο απφςεηο ησλ δχν νκάδσλ φζνλ αθνξά ηε 

ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ; 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

2.1 Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή  

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία 

αθνινπζήζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Ζ ζηξαηεγηθή απηή πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν εθάζηνηε εξεπλεηήο, ή ε νκάδα εξεπλεηψλ, αληηκεησπίδεη, 

κεηξά θαη κεηαθξάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο θαζνξηζκφο ηεο θαηέρεη εμέρνπζα 

ζεκαζία γηα θάζε εκπεηξηθή έξεπλα θαζψο απηή είλαη πνπ ζα δηακνξθψζεη αλαιφγσο 

ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηεο. 

H εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή κηαο κειέηεο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ επηκέξνπο 

κεζνδνινγηθέο επηινγέο, ελψ πην ζπγθεθξηκέλα νη επηινγέο απηέο αθνξνχλ: ηελ 

επηινγή αλάκεζα ζηελ πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε, ηελ επηινγή κεηαμχ 

πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ επηινγή κεζφδνπ/εξγαιείνπ 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.  

Οη βαζηθέο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, είλαη δχν: ε 

πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή. Ζ πξψηε θαη βαζηθφηεξε κεζνδνινγηθή επηινγή πνπ 

θαιείηαη λα θάλεη θάζε κειεηεηήο είλαη ην πνηα απφ απηέο ηηο δχν κεζφδνπο ή πνην 

ζπλδπαζκφ ηνπο πξνηίζεηαη λα αθνινπζήζεη (Robson, 2002). Ζ επηινγή απηή 

ζπλδέεηαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο 

θαζψο θαη νη δχν έρνπλ ηα δηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα (Γαθέξκνο, 

2011). 

Ζ εθάζηνηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ εξεπλεηηθά 

εξγαιεία ηα νπνία κπνξεί λα είλαη είηε πνηνηηθά είηε πνζνηηθά. Ζ βαζηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ έρεη λα θάλεη κε ην είδνο πιεξνθνξίαο θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζπιιέγεηαη. χκθσλα κε ηνλ Kvale (1996) ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε 

αλαιχεη ηελ πνζφηεηα εκθάληζεο ελφο γεγνλφηνο ή θαηλνκέλνπ ην νπνίν κειεηάηαη 

ελψ ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζην είδνο θαη ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

θαηλνκέλνπ.  
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Γηα ην ζθνπφ ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

πνζνηηθή πξνζέγγηζε, βάζε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηνχληαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα κε 

ζθνπφ ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία κέζσ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ. Ο Creswell (2001) 

ππνζηήξημε φηη ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε είλαη κηα κνξθή εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαηά 

ηελ νπνία ν θάζε εξεπλεηήο αξρηθά απνθαζίδεη ην ζέκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζέηεη 

θάπνηα εξσηήκαηα πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο θαη ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηα νπνία κπνξνχλ λα εθθξαζζνχλ ή λα θσδηθνπνηεζνχλ αξηζκεηηθά. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχεη ηα αξηζκεηηθά απηά δεδνκέλα κε θαηάιιειεο ηερληθέο ηεο 

ζηαηηζηηθήο. Δπίζεο, αλαθέξεη φηη ε έξεπλα δηεμάγεηαη ζε έλα αληηθεηκεληθφ θαη 

ακεξφιεπην πεξηβάιινλ. ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα θαζνξίδεη 

κία ή πεξηζζφηεξεο ππνζέζεηο (hypothesis) θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζεί είηε λα ηηο 

επαιεζεχζεη είηε λα ηηο απνξξίςεη. Δπίζεο, βάζε ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο 

κπνξνχκε λα ειέγμνπκε κηα ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνχ. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ θαη 

πιενλέθηεκα ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο έλαληη ηεο πνηνηηθήο είλαη ε 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο (Singh, 2007). 

Σν πην αλαγλσξίζηκν εξγαιείν πνζνηηθήο έξεπλαο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην 

βάζε ηνπ νπνίνπ ηα δεδνκέλα ηππνπνηνχληαη, νη ππφ κειέηε κεηαβιεηέο παίξλνπλ 

αξηζκεηηθέο ηηκέο θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ηπρφλ ζπζρεηίζεηο θαη λα 

βγνπλ θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ππφ κειέηε πιεζπζκφ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πην επξέσο δηαδεδνκέλν 

εξγαιείν πνζνηηθήο έξεπλαο, ην νπνίν είλαη ην εξσηεκαηνιφγην. χκθσλα κε ηνλ 

Singh (2007) ην βαζηθφ πιενλέθηεκα πνπ ραξαθηεξίδεη ην εξσηεκαηνιφγην είλαη ε 

επθνιία πνπ παξέρεη ηφζν ζηελ ηαρχηεηα δηαλνκήο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ φζν θαη 

ζηελ επηινγή ηθαλνπνηεηηθνχ κεγέζνπο δείγκαηνο απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηελ ίδηα 

ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπξφζζεηα, έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ην 

εξσηεκαηνιφγην ζαλ εξγαιείν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαιείσλ κε ρακειφ 

θφζηνο, γεγνλφο ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε απηή ήηαλ αξθεηά σθέιηκν. Δπηπιένλ, έλα 

αθφκε βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε επθνιία πνπ καο πξνζθέξεη ζηελ θσδηθνπνίεζε αιιά 

θαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ (Singh, 2007). Σν 

εξσηεκαηνιφγην πνπ επηιέρζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη δνκεκέλν. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηηο ίδηεο εξσηήζεηο θαη 

κε ηελ ίδηα ζεηξά. Με ηελ ελέξγεηα απηή εμαζθαιίδεηαη πςειφηεξε αμηνπηζηία θαζψο 

ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εξσηήζεσλ ζα επέθεξε δπζθνιία ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 
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απαληήζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αμηνπηζηία ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

(Clark-Carter, 2004). ηε ζπλέρεηα, επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο Cohen, Manion θαη Morisson (2007), 

«εμαηξεηηθά δνκεκέλεο, θιεηζηέο εξσηήζεηο είλαη ρξήζηκεο, θαζψο κπνξνχλ λα 

παξάγνπλ ζπρλφηεηεο απαληήζεσλ πνπ επηδέρνληαη ζηαηηζηηθνχο ρεηξηζκνχο θαη 

αλάιπζε. Δπηπιένλ, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπγθξίζεσλ κεηαμχ νκάδσλ ηνπ 

δείγκαηνο». 

Σέινο, κε ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία αθνινπζήζεθαλ νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. ε 

θακία πεξίπησζε δελ ππήξρε θάπνηνπ είδνπο παξέκβαζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εξεπλεηή θαηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ελψ νη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαηππψζεθαλ έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιηζζεί φηη δελ έρνπλ ζθνπφ λα εθκαηεχζνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε απάληεζε  

(Groves, Fowler, Couper, Lepkowsi, Singer, Tourangeau, 2004· Seidman, 2006). 

Δπίζεο, ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ-δεδνκέλσλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί κε ρξήζε 

θαηάιιεινπ ειέγρνπ αμηνπηζηίαο κε ην νπνίν γίλεηαη εθηίκεζε ηεο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο ησλ ζηνηρείσλ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ (Gadermann, Guhn & Zumbo, 

2012). Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ηνπ Cronbach 

(1951) ν νπνίνο είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο (Nunnaly, 1978). Ζ αμηνπηζηία γηα ην 

εξγαιείν ησλ επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο ήηαλ ίζε κε α=0.815 θαη γηα ην εξγαιείν 

ησλ γνλέσλ ήηαλ ίζε κε α=0.826. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε αμηνπηζηία κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο πνιχ θαιή. 

 

2.2 πκκεηέρνληεο  

Σν ζπγθεληξσζέλ δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 80 επαγγεικαηίεο 

εηδηθήο αγσγήο θαη απφ 80 γνλείο παηδηψλ κε απηηζκφ. Όζνλ αθνξά ζηελ δηαδηθαζία 

επηινγήο δείγκαηνο ζηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε επηινγή κε βάζε ηε δεηγκαηνιεςία 

ησλ κε πηζαλνηήησλ. Σν δείγκα δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ επξχηεξνπ 

πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά κφλν ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ. Απηφο ν ηχπνο 

δείγκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε έξεπλεο κηθξήο θιίκαθαο, γηα παξάδεηγκα, ζε έξεπλεο 

πνπ επηθεληξψλνληαη ζε έλα ή δχν ζρνιεία/πεξηνρέο (Cohen, Manion, Morisson, 

2007). πγθεθξηκέλα, ε επηινγή "βνιηθνχ" δείγκαηνο έγηλε θαηφπηλ ζπγθέληξσζεο 



55 

πιενλεθηεκάησλ φπσο ην κηθξφ θφζηνο θαη ε γξήγνξε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Με 

απηνχ ηνπ είδνπο ηε δεηγκαηνιεςία νπζηαζηηθά δηαηππψλεηαη ε άπνςε πσο  ην δείγκα 

απαξηίδεηαη απφ άηνκα πνπ είλαη εχθνια πξνζβάζηκα θαη έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο 

άκεζεο ζπκκεηνρήο (Visser, Krosnick, Lavrakas, 2000). Βέβαηα, απηή ε ηερληθή 

επηινγήο δείγκαηνο εγείξεη θηλδχλνπο σο πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο έξεπλαο θαη 

ην θαηά πφζν ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη γεληθεχζηκα ζε φινλ ηνλ πιεζπζκφ. Παξφιν 

πνπ ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα κηαο ηέηνηαο ηερληθήο κπνξεί λα ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε 

ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή έρεη κεγάιε απήρεζε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο (Kingery, 

Bryant, Palmer, Araghi, 1989). Σέινο, ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 

έξεπλα πνπ βαζίδεηαη ζε "βνιηθφ" δείγκα κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ζε αληίζηνηρνπο 

πιεζπζκνχο πνπ έρνπλ φκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ηνπ δείγκαηνο. 

