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1. Εισαγωγή   

 

Πολλά παιδιά στο φάσμα του αυτισμού αδυνατούν να επικοινωνήσουν λεκτικά με 

τρόπους αποτελεσματικούς. Δυσκολεύονται για παράδειγμα να επικοινωνήσουν εάν 

δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος σκοπός, δεν ανταποκρίνονται όταν 

απευθυνόμαστε σε αυτά και ο τρόπος επικοινωνίας τους δεν είναι για όλους 

κατανοητός. Όταν παίζουν, δεν μιμούνται τις δράσεις των άλλων, ενώ απουσιάζει ο 

αυθορμητισμός και η φαντασία. Περνούν χρόνο μόνα τους παρά με τους άλλους, 

επικοινωνούν με χειρονομίες και νοήματα αντί για λέξεις, δεν ενδιαφέρονται να 

δημιουργήσουν παρέες, ενώ απουσιάζουν (οι) αντιδράσεις απέναντι σε κοινωνικά 

δεδομένα, όπως η βλεμματική επαφή ή τα χαμόγελα. Παρόλο που το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής για Άτομα με Αυτισμό δίνει ικανοποιητικές 

κατευθυντήριες, η εκπαιδευτική πραγματικότητα φαίνεται να είναι δύσκολη τόσο για 

τους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να διαχειριστούν διδακτικούς στόχους όσο και 

για τους μαθητές με διαταραχή φάσματος αυτισμού, οι οποίοι, λόγω των δυσκολιών 

τους, απομονώνονται. Η παρούσα εργασία εξετάζει τη δημιουργία και αξιολόγηση ενός 

προγράμματος παρέμβασης στους τομείς της επικοινωνίας και του παιχνιδιού για έναν 

μαθητή με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού, καθώς και τη συμμετοχή των συμμαθητών 

του, που φοιτούν στην Β΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου Τριαδίου, Θέρμης. 

 

2.Βιβλιογραφική ανασκόπηση: 

 

2.1. Ο ορισμός του αυτισμού: Ο όρος «αυτισμός» προέρχεται ετυμολογικά από την 

ελληνική λέξη «εαυτός» και υποδηλώνει την απομόνωση ενός ατόμου στον εαυτό του. 

Αρχικά, ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε από τον Ελβετό ψυχίατρο Eugen Bleuler το 

1911, για να χαρακτηρίσει κάποια άτομα με σχιζοφρένεια που είχαν χάσει την επαφή 

με την πραγματικότητα. Στη συνέχεια, στις αρχές της δεκαετίας του 1940, δύο άλλοι 

ψυχίατροι, ο Leo Kanner και ο Hans Asperger περιέγραψαν περιπτώσεις παιδιών που 

παρουσίαζαν ελλείμματα στην κοινωνική ανάπτυξη, ιδιόμορφη γλωσσική ανάπτυξη 

και περιορισμένα στερεότυπα ενδιαφέροντα (Κάκουρος, Μανιαδάκη, 2005, σελ. 321).  

Τα άτομα με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού (ΔΦΑ) παρουσιάζουν έκπτωση σε 

παραπάνω από έναν τομείς (γι’ αυτό και η διαταραχή χαρακτηρίζεται διάχυτη) όπως η 

επικοινωνία (λεκτική και μη λεκτική) , η κοινωνική αλληλεπίδραση και οι 
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περιορισμένοι, επαναλαμβανόμενοι και στερεότυποι τύποι συμπεριφοράς, 

ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. 

 

2.2.Κοινωνικές δεξιότητες και αυτισμός: 

 

     Ένα από τα βασικά συμπτώματα της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού είναι 

το έλλειμμα στην κοινωνική λειτουργικότητα (American Psychiatric Association 

2013). Ένα παιδί που ανήκει στο φάσμα συχνά αποφεύγει να κοιτάξει τον άλλο στα 

μάτια, δε θέλει να το παίρνουν αγκαλιά και φαίνεται να αποκόβεται από τον κόσμο 

γύρω του. Δε φαίνεται να θέλει ή να ξέρει πως να παίζει με τα άλλα παιδιά. Η ικανότητα 

του να κάνει φιλίες είναι προβληματική και είναι ανίκανο να κατανοήσει τα 

συναισθήματα και τις απόψεις των άλλων ατόμων.  

    Μπορεί συχνά να δίνει την εντύπωση πως δεν ακούει και πως δεν μπορεί να 

αντιδράσει σε λέξεις και άλλους ήχους. Άλλες στιγμές πάλι, το ίδιο παιδί μπορεί να 

ενοχληθεί υπερβολικά από έναν καθημερινό θόρυβο, όπως ο θόρυβος μιας ηλεκτρικής 

σκούπας, το γαύγισμα ενός σκύλου ή το κλάμα ενός μωρού. Το παιδί μπορεί να 

παρουσιάζει μια αναισθησία στον πόνο και μια έλλειψη ανταπόκρισης στο κρύο ή στη 

ζέστη ή μια υπερβολική αντίδραση σε άλλα αισθητηριακά ερεθίσματα. Το πιο κοινό 

πρόβλημα στον αυτισμό είναι ότι τα πάσχοντα άτομα έχουν εξαιρετική δυσκολία στην 

εκμάθηση γλώσσας και κοινωνικών δεξιοτήτων και στο να σχετίζονται με άλλους 

ανθρώπους (Συριοπούλου & Κασίμος 2010). 

     Το εύρος των δυσκολιών στην επικοινωνία των παιδιών με ΔΦΑ είναι εντυπωσιακό 

(Jordan, 2000) και συγκεκριμένα παρουσιάζουν: 

• έλλειψη κινήτρου για κοινωνική αλληλεπίδραση και αδιαφορία για τους άλλους  

• ακατάλληλο τρόπο προσέγγισης των άλλων  

• δυσκολίες στη δημιουργία σχέσεων με τους συνομηλίκους  

• δυσκολία στην κατανόηση και στην εφαρμογή κοινωνικών κανόνων  

• δυσκολίες στο μοίρασμα ενδιαφερόντων των άλλων  

• αδυναμία στην έκφραση ενσυναίσθησης  

• δυσκολίες στην έναρξη και συνέχιση διαλόγου  

• δυσκολίες στο να κατανοήσουν, να εκφράσουν και να μοιραστούν συναισθήματα  

• δυσκολίες στο παιχνίδι  
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    Κάποιες από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας των παιδιών με ΔΦΑ 

είναι η δομημένη διδασκαλία, η διδασκαλία ένα προς ένα και η ομαδική διδασκαλία. 

Η δομημένη διδασκαλία χαρακτηρίζεται από την οργάνωση φυσικού περιβάλλοντος 

της τάξης, από δόμηση εξατομικευμένου ημερήσιου προγράμματος, ώστε να είναι 

προβλέψιμες οι καθημερινές δραστηριότητες του παιδιού, από δόμηση ατομικού 

συστήματος εργασίας, ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές ανεξάρτητη λειτουργικότητα 

και από χρήση υλικών με οπτική σαφήνεια στις καθημερινές δραστηριότητες των 

μαθητών (ΥΠΕΠΘ, 2003). 

    Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ. Για την 

ενίσχυση, για παράδειγμα, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης χρησιμοποιούνται οι 

κοινωνικές ιστορίες και ο κύκλος των φίλων. Μία κοινωνική ιστορία περιγράφει μία 

κατάσταση, η οποία είναι προβληματική για ένα παιδί με αυτισμό, ενώ παρέχει 

ταυτόχρονα σαφείς ενδείξεις και οδηγίες για το πώς πρέπει να εκδηλωθούν οι 

κατάλληλες κοινωνικές αντιδράσεις. 

    Με μια σύντομη ανασκόπηση στην βιβλιογραφία, είναι κατανοητή η δυσκολία των 

παιδιών με ΔΦΑ στην επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Για το λόγο 

αυτό, η ανάγκη για την δημιουργία παρεμβατικών προγραμμάτων με σκοπό την 

βελτίωση του ατόμου στους τομείς που προαναφέρθηκαν, κρίνεται επιτακτική, 

ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπως το γενικό σχολείο, όπου ο μαθητής με ΔΦΑ έρχεται 

αντιμέτωπος με αναρίθμητα ερεθίσματα. 

 

 

2.3 Παιχνίδι και αυτισμός: 

2.3.1 Η ανάπτυξη του παιχνιδιού στα παιδιά με ΔΑΦ: 

    Η ικανότητα για παιχνίδι απαιτεί φαντασία, ένα καλό επίπεδο χρήσης της γλώσσας, 

επικοινωνιακές δεξιότητες και κοινωνική αλληλεπίδραση (Gena et al., 2007). Τα παιδιά 

με ΔΑΦ παρουσιάζουν δυσκολίες στα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία του παιχνιδιού 

και γι’ αυτό κυρίως εμφανίζουν στερεοτυπικό και επαναλαμβανόμενο παιχνίδι. 

    Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού των παιδιών με ΔΑΦ έχουν περιγράφει από 

αρκετούς ερευνητές της βιβλιογραφίας (Beyer & Gammeltoft, 1998・ Frith, 1989* 

Κυπριωτάκης, 1997・ Lefevre, 1995, 1998' Wolfberg, 1999). Τα παιδιά με ΔΑΦ 

χρησιμοποιούν τα παιχνίδια με στερεοτυπικό τρόπο, εμφανίζοντας εμμονές με 

συγκεκριμένα παιχνίδια ή κομμάτια αυτών των παιχνιδιών. Τα ενδιαφέροντά τους 
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αναφορικά με το παιχνίδι είναι περιορισμένα και δεν εμφανίζουν αυθόρμητο και 

λειτουργικό παιχνίδι, παρά μόνο αισθητικοκινητικό παιχνίδι, το οποίο αδυνατούν να 

εξελίξουν σε πιο σύνθετες μορφές παιχνιδιού. Ορισμένα παιδιά με αυτισμό μπορούν 

να εμφανίζουν λειτουργικό παιχνίδι, αλλά το παιχνίδι τους εμφανίζει διαφορές σε 

σύγκριση με το λειτουργικό παιχνίδι των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. Επίσης, τα 

παιδιά με ΔΑΦ αδυνατούν να αναπτύξουν συμβολικό και φανταστικό παιχνίδι, να 

παίξουν ομαδικά με δύο ή περισσότερους συνομηλίκους τους και να εμπλακούν σε 

παιχνίδι ρόλων. 

     Γενικά, τα παιδιά με ΔΦA είναι σε θέση να παίξουν αισθητικοκινητικά,  οργανωτικά 

και λειτουργικά, σε καταστάσεις εξέτασης και κάποια από αυτά είναι ικανά να 

εμπλακούν και σε συμβολικό παιχνίδι. Παρόλα αυτά, σπάνια ένα παιδί με ΔΦΑ 

μπορούμε να θεωρήσουμε ότι παίζει πραγματικά. Το παιχνίδι τους είναι κυρίως 

στερεότυπο και δεν ακολουθεί την ανάπτυξη των παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Peeters, 

2000). 

      Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στάδια που ακολουθεί η ανάπτυξη του 

παιχνιδιού στα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά σε σύγκριση με τα παιδιά με ΔΑΦ, με 

αναφορά στους τέσσερις κυριότερους σταθμούς στα στάδια ανάπτυξης, το στάδιο των 

απλών χειρισμών, το συνδυαστικό, το λειτουργικό και το συμβολικό παιχνίδι (Peeters, 

2000). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Ανάπτυξη του παιχνιδιού σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με ΔΑΦ 

Ηλικία σε μήνες Τυπική ανάπτυξη ΔΑΦ 

         6 Μη διαφοροποιημένες 

πράξεις με ένα 

αντικείμενο κάθε φορά. 

 

        8 Οι πράξεις 

διαφοροποιούνται από 

την άποψη των 

χαρακτηριστικών των 

αντικειμένων. Χρήση δύο 

αντικειμένων σε 

συνδυασμό (η χρήση τους 

Κύριο χαρακτηριστικό της 

δραστηριότητας μπορεί να 

είναι οι 

επαναλαμβανόμενες 

κινήσεις. 
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δεν είναι κοινωνικά 

κατάλληλη). 

      12 Κοινωνικά κατάλληλες 

πράξεις με 

αντικείμενα (λειτουργική 

χρήση των αντικειμένων). 

Δύο ή περισσότερα 

αντικείμενα 

συσχετίζονται 

κατάλληλα. 

 

      18 Συχνές συμβολικές 

πράξεις (προσποιείται ότι 

πίνες ότι μιλάει στο 

τηλέφωνο). 

 

      24 Εφαρμόζει συχνά τις 

ρουτίνες του 

παιχνιδιού προσποίησης 

σε κούκλες, 

πάνινα ζωάκια, ενήλικες, 

(≪ταΐζει≫ κούκλα) Οι 

πράξεις προσποίησης δεν 

περιορίζονται στις ήδη 

υπάρχουσες ρουτίνες 

παιχνιδιού (στην 

προσποίηση ότι 

μαγειρεύει). Οι ρουτίνες 

πράξεων προσποίησης 

διευρύνονται (≪ταΐζει≫ 

την κούκλα, την κουνάει 

και τη βάζει στο κρεβάτι). 

Το παιχνίδι προσποίησης 

προκαλείται από τα 

διαθέσιμα αντικείμενα. 

Ελάχιστη περιέργεια/ 

εξερεύνηση του 

περιβάλλοντος. 

Ασυνήθιστη χρήση των 

παιχνιδιών- 

στριφογυρίζει, 

αναποδογύριζες 

ευθυγραμμίζει 

αντικείμενα. 
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      36 Προσχεδιασμός του 

συμβολικού 

παιχνιδιού- ανακοινώνει 

την πρόθεση του 

και αναζητεί τα 

απαραίτητα αντικείμενα. 