 

2.2.1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά γνλέσλ 

ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 80 

γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Απφ ηνλ Πίλαθα 1 πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ γνλέσλ ήηαλ γπλαίθεο (Ν=49, 61.3%) ελψ κηθξφηεξε ζπκκεηνρή παξαηεξήζεθε 

απφ άληξεο (Ν=31, 38.8%). Ζ κέζε ειηθία ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 43.6 έηε (η.α.
1
 5.74) κε 

εχξνο ειηθηψλ απφ 33 έσο 57 έηε.  

Όζνλ αθνξά ην θχιν ηνπ παηδηνχ πνπ έρεη απηηζκφ πξνέθπςε φηη ζην 60% 

(Ν=48) ησλ πεξηπηψζεσλ ήηαλ αγφξηα ελψ ζην 40% (Ν=32) ήηαλ θνξίηζηα. Ζ κέζε 

ειηθία ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ήηαλ 10.5 έηε (η.α. 2.56) κε εχξνο ειηθηψλ απφ 6 έσο 

15 έηε.  

Απφ ηνπο 80 γνλείο πξνέθπςε φηη νη 59 (73.8%) ήηαλ έγγακνη, νη 13 (16.3%) 

ήηαλ άγακνη θαη νη 8 (10%) ήηαλ δηαδεπγκέλνη.  Δλψ φζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ ηνπο 

επίπεδν παξαηεξήζεθε φηη ε πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ απφθνηηνη ΑΔΗ/ΣΔΗ (Ν=41, 

51.3%) ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ εμ απηψλ ήηαλ απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (Ν=34, 42.5%). Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε 

παξαηεξήζεθε φηη ην 62.5% (Ν=50) δήισζε φηη έρεη κέηξηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

ην 26.3% (Ν=21) δήισζε φηη έρεη θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ην 11.3% (Ν=9) 

δήισζε φηη έρεη πνιχ θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

                                                
1
η.α.=ηππηθή απφθιηζε 
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Πίλαθαο 1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο 

 Ν % 

Φύιν 
Γπλαίθα  49 61,3% 

Άληξαο 31 38,8% 

Φύιν παηδηνύ 
Αγφξη 48 60,0% 

Κνξίηζη 32 40,0% 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Παληξεκέλνο 59 73,8% 

Αλχπαληξνο 13 16,3% 

Γηαδεπγκέλνο 8 10,0% 

Μόξθσζε 

Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ 5 6,3% 

Απφθνηηνο Λπθείνπ 34 42,5% 

Απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ 41 51,3% 

Οηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε 

Υακειή 21 26,3% 

Μέηξηα 50 62,5% 

Τςειή 9 11,3% 

Σόπνο δηακνλήο 

Βέξνηα 17 21,3% 

Θεζζαινλίθε 53 66,3% 

Αζήλα 10 12,5% 

 

 

2.2.2 Γεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά επαγγεικαηηώλ εηδηθήο 

αγσγήο 

 ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 80 

επαγγεικαηηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Απφ ηνλ Πίλαθα 2 πξνθχπηεη φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ απηψλ ήηαλ γπλαίθεο (Ν=46, 57.5%) ελψ κηθξφηεξε 

ζπκκεηνρή παξαηεξήζεθε απφ άληξεο (Ν=34, 42.5%). Δπηπιένλ, έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ησλ  ζπκκεηερφλησλ ήηαλ εηδηθνί παηδαγσγνί (Ν=35, 43.8%) θαη 

ινγνζεξαπεπηέο (Ν=16, 20%) ελψ κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πξνέθπςε γηα 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο (Ν=9, 11.3%), ςπρνιφγνπο (Ν=9, 11.3%), θπζηνζεξαπεπηέο 

(Ν=7, 8.8%) θαη γπκλαζηέο εηδηθήο αγσγήο (Ν=4, 5%). 
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Πίλαθαο 2 Γεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά επαγγεικαηηώλ ηνπ δείγκαηνο 

 Ν % 

Δηδηθόηεηα 

Δηδηθφο Παηδαγσγφο 35 43,8% 

Λνγνζεξαπεπηήο 16 20,0% 

Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο 9 11,3% 

Φπζηνζεξαπεπηήο 7 8,8% 

Φπρνιφγνο 9 11,3% 

Γπκλαζηήο εηδηθήο 

αγσγήο 
4 5,0% 

Φύιν 
Γπλαίθα 46 57,5% 

Άληξαο 34 42,5% 

Ηιηθία 

20-30 24 30,0% 

30-40 24 30,0% 

40-50 32 40,0% 

Φνξέαο / Υώξνο εξγαζίαο 

Δηδηθφ ζρνιείν 52 65,0% 

Δηδηθφ λεπηαγσγείν 6 7,5% 

Σκήκα Έληαμεο 16 20,0% 

Άιιν 6 7,5% 

Υξόληα ππεξεζίαο ζηελ 

εηδηθή αγσγή 

1-5 25 31,3% 

5-10 22 27,5% 

10-15 15 18,8% 

15-20 10 12,5% 

20-25 8 10,0% 

Υξόληα ππεξεζίαο ζηε 

ζεξαπεία παηδηώλ κε 

απηηζκό 

1-5 39 48,8% 

5-10 22 27,5% 

10-15 14 17,5% 

15-20 5 6,3% 

Σόπνο δηακνλήο 

Βέξνηα 11 13,8% 

Θεζζαινλίθε 35 43,8% 

Αζήλα 34 42,5% 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθηαθή νκάδα ηνπο πξνέθπςε φηη ην 40% (Ν=32) ήηαλ 

ειηθίαο απφ 40 έσο 50 εηψλ ελψ ην 30% (Ν=24) ήηαλ ειηθίαο απφ 20 έσο 30 θαη απφ 

30 έσο 40 εηψλ, αληίζηνηρα. Δπηπξφζζεηα, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 

εξγαδφηαλ ζε εηδηθφ ζρνιείν (Ν=52, 65%) θαη ζε ηκήκα έληαμεο (Ν=16, 20%). 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ πξνυπεξεζία ηνπο ηφζν ζηελ εηδηθή αγσγή φζν θαη ζηελ 

ζεξαπεία παηδηψλ κε απηηζκφ πξνέθπςε φηη ην 31.5% (Ν=25) είρε πξνυπεξεζία ζηελ 

εηδηθή αγσγή γηα ιηγφηεξν απφ 5 έηε, ην 27.5% (Ν=22) είρε πξνυπεξεζία ζηελ εηδηθή 

αγσγή απφ 5 έσο 10 έηε θαη ην 18.8% (Ν=15) είρε πξνυπεξεζία ζηελ εηδηθή αγσγή 

απφ 10 έσο 15 έηε. Δλψ ην 48.8% (Ν=39) δήισζε φηη είρε πξνυπεξεζία ζηελ 

ζεξαπεία παηδηψλ κε απηηζκφ γηα ιηγφηεξν απφ 5 έηε θαη ην 27.5% (Ν=22) είρε 

πξνυπεξεζία ζηελ ζεξαπεία παηδηψλ κε απηηζκφ απφ 10 έσο 15 έηε. 
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2.3 Παξνπζίαζε εξσηεκαηνινγίνπ  

Σν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ηξέρνπζα έξεπλα ήηαλ 

βαζηζκέλν ζε αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην αληίζηνηρεο έξεπλαο (Γθαξάλε, 2008). Γηα 

ηε δηθή καο πεξίπησζε κνξθνπνηήζεθε θαη νη εξσηήζεηο ηνπ ηξνπνπνηήζεθαλ 

αλάινγα ψζηε λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο αλάινγεο απαηηήζεηο. Με ηε ρξήζε ηνπ, ζε έλα 

πξψην ζηάδην, αλαιχζεθαλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ νη νπνίνη 

έρνπλ παηδηά κε απηηζκφ αιιά θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επαγγεικαηηψλ 

εηδηθήο αγσγήο. Οη αλαιχζεηο θαη νη ζπγθξίζεηο πνπ αθνινχζεζαλ αθνξνχζαλ ηηο 

απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εμέιημε 

ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ κε 

βάζε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Μεηέπεηηα, αθνινχζεζαλ νη απφςεηο 

ησλ επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, θαζψο θαη νη απφςεηο ηνπο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

παηρληδηνχ κε βάζε θαη εδψ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σέινο, 

εμεηάζηεθε θαη ην ελδερφκελν εάλ δηαθέξνπλ νη απφςεηο ησλ δχν νκάδσλ κεηαμχ 

ηνπο. 