Αντικαθιστά ένα 

αντικείμενο με ένα άλλο 

(το τουβλάκι με το 

αυτοκινητάκι). Τα 

αντικείμενα 

αντιμετωπίζονται ως 

δράστες 

ικανοί για αυτόνομη 

δραστηριότητα 

(κάνει την κούκλα να 

σηκώνει το ποτήρι 

της). 

Ίσως εξακολουθεί να 

βάζει στο στόμα του 

αντικείμενα. Απουσία 

συμβολικού 

παιχνιδιού. Συνέχιση των 

επαναλαμβανόμενων 

κινήσεων- 

στριφογυρίζει, περπατάει 

στις μύτες των 

ποδιών, λικνίζεται. 

Έλκεται οπτικά από 

αντικείμενα- κοιτάει το 

φως. Πολλά 

παιδιά δείχνουν σχετική 

ικανότητα στους 

οπτικούς/ κινητικούς 

χειρισμούς, όπως τα 

παζλ. 

      48 Παιχνίδι με κοινωνικά 

δραματοποιημένα 

χαρακτηριστικά- παιχνίδι 

προσποίησης με 

δυο ή περισσότερα 

παιδιά. Χρήση 

παντομίμας για 

αναπαράσταση 

απαιτούμενων 

αντικειμένων 

(προσποιείται 

ότι βάζει νερό ενώ δεν 

έχει βρύση). 

Πραγματικά και 

φανταστικά θέματα 

Λειτουργική χρήση 

αντικειμένων κειμένων. 

Ελάχιστες πράξεις 

κατευθύνονται προς τις 

κούκλες ή προς τους 

άλλους, οι περισσότερες 

ενέχουν το παιδί ως 

δράστη. Το συμβολικό 

παιχνίδι, αν υπάρχει, 

περιορίζεται σε απλά, 

επαναλαμβανόμενα 

θέματα. Καθώς 

αναπτύσσονται πιο 

εκλεπτυσμένες 



8 

 

διατηρούν το ρόλο του 

παιχνιδιού για 

εκτεταμένα χρονικά 

διαστήματα. 

δεξιότητες παιχνιδιού, το 

παιδί 

εξακολουθεί να αφιερώνει 

μεγάλα χρονικά 

διαστήματα σε λιγότερο 

εκλεπτυσμένες 

δραστηριότητες. Πολλά 

παιδιά δεν προχωρούν σε 

συνδυασμό παιχνιδιών. 

      60 Η γλώσσα παίζει 

σημαντικό ρόλο στην 

επιλογή ενός θέματος, 

στη διαπραγμάτευση των 

ρόλων και τη 

δραματοποιημένη 

έκφραση. 

Αδυναμία χρήσης 

παντομίμας. Απουσία 

παιχνιδιού με κοινωνικά 

και δραματοποιημένα 

χαρακτηριστικά. 

 

Πηγή: Peeters, 2000, σελ. 225-226 (από Watson, L. & Marcus L. Diagnosis and 

assessment of preschool children. Στο Schopler, E. και Mesibov, G. (εκδ.) Diagnosis 

and assessment in autism, Λονδίνο, Plenum Press, 1988) 

 

2.3.2 Ερμηνείες της συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΦA στο παιχνίδι: 

      Τα περισσότερα παιδιά με ΔΦA καλύπτουν τα στάδια του αισθητικοκινητικού, του 

οργανωτικού και του λειτουργικού παιχνιδιού, με βάση την ταξινόμηση των Beyer και 

Gammeltoft (1998). Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης εμφανίζουν λειτουργικό παιχνίδι πιο 

συχνά και αυθόρμητα σε σύγκριση με τα παιδιά με ΔΦA. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα 

παιδιά με ΔΦA, όταν δεχθούν βοήθεια, μπορούν να αναπτύξουν και το συμβολικό 

παιχνίδι. Όταν τα παιδιά με ΔΦA παίζουν συμβολικά, συνήθως ασχολούνται με 

συγκεκριμένα θέματα, τα οποία σχετίζονται με ειδικά ενδιαφέροντα που τους 

απασχολούν.  

     Συχνά τα παιδιά με ΔΦA χρησιμοποιούν τα αντικείμενα με ένα στερεοτυπικό τρόπο, 

που δεν τους επιτρέπει να ενισχύσουν τις εμπειρίες τους κατά τα πρώτα χρόνια της 

ζωής τους. Το παιχνίδι τους είναι μηχανικό, δεν χαρακτηρίζεται ως εξερευνητικό και 
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οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται μοιάζουν απομονωμένες από 

οποιοδήποτε πλαίσιο (Beyer & Gammeltoft, 1998). Οι έρευνες για την ανάπτυξη του 

παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό και οι θεωρίες που ερμηνεύουν τις αδυναμίες αυτών 

των παιδιών στο παιχνίδι περιγράφονται από τους Baron Cohen, Leslie και Frith 

(1985), τον Jarrold και τους συνεργάτες του (1993), τις Beyer και Gammeltoft (1998) 

και από τη Gena και τους συνεργάτες της (2007). 

 

2.3.3.Κοινωνικό παιχνίδι και αυτισμός:  

 

    Από τη στιγμή που στην τριάδα των διαταραχών της κοινωνικής αλληλεπίδρασης’ 

(The triad of impairments of social interaction) συμπεριλαμβάνονται η διαταραχή των 

κοινωνικών σχέσεων, η διαταραχή της κοινωνικής επικοινωνίας και η διαταραχή της 

κοινωνικής κατανόησης και φαντασίας (Happe, 1998), γίνεται φανερή η σπουδαιότητα 

της ανάπτυξης του κοινωνικού παιχνιδιού για τα παιδιά με ΔΦA. Οι δυσκολίες στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση ακόμη και για τις λιγότερο βαριές μορφές αυτισμού 

παραμένουν το κύριο πρόβλημα (Howlin, 1998). Ωστόσο, αυτό έχει μελετηθεί πολύ 

λίγο. Ευτυχώς τα πράγματα τείνουν να αλλάξουν (Laushey/ Heflin, 2000· Boutot/ 

Guenther/ Crosier, 2005· Reichow/ Volkmar, 2008).  

   Ερευνητές που ασχολούνται με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες επισημαίνουν τη 

σπουδαιότητα της ανάπτυξης του κοινωνικού παιχνιδιού γι’ αυτά τα παιδιά και τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Οι Odom, Mc Counell και Chadler (1993, στο Guralni/ 

Hammond, 1999) αναφέρουν ότι 75% των παιδιών με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στο κοινωνικό παιχνίδι και χρειάζονται βοήθεια σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές 

τους δεξιότητες. Τα παιδιά με ΔΦA, παρουσιάζουν διαφορές σε ότι αφορά την 

εμφάνιση του κοινωνικού παιχνιδιού, σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Αυτές 

οι διαφορές οφείλονται είτε στην αδυναμία τους να γενικεύουν αυθόρμητα νοητικά 

σχήματα (Jarrold/ Boucher/ Smith, 1996), είτε γιατί δεν διαθέτουν τις γλωσσικές 

ικανότητες και τις νοητικές αναπαραστάσεις που απαιτούνται για την κοινωνική 

προσποίηση (Wolfberg, 2004). Η έρευνα έχει αποδείξει ότι υπάρχει σύνδεση της 

κοινωνικής και γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών με το παιχνίδι.  

Οι Fein, Markowitz, Braverman και Waterhouse (1986, όπως αναφέρεται στο 

McConnell, 2002) αλλά και ο Hobson (1995), ισχυρίστηκαν ότι η κοινωνική 

«ανεπάρκεια» των παιδιών με ΔΦΑ επηρεάζει και το παιχνίδι τους. Η αδυναμία τους 

για κοινωνική αλληλεπίδραση σε συνδυασμό με την αδυναμία τους να 
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αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα, τους εμποδίζει να αναγνωρίσουν τους άλλους ως 

άτομα με συναισθήματα και σκέψεις που μπορεί να έχουν διαφορετικό 

προσανατολισμό για τις ίδιες καταστάσεις.  

    Οι Roger και Reunington (1991, στο Fein et al, 1986), ανέπτυξαν ένα μοντέλο που 

δίνει έμφαση στο θεμελιώδη ρόλο των κοινωνικών αδυναμιών των παιδιών με αυτισμό. 

Στηριζόμενοι στην ανάλυση του Stern (1985, στο Fein et al, 1986) για την ανάπτυξη 

των βρεφών, υποστηρίζουν ότι η αδυναμία των παιδιών με αυτισμό να σχηματίσουν 

αναπαραστάσεις των άλλων, τους οδηγεί σε ελλιπή μίμηση των πράξεων των άλλων 

και επηρεάζουν την έκφρασή τους. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε αδυναμία 

συναισθηματικής αλληλεπίδρασης.  

   Οι Lord και Magill-Evans (1995, στο McConnell, 2002) παρατήρησαν παιδιά με 

αυτισμό που αντιμετώπιζαν προβλήματα συμπεριφοράς και παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

ηλικίας 5-16 ετών, σε μια κατασκήνωση. Γενικότερα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 

παιδιά με αυτισμό αλληλεπιδρούσαν λιγότερο και είχαν χαμηλότερης ποιότητας 

αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους. Επιπλέον περνούσαν περισσότερο χρόνο σε 

άσκοπες ή σε καμία απολύτως δραστηριότητα και κρατούσαν μεγαλύτερες αποστάσεις 

από τους συνομηλίκους τους.  

   Οι McGee, Feldman και Morrier (1997, στο McConnell, 2002) ισχυρίζονται μετά από 

έρευνα, ότι όντως τα παιδιά με ΔΦΑ έχουν σε κάποιο βαθμό ενασχόληση με το παιχνίδι 

καθώς και κάποια μορφή κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Παρόλα αυτά σε σύγκριση με 

τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μειονεκτούν σε μεγάλο βαθμό. Έτσι σε παρόμοιες 

συνθήκες, μετά από προσαρμογή στο νηπιαγωγείο, τα παιδιά με αυτισμό, πέρασαν 

περισσότερο χρόνο απομονωμένα, μακριά από τους συνομηλίκους τους, έλαβαν 

λιγότερες πρωτοβουλίες για αλληλεπίδραση από τα άλλα παιδιά, είχαν λιγότερη 

προφορική επικοινωνία, στρέφονταν λιγότερο στους ενήλικες για αλληλεπίδραση και 

ανέπτυξαν περισσότερες φορές ανάρμοστη συμπεριφορά σε σχέση πάντα με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης.  

   Οπωσδήποτε οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με το κοινωνικό παιχνίδι 

επηρεάζουν και την προσαρμογή τους αρχικά στο νηπιαγωγείο και στη συνέχεια στο 

σχολείο. Μάλιστα έχει αποδειχτεί ότι οι δυσκολίες είναι μεγαλύτερες για τα κορίτσια 

(Quill, 2000). Οι Rubin και Coplan (1998, στο Coplan et al, 2001) σε μια σειρά ερευνών 

σε παιδιά που δεν ανέπτυσσαν το κοινωνικό παιχνίδι στην προσχολική ηλικία, 

ανακάλυψαν ότι τα παιδιά αυτά στο μέλλον θα εμφάνιζαν άγχος κοινωνικοποίησης, 

απόρριψη από τους συνομήλικους, κατάθλιψη και χαμηλή αυτοεκτίμηση έως την 
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εφηβεία, καθώς και ακαδημαϊκή αποτυχία. Επομένως η εμπλοκή του παιδιού με 

αυτισμό με συνομηλίκους του μπορεί να φέρει τεράστια οφέλη. 

 

2.3.4.Παρεμβάσεις μέσω παιχνιδιού: 

 

    Η διεθνής βιβλιογραφία παρέχει πληροφορίες που αφορούν τις παρεμβάσεις για τη 

διδασκαλία του παιχνιδιού και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Στο παρελθόν, παρά 

την αναγνωρισμένη σπουδαιότητα του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού, η 

προσπάθεια βελτίωσης του παιχνιδιού των παιδιών με αυτισμό ήταν ελάχιστη στην 

εκπαίδευση και θεραπεία τους. Μια εξήγηση είναι ότι το παιχνίδι είναι δύσκολο να 

οριστεί, να μετρηθεί και να αξιολογηθεί οποιαδήποτε πρόοδος. Εξαιτίας όμως των 

πολλαπλών κερδών που προσφέρει το παιχνίδι στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

αυξάνεται και το ενδιαφέρον για το παιχνίδι των παιδιών με ΔΦΑ. Σήμερα, οι ειδικοί 

παιδαγωγοί χρησιμοποιούν συχνά μεθόδους παρέμβασης για να προάγουν τις 

ικανότητες των παιδιών για παιχνίδι. Αυτή τους η προσπάθεια στηρίζεται στην 

πεποίθηση ότι οι ανεπτυγμένες ικανότητες στο παιχνίδι, σχετίζονται με την 

ανεπτυγμένη αντιληπτική, κοινωνική και γλωσσική ανάπτυξη (Neeley, 2001)  

    Αν και ένας αριθμός ερευνητών όπως οι Tinbergen και Tinbergen (1983, στο 

Volkmar/ Cohen, 1988) πρότειναν ότι η παρέμβαση σε παιδιά με αυτισμό μπορεί να 

επιδεινώσει την αλληλεπίδραση, η πλειοψηφία των ερευνών έχει αποδείξει το αντίθετο. 

Εάν δηλαδή τα παιδιά με ΔΦΑ δεν εμπλέκονται σε κοινωνικές δραστηριότητες, 

σημειώνεται αύξηση της στερεότυπης συμπεριφοράς και μείωση της κοινωνικής τους 

ανταπόκρισης, ενώ εάν διδαχτούν να παίζουν, τότε πιθανόν να μειώσουν την 

επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά και να αναπτύξουν επικοινωνία (Sherratt/ Peter, 

2002).  

    Οι μέθοδοι που βασίζονται στο παιχνίδι είναι αρκετά συναρπαστικές, επιτυχείς και 

ελπιδοφόρες, αλλά δεν είναι ευρέως διαδεδομένες και εφαρμοσμένες (Bernard-Opitz/ 

Ing/ Kong, 2004). Πολλές παρεμβάσεις συνδέονται με τη διδασκαλία ικανοτήτων 

κοινωνικοποίησης και παιχνιδιού σε παιδιά με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές 

ανωμαλίες (Belchic/ Harris, 1994). Οι παρεμβάσεις αυτές λοιπόν περιλαμβάνουν α) 

μη-κατευθυνόμενο παιχνίδι (Καλύβα, 2005), β) διδασκαλία στην «πιλοτική 

αντίδραση» (pivotal response training) (Pierce/ Schreibman, 1997) και γ) τη συμμετοχή 

συνομηλίκων (Hobson, 1995).  
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α) Το μη-κατευθυνόμενο παιχνίδι στοχεύει να εξοπλίσει το παιδί με εμπειρίες 

στρατηγικών λόγου και επικοινωνίας, προκειμένου να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει σε 

όλα τα περιβάλλοντα. Η βασική αρχή της διδασκαλίας του μη-κατευθυνόμενου 

παιχνιδιού είναι η διαρρύθμιση του περιβάλλοντος προκειμένου να αυξηθούν τα 

κίνητρα και οι ευκαιρίες του παιδιού με αυτισμό να ανταποκριθεί σε διαφορετικά 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Ο ενήλικας, εκπαιδευτικός ή γονέας, μιμούμενος αρχικά 

τη συμπεριφορά του παιδιού, του επιδεικνύει στη συνέχεια τρόπους για να τη 

μεταβάλει. Οι Enderby και Emerson (1995, στο Καλύβα, 2005) επισημαίνουν ότι δεν 

έχει μελετηθεί η τεχνική αυτή αρκετά, ωστόσο μερικές μελέτες τονίζουν τα ατομικά 

της οφέλη. Δεν είναι επίσης γνωστό κατά πόσο τα οφέλη που παρατηρούνται μπορούν 

να γενικευτούν και οφείλονται στην αλλαγή του παιδιού ή την τροποποίηση του 

περιβάλλοντος του.  

 

β) Μερικά προγράμματα χρησιμοποιούν τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς, για 

να ενθαρρύνουν το παιχνίδι προσποίησης, με κάποια επιτυχία. Η διδασκαλία στην 

πιλοτική αντίδραση που προτείνεται από τον Stahmer (1999), χρησιμοποιεί μια 

πιλοτική συμπεριφορά για να μεταβάλει μια άλλη συμπεριφορά και μπορεί να 

εφαρμοστεί από όλα τα άτομα που ζούνε και εργάζονται με άτομα με αυτισμό. Οι 

εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορούν να αναπτύξουν και να διατηρήσουν τη θετική 

κοινωνική αλληλεπίδραση και το κατάλληλο παιχνίδι i) αναγνωρίζοντας το αγαπημένο 

θέμα ή τα πάθη (εμμονές) του παιδιού (π.χ. ήρωες της τηλεόρασης, ποδοσφαίρου) ii) 

αναγνωρίζοντας κάποιο επαναλαμβανόμενο παιχνίδι του παιδιού στο οποίο θα 

μπορούσε να συμμετάσχει και κάποιο άλλο παιδί (π.χ. κρυφτό) iii) κάνοντας την 

αναγνώριση του θέματος του παιχνιδιού το παιχνίδι (π.χ. το παιδί θα πρέπει να πει το 

όνομα μιας ομάδας μπάσκετ πριν συμμετάσχει στο παιχνίδι των άλλων παιδιών). Με 

αυτό τον τρόπο το παιδί με αυτισμό γίνεται ο "ειδικός" του παιχνιδιού και άρα πιο 

αποδεκτός από το παιδί τυπικής ανάπτυξης.  

  Πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι πολλά παιδιά με ΔΦΑ, δεν δέχονται την παρέμβαση 

κάποιου ενήλικα που θα θελήσει να τροποποιήσει το παιχνίδι τους (Powell/ Jordan, 

1997). Τα κίνητρα και η πιλοτική αντίδραση (pivotal response training) έχουν θεωρηθεί 

ιδιαίτερα αποτελεσματικά από πολλούς ερευνητές (Pierce/ Schreibman, 1997).  

 

γ) Η εκπαίδευση των παιδιών με ΔΦΑ τις δεκαετίες 1960 – 1970 στις ΗΠΑ αφορούσε 

την εκπαίδευση των παιδιών σε ειδικά σχολεία. Οι έρευνες που εμπλέκουν τους 
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συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης, έχουν αυξηθεί αισθητά από τότε που αυξήθηκαν και 

οι προσπάθειες ενσωμάτωσης (Goldstein, 1992). Καθώς τα παιδιά με ΔΦΑ 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά την κοινωνική τους 

συμπεριφορά, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αντιμετωπίσουν την κοινωνική 

απομόνωση, επομένως παρεμβάσεις που εμπλέκουν τους συνομήλικους μπορεί να 

έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα (Bauminger/ Kasari, 2000).  

    Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δέχονται την κατάλληλη εκπαίδευση για να 

βοηθήσουν τα παιδιά με αυτισμό και σε κάποιες περιπτώσεις τα παιδιά με αυτισμό 

δέχονται αντίστοιχα εκπαίδευση (Yang et al, 2003). Η έρευνα δίνει έμφαση στην 

αλληλεπίδραση των παιδιών με αυτισμό, με συνομηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης, 

που διδάσκονται να δρουν ως δάσκαλοι και σύντροφοι των παιδιών με αυτισμό στο 

παιχνίδι (Belchic/ Harris, 1994· Kamps et al, 2002). Τα παιδιά με αυτισμό μπορούν να 

εκπαιδευτούν να παίζουν σε ομάδες και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του σχολείου. 

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μπορούν να εμπλακούν με συνομήλικα παιδιά με 

πολλούς τρόπους. Ο «κύκλος των φίλων» και προγράμματα προπόνησης συνομηλίκων 

είναι μερικοί από αυτούς (Brown/ Murray, 2001· Terpstra/ Higgins/ Pierce, 2002). Σε 

κάθε περίπτωση έχουν καταγραφεί πολλαπλά οφέλη στην κοινωνική συμπεριφορά των 

παιδιών με ΔΦΑ.  

     Παιδοκεντρικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν το παιχνίδι με συνομηλίκους που μέσα 

από επαίνους για τις πρωτοβουλίες και τις υπάρχουσες ικανότητες των παιδιών με 

αυτισμό, στοχεύουν να βοηθήσουν το αυθόρμητο παιχνίδι του παιδιού. Σε κάποιες 

παλαιότερες έρευνες, τα παιδιά με ΔΦΑ είχαν πολύ σημαντικά οφέλη από την επαφή 

τους με συνομηλίκους με ελάχιστη καθοδήγηση από ενήλικες (Yang et al, 2003). Τα 

παιδιά με αυτισμό στην επαφή με τους συνομηλίκους τους, μπορούν να διδαχτούν να 

αλληλεπιδρούν, να παίρνουν πρωτοβουλίες, ώστε να εμπλέκονται σε κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις και έτσι μειώνεται το μοναχικό και στερεοτυπικό παιχνίδι (Wolferg/ 

Schuler, 1993· Belchic/ Harris, 1994· Pierce/ Schreibman, 1995· Laushey/ Heflin, 

2000).  

    Οι ενσωματωμένες ομάδες παιχνιδιού προσφέρουν σε παιδιά με ΔΑΦ τη δυνατότητα 

να συμμετάσχουν σε παιχνίδι με συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης. Αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις είναι μη-παρεμβατικές και επικεντρώνονται στο παιδί με ειδικές 

ανάγκες. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση στο παιχνίδι 

ποικίλουν από τον προσανατολισμό (παρακολούθηση των συνομηλίκων και των 

δραστηριοτήτων), στον αντικατοπτρισμό (τη μίμηση των πράξεων ενός συνομηλίκου), 
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στο παράλληλο παιχνίδι (παίζει δίπλα σε ένα άλλο παιδί χρησιμοποιώντας τον ίδιο 

χώρο και παρόμοια υλικά) και, τέλος, στο κοινό επίκεντρο προσοχής (το παιδί 

μοιράζεται ουσιαστικά και εναλλάσσει τη σειρά του σε μία δραστηριότητα), στην κοινή 

δράση και στην υπόδηση ρόλου (Laushey/ Heflin, 2000).  

    Φυσικά η αλληλεπίδραση των παιδιών με αυτισμό με τους συνομηλίκους τους 

τυπικής ανάπτυξης είναι μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί πολύ καλή οργάνωση 

και επίβλεψη στην εφαρμογή της. Θα πρέπει επίσης πάντοτε να έχουμε υπόψη ότι 

καμία μέθοδος δεν είναι πιο βοηθητική από την άλλη, απλά κάποιες τεχνικές μπορούν 

να προσφέρουν περισσότερα σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή της ανάπτυξης του 

παιδιού. Επιπλέον, μέσα από αυτή τη διδασκαλία δεν επωφελείται μόνο το παιδί με 

αυτισμό αλλά και οι συνομήλικοι, καθώς μαθαίνουν να συνεργάζονται με παιδιά 

διαφόρων ικανοτήτων και γίνονται περισσότερο κοινωνικοί (Terpstra/ Higgins/ Pierce, 

2002). 

 

2.4.Η θεωρία του Νου 

Η θεωρία του Νου αποτελεί την ικανότητα του ατόμου να αποδίδει νοητικές 

καταστάσεις, όπως πεποιθήσεις, προθέσεις, επιθυμίες, προσποίηση, γνώση για τον 

εαυτό του και για τους άλλους και την ικανότητα να κατανοεί ότι οι άλλοι μπορεί να 

έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις, επιθυμίες και προθέσεις από τον ίδιο (Mitchell, 1996). 

Ο συγκεκριμένος όρος επινοήθηκε από τους Premack και Woodruff (1978) σε μια 

έρευνα για χιμπατζήδες. Κατόπιν, χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τους ψυχολόγους 

για να ελέγξουν αυτές τις ικανότητες σε άτομα τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ) και μη, με 

πρωτεργάτες τους Wimmer και Perner (1983), οι οποίοι διερεύνησαν την ανάπτυξη της 

ΘτΝ στην παιδική ηλικία. 

Η ανάπτυξη της ΘτΝ είναι σπουδαίας σημασίας, καθώς οι άνθρωποι διαρκώς 

προσπαθούν να συμπεράνουν τη συναισθηματική και νοητική κατάσταση των άλλων 

ανθρώπων, διότι βοηθά στην αυτό-οργάνωση και αυτορρύθμιση αλλά και στη 

διαχείριση της συμπεριφοράς των άλλων (Doherty, 2008). Η ανάπτυξή της σχετίζεται 

με τις διάφορες αλληλεπιδράσεις και τη συμπεριφορά και αποτελεί αναγκαίο εφόδιο 

σε συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, παιχνίδια, και φιλίες, σε όλα τα πιθανά πλαίσια, 

όπως το σχολείο, το σπίτι και την εργασία (Korkmaz, 2011). Γι’ αυτό τον λόγο οι Leslie 

et al.(2004) ισχυρίστηκαν πως δεν είναι απλά «Θεωρία του Νου» αλλά μηχανισμός της 

ΘτΝ. Ένας μηχανισμός του εγκεφάλου, που στοχεύει στην κατανόηση των 
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πεποιθήσεων, προθέσεων και συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων και η μειωμένη 

ανάπτυξη του οποίου δυσχεραίνει την κατανόηση του κοινωνικού κόσμου και ως εκ 

τούτου, την επιλογή της σωστής συμπεριφοράς ή στρατηγικής στις κοινωνικές 

συνδιαλλαγές. Είναι μια σύνθετη λειτουργία, η οποία προαπαιτεί και άλλες επιμέρους 

λειτουργίες όπως τη μνήμη, την προσοχή, την κατανόηση της γλώσσας και εξαρτάται 

από την ωρίμανση αρκετών συστημάτων του εγκεφάλου (Korkmaz, 2011). 

Η θεωρία αυτή έχει απασχολήσει τελευταία την επιστημονική κοινότητα, με τη θέση 

πως ένα από τα πιθανά χαρακτηριστικά του Αυτισμού, είναι η ύπαρξη ή μη, της 

Θεωρίας του Νου (ΘτΝ) στα άτομα με ΔΦΑ. Θεωρήθηκε πως ήταν η κύρια αιτία που 

οδηγούσε τα άτομα με ΔΦΑ σε αποτυχία ως προς τις κοινωνικές συνδιαλλαγές και η 

μη ανάπτυξή της ευθυνόταν για το γεγονός πως δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τον 

κοινωνικό κόσμο (Rajendran & Mitchell, 2007).Αν και αρχικά διατυπώθηκε ότι τα 

άτομα με ΔΦΑ δεν αναπτύσσουν ή υστερούν στην ανάπτυξη της ΘτΝ, υπήρξαν πολλές 

διαφωνίες για τη θέση αυτή.  

2.4.1 Θυματοποίηση και θεωρία του Νου σε άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος 

  Η θυματοποίηση είναι μια από τις πιο δυσάρεστες εμπειρίες για τα παιδιά και τους 

εφήβους, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα (Whitney I, 

Nabuzoka D, Smith 1992]. Τα παιδιά και οι έφηβοι με ΔΦΑ διατρέχουν υψηλό κίνδυνο 

να εκφοβιστούν. Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση ανέφερε ότι η συνολική εκτίμηση 

επικράτησης για τη θυματοποίηση του σχολικού εκφοβισμού ήταν 44% μεταξύ των 17 

μελετών και ότι τα παιδιά και οι έφηβοι ηλικίας σχολικής ηλικίας που έπασχαν από 

ΔΦΑ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θύμησης του σχολικού εκφοβισμού από όσους 

δεν έλαβαν ΔΦΑ [Maïano C, Normand CL, Salvas MC, Moullec G, Aimé A 2016]. 

Μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με ΔΦΑ. που αντιμετώπιζαν 

εκφοβισμό στο σχολείο ήταν πιο πιθανό να έχουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή να 

προσπαθούν να αυτοκτονήσουν από εκείνους με ΔΦΑ. που δεν αντιμετώπισαν σχολικό 

εκφοβισμό [Mayes SD, Gorman AA, Hillwig-Garcia J, Syed E. 2013, Mikami K, 

Inomata S, Hayakawa N, Ohnishi Y, Enseki Y, Ohya A et al. 2009 ]. Επιπλέον, η έρευνα 

αποκάλυψε επίσης υψηλό ποσοστό συμπεριφορών εκφοβισμού σε παιδιά και εφήβους 

με ΔΦΑ [Sterzing PR, Shattuck PT, Narendorf SC, Wagner M, Cooper BP, 2012]. Η 

Εθνική Έρευνα για την Υγεία των Παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπίστωσε ότι το 

44% των γονέων ανέφερε ότι τα παιδιά τους με ΔΦΑ έχουν διαπράξει συμπεριφορές 
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εκφοβισμού σε άλλους [Montes G, Halterman JS, 2009]. Μελέτη στις Ηνωμένες 

Πολιτείες διαπίστωσε ότι το 14,8% και το 8,9% των εφήβων με ΔΦΑ είναι οι δράστες 

εκφοβισμού και οι θύτες-δράστες κατά το προηγούμενο έτος, αντίστοιχα [Sterzing PR, 

Shattuck PT, Narendorf SC, Wagner M, Cooper BP, 2012]. Η επιθετική συμπεριφορά 

που επιδιώκει να βλάψει ή να αγωνιστεί για άλλους είναι ένας από τους βασικούς 

ορισμούς του εκφοβισμού. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί κατά πόσον τα 

παιδιά και οι έφηβοι με ΔΦΑ διαπράττουν εκφοβισμό σκοπίμως επειδή μπορεί να 

έχουν δυσκολίες να εξηγήσουν την πρόθεσή τους να διαπράξουν συμπεριφορές 

επιθετικότητας λεπτομερώς. Δεδομένου ότι τόσο η εκφοβιστική συμπεριφορά όσο και 

η θυματοποίηση μπορούν να επιδεινώσουν περαιτέρω τις κοινωνικές δυσκολίες για 

τους νέους που πάσχουν από ΔΦΑ, τα προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης 

δικαιολογούνται για την παρενόχληση σε παιδιά και εφήβους με ΔΦΑ [Mayes SD, 

Gorman AA, Hillwig-Garcia J, Syed E. 2013]. 

Όσον αφορά τον υψηλό κίνδυνο εκφοβισμού σε παιδιά και εφήβους με ΔΦΑ, οι 

μελέτες έχουν προτείνει διάφορες πιθανές αιτιολογίες, συμπεριλαμβανομένων των 

προβλημάτων επικοινωνίας [Cappadocia MC, Weiss JA, Pepler D.,2012]. λιγότερες 

φιλίες [Martlew M, Hodson J,1991], στερεότυπη συμπεριφορά και συμφέροντα [Haq 

I, Le Couteur A,2004]. και επιθετικές συμπεριφορές [Matson JL, Nebel-Schwalm 

M,2007]. Ο ρόλος των δεξιοτήτων της θεωρίας του νου (ΘτΝ) στην εκφοβιστική 

συμμετοχή των παιδιών και των εφήβων με ΔΦΑ έχει επιστήσει την προσοχή των 

ερευνητών [van Roekel E, Scholte RH, Didden R, 2010]. Η απόδοση του ΔΦΑ είναι η 

ικανότητα να αποδίδεται η ψυχική κατάσταση στον εαυτό του και σε άλλους, καθώς 

και η πρόβλεψη της συμπεριφοράς των άλλων βάσει των πνευματικών τους 

καταστάσεων [Premack D, Woodruff G,1978]. Επιπλέον, η απόδοση του ΔΦΑ 

θεωρείται κρίσιμο στοιχείο στην ικανότητα αποκωδικοποίησης και κατανόησης των 

κοινωνικών δεικτών και, κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη της προσαρμοστικής 

κοινωνικής συμπεριφοράς [Hughes C, Leekam S,2004]. Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν 

ελλείμματα στην απόδοση του ΘτΝ [Baron-Cohen S, Leslie AM, Frith U,1985]. Οι 

δυσκολίες στην απόδοση του ΘτΝ σε άτομα με ΔΦΑ μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο 

της εκφοβιστικής θυματοποίησης με διάφορους τρόπους. Πρώτον, οι δυσκολίες στην 

επίδοση του ΘτΝ μπορούν να επηρεάσουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όπως τα 

ελλείμματα στις πραγματικές ικανότητες, η έλλειψη προσποιητού παιχνιδιού και 

αμηχανίας και η ενσυναίσθηση σε άτομα με ΔΦΑ [Baron-Cohen S, Leslie AM, Frith 
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U,1985]. Δεύτερον, οι δυσκολίες στην απόδοση του ΘτΝ μπορεί να επηρεάσουν 

σημαντικά τις κοινωνικές σχέσεις των ατόμων με ΔΦΑ, επειδή οι συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές αντιδράσεις εξαρτώνται από την κατανόηση των ψυχικών 

καταστάσεων των άλλων. Τρίτον, αυτές οι δυσκολίες μπορούν να οδηγήσουν σε 

χαμηλή ενσυναίσθηση και εσφαλμένη ερμηνεία της πρόθεσης των άλλων. Τέταρτον, 

τα άτομα με ΔΦΑ δυσκολεύονται να εντοπίσουν τον εκφοβισμό [van Roekel E, Scholte 

RH, Didden R,2010]. Ως εκ τούτου, μπορεί να αντιδράσει ανεπαρκώς στις 

συμπεριφορές και τις συμπεριφορές των άλλων και συνεπώς αυξάνεται ο κίνδυνος 

εκφοβισμού. Πέμπτον, οι δυσκολίες στην απόδοση του ΘτΝ μπορεί να περιορίσουν τη 

φιλία των ατόμων με ΔΦΑ με άλλους και ως εκ τούτου να μειώσουν την πιθανότητα 

να λάβουν προστασία και βοήθεια από άλλους όταν είναι θύμα εκφοβισμού. Αυτές οι 

πιθανές επιρροές από τις δυσκολίες στην επίδοση του ΘτΝ σε αυξημένη θυματοποίηση 

υποδηλώνουν ότι μόνο η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες μπορεί να μην είναι 

επαρκής και έτσι η βελτίωση της απόδοσης του ΘτΝ μπορεί να είναι απαραίτητη για 

τα άτομα με ΔΦΑ να μειώσουν τον κίνδυνο εκφοβισμού. 

Σε παιδιά και εφήβους με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό, οι ικανότητες του ΘτΝ 

είναι πιο ανεπτυγμένες. Ωστόσο, οι έφηβοι με ΔΦΑ εξακολουθούν να βαθμολογούνται 

σημαντικά χαμηλότερα από αυτούς χωρίς ΔΦΑ [Baron-Cohen S,1997]. Μια μελέτη 

ανέφερε ότι η επίδοση των παιδιών και των εφήβων με ΔΦΑ μπορεί να βελτιωθεί μέσω 

της εκπαίδευσης [Howlin P, Baron-Cohen S, Hadwin J.,1998]. Μια άλλη μελέτη 

αποκάλυψε ότι η επίδοση του ΘτΝ σχετίζεται θετικά με τη συμπεριφορά εκφοβισμού 

στα παιδιά προσχολικής ηλικίας [Capage L, Watson AC,2001] και τα παιδιά δημοτικού 

[Caravita SCS, Di Blasio P, Salmivalli C,2010]. Εντούτοις, δεν έχει εξεταστεί κατά 

πόσον η εκτίμηση της απόδοσης της ΘτΝ μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα της 

εκφοβιστικής συμπεριφοράς και της κακοποίησης παιδιών και εφήβων με υψηλής 

λειτουργικότητας αυτισμό. 

 

 

2.5 Συμπερίληψη μαθητών με ΔΦΑ στο γενικό σχολείο 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί μία σειρά από ενέργειες με σκοπό την ενίσχυση 

της συμμετοχής και τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής επιτυχίας των μαθητών με 
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ειδικές ανάγκες σε γενικές εκπαιδευτικές δομές. Δύο ανεξάρτητες κινήσεις έχουν 

προκύψει σχετικά με το συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 

ο αυξανόμενος αριθμός των μαθητών με αυτισμό και το κίνημα της συμπερίληψης 

(Leach & Duffy, 2009). Οι περισσότερες τοποθετήσεις μαθητών με αυτισμό στο 

περιβάλλον της γενικής εκπαίδευσης συνδέονται κυρίως με τις αλλαγές στη νομοθεσία, 

τις θεωρίες προγραμματισμού και τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των γονέων 

(Ross, 2002). Περισσότερες δημοσιευμένες μελέτες για τον αυτισμό και τους 

παράγοντες που σχετίζονται με αυτόν, καθώς επίσης και οι ομάδες υπεράσπισης, 

οδηγούν σε μεγαλύτερη ενημέρωση για τις ΔΦΑ σε σύγκριση με εκείνη που υπήρχε 

κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριάντα ετών. 

Πολλοί παράγοντες μέσα σε ένα σχολείο συμβάλλουν στις επιτυχημένες πρακτικές 

συμπερίληψης. Η αποδοχή και η κατανόηση απαιτούνται από τον καθένα που 

εμπλέκεται για να διαμορφωθεί ένα θετικό σχολικό κλίμα. Επιπλέον, απαιτείται η 

κατάρτιση για όλο το προσωπικό του σχολείου που είναι πιθανό να έρθει σε επαφή με 

τον μαθητή με ΔΦΑ. Ένα θετικό σχολικό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε θετικές 

πεποιθήσεις και στάσεις εκ μέρους των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης. 

Η κουλτούρα της συμπερίληψης περιλαμβάνει τον καθένα που εργάζεται σε ένα γενικό 

σχολείο, από τη διοίκηση έως τον εργαζόμενο στο κυλικείο του σχολείου και την 

πεποίθηση ότι οι μαθητές με ΔΦΑ ανήκουν στο σχολείο (Causton-Theoharis, 

Theoharis, & Ashby, 2008). Όλοι πρέπει να αναγνωρίσουν τη συνεισφορά των 

μαθητών με ΔΦΑ στη ζωή του σχολείου. 

Η συμπερίληψη των παιδιών με ΕΕΑ, και όσων έχουν διάγνωση ΔΦΑ, μπορεί να 

εξασφαλίσει σε όλα τα μέλη της κοινότητας το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στη ζωή 

της, να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 

της ακαδημαϊκής ανάπτυξης των παιδιών αυτών μέσω της καθημερινής επαφής με 

συμμαθητές τυπικής ανάπτυξης (McGregor & Campbell, 2001) και να προωθήσει και 

να διευκολύνει τη θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών με ΔΑΦ και των τυπικών 

μαθητών (Robertson, Chamberlain, & Kasari, 2003). 

Στην Ελλάδα με τον νόμο 3699/2008 (Α΄ 199), άρθρο 7 καθορίζονται τα θέματα για 

τους μαθητές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού ως εξής: «Με βάση τους 

ιδιαίτερους κοινωνικούς περιορισμούς που επιβάλλει ο αυτισμός ως αναπηρία στους 

μαθητές, η φοίτησή τους στις εκπαιδευτικές δομές μπορεί να γίνεται ως εξής:  
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α) Οι μαθητές με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας μπορούν να φοιτούν στις σχολικές 

τάξεις του Γενικού Σχολείου υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης τους 

και κατά περίπτωση, με βάση τη γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., με Παράλληλη 

στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ο οποίος διαθέτει κατά προτίμηση 

εξειδίκευση στον αυτισμό. 

β) Οι μαθητές με αυτισμό μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας μπορούν να φοιτούν 

στα Τμήματα Ένταξης των Γενικών Σχολείων και να παρακολουθούν κοινό και 

εξειδικευμένο αναλυτικό πρόγραμμα με Παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής 

Αγωγής, ενώ στις σοβαρότερες των περιπτώσεων μπορούν να φοιτούν σε Σχολικές 

Μονάδες Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση τον αυτισμό». 

Εν κατακλείδι, η Παράλληλη στήριξη και το Τμήμα Ένταξης στο γενικό σχολείο είναι 

δύο θεσμοί που παρέχουν υπηρεσίες σε όλους τους μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, επομένως και στους μαθητές με ΔΑΦ, ως μέρος των πρακτικών 

συμπερίληψης. Μέσω αυτών των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων οι εκπαιδευτικοί 

γενικής και ειδικής αγωγής συντονίζουν τις προσπάθειές τους, συνδιδάσκουν, 

μοιράζονται το σχεδιασμό και τη διαχείριση της τάξης, με σκοπό την επιτυχή έκβαση 

των στόχων που έχουν τεθεί για όλους τους μαθητές, με ή χωρίς ειδικές ανάγκες, που 

φοιτούν σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης. 