Ζ κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινπζεί ηελ θιίκαθα Likert ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νη εξσηεζέληεο έρνπλ ηελ επηινγή κίαο εθ ησλ ηεζζάξσλ απαληήζεσλ (πνηέ, 

κεξηθέο θνξέο, ζπρλά, πάληα). Ζ θιίκαθα ηχπνπ Likert παξέρεη έλα είδνο 

αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζεσξείηαη πιένλ απνδεθηφ απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο θπξίσο 

φηαλ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ δηδαθηηθέο απνθάζεηο (Linn & Gronlund, 2000). 

πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Likert θαζψο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηεο 

απαηηείηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαζίζηαηαη πην 

εχθνιε. Δπηπιένλ, ην θαηάιιεια δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδεη θιεηζηνχ 

ηχπνπ εξσηήζεηο ησλ νπνίσλ ε δηαηχπσζε είλαη απιή, ζαθήο θαη πεξηιακβάλεη 

νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ. Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο φπσο πξναλαθέξζεθε 

ζηεξίρζεθαλ ζε εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε αληίζηνηρεο κε ην ζέκα 

έξεπλεο (Γθαξάλε, 2008).  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε νκάδα ησλ επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο αιιά θαη 

ε νκάδα ησλ γνλέσλ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε έλα θνηλφ εξσηεκαηνιφγην 

θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν κε κφλε δηαθνξά ηηο δεκνγξαθηθέο ηνπο εξσηήζεηο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ηα δεκνγξαθηθά 
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ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ελψ ην δεχηεξν κέξνο πεξηείρε 

16 εξσηήζεηο ηχπνπ Likert (1=πνηέ, 2=κεξηθέο θνξέο, 3=ζπρλά, 4=πάληα).  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ επαγγεικαηηψλ 

πεξηιάκβαλε 7 εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνχ θαη εξγαζηαθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ πξψηε 

εξψηεζε ζρεηηδφηαλ κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ, έπεηηα κε ην θχιν ηνπ, ηελ 

ειηθία ηνπ, ηνλ θνξέα / ρψξν εξγαζίαο ηνπ, ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ ζηελ εηδηθή 

αγσγή, ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ ζηε ζεξαπεία ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, θαη ηέινο κε 

ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ. Αληίζηνηρα, ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνπο 

γνλείο παξαζέηεη 6 εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη 

εξσηήζεηο νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζρεηίδνληαη κε ην θχιν ηνπ γνλέα, ην θχιν ηνπ 

παηδηνχ ηνπ, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε κφξθσζε ησλ γνλέσλ, ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο θαηάζηαζε θαζψο θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδεη αξρηθά, εάλ πεξηιακβάλεηαη 

ην παηρλίδη ζηε ζεξαπεία ηνπ παηδηνχ ηνπο, θαη έπεηηα ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

δεκηνπξγνχλ πιαίζηα – επθαηξίεο γηα λα κπνξέζεη ην παηδί λα αλαπηχμεη ην παηρλίδη 

ηνπ. Με ηελ ηξίηε εξψηεζε πξέπεη λα απαληήζνπλ εάλ πηζηεχνπλ φηη κε ηε ζεξαπεία 

κέζσ ηνπ παηρληδηνχ απμάλνληαη νη αιιειεπηδξαζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ ηνπο 

ζην παηρλίδη, ζηελ ηέηαξηε εξψηεζε θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη κε ηε ζεξαπεία κέζσ 

ηνπ παηρληδηνχ είλαη δπλαηφλ λα κεησζνχλ νη ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη νη 

εκκνλέο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ζηελ πέκπηε εάλ ε ζεξαπεία κέζσ ηνπ 

παηρληδηνχ βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ ηνπο. πλερίδνληαο, κε ηελ έθηε 

εξψηεζε θιίλνληαη λα απαληήζνπλ ζε πνην βαζκφ ζεσξνχλ ην παηρλίδη ζεκαληηθφ γηα 

ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, ελ αθνινπζία εάλ ζεσξνχλ φηη ην 

πεξηβάιινλ επεξεάδεη ην παηρλίδη ηνπ παηδηνχ φζνλ αθνξά ζην πσο είλαη δνκεκέλν 

ελψ κε ηελ φγδνε εξψηεζε θιίλνληαη λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπεξηθνξηθέο ζεξαπείεο ζε ζπλδπαζκφ κε ζεξαπείεο, φπσο 

είλαη ε ζεξαπεία κέζσ παηρληδηνχ. Ζ έλαηε εξψηεζε εμεηάδεη ζε πνην βαζκφ 

πηζηεχνπλ φηη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θξνληηζηψλ είλαη ζεκαληηθφο ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ παηρληδηνχ ησλ παηδηψλ ηνπο κε απηηζκφ, ε δέθαηε εάλ πηζηεχνπλ φηη ε 

αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία 

γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ε ελδέθαηε θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη ην 

παηρλίδη δίλεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ 

κε απηηζκφ. Αθνινπζεί ε δσδέθαηε εξψηεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξέπεη λα 
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απαληήζνπλ ζην εάλ ζεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε κέζσ ηνπ παηρληδηνχ απνηππψλεη ηηο 

ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ηηο αιιαγέο θαη πξνφδνπο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, ε δέθαηε ηξίηε εξψηεζε ε νπνία εμεηάδεη ηελ πεξίπησζε εάλ ην 

παηδί παξαθνινπζεί θάπνηα αληίζηνηρε παξέκβαζε θαη ε δέθαηε ηέηαξηε θαηά πφζν 

ζεσξνχλ φηη ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη ην παηρλίδη ηνπ παηδηνχ φζνλ αθνξά ζηα 

εξεζίζκαηα πνπ παξέρεη. Ζ πξνηειεπηαία, δέθαηε πέκπηε εξψηεζε ηνπο θαιεί λα 

απαληήζνπλ εάλ πηζηεχνπλ φηη ε αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ κέζσ ηνπ 

παηρληδηνχ παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ελψ ε ηειεπηαία θαη 

δέθαηε έθηε αλαθέξεηαη ζε πνην βαζκφ ε ηήξεζε κηαο δνκήο, ξνπηίλαο θαηά ην 

παηρλίδη κε έλα παηδί κε απηηζκφ βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα παηρλίδη. 

 

2.4 Γηαδηθαζία έξεπλαο   

 Όζνλ αθνξά ηε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζεκαληηθφ ξφιν έπαημαλ θαη 

νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο. Σα πξψηα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ απφ ηελ 

εξεπλήηξηα ζε γνλείο θαη επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο, ζηε ζπλέρεηα φκσο κε ηε 

ζέιεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ε δηαδηθαζία πήξε κεγαιχηεξεο εθηάζεηο θαζψο δέρηεθαλ 

λα βνεζήζνπλ ζηελ έξεπλα κνηξάδνληαο ζε νηθεία ηνπο πξφζσπα. χκθσλα κε ηνλ 

Creswell (2011) ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο παίδεη ε απφζηαζε 

φπνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φινη νη ζπκκεηέρνληεο δελ θαηνηθνχζαλ ζην ίδην 

κέξνο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε νκάδα ησλ γνλέσλ ήηαλ 

πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθή θαη νξηζκέλνη γνλείο παξνπζίαζαλ θάπνηα δηζηαθηηθφηεηα 

ζηε ζθέςε ηνπο εάλ ζα ήζειαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Τπήξμαλ θαη θάπνηνη νη νπνίνη πξνηίκεζαλ λα κελ εκπιαθνχλ θαη 

απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ θαηέζηεζε ηε ζπγθέληξσζε ζπκπιεξσκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ απφ γνλείο πην δχζθνιε. Πάξαπηα, ε ζηάζε ηνπο είλαη 

δηθαηνινγεκέλε θαη ζε θακία πεξίπησζε παξεμεγήζηκε. ηε ζπλέρεηα, αθνχ νη δχν 

νκάδεο δηαβεβαηψζεθαλ γηα πιήξε ερεκχζεηα θαη αλσλπκία ζηνηρεηψλ πξνρψξεζαλ 

ζηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο. Ζ ζπιινγή αθνινχζεζε ηελ ίδηα πνξεία κε ηε δηαλνκή 

ψζπνπ ε ηειηθή ζπγθέληξσζε έγηλε απφ ηελ εξεπλήηξηα. Καηά ζπλέπεηα 

ζπγθεληξψζεθαλ 80 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηελ νκάδα ησλ επαγγεικαηηψλ εηδηθήο 

αγσγήο θαη αληίζηνηρα 80 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ κε παηδηά κε 

απηηζκφ.  
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Μέζα ζε φιε ηε δηαδηθαζία δελ παξαιήθζεθε λα δεηεζεί απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο απαξαίηεηα άδεηα βάζε ηεο νπνίαο ζπκθψλεζαλ γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ έξεπλα θαζψο κία ηέηνηα ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε φπσο ηνλίδεη ν 

Creswell (2011). Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ γλψζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο 

έξεπλαο αιιά θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ πιήξε ζπκπιήξσζε ηνπ (Creswell, 2011). 

  Με παξφκνην ηξφπν δεηήζεθε θαη ε απαηηνχκελε άδεηα απφ ηηο δηεπζχλζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο. Οη δηεπζχλζεηο ελεκεξψζεθαλ γηα ην 

είδνο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο έξεπλαο. Σέινο, ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ήηαλ εζεινληηθή θαη αλψλπκε κε ηε δηαζθάιηζε απφ ηελ πιεπξά ηεο εξεπλήηξηαο φηη 

δελ ζα δηαξξεχζνπλ νη απαληήζεηο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα εμαζθαιίδνληαο έηζη 

επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

Απνηειέζκαηα 

 ην ηξέρνλ θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηηο απαληήζεηο 80 γνλέσλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ θαη 80 επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο, πνπ ζηφρν είραλ λα αλαδείμνπλ ηε 

ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. 

Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ. Έπεηηα, κε ηε ρξήζε ησλ παξακεηξηθψλ ειέγρσλ t-test θαη 

ANOVA εμεηάδεηαη ην γεγνλφο 1) θαηά πφζν δηαθνξνπνηείηαη ε άπνςε ησλ γνλέσλ 

αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν 2) 

θαηά πφζν δηαθνξνπνηείηαη ε άπνςε ησλ επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο κε βάζε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη 3) θαηά πφζν δηαθέξνπλ νη απφςεηο ησλ δχν 

νκάδσλ κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. 

 

3.1 Απόςεηο γνλέσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνύ ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε 

ησλ παηδηώλ κε απηηζκό   

 ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη κε ηελ κνξθή ζπρλνηήησλ θαζψο θαη κε ηελ 

κνξθή κέζνπ φξνπ θαη ηππηθήο απφθιηζεο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ 80 γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ηνπο γηα ηνλ ξφιν ηνπ παηρληδηνχ 

ζηα παηδηά κε απηηζκφ.  

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο 16 εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζθνπφ είραλ λα απνηππψζνπλ ηελ γλψκε θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ 

γνλέσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ εμέιημε ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη νη γνλείο ζπκθσλνχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ κε ην φηη ε ζεξαπεία κέζσ παηρληδηνχ βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

παηδηνχ (κ.ν. 3.43, η.α. 0.57) θαη κε ην φηη ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη ην παηρλίδη ηνπ 

παηδηνχ φζνλ αθνξά ην πσο είλαη δνκεκέλν (κ.ν. 3.15, η.α. 0.80). Δπηπιένλ, πξνέθπςε 

φηη νη γνλείο δεκηνπξγνχλ αξθεηά ζπρλά ηα θαηάιιεια πιαίζηα - επθαηξίεο ψζηε λα 
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κπνξέζεη ην παηδί λα αλαπηχμεη ην παηρλίδη ηνπ (κ.ν. 3.11, η.α. 0.75), παξάιιεια 

ζπκθσλνχλ αξθεηά κε φηη ην παηρλίδη πεξηιακβάλεηαη ζηε ζεξαπεία ηνπ παηδηνχ ηνπο 

(κ.ν. 2.80, η.α. 0.92), ελψ φζνλ αθνξά ην θαηά πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην παηρλίδη γηα 

ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ νη γνλείο θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ φηη 

απηφ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ (κ.ν. 2.79, η.α. 0.61). Δλ ζπλερεία, θάλεθε πσο 

ζπκθσλνχλ αξθεηά φηη κε ηε ζεξαπεία κέζσ ηνπ παηρληδηνχ απμάλνληαη νη 

αιιειεπηδξαζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην παηρλίδη (κ.η 2.65, η.α. 0.68) θαη 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπεξηθνξηθέο 

ζεξαπείεο ζε ζπλδπαζκφ κε ζεξαπείεο, ιηγφηεξν απζηεξέο (κ.ν. 2.60, η.α. 0.56). 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ην θαηά πφζν κέζσ ηνπ παηρληδηνχ είλαη δπλαηφλ λα 

κεησζνχλ νη ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη νη εκκνλέο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ νη 

γνλείο ζεσξνχλ πσο ζε θάπνην βαζκφ ην παηρλίδη ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο 

εκθάληζεο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο (κ.ν. 2.44, η.α. 0.57). 

 

Πίλαθαο 3 Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο 16 εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ γνλέσλ 

 κ.ν.
2
 (η.α.) 

Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Πηζηεχεηε φηη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

θξνληηζηψλ είλαη ζεκαληηθφο ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

παηρληδηνχ ησλ παηδηψλ ηνπο κε απηηζκφ; 

3.49 (0.60) 2 4 

Ζ ζεξαπεία κέζσ παηρληδηνχ βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία 

ηνπ παηδηνχ ζαο; 
3.43 (0.57) 2 4 

Θεσξείηε φηη ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη ην παηρλίδη ηνπ 

παηδηνχ, φζν αθνξά ην πσο είλαη δνκεκέλν; 
3.15 (0.80) 1 4 

Γεκηνπξγείηε πιαίζηα – επθαηξίεο γηα λα κπνξέζεη ην 

παηδί λα αλαπηχμεη ην παηρλίδη ηνπ; 
3.11 (0.75) 2 4 

Ζ ηήξεζε κηαο δνκήο, ξνπηίλαο θαηά ην παηρλίδη κε έλα 

παηδί κε απηηζκφ βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ γηα 

παηρλίδη; 

3.03 (0.83) 2 4 

Θεσξείηε φηη ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη ην παηρλίδη ηνπ 

παηδηνχ φζνλ αθνξά ηα εξεζίζκαηα πνπ παξέρεη; 
2.96 (0.77) 2 4 

                                                
2
κ.ν.: κέζνο φξνο, η.α.: ηππηθή απφθιηζε 
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Πεξηιακβάλεηαη ην παηρλίδη ζηε ζεξαπεία ηνπ παηδηνχ 

ζαο; 
2.80 (0.92) 1 4 

Θεσξείηε ην παηρλίδη ζεκαληηθφ γηα ηελ θνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ; 
2.79 (0.61) 2 4 

Πηζηεχεηε φηη ε αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

κέζσ ηνπ παηρληδηνχ παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ 

γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ; 

2.70 (0.77) 1 4 

Πηζηεχεηε φηη κε ηε ζεξαπεία κέζσ ηνπ παηρληδηνχ 

απμάλνληαη νη αιιειεπηδξαζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ 

παηδηνχ ζαο ζην παηρλίδη; 

2.65 (0.68) 2 4 

Παξαθνινπζεί ην παηδί θάπνηα αληίζηνηρε παξέκβαζε; 2.61 (0.68) 1 4 

Θεσξείηε φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπκπεξηθνξηθέο ζεξαπείεο ζε ζπλδπαζκφ κε ζεξαπείεο, 

ιηγφηεξν απζηεξέο; 

2.60 (0.56) 2 4 

Πηζηεχεηε φηη ην παηρλίδη δίλεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ; 

2.49 (0.62) 1 4 

Πηζηεχεηε φηη κέζσ ηνπ παηρληδηνχ είλαη δπλαηφλ λα 

κεησζνχλ νη ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο νη εκκνλέο 

ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ; 

2.44 (0.57) 1 4 

Πηζηεχεηε φηη ε αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

κέζσ ηνπ παηρληδηνχ παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο; 

2.36 (0.53) 1 4 

Θεσξείηε φηη ε αμηνιφγεζε κέζσ ηνπ παηρληδηνχ 

απνηππψλεη ηηο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ θαη ηηο αιιαγέο θαη πξνφδνπο ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο; 

2.34 (0.57) 1 4 

 

πλερίδνληαο, απφ ηνλ πίλαθα 3 πξνθχπηεη φηη νη γνλείο ζπκθσλνχλ πνιχ κε 

ην φηη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θξνληηζηψλ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

γηα έλα παηδί κε απηηζκφ (κ.ν. 3.49, η.α. 0.60), ζεσξνχλ αξθεηά ζεκαληηθφ ηελ 

ηήξεζε κηαο δνκήο, ξνπηίλαο θαηά ην παηρλίδη (κ.ν. 3.03, η.α. 0.83) ελψ ζπκθσλνχλ 

αξθεηά θαη κε ην φηη ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη ην παηρλίδη ηνπ παηδηνχ φζνλ αθνξά ηα 

εξεζίζκαηα πνπ παξέρεη (κ.ν. 2.96, η.α. 0.77). 
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Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε ην θαηά πφζν νη γνλείο πηζηεχνπλ φηη ε 

αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία 

γηα ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο παξαηεξήζεθε 

φηη νη γνλείο ζπκθσλνχλ αξθεηά κε ην φηη ε αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

κέζσ ηνπ παηρληδηνχ παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ αξθεηέο θνξέο (κ.ν. 2.70, η.α. 0.77). Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο πξνθχπηεη 

επίζεο, φηη ην παηδί ηνπο παξαθνινπζεί θάπνηα αληίζηνηρε παξέκβαζε αξθεηά ζπρλά 

(κ.ν. 2.61, η.α. 0.68). 