 

 

2.6.ΔΦΑ και επίλυση κοινωνικών προβλημάτων 

 

     Για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων απαιτείται μια σειρά από πολύπλοκες 

διαδικασίες που περιλαμβάνουν γνωστικές ικανότητες και εμπειρίες της καθημερινή 

ζωής. Πιο συγκεκριμένα, οι γνωστικές και εκτελεστικές δεξιότητες σχετίζονται με την 

ικανότητα αναγνώρισης κατάλληλων στόχων, τη δημιουργία ενός πακέτου 

κατάλληλων πράξεων και λογικών κρίσεων για αυτά αξιολογώντας πιθανές 

μελλοντικές συνέπειες (Shallice & Burgess, 1996). Η επίλυση καθημερινών 

προβλημάτων στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό σε γνώσεις που έχουν αποκτηθεί 

απευθείας από την καθημερινή ζωή ή έμμεσα μέσω του διαβάσματος (Channon, 

Charman, Heap, Crawford & Rios, 2001). Συνεπώς χρειάζονται τόσο γνωστικές 

δεξιότητες όσο και σημασιολογικές γνώσεις για την επίτευξη της επίλυσης 

προβλημάτων. 
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      Τα παιδιά με ΔΦΑ μπορούν να εφαρμόσουν με επιτυχία στρατηγικές και να λύσουν 

ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, σε ένα συγκεκριμένο μέρος, με ένα συγκεκριμένο άτομο, 

αποτυγχάνουν όμως να γενικεύσουν αυτή τη γνώση σε νέες καταστάσεις. Έτσι αν το 

ίδιο πρόβλημα εμφανιστεί σε μια διαφορετική – νέα κατάσταση τότε οι στρατηγικές 

που έχει εφαρμόσει προηγουμένως δεν είναι διαθέσιμες (Συριοπούλου Δελλή, 2016). 

     Οι Channon και συν. (2001) σε έρευνά τους για την επίλυση κοινωνικών 

προβλημάτων σύγκριναν εφήβους με ΔΦΑ με εφήβους τυπικής ανάπτυξης ως προς την 

επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι λύσεις που 

έδωσαν τα παιδιά με ΔΦΑ μπορεί να μη διέφεραν σημαντικά σε αριθμό, η ποιότητά 

τους όμως και η αποτελεσματικότητά τους ήταν σαφώς χαμηλότερη. Τα αποτελέσματα 

είναι συναφή και με αυτά άλλων ερευνών (Loveland et al., 2001 ∙ Goddard, Howlin, 

Dritschel & Patel, 2007).  

    Τα άτομα με ΔΦΑ τείνουν να παράγουν λύσεις που είναι λιγότερο αποτελεσματικές, 

λιγότερο λεπτομερείς και περισσότερο βραχυπρόθεσμες. Οι Channon και συν. (2001) 

προτείνουν ότι οι δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα 

με ΔΦΑ είναι αποτέλεσμα περιορισμένων γνώσεων από προηγούμενα προβλήματα ή 

από αδυναμία επεξεργασίας των συγκεκριμένων πληροφοριών. Παρ’ όλα αυτά η 

επίλυση προβλημάτων δεν δείχνει να συσχετίζεται ευθέως με τη διαθεσιμότητα των 

προηγούμενων εμπειριών και αυτές οι εμπειρίες δεν αποτελούν αποτελεσματική βάση 

δεδομένων.  

     Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα αποτυχίας στην αναγνώριση και 

αποκωδικοποίηση των στοιχείων του προβλήματος που οδηγεί σε υποβάθμιση της 

βάσης δεδομένων ή σε αδυναμία σύνδεσης του προβλήματος με παλαιότερα (Goddard, 

Howlin, Dritschel & Patel, 2007). 

 

2.7.Οι κοινωνικές ιστορίες στα παιδιά με ΔΦΑ 

 

Μέσα από τη συγγραφή μιας κοινωνικής ιστορία για ένα άτομο με αυτισμό, δίνεται η  

δυνατότητα να σκεφτούμε πώς αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές καταστάσεις. Αυτό 

σημαίνει ότι  αναπτύσσεται ην ικανότητά μας για κατανόηση και ενσυναίσθηση (Gray, 

1994). 

Πολλά άτομα στο φάσμα του αυτισμού ανταποκρίνονται καλύτερα στη μάθηση μέσω  
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οπτικών ερεθισμάτων επομένως φαίνεται να προτιμούν τις Κοινωνικές Ιστορίες επειδή 

είναι  καταγεγραμμένες και όχι προφορικές και επιπλέον μπορούν να είναι και 

εικονογραφημένες. 

Οι Κοινωνικές Ιστορίες παρουσιάζουν πληροφορίες με έναν τρόπο κυριολεκτικά 

«χειροπιαστό», ο οποίος μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση μιας προηγούμενης 

δύσκολης ή  ασαφής κατάστασης ή δραστηριότητας. Επίσης μπορούν να βοηθήσουν 

στην κατανόηση και στην  εκμάθηση της αλληλοδιαδοχής των ενεργειών (τι ακολουθεί 

μετά από μια συγκεκριμένη ενέργεια)  καθώς και στην εκτελεστική διαδικασία 

(σχεδιασμός και οργάνωση), δυσκολίες που βιώνουν  πολλοί άνθρωποι στο φάσμα του 

αυτισμού. Τέλος, παρέχουν πληροφορίες για το τι πρόκειται να  συμβεί σε μια 

συγκεκριμένη κατάσταση και δίνουν μερικές οδηγίες για τον τρόπο συμπεριφοράς  που 

θα ήταν καλό να υιοθετήσουν. Έτσι αυξάνουμε τη δομημένη εκπαίδευση στην  

καθημερινότητα του ατόμου και ταυτόχρονα μειώνεται το άγχος. 

Πολλές έρευνες έχουν μελετήσει το διαφορετικό τρόπο μάθησης των ατόμων με 

αυτισμό  και είναι κοινώς αποδεκτό ότι η χρήση της οπτικής υποστήριξης και της 

οπτικής διδασκαλίας αποτελούν τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους μάθησης. 

(Schopler, Mesibov & Kunce, 1998).  

Όπως λέει και η ίδια η Temple Grandin (1995): «Σκέφτομαι με εικόνες. Οι λέξεις είναι 

σαν μία δεύτερη ξένη γλώσσα για εμένα. Μεταφράζω και τον προφορικό και τον 

γραπτό λόγο σε  πολύχρωμες ταινίες, με ήχο, και είναι σαν να γυρίζεται μία ταινία στο 

μυαλό μου. Όταν κάποιος  μου απευθύνει το λόγο , τα λόγια του μεταφράζονται 

αυτόματα σε εικόνες» (Grandin, 1995). 

Η μέθοδος των κοινωνικών ιστοριών περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον 

ιδιαίτερο τρόπο σκέψης και κατ’ επέκταση τον τρόπο μάθησης, διότι παρουσιάζει τις 

πληροφορίες οπτικά  σύμφωνα με το επίπεδο οπτικής αναγνώρισης του κάθε ατόμου 

(πχ. αντικείμενα, φωτογραφίες,  εικόνες, σύμβολα και λέξεις). (Gray, 1994). 

Στην ουσία οι Κοινωνικές Ιστορίες είναι «ευέλικτοι δάσκαλοι» για παιδιά με αυτισμό.  

Περιγράφουν και με λέξεις και με εικόνα και με συγκεκριμένα/ πραγματικά γεγονότα 

όλα όσα οι  περισσότεροι από εμάς θεωρούμε αυτονόητα ενώ ταυτόχρονα δίνεται η 

δυνατότητα και σε εμάς  να δούμε μέσα από τα μάτια ενός παιδιού με αυτισμό. Όπως 

αναφέρει η Gray (2002): «Μία  ιστορία μπορεί να πληροφορήσει, καθησυχάσει, 

καθοδηγήσει, παρηγορήσει, υποστηρίξει,  επαινέσει και διορθώσει το παιδί με αυτισμό 

αλλά και όλους όσους δουλεύουν και  συναναστρέφονται με το παιδί. Μέσα σε 

λιγότερο από μία δεκαετία, οι Κοινωνικές Ιστορίες  κέρδισαν μία θέση στα σπίτια και 
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στις τάξεις σε όλο τον κόσμο» Οι Κοινωνικές Ιστορίες σέβονται το εύρος προσοχής 

και τον τρόπο μάθησης των μικρών  παιδιών με αυτισμό. Τα παιδιά στο φάσμα του 

αυτισμού δίνουν σημασία στις λεπτομέρειες, και  μαθαίνουν καλύτερα όταν καινούριες 

θεωρίες και δεξιότητες παρουσιάζονται ένα βήμα τη φορά.  Το παιδί έχει την ευκαιρία 

να δει όλα τα μέρη που αποτελούν ένα συμβάν, χωρίς να αισθάνεται  πληροφοριακή 

πληρότητα, και να εξερευνήσει τις λεπτομέρειες 

Σύμφωνα με τους Karkhanen, Brenda, Ospina, Seida, Smith&Hartling (2010), στην 

έρευνά  τους για τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό 

μέσω των κοινωνικών ιστοριών συμπεραίνουν τα εξής: «Μέσα από την αυστηρή και 

συστηματική έρευνα έξι ελεγχόμενων δοκιμών, γίνεται φανερό ότι οι Κοινωνικές 

Ιστορίες μπορεί να είναι βοηθητικές όσον αφορά την τροποποίηση της συμπεριφοράς 

ανάμεσα στα παιδιά με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό. Η μακροπρόθεσμη μνήμη, 

η επίδραση της παρέμβασης με άλλες, λιγότερο ελεγχόμενες μεθόδους καθώς και η 

βέλτιστη συχνότητα παραμένουν ακόμα άγνωστες και χρήζουν συστηματικότερης 

έρευνας» (Karkahnenetal, 2010). 

Αλλά και οι Shneider & Goldstein (2009) σημειώνουν μέσα από την έρευνά τους, ότι 

η συμπεριφορά ενός παιδιού με αυτισμό μέσα στη γενική τάξη μπορεί να βελτιωθεί 

μέσα από τη μέθοδο των Κοινωνικών Ιστοριών. Όμως χρησιμοποιώντας μόνο αυτή τη 

μέθοδο τότε τα αποτελέσματα είναι μέτρια εξαιτίας του υψηλού βαθμού 

μεταβλητότητας που παρουσιάζει η συμπεριφορά των παιδιών με αυτισμό. Στην 

έρευνά τους για τον συνδυασμό των κοινωνικών ιστοριών με ένα οπτικό πρόγραμμα 

στην περίπτωση του Montel συγκεκριμένα, γίνεται φανερό ότι η επίδραση των 

κοινωνικών ιστοριών χωρίς κάποια άλλη μέθοδο ήταν μικρή. 

Τα αποτελέσματα των περισσότερων ερευνών, που έχουν χρησιμοποιήσει τις 

κοινωνικές ιστορίες στα παιδιά με αυτισμό, είναι θετικά. Ο Feinberg (2002), 

υποστήριξε ότι μέσω των κοινωνικών ιστοριών αυξήθηκαν τέσσερις κοινωνικές 

δεξιότητες: οι συμπεριφορές χαιρετισμού, η συμμετοχή σε παιχνίδι, η ερώτηση σε άλλο 

παιδί για το τι θέλει να παίξει και η επιλογή ενός παιδιού για παιχνίδι. Ακόμη, ο Cubain 

(2002), χρησιμοποίησε τις κοινωνικές ιστορίες για να μειώσει τις υπερβολικές εκρήξεις 

θυμού και το επίπεδο άγχους που βίωναν τα παιδιά με αυτισμό και διαπίστωσε ότι η 

μέθοδος αυτή ήταν αποτελεσματική. 

 

Η αποτελεσματικότητα αναφέρεται στη μέτρηση της επιτυχίας μιας παρέμβασης υπό 

τις καθημερινές συνθήκες. Η χρήση της αυξάνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία 
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χρόνια, λόγω της αποτελεσματικότητάς της στη διδασκαλία της κοινωνικής 

κατανόησης και στην ένταξη των ατόμων με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας και 

σύνδρομο Asperger στο γενικό σχολείο. (Rust & Smith, 2006)  

 

2.8.Στάσεις μαθητών απέναντι στους συμμαθητές τους με ΔΑΦ 

 

   Απ’ τη στιγμή που οι τυπικώς αναπτυσσόμενοι μαθητές βρίσκονται όλο και 

περισσότερο σε κοινά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με μαθητές που ανήκουν στο φάσμα 

του αυτισμού, προέκυψαν ποικίλες έρευνες που μελετούν τις στάσεις τους απέναντι 

στους συμμαθητές τους με ΔΦΑ. Με μια ανασκόπηση στη βιβλιογραφία, εύκολα 

συμπεραίνει κανείς πως η επαφή με το παιδί με αυτισμό είναι η πιο αποτελεσματική 

μέθοδος που επιφέρει αλλαγή στις στάσεις των παιδιών τυπικής ανάπτυξης απέναντι 

στα παιδιά με ΔΦΑ. 

 

Αναλυτικότερα, φάνηκαν τα παρακάτω στοιχεία: 

Ι. Η βιβλιογραφία έδειξε ότι τα παιδιά με ΔΦΑ κρίνονται περισσότερο αρνητικά, 

σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. αλλά οι έρευνες που να στιγματίζουν την 

επίδραση του αυτισμού στα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά είναι αρκετά 

περιορισμένες (Campbell, 2006). 

2. Η αποσαφήνιση του αυτισμού είναι απαραίτητη. καθώς μπορεί να βελτιώσει και να 

ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ των οικογενειών και των ειδικών αλλά και τις 

σχέσεις των παιδιών με τα παιδιά του φάσματος στο ενταξιακό πλαίσιο (Campbell, 

2006). 

3. Τα παιδιά με ΔΦΑ σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κρίνονται αρνητικά 

από τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση τόσο στις 

στάσεις τους, όσο και στη συμπεριφορά τους (Campbell et al. 2004, Swaim and 

Morgan, 2001). 

4. Οι στάσεις των παιδιών επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά της δύναμης, της 

κοινωνιομετρικής θέσης και την πηγή πληροφόρησης για τον αυτισμό (γονέας, 

δάσκαλος, γιατρός) (Campbell, 2006, 2007, Campbell et al.., 2005). 