Όζνλ αθνξά ην θαηά πφζν ην παηρλίδη δίλεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ νη γνλείο ζπκθσλνχλ ζε 

θάπνην βαζκφ κε ην φηη παηρλίδη δίλεη αξθεηέο θνξέο ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ (κ.ν. 2.49, η.α. 0.62) ελψ 

ζπκθσλνχλ ζε κηθξφ βαζκφ κε ην φηη ε αμηνιφγεζε κέζσ ηνπ παηρληδηνχ απνηππψλεη 

ζπρλά ή πάληα ηηο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ηηο αιιαγέο 

θαη πξνφδνπο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο (κ.ν. 2.34, η.α. 0.57). 

3.1.2 Απόςεηο γνλέσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνύ ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε 

ησλ παηδηώλ κε απηηζκό αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ην κνξθσηηθό ηνπ επίπεδν 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο πηζαλήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ ειέγρσλ t-test θαη ANOVA. Απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςαλ ζπλνιηθά 5 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο (1 σο 

πξνο ην θχιν θαη 4 σο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ). 

ην Γξάθεκα 1 παξνπζηάδεηαη ε πξψηε ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ πξνέθπςε σο 

πξνο ην θχιν ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη ε αμηνιφγεζε ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο (t=6.451, 

p=0.019<0.05). Αλαιπηηθφηεξα, πξνθχπηεη φηη νη άληξεο γνλείο (κ.ν. 2.47, η.α. 0.66) 

πηζηεχνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη ε αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ παξέρεη 

ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο 

(κ.ν.2.19,η.α. 0.57). 
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Γξάθεκα 1: Μέζνο όξνο γηα ην θαηά πόζν πηζηεύνπλ νη γνλείο όηη ε αμηνιόγεζε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό 
κέζσ ηνπ παηρληδηνύ παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο  

 

 

Έπεηηα, ην Γξάθεκα 2 απνηππψλεη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο 4 

δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ σο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ. Αξρηθά, 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην πφζν ζεκαληηθφ ζεσξνχλ 

ην παηρλίδη ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ (F=9.145, 

p=0.036<0.05). Οη γνλείο νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθφ ην παηρλίδη ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ (κ.ν. 3.40, 

η.α. 0.91) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο απφθνηηνπο Λπθείνπ (κ.ν. 2.65, η.α. 0.81) θαη ηνπο 

απφθνηηνπο ΑΔΗ/ΣΔΗ (κ.ν. 2.83, η.α. 0.76).  

Ζ δεχηεξε δηαθνξά παξαηεξήζεθε σο πξνο ην αλ ζεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε 

ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ 

γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (F=33.451, p=0.000<0.05). Οη γνλείο νη νπνίνη είλαη 
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απφθνηηνη Λπθείνπ (κ.ν. 3.12, η.α. 0.88) ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν κε ην φηη ε 

αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία 

γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο απφθνηηνπο Γπκλαζίνπ 

(κ.ν. 2.40, η.α. 0.61) θαη ηνπο απφθνηηνπο ΑΔΗ/ΣΔΗ (κ.ν. 2.39, η.α. 0.74). 

Ζ ηξίηε δηαθνξά παξαηεξήζεθε σο πξνο ην αλ ζεσξνχλ φηη ην πεξηβάιινλ 

επεξεάδεη ην παηρλίδη ηνπ παηδηνχ ζρεηηθά κε ηα εξεζίζκαηα πνπ παξέρεη (F=11.568, 

p=0.010<0.05). Οη γνλείο νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ (κ.ν. 3.26, η.α. 0.84) 

ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν πσο ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη ην παηρλίδη ηνπ παηδηνχ φζνλ 

αθνξά ηα εξεζίζκαηα πνπ παξέρεη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο απφθνηηνπο Γπκλαζίνπ (κ.ν. 

2.80, η.α. 0.69) θαη ηνπο απφθνηηνπο ΑΔΗ/ΣΔΗ (κ.ν. 2.73, η.α. 0.72). 

Ζ ηειεπηαία δηαθνξά παξαηεξήζεθε σο πξνο ην αλ ζεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε 

ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο (F=10.893, p=0.030<0.05). Οη γνλείο νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη 

Λπθείνπ (κ.ν. 2.50, η.α. 0.82) ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν φηη ε αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ 

κε απηηζκφ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο απφθνηηνπο Γπκλαζίνπ (κ.ν. 1.80, η.α. 0.59) θαη ηνπο 

απφθνηηνπο ΑΔΗ/ΣΔΗ (κ.ν. 2.32, η.α. 0.57). 

 

 

 

 

 

 

 



68 

Γξάθεκα 2: Μέζνο όξνο γηα ηηο 4 ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ σο πξνο ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ 

γνλέσλ 

 

 

3.2 Απόςεηο επαγγεικαηηώλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνύ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηελ εμέιημε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό 

 ηνλ αθφινπζν πίλαθα 4 απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο 17 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ είραλ σο ζηφρν λα παξνπζηάζνπλ ηε γλψκε θαη 

ηηο εκπεηξίεο ησλ επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηα 

παηδηά κε απηηζκφ.   

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη νη επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο  

ζπκθσλνχλ πάξα πνιχ πσο ην παηρλίδη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ (κ.ν. 3.36, η.α. 0.61) θαη πσο ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη ην 

παηρλίδη ηνπ παηδηνχ, ζε ζρέζε κε ην πσο είλαη δνκεκέλν (κ.ν. 3.49, η.α. 0.05) θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ δεκηνπξγνχλ αξθεηά ζπρλά ηα θαηάιιεια πιαίζηα-επθαηξίεο ψζηε λα 

κπνξέζεη ην παηδί λα αλαπηχμεη ην παηρλίδη ηνπ (κ.ν. 3.29, η.α. 0.53). 
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 Δπηπιένλ, νη επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο ζπκθσλνχλ πνιχ κε ην φηη ην 

παηρλίδη πεξηιακβάλεηαη αξθεηά ζπρλά ζηελ ζεξαπεία ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ (κ.ν. 

3.06, η.α. 0.64) ελψ ζπκθσλνχλ αξθεηά πσο ε ζεξαπεία κέζσ ηνπ παηρληδηνχ απμάλεη 

ηηο αιιειεπηδξαζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζην παηρλίδη (κ.ν. 2.89, η.α. 0.71). 

Δθηφο ησλ άιισλ, νη επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο  ζπκθσλνχλ θαη κε ην φηη 

ζε θάπνην βαζκφ ην παηρλίδη ζπκβάιιεη ζην λα κεησζνχλ νη ζηεξενηππηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη νη εκκνλέο ησλ παηδηψλ (κ.ν. 2.45, η.α. 0.51).  

Ζ επφκελε εξψηεζε απνζθνπνχζε ζην λα θαηαγξάςεη θαηά πφζν νη 

επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο  πηζηεχνπλ φηη ε ζεξαπεία κέζσ ηνπ παηρληδηνχ 

βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ. Έηζη, πξνθχπηεη πσο θάπνηεο θνξέο ε 

ζεξαπεία κέζσ ηνπ παηρληδηνχ βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ ζχκθσλα κε νη 

επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο  (κ.ν. 2.74, η.α. 0.61). Σέινο, ζπκθσλνχλ θαη ζην φηη 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ή πάληα ζπκπεξηθνξηθέο ζεξαπείεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ζεξαπείεο, ιηγφηεξν απζηεξέο (κ.ν. 2.55, η.α. 0.65). 

 

Πίλαθαο 4 Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο 16 εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ επαγγεικαηηώλ εηδηθήο 
αγσγήο 

 κ.ν. (η.α.) 
Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Πηζηεχεηε φηη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ θξνληηζηψλ είλαη ζεκαληηθφο ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ παηρληδηνχ ησλ παηδηψλ ηνπο κε 

απηηζκφ; 

3.51 (0.57) 2 4 

Θεσξείηε φηη ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη ην 

παηρλίδη ηνπ παηδηνχ, φζν αθνξά ην πσο είλαη 

δνκεκέλν; 

3.49 (0.50) 2 4 

Θεσξείηε ην παηρλίδη ζεκαληηθφ γηα ηελ 

θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ; 
3.36 (0.61) 2 4 

Ζ ηήξεζε κηαο δνκήο, ξνπηίλαο θαηά ην παηρλίδη 

κε έλα παηδί κε απηηζκφ βειηηψλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ γηα παηρλίδη; 

3.31 (0.74) 2 4 

Γεκηνπξγείηε πιαίζηα – επθαηξίεο γηα λα 

κπνξέζεη ην παηδί λα αλαπηχμεη ην παηρλίδη ηνπ; 
3.29 (0.53) 2 4 
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Θεσξείηε φηη ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη ην 

παηρλίδη ηνπ παηδηνχ φζνλ αθνξά ηα εξεζίζκαηα 

πνπ παξέρεη; 

3.25 (0.74) 2 4 

Πεξηιακβάλεηαη ην παηρλίδη ζηε ζεξαπεία ηνπ 

παηδηνχ ζαο; 
3.06 (0.64) 2 4 

Πηζηεχεηε φηη ην παηρλίδη δίλεη ρξήζηκα ζηνηρεία 

γηα ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ; 

2.96 (0.54) 2 4 

Πηζηεχεηε φηη κε ηε ζεξαπεία κέζσ ηνπ 

παηρληδηνχ απμάλνληαη νη αιιειεπηδξαζηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζαο ζην παηρλίδη; 

2.89 (0.71) 1 4 

Πηζηεχεηε φηη ε αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ παξέρεη ρξήζηκα 

ζηνηρεία γηα ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ; 

2.84 (0.74) 1 4 

Παξαθνινπζεί ην παηδί θάπνηα αληίζηνηρε 

παξέκβαζε; 
2.79 (0.49) 1 4 

Ζ ζεξαπεία κέζσ παηρληδηνχ βειηηψλεη ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ ζαο; 
2.74 (0.61) 1 4 

Θεσξείηε φηη ε αμηνιφγεζε κέζσ ηνπ παηρληδηνχ 

απνηππψλεη ηηο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ηηο αιιαγέο θαη 

πξνφδνπο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο; 

2.60 (0.56) 1 4 

Θεσξείηε φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπκπεξηθνξηθέο ζεξαπείεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζεξαπείεο, ιηγφηεξν απζηεξέο; 

2.55 (0.65) 1 4 

Πηζηεχεηε φηη ε αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ παξέρεη ρξήζηκα 

ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο; 

2.55 (0.59) 1 4 

Πηζηεχεηε φηη κέζσ ηνπ παηρληδηνχ είλαη 

δπλαηφλ λα κεησζνχλ νη ζηεξενηππηθέο 

ζπκπεξηθνξέο νη εκκνλέο ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ; 

2.45 (0.51) 1 4 

 

Δπηπιένλ, απφ ηνλ Πίλαθα 4 πξνθχπηεη φηη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ θξνληηζηψλ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο γηα έλα παηδί κε απηηζκφ (κ.ν. 3.51, η.α. 

0.57) ζχκθσλα κε ηνπο επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο  ελψ ηαπηφρξνλα ζεσξνχλ 
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αξθεηά ζεκαληηθφ ην πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνχ γηα ηα εξεζίζκαηα πνπ παξέρνληαη 

ζην παηδί κέζσ ηνπ παηρληδηνχ (κ.ν. 3.25, η.α. 0.74). Δπίζεο, απφ ηελ αλάιπζε 

πξνέθπςε φηη νη επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο  ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ ηήξεζε 

κηαο δνκήο, ξνπηίλαο θαηά ην παηρλίδη  (κ.ν. 3.31, η.α. 0.74). 

Ζ αθφινπζε εξψηεζε αθνξνχζε ην θαηά πφζν νη επαγγεικαηίεο εηδηθήο 

αγσγήο  πηζηεχνπλ φηη ε αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ 

παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο παξαηεξήζεθε πσο ζπκθσλνχλ αξθεηά κε ην γεγνλφο φηη ε 

αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία 

γηα ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ αξθεηά ζπρλά (κ.ν. 2.84, η.α. 0.74). 

Δπηπξφζζεηα, πξνθχπηεη φηη νη επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο  ζεσξνχλ πσο ην 

παηρλίδη δίλεη αξθεηέο θνξέο ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ (κ.ν. 2.96, η.α. 0.54). Παξάιιεια, 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε αμηνιφγεζε κέζσ ηνπ παηρληδηνχ απνηππψλεη αξθεηά ζπρλά ηηο 

ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ηηο αιιαγέο θαη πξνφδνπο ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο (κ.ν. 2.60, η.α. 0.56).  

 

3.2.1 Απόςεηο επαγγεικαηηώλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνύ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό αλάινγα κε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

Πξνρσξψληαο ζηνλ έιεγρν γηα πηζαλή δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

αηφκσλ κε θάπνηα εηδηθφηεηα κε βάζε απηή ηε θνξά ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πξνέθπςε πσο δελ ππάξρεη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά. Αληίζηνηρα, θαη εδψ έγηλε ρξήζε ησλ ειέγρσλ t-test θαη ANOVA. 

Δπνκέλσο, κέζα απφ απηφ ην απνηέιεζκα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη 

επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο αλεμαξηήησο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ εθθξάδνπλ ηελ ίδηα άπνςε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ 

παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. 
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3.3 ύγθξηζε απόςεσλ γνλέσλ θαη επαγγεικαηηώλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηε ρξήζε  

ηνπ παηρληδηνύ ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό   

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ κε ρξήζε ηνπ ειέγρνπ t-test 

εμεηάζηεθε θαηά πφζν ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απφςεσλ 

γνλέσλ θαη ησλ απφςεσλ επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ 

παηρληδηνχ ζηα παηδηά κε απηηζκφ. Ζ ζχγθξηζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ ηηο 

θνηλέο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηνπο γνλείο αιιά θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο εηδηθήο 

αγσγήο. 

 Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ γνλέσλ 

θαη επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο ζην 1: θαηά πφζν ζπκθσλνχλ κε ην φηη ε ζεξαπεία 

κέζσ ηνπ παηρληδηνχ βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ (t=11.345, 

p=0.000<0.05), 2: θαηά πφζν ζπκθσλνχλ φηη ην παηρλίδη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ 

θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ (t=9.781, p=0.011<0.05) θαη 3: θαηά 

πφζν ζπκθσλνχλ κε ην φηη ην παηρλίδη δίλεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηηο πξνηηκήζεηο θαη 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ (t=5.689, p=0.036<0.05). 

 Αλαιπηηθφηεξα, πξνέθπςε φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ (κ.ν. 3.43, η.α. 0.57) 

ζπκθσλνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο (κ.ν. 2.74, 

η.α. 0.61) κε ην φηη ε ζεξαπεία κέζσ παηρληδηνχ βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

παηδηνχ, ελψ νη επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο (κ.ν. 3.36, η.α. 0.61) ππνζηεξίδνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ (κ.ν. 2.79, η.α. 0.61) ην γεγνλφο φηη 

ην παηρλίδη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. 

Σέινο, νη επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο (κ.ν. 2.96, η.α. 0.54) ζπκθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν, ζπγθξηηηθά κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ (κ.ν. 2.49, η.α. 0.62) ζην φηη ην 

παηρλίδη δίλεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ 

κε απηηζκφ. 
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Γξάθεκα 3: Μέζνο όξνο γηα ηηο ηξεηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ αλάκεζα ζηελ νκάδα ησλ 

γνλέσλ θαη ζηελ νκάδα ησλ επαγγεικαηηώλ εηδηθήο αγσγήο 



74 

ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

4.1 πδήηεζε-πκπεξάζκαηα  

 Ζ δηεζλήο έξεπλα έρεη επαλεηιεκκέλα απνδείμεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

παηρληδηνχ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θαη εηδηθφηεξα ζηε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή ηνπ αλάπηπμε. Όπσο αλαθέξνπλ νη Πνιπρξνλνπνχινπ θαη 

Εαραξφγεσξγα (2010) θαη ν αξξήο (2004), ην παηρλίδη ζηα παηδηά κε αλαπεξία 

δηεπθνιχλεη ηελ απφθηεζε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ θηλεηηθή, γισζζηθή, 

γλσζηηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή πξνζαξκνγή ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε, παξεκπνδίδεη ηελ εκθάληζε κε θνηλσληθά απνδεθηψλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη παξέρεη επραξίζηεζε θαη ςπραγσγία. Ζ αλάγθε γηα παηρλίδη πνπ 

ζηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο εθδειψλεηαη κε πνιιέο κνξθέο ηεο δσήο πνπ ην 

πεξηβάιιεη, είλαη ζπρλά πεξηνξηζκέλε έσο αλχπαξθηε ζε παηδηά κε νξηζκέλεο 

αλαπεξίεο, φπσο είλαη ε λνεηηθή αλαπεξία θαη ν απηηζκφο. Ο Attwood (2005) 

αλαθέξεη επίζεο φηη πνιιά παηδηά κε απηηζκφ  δπζθνιεχνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

νκαδηθά παηρλίδηα δηφηη δε γλσξίδνπλ ηνπο άγξαθνπο λφκνπο ηνπ παηρληδηνχ, 

αληηδξνχλ έληνλα φηαλ δε γίλεηαη ην δηθφ ηνπο, επεηδή έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο κηα 