5. Οι στάσεις των παιδιών απέναντι στα άτομα με αυτισμό βελτιώνονται, όταν 

παρέχονται ταυτόχρονα περιγραφικές, επεξηγηματικές και καθοδηγητικές 

κατευθυντήριες πληροφορίες για τον αυτισμό (Campbell, 2006, 2007, Campbell et al. 

2004, 2005). 
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6. Το φύλο των παιδιών φάνηκε να έχει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των στάσεων, 

αφού τα κορίτσια παρουσιάζουν περισσότερο θετικές στάσεις σε σύγκριση με τα 

αγόρια (Campbell, 2006, 2007, Campbell et al., 2004). 

7. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των στάσεων παίζει και η ηλικία των παιδιών, με 

τα μικρότερης ηλικίας παιδιά να παρουσιάζουν περισσότερο θετικές στάσεις σε 

αντίθεση με τα μεγαλύτερα παιδιά (Campbell, 2006, Campbell εΙ al., 2004). Όσο τα 

παιδιά με αυτισμό συνεχίζουν να εκπαιδεύονται παράλληλα με παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης. οι ειδικοί θα πρέπει να κατανοήσουν βαθύτερα καλύτερους τρόπους 

εκπαίδευσης των παιδιών του φάσματος σε πλαίσια ένταξης. Η αρχική παρουσίαση του 

αυτισμού σε μια τάξη με μαθητές τυπικής ανάπτυξης αποτελεί βασικό συστατικό για 

μια επιτυχημένη ενταξιακή διαδικασία. Αν αυτή η παρουσίαση αποτελέσει αφορμή για 

μια πειστική επικοινωνία, τότε μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των 

στάσεων των παιδιών και του τρόπου που μπορεί να αλλάξουν (Campbell, 2006). 

 

2.9.Στάσεις εκπαιδευτικών: 

 

     Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με μαθητές με ΔΑΦ αναφέρουν 

υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξουθένωσης, ειδικά όταν εκτίθενται σε προ-κλητικές 

συμπεριφορές που δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν. Μεγάλο μέρος της ευθύνης 

για την αντιμετώπιση της προκλητικής συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΑΦ έχει 

τοποθετηθεί στα σχολεία και για κάποιους μαθητές οι αίθουσες διδασκαλίας είναι η 

κύρια και συχνά η μοναδική πηγή παρέμβασης για την προκλητική συμπεριφορά τους 

(Machalicek, O’Reilly, Beretvas, Sigafoos, & Lancioni, 2007).  

      Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά με αναπηρία εντάσσονται στα 

πλαίσια του γενικού σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί όμως των γενικών τάξεων δεν έχουν 

λάβει την απαραίτητη προετοιμασία για αυτό το περιβάλλον συμπερίληψης, συχνά 

καταφεύγουν σε τιμωρητικές τεχνικές και/ή πρακτικές αποκλεισμού για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς που προκύπτουν και όχι στην χρήση 

ερευνητικών πρακτικών και προληπτικών στρατηγικών για τη διδασκαλία κατάλληλων 

συμπεριφορών (Auld, 2006). 

     Γενικά, είναι κοινώς αποδεκτό πως για να εφαρμοσθεί συμπερίληψη είναι αναγκαία 

η επιπλέον κατάρτιση και επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών, καθώς και η βελτίωση 

των σχολικών υποδομών. Κρίσιμη είναι και η σωστή συνεργασία των ειδικών 

παιδαγωγών και των δασκάλων γενικής εκπαίδευσης. Η συμπερίληψη αποτελεί μια 
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πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, είναι μια διαδικασία απαιτητική, που όμως 

υπόσχεται πολλά πλεονεκτήματα για όλους τους μαθητές.  

 

 

2.10. Καθορισμός των διδακτικών στόχων: 

 

Με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης, καθορίζονται οι διδακτικοί στόχοι για 

τον μαθητή. Ο προσδιορισμός των στόχων πρέπει να πραγματοποιείται με βάση δύο 

βασικές αρχές (Watson et al, 1989) :  

1. Οι στόχοι που επιλέγονται πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και πραγματοποιήσιμοι για 

την κάθε σχολική χρονιά. Επιπλέον, πρέπει να διαμορφώνουν τα βήματα για την 

επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων. Ένας στόχος έχει επιτευχθεί όταν ο μαθητής 

μπορεί να χρησιμοποιήσει αυθόρμητα μια νέα δεξιότητα.  

2. Οι στόχοι που επιλέγονται πρέπει να βασίζονται σε υπάρχουσες αυθόρμητες 

επικοινωνιακές δεξιότητες. Το επίπεδο από το οποίο θα ξεκινήσει η εκπαίδευση του 

μαθητή καθορίζεται από τις υπάρχουσες αυθόρμητες επικοινωνιακές δεξιότητες με 

βάση τις παραμέτρους της επικοινωνίας (μορφή, πλαίσιο, λειτουργία, λεξιλόγιο). να 

ελέγξει το πρωτόκολλο για να δει τις δεξιότητες που έχει ο μαθητής σε κάθε παράμετρο.  

 
Με βάση τις παραπάνω αρχές ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει τους διδακτικούς στόχους. 

Τα βήματα που ακολουθεί είναι:  

1. Επιλέγει τον μακροπρόθεσμο στόχο με βάση τις προτεραιότητες που θέτουν ο 

εκπαιδευτικός και οι γονείς μετά την αξιολόγηση του μαθητή.  

2. Ο εκπαιδευτικός σημειώνει ποιες δεξιότητες χρειάζεται ο μαθητής για την επίτευξη του 

μακροπρόθεσμου στόχου. Αν εξασκηθεί σε αυτές τις δεξιότητες τότε σύμφωνα με την αρχή 

1 για τον προσδιορισμό των στόχων θα επιτύχει τον μακροπρόθεσμο στόχο.  

3. Προσδιορίζει τις δεξιότητες που έχει ήδη ο μαθητής στον τομέα της επικοινωνίας. Αυτές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό μιας νέας δραστηριότητας για την επίτευξη 

ενός νέου στόχου. Με αυτό τον τρόπο οι στόχοι χτίζονται πάνω σε υπάρχουσες αυθόρμητες 

κοινωνικές δεξιότητες.  
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4. Θέτει έναν στόχο που είναι λειτουργικός για την καθημερινή ζωή του μαθητή. Τόσο οι 

γενικότεροι όσο και οι επιμέρους στόχοι θα πρέπει να συμβάλουν στη βελτίωση της 

καθημερινής κοινωνικής αλληλεπίδρασης του μαθητή.  

5. Επιλέγει τη μορφή επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσει ο μαθητής. Σύμφωνα με 

έρευνες, η πιο αποτελεσματική στρατηγική είναι η επιλογή του πιο απλού τρόπου 

επικοινωνίας για το παιδί, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τεχνικές που κατέφευγαν στην 

χρήση μη-λεκτικών μορφών επικοινωνίας όταν η μακροχρόνια χρήση λεκτικών μορφών 

επικοινωνίας δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Howlin, 1999). Το ζήτημα είναι ο 

μαθητής να χρησιμοποιεί ένα σύστημα επικοινωνίας που να είναι εύχρηστο και κατανοητό 

από τον ίδιο και όλους όσους επικοινωνούν μαζί του (Jordan & Powell, 1995). Αυτή η 

προσέγγιση θα αυξήσει την επικοινωνία του μαθητή και τη διάθεση του για κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό να ενθαρρύνει, παρά να αναστείλει, την 

ανάπτυξη της ομιλίας. Γενικά, ένα σύστημα επικοινωνίας που βασίζεται σε εικόνες θέτει 

τις λιγότερες γνωστικές απαιτήσεις από το μαθητή, ιδιαίτερα δε όταν οι εικόνες ή οι 

φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται αντανακλούν τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες του μαθητή (Hodgdon, 1995˙ Howlin, 1999˙ Frost & Bondy, 2002).  

 

 

 

 

3. Ερευνητικός σχεδιασμός:  

 

3.1Σκοπός της εργασίας: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η οργάνωση 

παρέμβασης για μαθητή με ΔΦΑ στους τομείς της επικοινωνίας και του ομαδικού 

παιχνιδιού. 

Για το σκοπό αυτό θα γίνει αρχικά αξιολόγηση του μαθητή με ΔΦΑ της Β’ τάξης ως 

προς τις κοινωνικές του δεξιότητες, κατόπιν υλοποίηση της παρέμβασης και τέλος 

αξιολόγηση των δεξιοτήτων του μαθητή και της παρέμβασης. 

Επιπλέον, στόχος της μελέτης δεν είναι μόνο η συμμετοχή του μαθητή στην παρέμβαση 

αλλά και των συμμαθητών του, με σκοπό την προαγωγή της συμπερίληψης του μαθητή.  

 

3.2. Μεθοδολογία: 
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 Η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε στην παρούσα μελέτη δίνει τόσο ποσοτικές, όσο και 

ποιοτικές πληροφορίες, όπως περιγράφεται και στα ερευνητικά εργαλεία παρακάτω. 

 

3.3.Δείγμα: 

Η έρευνα απευθύνεται αφενός στον μαθητή με ΔΦΑ, ο οποίος αξιολογήθηκε ως προς 

τις κοινωνικές του δεξιότητες που διέθετε. Ακολούθησε η ανάλογη εκπαιδευτική 

παρέμβαση σύμφωνα με τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις προτιμήσεις του. 

Αφετέρου, στην παρούσα εργασία ως δείγμα συμπεριλήφθηκαν και οι συμμαθητές του 

μαθητή, αφού μετρήθηκε η στάση τους απέναντι στον μαθητή με ΔΦΑ. 

 

3.4.Μετρήσεις: Οι μετρήσεις των παραγόντων που ασχολείται η εργασία  

πραγματοποιήθηκαν με τα παρακάτω εργαλεία: 

 Άμεση  αφηγηματική παρατήρηση: με γραπτή καταγραφή των συμπεριφορών 

του μαθητή  και ορισμένων συμπεριφορών της υπόλοιπης τάξης, κυρίως στο 

ομαδικό παιχνίδι. 

 Εβδομαδιαίες συναντήσεις  με την μητέρα του μαθητή με ΔΦΑ 

μέσα από συναντήσεις με την μητέρα του μαθητή αντλήθηκαν σημαντικές 

πληροφορίες για το προφίλ του μαθητή ως προς τους τομείς που εξετάζει η 

παρούσα μελέτη 

 το εργαλείο «Autism Social Skills Profile» (Bellini και Hopf , 2007) κλίμακα 

αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων στον αυτισμό του. Το ερωτηματολόγιο 

χρησιμοποιήθηκε κατόπιν μετάφρασης και προσαρμογής στα Ελληνικά. 

Πρόκειται για ένα εργαλείο που αξιολογεί την κοινωνική λειτουργικότητα παιδιών και  

εφήβων με ΔΦΑ, ηλικίας 6 έως 17 ετών. Στην αρχή περιλαμβάνονται 6 ερωτήσεις, 

όπου ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώνει τα δημογραφικά στοιχεία των μαθητή. Στη 

συνέχεια, περιλαμβάνονται 49 περιγραφές συμπεριφορών που αξιολογούν την 

συχνότητα με την οποία αυτές επιδεικνύονται από τον μαθητή. Η μέτρηση των 

ερωτήσεων έγινε σε κλίμακα Likert (1=ποτέ έως 4=πολύ συχνά) όπου η υψηλή 

βαθμολογία αντιστοιχεί σε θετικές κοινωνικές συμπεριφορές. Ως προς το είδος τους, οι 

ερωτήσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 3 διαφορετικές υποκλίμακες: 

 την Κοινωνική Αμοιβαιότητα, δηλαδή εκείνες τις δεξιότητες που σχετίζονται 

με την ενεργή διατήρηση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 
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 την Κοινωνική Συμμετοχή/Αποφυγή, δηλαδή περιλαμβάνουν εκείνες τις 

δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τη Κοινωνική Δέσμευση ή Απόσυρση στις 

διάφορες αλληλεπιδράσεις. 

 Και τις Επιζήμιες Κοινωνικές Συμπεριφορές, δηλαδή τις μη κοινωνικά 

αποδεκτές Συμπεριφορές, που οδηγούν συνήθως σε αρνητικές αλληλεπιδράσεις 

με τους συνομηλίκους 

Το εργαλείο αυτό συμπληρώθηκε από την ερευνήτρια αφού ολοκληρώθηκε η 

αφηγηματική παρατήρηση του μαθητή συνδυαστικά με τα πρωτόκολλα του παρακάτω 

εργαλείου. 

 

 «Εργαλείο εκπαιδευτικής αξιολόγησης για παιδιά με αυτισμό στον τομέα της 

επικοινωνίας» και το «Εργαλείο εκπαιδευτικής αξιολόγησης για παιδιά με 

αυτισμό στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων»   που δημιουργήθηκε από τους 

Ευδοκία Μητροπούλου, Νικόλαο  Απτεσλή, και Καλλιόπη Τσακπίνη, 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. 

       Το εργαλείο αυτό δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες για εκπαιδευτική 

αξιολόγηση στον τομέα της επικοινωνίας. Βασίστηκε στη μέθοδο αξιολόγησης της 

επικοινωνίας του προγράμματος TEACCH (Watson, Lord Schatter and Schopler, 1989) 

καθώς και σε μεθόδους αξιολόγησης, συλλογής πληροφοριών και διδασκαλίας των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, όπως αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία (π.χ. Ross, 

1996).  

      Η αξιολόγηση βασίζεται στην παρατήρηση και την καταγραφή ενός δείγματος 

επικοινωνιακής συμπεριφοράς που μπορεί να επιδείξει το παιδί σε συγκεκριμένο 

πλαίσιο και με οποιοδήποτε επικοινωνιακό σύστημα χρησιμοποιεί.  

Στην παρούσα μελέτη, προηγήθηκε η άμεση και αφηγηματικά παρατήρηση των 

συμπεριφορών του μαθητή με γραπτή καταγραφή από την ερευνήτρια. Τα δεδομένα 

που προέκυψαν προσαρμόστηκαν στα πρωτόκολλα παρατήρησης (βλ. παράρτημα) 

του εργαλείου και αναλυτικά καταγράφθηκαν: α) η συμπεριφορά (τι ακριβώς έκανε το 

παιδί), β) το πλαίσιο (π.χ. τάξη, γυμναστήριο), η δραστηριότητα (π.χ. φαγητό, ομαδικό 

παιχνίδι, μάθημα γλώσσας) και το πρόσωπο με το οποίο αλληλεπιδρά το παιδί (π.χ. 

δάσκαλος, συμμαθητές), γ) η λειτουργία της συγκεκριμένης επικοινωνιακής 

συμπεριφοράς, δ) το σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί κάθε φορά (ομιλία, 

κινητικές ενέργειες, χειρονομίες) και το λεξιλόγιο (έννοιες) που πιθανώς προσπάθησε 
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το παιδί να εκφράσει, ε) παρατηρήσεις, ιδιαίτερα γεγονότα που συνδέονται με την 

επικοινωνιακή συμπεριφορά. 

Η καταγραφή των δεδομένων ολοκληρώθηκε όταν καταγράφθηκαν 50 στο σύνολο 

αυθόρμητες μορφές συμπεριφοράς με ελάχιστη επικοινωνιακή πρόθεση, όπως ορίζουν 

οι δημιουργοί του εργαλείου στις οδηγίες χρήσης του 

    Μετά την καταγραφή των επικοινωνιακών δεδομένων πραγματοποιήθηκε 

ομαδοποίηση των μορφών συμπεριφοράς (ποια λειτουργία υπηρετούν) και αποτύπωση 

τους, ανάλογα με το πλαίσιο, το επικοινωνιακό σύστημα και το λεξιλόγιο. Έπειτα, για 

μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του επικοινωνιακού προφίλ του μαθητή, αξιολογήθηκαν 

οι δεξιότητες συζήτησης του παιδιού, λεκτικές και μη λεκτικές, οι οποίες αναδύονται 

μέσα από τέσσερις αρχές για μια επιτυχημένη συνομιλία : την ποσότητα ,την ποιότητα, 

την συσχέτιση και τον τρόπο έκφρασης. Η καταγραφή των δεξιοτήτων αυτών έγινε σε 

έντυπο αξιολόγησης που αναφέρει: το πλαίσιο, την περιγραφή της δεξιότητας και τις 

σχετικές παρατηρήσεις από τον εκπαιδευτικό. 

   Τέλος, σε ξεχωριστό έντυπο αξιολόγησης καταγράφθηκαν οι βασικές μορφές μη 

λεκτικής επικοινωνίας που διαθέτει ο μαθητής με ΔΦΑ, όπου αναφέρονται το πλαίσιο, 

η περιγραφή της συγκεκριμένης χειρονομίας ή στάσης του σώματος κλπ, η χρήση ή 

κατανόηση της και οι παρατηρήσεις του εκπαιδευτικούς    

           

 με το κοινωνιόγραμμα το οποίο θα δοθεί στους υπόλοιπους μαθητές της τάξης, 

ώστε να φανεί η προτίμηση που δείχνουν στον μαθητή με αυτισμό. 

    Το κοινωνιομετρικό τεστ και το κοινωνιόγραμμα αποτελούν συνήθεις τύπους 

κοινωνιομετρικών τεχνικών που αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα.  

     Εμπνευστής της είναι ο Ρουμανικής καταγωγής Αμερικανός ψυχοκοινωνιολόγος J. 

L. Moreno. (1934). Αποσκοπεί στον προσδιορισμό του βαθμού αμοιβαίας αποδοχής  

των μελών ενός συνόλου προσώπων, ώστε με βάση αυτό το κριτήριο να χωριστούν σε 

μικρότερες ομάδες εργασίας. 

Συνίσταται κυρίως: α) στη διενέργεια του κοινωνιομετρικού τεστ, β) από  τα δεδομένα 

του τεστ στη σύνταξη της  κοινωνιόμητρας, γ) από αυτήν στη δημιουργία του 

κοινωνιόγραμματος και τελικά δ) στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 

    Ένα κoινωνιoμετρικό τεστ στην απλή μορφή του (που εν προκειμένω μας 

ενδιαφέρει) είναι ένα ερωτηματολόγιο με μια ερώτηση πάνω σε μια δραστηριότητα, η 

οποία να οδηγεί σε τρεις επιλογές κατά σειρά προτίμησης. 
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     Στην παρούσα μελέτη, μέσα από το κοινωνιόγραμμα της τάξης που συμμετείχε ο 

μαθητής με ΔΦΑ, σκιαγραφήθηκε η προτίμηση που δείχνουν οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης προς το πρόσωπο του. Συμπληρώθηκαν, επίσης, οι παραπάνω πληροφορίες 

με σκοπό την διαμόρφωση των παρεμβάσεων με τις οποίες ασχοληθήκαμε. 

  

3.5. Ερευνητικά ερωτήματα: 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που διαμορφώθηκαν με την έναρξη της μελέτης αφορούν 

τον μαθητή με ΔΦΑ, τους συμμαθητές του και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Πιο 

συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία διερευνάται: 

 Ποια είναι η αντιμετώπιση των μαθητών τυπικής ανάπτυξης προς τον συμμαθητή 

τους με ΔΦΑ; 

 Ποια είναι η  αντιμετώπιση του μαθητή με ΔΦΑ προς τους συμμαθητές του; 

 Ο μαθητής με ΔΦΑ καταφέρνει να συμμετέχει σε ομαδικό παιχνίδι με τους 

συμμαθητές του μετά από την κατάλληλη παρέμβαση; 

 Κατά πόσο ο μαθητής με ΔΦΑ προσαρμόζει την συμπεριφορά του στην ομάδα της 

τάξης; 

 Οι συμμαθητές του παιδιού με ΔΦΑ, δείχνουν την προτίμηση τους προς εκείνον 

στα ομαδικά παιχνίδια, μετά από την κατάλληλη διδασκαλία; 

 

 

3.6.Διαδικασία: 

Σχετικά με τον μαθητή με ΔΦΑ:  

 Αρχική αξιολόγηση: αρχικά, η εργασία ξεκινά με την αφηγηματική 

παρατήρηση του μαθητή με ΔΦΑ, για 15 μέρες ώστε να αξιολογηθεί η 

συμπεριφορά του μέσα στην τάξη και να αναδειχθούν τα σημεία στα οποία 

χρήζει παρέμβασης. Αμέσως μετά, θα συμπληρωθούν τα εργαλεία αξιολόγησης 

κοινωνικών δεξιοτήτων στον αυτισμό. Βασικό εργαλείο της έρευνας, 

αποτέλεσε η πρώτη κλίμακα «Autism Social Skills Profile», ενώ από το 

«Εργαλείο εκπαιδευτικής αξιολόγησης για παιδιά με αυτισμό στον τομέα της 

επικοινωνίας» χρησιμοποιήθηκαν ορισμένα κομμάτια, που συμπλήρωσαν τις  

πληροφορίες για τον μαθητή. Έπειτα, διαμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι, 

και ξεκίνησε η εκπαιδευτική παρέμβαση. 



31 

 

 Διαμορφωτική αξιολόγηση: στη μέση περίπου του παρεμβατικού 

προγράμματος, πραγματοποιήθηκε διαμορφωτική αξιολόγηση μέσω 

αφηγηματικής παρατήρησης και βάση των εκπαιδευτικών στόχων που έχουν 

τεθεί, για την εκτίμηση της πορείας της και η τυχόν ανάγκη για αναδιαμόρφωση 

των στόχων. 

 Τελική αξιολόγηση: με το πέρας του παρεμβατικού προγράμματος, και πάλι με 

βάση τους εκπαιδευτικούς στόχους, πραγματοποιήθηκε η τελική αξιολόγηση 

του προγράμματος και εκτίμηση για την κατάκτηση των στόχων. 

 

Σχετικά με την υπόλοιπη τάξη:  

 Αρχική αξιολόγηση: Παράλληλα, δόθηκε το κοινωνιόμετρικο τεστ στην 

υπόλοιπη τάξη, ώστε να φανεί η προτίμηση που δείχνουν τα παιδιά στον 

συμμαθητή τους με ΔΦΑ. Σημαντικές πληροφορίες έδωσε η συνέντευξη με την 

μητέρα του μαθητή, ως προς τους τομείς που εξετάζονται στην παρούσα 

εργασία. 

Από πληροφορίες που αντλήθηκαν από την παρατήρηση των παιδιών της τάξης, καθώς 

και από τη δασκάλα και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που δίδασκαν στην τάξη, 

φάνηκε ότι ο μαθητής είναι απομονωμένος από τους υπόλοιπους συμμαθητές του. Για 

τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκαν μαθήματα που απευθύνονταν σε όλη την τάξη και 

αφορούσαν την διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη, την συνεργασία κτλ, ώστε να γίνει 

πιο εύκολα δεκτός ο μαθητής στην ομάδα της τάξης του. 

 Τελική αξιολόγηση: στο τέλος του προγράμματος παρέμβασης διαμορφώθηκε 

ξανά το κοινωνιόγραμμα της τάξης, για να παρατηρήσουμε την προτίμηση που 

δείχνουν στον συμμαθητή τους με ΔΦΑ τα παιδιά, μετά τα μαθήματα που 

προηγήθηκαν. 

 

4. Αξιολόγηση: 

4.1.Επικοινωνία με το περιβάλλον του μαθητή:  

Αρχικά, οι πληροφορίες σχετικά με τον μαθητή αντλήθηκαν από την μητέρα του και 

την δασκάλα της γενικής τάξης, η οποία είχε αναλάβει το τμήμα και στην α΄ δημοτικού. 

Οι δύο κυρίες έδωσαν βασικές πληροφορίες για τον μαθητή (ενδιαφέροντα, δυνατά 

σημεία, πράγματα που τον ενοχλούν), και κάποια κατεύθυνση για την έναρξη της 

αξιολόγησης του μαθητή. Από κει και πέρα, υπήρξε διαρκής ανατροφοδότηση με την 
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εκπαιδευτικό του τμήματος, όπως επίσης και με την μητέρα του μαθητή, με την οποία 

ορίσαμε δύο συναντήσεις την εβδομάδα. Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάζονταν στην 

μητέρα το πρόγραμμα αξιολόγησης και παρέμβασης, η πορεία του μαθητή και διάφορα 

σχόλια σχετικά με την παρέμβαση. 

Σημαντική ήταν και η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων οι οποίοι 

με τη σειρά τους έδωσαν την δική τους οπτική για τον μαθητή, το τμήμα, τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών. Όποτε υπήρχε η ανάγκη ανατροφοδότησης, οι 

εκπαιδευτικοί ήταν διαθέσιμοι για επιπλέον πληροφορίες. 

Σε επόμενη φάση, ξεκίνησε η παρατήρηση του μαθητή τόσο στο μάθημα, όσο και στο 

διάλειμμα, τόσο σε συνθήκες αυθόρμητες όσο και σε συνθήκες δομημένες, με σκοπό 

την εμφάνιση επιθυμητών συμπεριφορών. Έπειτα, ακολούθησε η συμπλήρωση των 

ερευνητικών εργαλείων (βλ. κεφάλαιο μεθοδολογίας), που έδωσαν μια πιο λεπτομερή 

εικόνα του μαθητή. Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η εικόνα του μαθητή που 

προέκυψε από την συμπλήρωση των ερευνητικών εργαλείων. 

Χρόνος παρατήρησης: Η παρατήρηση του μαθητή διήρκησε 13 εβδομάδες (x 7 ώρες 

εβδομαδιαίως= 91 διδακτικές ώρες, όπως επίσης και τα διαλείμματα) από τα μέσα 

Νοεμβρίου έως και τα μέσα Φλεβάρη.  

Τρόπος καταγραφής: αφηγηματική παρατήρηση σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα 

από το εργαλείο του Ν. Απτεσλή.   

 

4.2.Προφίλ μαθητή: 

Με την παρατήρηση και την συμπλήρωση των ερευνητικών εργαλείων, διαμορφώθηκε 

το προφίλ του μαθητή ως εξής: 

 

  

Δυνατότητες Αδυναμίες Προτιμήσεις/ενδιαφέροντα 

Αισθάνεται ασφάλεια με 

τους εκπαιδευτικούς και  

Δεν χαιρετάει κανέναν 

όταν έρχεται και όταν 

φεύγει από το σχολείο. 

Ορισμένες φορές έχει την 

ανάγκη να απομονώνεται για 

αποφόρτιση. 
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ανταποκρίνεται στις 

παροτρύνσεις τους. 

 

Λεκτική επικοινωνία. 

 

Εκφράζει τις ανάγκες του 

μέσα στην τάξη (νερό, 

τουαλέτα). 

 

Εκφράζει κάποια από τα 

βασικά συναισθήματα 

(χαρά, λύπη). 

 

Κατανοεί απλούς 

κανόνες.  

 

Δείχνει ικανοποίηση με 

τη συντροφιά των 

συμμαθητών. 

  

 

Δεν γνωρίζει τα ονόματα 

των συμμαθητών του. 

 

Παραμιλάει στην τάξη 

και στο διάλειμμα. 

 

Μικρής διάρκειας 

βλεμματική επαφή όταν 

του απευθύνουν τον 

λόγο. 

 

Δεν εκφράζει την 

επιθυμία του για παιχνίδι. 

 

Δεν ζητά αντικείμενα ή 

προσοχή από τους 

άλλους, παρά μόνο με 

παρότρυνση. 

 

Εγκαταλείπει τις 

δραστηριότητες και τα 

παιχνίδια χωρίς να 

εκφράσει δυσαρέσκεια ή 

να ενημερώσει ότι 

φεύγει. 