πξνθαζνξηζκέλε ξνπηίλα θαη απνγνεηεχνληαη φηαλ θάπνηνο πξνζπαζήζεη λα ηελ 

αιιάμεη. Άιιν έλα πξφβιεκα ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ παηρληδηνχ ζηα παηδηά 

κε απηηζκφ είλαη ε δηακφξθσζε γηα δεκηνπξγία θαληαζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα 

παηδηά κε απηηζκφ, ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο δελ κπνξνχλ λα 

ππνδπζνχλ πξαγκαηηθνχο ξφινπο ή ξφινπο εξψσλ παξακπζηψλ, λα ππνθαζηζηνχλ 

παηρλίδηα θαη πξφζσπα. Γηα λα αλαπηπρζνχλ νη ηθαλφηεηεο απηέο ρξεηάδεηαη λα 

αλαπηπρζεί πξψηα ε θαληαζία ηνπο. 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλήζεθε ε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ κέζα απφ εξσηήζεηο πνπ θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ γνλείο παηδηψλ κε απηηζκφ φπσο επίζεο θαη επαγγεικαηίεο εηδηθήο 

αγσγήο. Με βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ζε έλα 

γεληθφηεξν πιαίζην νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε ρξήζε 

ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, κε κηα κηθξή 

δηαθνξνπνίεζε λα ζρεκαηίδεηαη ζηελ άπνςή ηνπο φηαλ ην ζέκα εμεηάδεηαη κε βάζε 
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ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Παξαηεξήζεθε πσο κε επίθεληξν ην θχιν ηνπ 

γνλέα, δεκηνπξγείηαη κία δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηηο απφςεηο ηνπο κηαο θαη νη άληξεο 

γνλείο ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη ε αμηνιφγεζε κέζσ ηνπ παηρληδηνχ 

πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ,  

ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο. Τπάξρνπλ φκσο θαη έξεπλεο (Tunali & Power, 2002) νη 

νπνίεο ππνζηεξίδνπλ πσο νη γνλείο θαη θπξίσο νη κεηέξεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο φζνλ αθνξά ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην παηρλίδη 

ζε έλα παηδί κε απηηζκφ. Παξφια απηά, απαξαίηεην είλαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ λα αλαδεηθλχνπλ φηη, παξά ηηο δηαθνξέο ζηηο απφςεηο 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ παηρληδηνχ κε έλα παηδί κε απηηζκφ 

κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπ 

ζρέζεηο (Ghoroury & Romanczyk, 1999). Παξάιιεια, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα 

παηδηά κε απηηζκφ επηδηψθνπλ φιν θαη ζπρλφηεξα ηελ αιιειεπίδξαζε ζην παηρλίδη 

πεξηζζφηεξν κε ηα αδέξθηα ηνπο ή κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ιηγφηεξν κε ηνπο 

γνλείο ηνπο. Δπηπξνζζέησο, νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ είλαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ θαζνδεγεηηθνί θαη αζθνχλ κεγαιχηεξν έιεγρν 

ζην παηρλίδη, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο (Kassari, 

Sigman & Mundy, 1988). Χζηφζν, αλάινγα θαη κε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν νη 

απφςεηο ηνπο παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο. Οη δηαθνξέο απηέο κπνξεί λα νθείινληαη ζην 

θαηά πφζν νη ίδηνη νη γνλείο έρνπλ ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο έθαζηνο γηα ηελ 

αληίζηνηρε πεξίπησζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Παξά ην γεληθφ κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν 

νξηζκέλνη ίζσο λα είλαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη έρνληαο παξαθνινπζήζεη θάπνην 

αλάινγν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ή ζεκηλάξην ζε αληίζεζε κε θάπνηνπο άιινπο 

γνλείο.  

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο θαίλεηαη λα 

ζπκθσλνχλ θαη απηνί πσο ην παηρλίδη είλαη ρξήζηκν γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, κε ηε δηαθνξά φηη νη απφςεηο ηνπο δελ δηίζηαληαη κε 

βάζε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο παξαηεξήζεθε ζηελ πεξίπησζε 

ησλ γνλέσλ. Έρνληαο ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηνπο, 

κηαο θαη ην επάγγεικά ηνπο ην απαηηεί, ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ησλ απφςεψλ ηνπο.  
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Δπηπξνζζέησο, ζπγθξίλνληαο ηηο απφςεηο ησλ δχν νκάδσλ κεηαμχ ηνπο 

παξνπζηάδεηαη ηαχηηζε ησλ απφςεσλ κε θάπνηεο κηθξέο δηαθνξέο ζε νξηζκέλα 

ζεκεία. Ζ ηαχηηζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ππνδειψλεη πσο θαη γηα ηηο 

δχν νκάδεο ην παηρλίδη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ είδνο αμηνιφγεζεο αιιά θαη 

παξέκβαζεο. Μέζσ απηνχ, αληινχληαη ζηνηρεία ηα νπνία πηζαλψο ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο λα κελ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ αληηιεπηά. Παξ’φια απηά, δηαπηζηψζεθαλ 

παξάιιεια θαη θάπνηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ηνπο. Απηφ 

ίζσο λα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο ιφγσ ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν θαηαξηηζκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο θαζψο 

ν ηνκέαο ηνπο απαηηεί πην εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηηο νπνίεο είλαη θπζηθφ λα 

δηαζέηνπλ ζε αληίζεζε κε ηνπο γνλείο. Δπηπιένλ, ην αλφκνην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

γνλείο θαη επαγγεικαηίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδνληαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

παηδηνχ κπνξεί λα παίδεη εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο 

ζπλεδξίαο, ν επαγγεικαηίαο δνπιεχεη εμαηνκηθεπκέλα κε ην θάζε παηδί κε απηηζκφ, 

ζέηεη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη αλάινγα ηίζεηαη ην δηάζηεκα πινπνίεζεο απηψλ ησλ 

ζηφρσλ βαζηζκέλν ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ. Έηζη, ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα 

παξαηεξνχλ κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ίζσο νη γνλείο δελ έρνπλ ηελ επθαηξία. ην ζεκείν απηφ ν ξφινο ησλ γνλέσλ είλαη 

ζεκαληηθφο θαζψο απηνί απφ ηε κεξηά ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηνλ 

επαγγεικαηία γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ παηδηνχ ηνπο ψζηε λα ζπκβάιινπλ θαη νη ίδηνη 

γηα θάζε πηζαλφ, ζεηηθφ απνηέιεζκα.  

 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη απφ έξεπλα ησλ Vig θαη Kaminer, 

(1998), νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη ην παηρλίδη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιιεη ζηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ  αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ ησλ παηδηψλ. Με ηελ δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο 

ηνπ παηρληδηνχ σο κέζν αμηνιφγεζεο, ν εξεπλεηήο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ αιιά θαη γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζε δηάθνξα 

είδε παηρληδηνχ  (Vance, Needelman & Troia, 1999) ελψ ζε ζχγθξηζε κε ηα θνηλά 

ςπρνινγηθά ηεζη, ην παηρλίδη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα αμηνιφγεζεο ηεο 

γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ (Wulff, 1985). Όζνλ αθνξά ηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε, κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, βξέζεθε φηη ην 

παηρλίδη βνεζά ζηελ παξνρή ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ θαη ηαπηφρξνλα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο.  



77 

 

Οη εξεπλεηέο Morrison, Sainato θαη Sayaka (2002) αλαθέξνπλ πσο ην παηρλίδη 

ζηα παηδηά κε απηηζκφ θαζηζηά ηδηαίηεξν παξάγνληα θαζψο απνηειεί κέζν έθθξαζεο 

ηνπ εαπηνχ. Με ηελ βνήζεηα ηνπ παηρληδηνχ κπνξεί θαλείο λα πάξεη δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην παηδί φπσο γηα παξάδεηγκα, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία 

δελ εθθξάδνληαη απφ έλα παηδί κε απηηζκφ (Boucher, 1999). Ο ηξφπνο απηφο κάζεζεο 

βνεζά ηα παηδηά λα εληαρζνχλ επθνιφηεξα ζε ηάμεηο αθνχ ρσξίο ηελ πξνψζεζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο είλαη αδχλαηε ε έληαμε ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (Morrison 

et al., 2002) κηαο θαη ηα παηδηά κε απηηζκφ πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζπκκεηνρήο 

ζην παηρλίδη είλαη θπζηθφ φηη ζα εκθαλίζνπλ ειιείκκαηα θαη αξγφηεξα, ζε 

κεγαιχηεξεο ηάμεηο, φπνπ ε αηνκηθή βνήζεηα είλαη πεξηνξηζκέλε (Brown & Murray, 

2001). 

4.2 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο   

 Πξσηαξρηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο είλαη πσο ην επηιερζέλ δείγκα 

ζεσξείηαη δεζκεπηηθφ θαη ν ιφγνο είλαη φηη πξνέξρεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 

(βνιηθφ δείγκα). Παξάιιεια, ην γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί κέγηζην πξφβιεκα κε ηελ 

έλλνηα φηη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο δελ έγθεηηαη ζηε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά ζηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ κηαο κεξίδαο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε 

εμαγσγή νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ θαζίζηαηαη εθηθηή ζηνπο πιεζπζκνχο νη νπνίνη 

είλαη φκνηνη κε ην δείγκα πνπ κειεηάκε. Δπηπιένλ, ν Creswell (2011) αλαθέξεη φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκφο παξφηη είλαη ζεκαληηθφο κπνξεί λα παξαθακθζεί θαζφηη 

ηέηνηεο είδνπο κειέηεο κπνξνχλ λα έρνπλ θάπνηα ρξεζηκφηεηα ζε κειινληηθέο 

έξεπλεο κε παξφκνηα ζεκαηνινγία. 

 Έλαο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο, απνηειεί ην γεγνλφο πσο ε ζπκπιήξσζε 

νξηζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κέζσ ηνπ ηειεθψλνπ ή ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο. 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ ππήξρε ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή είηε επαγγεικαηηψλ εηδηθήο 

αγσγήο είηε γνλέσλ αιιά ππήξρε εμίζνπ ε αδπλακία άκεζεο επαθήο αμηνπνηήζεθαλ 

νη πξναλαθεξζείζεο επηινγέο. Δλ ηνχηνηο, παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ππήξμε ε 

αλάινγε ζέιεζε θαη θαη’επέθηαζε ζπκκεηνρή εζεινληψλ. 

 Ο ηξίηνο πεξηνξηζκφο αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκπιήξσζεο. ην ζεκείν 

απηφ, εκπεξηέρεηαη ε απνπζία ηεο εξεπλήηξηαο ε νπνία δελ ήηαλ παξνχζα θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζήο ηνπο. Οη ιφγνη απνδίδνληαη, αξρηθά, ζην φηη κε θάπνηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κεζνιαβνχζε κεγάιε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε, θαζψο θαη ζην φηη δελ 

ππήξρε πξνζσπηθή γλσξηκία κε νξηζκέλνπο απφ απηνχο. Απηφ ζπλεπάγεηαη απφ ην 

φηη αξθεηνί γνλείο ή επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο πξνσζνχζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

ζε, αληίζηνηρα κε ηελ έξεπλα, άηνκα ηα νπνία νη ίδηνη γλψξηδαλ. Έηζη, κε ηε δηθή ηνπο 

πξνζπκία θαη ζέιεζε ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ απμήζεθε. 

 Σν γεγνλφο πσο νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο επαγγεικαηίεο δελ 

είραλ πνιιά ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηνλ απηηζκφ ραξαθηεξίδεηαη σο αθφκε έλαο 

πεξηνξηζκφο. Δηδηθά, πξνέθπςε πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ θαηείραλ έσο 

πέληε ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηνπ απηηζκνχ. Απηφ άκεζα κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη πσο ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο αξθεηήο εκπεηξίαο νη απαληήζεηο ηνπο λα δηαθέξνπλ απφ ηηο απαληήζεηο 

πνπ ζα έδηλαλ εάλ είραλ κεγαιχηεξε εκπεηξία. 

 Ο πέκπηνο θαη ηειεπηαίνο πεξηνξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε 

πνπ θαηέρνπλ νη δχν νκάδεο ζηνλ ηνκέα ηνπ απηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θπξίσο νη 

γνλείο αιιά αληίζηνηρα ίζσο θαη νξηζκέλνη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο λα κελ δηαζέηνπλ 

ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε φζνλ αθνξά ηνλ απηηζκφ. Ζ έιιεηςε αληίζηνηρεο 

εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο πηζαλφλ λα δεκηνχξγεζε θαη ηηο αλάινγεο απαληήζεηο 

νη νπνίεο ίζσο λα δηέθεξαλ εάλ ππήξρε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε απαξαίηεηε 

εμεηδίθεπζε. 

4.3 Πξνηάζεηο 

Με βάζε ηα φζα δηαηππψζεθαλ θαη ζηα δχν κέξε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ νξηζκέλεο αιιαγέο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ θαη 

κειινληηθή έξεπλα ζε αληίζηνηρν ζέκα. Πξσηίζησο, φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην ραξαθηεξηδφηαλ απφ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ηεηξάβαζκεο 

θιίκαθαο Likert. Έηζη, κία ελδερφκελε αιιαγή ζα κπνξνχζε λα ζπληειεζηεί ζην είδνο 

ησλ εξσηήζεσλ, φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ θαη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ 

ψζηε νη απαληήζεηο λα είλαη πην ιεπηνκεξείο θαη ζπγθεθξηκέλεο. Χζηφζν, ζα 

κπνξνχζε ηε ζέζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα ιάβεη ε κνξθή ηεο ζπλέληεπμεο θαζψο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ νη ζπκκεηέρνληεο ζα ήηαλ ζε ζέζε λα απνδψζνπλ αλαιπηηθφηεξα 

ηηο απφςεηο ηνπο πάλσ ζην ζέκα.  
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Δπηπξφζζεηα, κία πεξαηηέξσ έξεπλα γηα πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα 

ζπκπεξάζκαηα ζα κπνξνχζε λα κελ επηθεληξψλεηαη κφλν ζε γνλείο παηδηψλ κε 

απηηζκφ θαζψο θαη ζε επαγγεικαηίεο εηδηθήο αγσγήο νη νπνίνη αλήθνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, αιιά λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο πνιιψλ 

θξαηψλ. Μέζα απφ απηφ, ζα κπνξνχζαλ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη γλψκεο 

κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ θαη θξαηψλ.  

Δπηπιένλ, κία κειινληηθή έξεπλα ε νπνία ζα αζρνιείηαη εμίζνπ κε ηνλ ηνκέα 

ηνπ παηρληδηνχ ζα κπνξνχζε λα πξνζεγγίζεη ην παξφλ ζέκα πην εμεηδηθεπκέλα 

εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο νη νπνίεο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ζηφρν ζα 

έρνπλ λα βνεζήζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Κάζε 

νκάδα παηδηψλ απαηηεί ην δηθφ ηεο δηαθνξεηηθφ ρεηξηζκφ γεγνλφο πνπ ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. 

4.3.1 Δθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο 

  Με ηελ πξαγκάησζε ησλ αλσηέξσ, ζα κπνξνχζαλ λα ζπληειεζηνχλ 

νξηζκέλεο βειηηψζεηο ζηηο πηζαλέο ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδεη ε εθπαίδεπζε. 

Γηεξεπλψληαο ηηο απφςεηο επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο παξάιιεια κε ηηο απφςεηο 

γνλέσλ παηδηψλ κε απηηζκφ κέζα απφ εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ ή ζπλέληεπμεο ζα 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ γλψκεο απφ ηελ νπηηθή κεξηά δχν δηαθνξεηηθψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, νη νπνίεο ίζσο λα νδεγνχζαλ ζε θαηλνηφκεο ηδέεο.  

 

Πέξα απφ απηά, ε πξφζζεηε γλψκε επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο θαζψο θαη 

γνλέσλ άιισλ θξαηψλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ εηζαγσγή πξσηνπνξηαθψλ, 

ίζσο γηα ηελ Διιάδα, εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζα έρνπλ ζηφρν ηε 

βειηίσζε ειιείςεσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Μέζνδνη νη νπνίεο πηζαλφλ λα κέλνπλ 

άγλσζηεο αθφκε ζηε ρψξα καο ίζσο λα επηθέξνπλ επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ρξίδεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαζψο ην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

θπκαίλεηαη ζε πνιιέο δηαζηάζεηο γεγνλφο ζην νπνίν πξέπεη λα δίλεηαη ε απαξαίηεηε 

πξνζνρή.  

 

Δπίζεο, κέζα απφ ηε δηαηχπσζε απφςεσλ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλσλ, γηα ηνλ 

απηηζκφ, επαγγεικαηηψλ έλα άιιν ζέκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί είλαη ην 
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είδνο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη έλα παηδί κε απηηζκφ. ην ζέκα 

απηφ ε ζπλεξγαζία ηνπ γνλέα κε ηνλ επαγγεικαηία ζα κπνξνχζε λα παίμεη ζεκαληηθφ 

ξφιν θαζψο ν γνλέαο ζα έδηλε πιεξνθνξίεο γηα ην παηδί ηνπ ηηο νπνίεο ίζσο ν 

επαγγεικαηίαο λα κελ είρε παξαηεξήζεη. Έλα παηδί ην νπνίν αληηκεησπίδεη αξθεηά 

πξνβιήκαηα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηελ επηθνηλσλία ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν 

σθέιηκν λα παξαθνινπζεί ην εηδηθφ ζρνιείν. Έηζη, ην παηδί ζα κπνξέζεη λα βνεζεζεί 

θαη λα αλαπηχμεη αληίζηνηρα ην νκαδηθφ παηρλίδη ή ηελ νπνηαδήπνηε αδπλακία ηνπ.  
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