 

 

 

Οπτικοακουστικός τύπος 

 

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα: 

Καραγκιόζης 

 

Κίνητρα, επιβράβευση: 

Φιγούρες, ηχογραφημένες 

ιστορίες, βιβλία με τον 

αγαπημένο του ήρωα και 

τους άλλους χαρακτήρες 

 
 

 

 Δεν χαιρετάει κανέναν όταν έρχεται και όταν φεύγει από το σχολείο 

Οι μαθησιακές προτιμήσεις του μαθητή, προέκυψαν από την αξιολόγηση στα γνωστικά 

αντικείμενα της γλώσσας και των μαθηματικών. 
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Τα ερευνητικά εργαλεία έδωσαν σημαντικές πληροφορίες και διαμόρφωσαν  την 

εικόνα του μαθητή με ΔΦΑ ως προς τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις προτιμήσεις 

του. Τα περισσότερα από τα παραπάνω στοιχεία τα επεσήμανε η μητέρα του και η 

αξιολόγηση τα επιβεβαίωσε. Ως εκ τούτου προέκυψαν τα χαρακτηριστικά του μαθητή.  

Το πιο σημαντικό δεδομένο είναι η λεκτική επικοινωνία του μαθητή, που αποτέλεσε 

ένα σημαντικό μέσο στην παρέμβαση. Ωστόσο, ο μαθητής περιόριζε την χρήση της 

μόνο για κάποιες βασικές ανάγκες (π.χ. τουαλέτα, νερό). Επίσης, έδειχνε συχνά να 

παραμιλά στην τάξη, λέγοντας πράγματα σχετικά με τον εαυτό του (π.χ. «ο Ραφαήλ θα 

πάει στο σπίτι και θα δει τηλεόραση» ). Δεν απευθυνόταν στους συμμαθητές του, παρά 

μόνο μετά από παρότρυνση των εκπαιδευτικών (π.χ. «Ραφαήλ, ζήτα το μολύβι από τον 

διπλανό σου» )  κι αυτό χωρίς αποτελεσματικό τρόπο, δηλαδή στεκόταν πολύ μακριά 

από το άτομο με τον οποίο ήθελε να επικοινωνήσει και, έτσι, εκείνο δεν τον άκουγε 

όταν του μιλούσε. Ακόμη, δεν διατηρούσε για πολύ ώρα την βλεμματική επαφή σε 

άτομα που του απευθύνονταν. 

 Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι δεν γνώριζε τα ονόματα των συμμαθητών του , 

παρόλο που και την προηγούμενη σχολική χρονιά ήταν στο ίδιο τμήμα με τα παιδιά 

αυτά. Αυτό, προφανώς, δυσκόλευε ακόμα περισσότερο την επικοινωνία με τους γύρω 

του. Δεν χαιρετούσε κανέναν όταν ερχόταν στο σχολείο κι όταν έφευγε από το σχολείο, 

παρά μόνο αν οι συνομιλητές (συμμαθητές και δάσκαλοι) επέμεναν και τον 

χαιρετούσαν επίμονα.  

Στα ομαδικά παιχνίδια που πραγματοποιούνταν στην σχολική αυλή κατά τη διάρκεια 

του διαλείμματος, κυρίως αυθόρμητο παιχνίδι μεταξύ των παιδιών, ο μαθητής δεν 

εξέφρασε ενδιαφέρον για να παίξει και ο ίδιος. Παρ’όλα αυτά, κοιτούσε επίμονα τα 

παιδιά που έπαιζαν και σε ερώτηση κάποιου εκπαιδευτικού «Ραφαήλ, θέλεις να παίξεις 

κι εσύ;» απαντούσε θετικά. Έτσι, με την παρέμβαση κάποιου ενήλικα συμμετείχε και 

εκείνος στο παιχνίδι. Βεβαία, σε περιπτώσεις που δεν κατανοούσε τους κανόνες ή που 

δεν έπαιρνε προσοχή από τους συμμαθητές του, εγκατέλειπε το παιχνίδι, χωρίς να 

ενημερώνει τους συμπαίκτες. Αυτό καμιά φορά προκαλούσε δυσφορία και στα 

υπόλοιπα παιδιά, με αποτέλεσμα να μην θέλουν να παίξουν μαζί του σε μελλοντικά 

παιχνίδια. 

Ως προς το μαθησιακό του προφίλ, ο μαθητής είναι οπτικο-ακουστικός τύπος, έχει πολύ 

καλή οπτική και ακουστική αντίληψη, και όταν προσφέρεται ένα ερέθισμα ή γνωστικό 
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αντικείμενο και από τις δύο διόδους, ο μαθητής το αντιλαμβάνεται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο.  

Τέλος, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του μαθητή είναι ο ήρωας Καραγκιόζης. Ως κίνητρο 

και επιβράβευση, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκαν φιγούρες του Καραγκιόζη και των άλλων 

χαρακτήρων, με τις οποίες έπαιζε ο μαθητής ως επιβράβευση μετά το μάθημα. Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκαν ηχογραφημένες ιστορίες του Καραγκιόζη με το αντίστοιχο βιβλίο, 

καθώς και βίντεο από το διαδίκτυο και αυτοκόλλητα με μπάλες, που επίσης άρεσαν 

στον μαθητή. 

 

5. Εκπαιδευτική παρέμβαση: 

5.1. Εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον μαθητή με ΔΦΑ 

Η αξιολόγηση, αλλά και η διδασκαλία της επικοινωνίας, είναι καλύτερο να 

πραγματώνεται μέσα σε φυσικές καθημερινές δραστηριότητες (φυσικές συνθήκες ) 

ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αυθόρμητες. Έμφαση δίνεται στη σκόπιμη 

δημιουργία επικοινωνιακών συνθηκών, από την πλευρά του εκπαιδευτικού, 

τροποποιώντας ή υπονομεύοντας, ώστε οι μαθητές να αναγκαστούν να 

χρησιμοποιήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, να προκαλέσει δηλαδή την 

ελάχιστη «αυθόρμητη» επικοινωνιακή μορφή συμπεριφοράς. ( Peeters, 2000: AΠΣ, 

2004). 

To περιεχόμενο των στόχων στην παρούσα μελέτη διαμορφώθηκε σύμφωνα με το προφίλ 

του μαθητή, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του. Δόθηκε, λοιπόν, έμφαση στην 

ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας και του παιχνιδιού, τομείς στους οποίους ο μαθητής 

υστερεί, όπως και τα περισσότερα παιδιά με ΔΦΑ (βλ,θεωρητικό μέρος).  

Με βάση, λοιπόν, το μαθησιακό προφίλ του μαθητή και τις άμεσες ανάγκες και 

προτεραιότητες για το παιδί αυτό, καθορίστηκαν οι παρακάτω στόχοι για την 

εκπαιδευτική παρέμβαση:  

Ο μακροπρόθεσμος στόχος αποτελεί την συμπεριφορά που θα έχει κατακτήσει ο 

μαθητής με το πέρας της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Ο μακροπρόθεσμος στόχος 

αναλύεται σε τρεις βραχυπρόθεσμους στόχους και κάθε βραχυπρόθεσμος αντιστοιχεί 

σε 2 διδακτικούς στόχους. Τέλος, σε κάθε διδακτικό στόχο αναλογεί μία ως δύο 
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διδακτικές ώρες. Συνολικά, λοιπόν, το πρόγραμμα παρέμβασης πραγματοποιήθηκε σε 

12 διδακτικές ώρες.  

Μακροπρόθεσμος στόχος Να παραμένει σε ομαδικό παιχνίδι με 

τους συμμαθητές του, όταν προκύπτει με 

επιτυχία 100%  

 

Για την εκπαιδευτική παρέμβαση, χρησιμοποιήθηκαν τα εξής: 

 Υλικά: φιγούρες παιδιών που στα πρόσωπα είχαν είτε φωτογραφία του μαθητή, 

είτε των συμμαθητών του. 

 Διδακτικές μέθοδοι: 1-1 διδασκαλία, μίμηση προτύπου, δραματοποίηση, 

διδασκαλία σε ομάδες, κοινωνικές ιστορίες 

Η ανάλυση του μακροπρόθεσμου στόχου σε βραχυπρόθεσμους και διδακτικούς 

στόχους έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ος Βραχυπρόθεσμος  

 

Να χαιρετά τους συμμαθητές του με 

τα ονόματα τους, καθημερινά με 

επιτυχία 100% 

 

Διδακτικός στόχος 

 

Να λέει τα ονόματα των 

συμμαθητών του, όταν τους 

απευθύνεται με επιτυχία 100% 

 

Διδακτικός στόχος 

 

Να λέει «καλημέρα» όταν έρχεται 

στο σχολείο, «καλό μεσημέρι» όταν 

φεύγει με επιτυχία 100% 
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Στον πρώτο βραχυπρόθεσμο στόχο, χρησιμοποιήθηκε αρχικά ένα κολάζ με τις 

φωτογραφίες των συμμαθητών του Ραφαήλ και τα ονόματα τους γραμμένα κάτω από 

αυτές. Κάθε μέρα, ο Ραφαήλ καθόταν στο θρανίο και με διαφορετικό παιδί. Η 

εκπαιδευτικός φρόντιζε να τροποποιεί τις συνθήκες έτσι ώστε ο μαθητής να 

απευθύνεται στους συμμαθητές του και να τους αποκαλεί με το όνομα τους: π.χ. η 

εκπαιδευτικός λέει στον μαθητή να ζητήσει από τον διπλανό ή την διπλανή του να του 

δώσει κάποιο αντικείμενο. Ακόμα και σε συνθήκες εκτός τάξης, η εκπαιδευτικός 

παράλληλης στήριξης είχε το κολάζ μαζί και ο μαθητής ανέτρεχε σε αυτό, όποτε 

χρειαζόταν να θυμηθεί κάποιο όνομα. 

Μαζί με τις φιγούρες του μαθητή και των συμμαθητών, φτιάχτηκαν και φιγούρες του 

σπιτιού του και του σχολείου, καθώς και καρτέλες με τους χαιρετισμούς «καλημέρα» 

και «καλό μεσημέρι». Ο μαθητής διδάχθηκε να μετακινεί την φιγούρα στο σχολείο 

συνοδεύοντας την με την καρτέλα που έγραφε «καλημέρα», και να την μετακινεί προς 

το σπίτι με την καρτέλα που έγραφε «καλό μεσημέρι». Παράλληλα, υπήρχε και η 

κατάλληλη νύξη από την εκπαιδευτικό για κάθε μία από τις καρτέλες «τι λέμε όταν 

ερχόμαστε στο σχολείο/ όταν φεύγουμε από το σχολείο;» 

2ος Βραχυπρόθεσμος Να ζητά λεκτικά να συμμετέχει σε 

ομαδικό παιχνίδι, όταν θέλει με επιτυχία 

4/5 

 

Διδακτικός στόχος 

 

Να εκφράζει λεκτικά την επιθυμία για 

παιχνίδι, όταν θέλει με επιτυχία 4/5 

 

Διδακτικός στόχος 

 

Να γίνεται αντιληπτός από τον 

συνομιλητή του, όταν του απευθύνεται 

με επιτυχία 4/5 
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Για την διδασκαλία αυτή, χρησιμοποιήθηκαν λέξεις σε πλαστικοποιημένες καρτέλες 

από την φράση «μπορώ να παίξω και γω;», καθώς και οι φιγούρες του μαθητή και των 

συμμαθητών του. Οι φιγούρες των συμμαθητών τοποθετούνταν σαν να παίζουν και η 

φιγούρα του μαθητή να τους κοιτά. Αφού η εκπαιδευτικός ρωτούσε τον μαθητή 

«Ραφαήλ, θέλεις να παίξεις κι συ;» και η απάντηση ήταν θετική, ακολουθούσε η οδηγία 

«βάλε στον Ραφαήλ (στη φιγούρα δηλαδή) αυτό που πρέπει να πει». Ο μαθητής έπρεπε 

να επιλέξει ανάμεσα σε φράσεις, όπως «μπορώ να παίξω μαζί σας;», «δώσε μου το 

μολύβι» κτλ. Οι φιγούρες, που κολλήθηκαν με βέλκρο πάνω σε χαρτόνι 

χρησιμοποιήθηκαν από την εκπαιδευτικό και στα διαλείμματα και στην γυμναστική 

όπου τα παιδιά έπαιζαν ομαδικά παιχνίδια. 

Επίσης, στην επικοινωνία του μαθητή με τους υπόλοιπους συμμαθητές του, η 

εκπαιδευτικός καθοδηγούσε τον μαθητή ώστε όταν απευθύνεται στους υπόλοιπους να 

προσελκύει την προσοχή τους (φωνάζοντας το όνομα του συνομιλητή ή κάνοντας του 

ένα νεύμα) και να κρατά την κατάλληλη απόσταση, για να μπορούν να τον ακούν. 

 

3ος Βραχυπρόθεσμος  

 

Να συμμετέχει σε ομαδικό παιχνίδι, 

όταν προκύπτει με επιτυχία 4/5 

 

Διδακτικός στόχος 

 

Να μιμείται τους συμμαθητές στο 

ομαδικό παιχνίδι, όταν προκύπτει με 

επιτυχία 4/5 

 

Διδακτικός στόχος Να τηρεί κανόνες ομαδικού παιχνιδιού, 

όταν συμμετέχει με επιτυχία 4/5 
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Όπως προαναφέρθηκε και στην αξιολόγηση του μαθητή, σε ομαδικά παιχνίδια στα 

οποία δεν κατανοούσε τους κανόνες ή βαριόταν, τα εγκατέλειπε, γεγονός που χαλούσε 

την σειρά του παιχνιδιού και έκανε τα παιδιά να δυσανασχετούν συχνά με τον μαθητή.  

Στο ομαδικό παιχνίδι, λοιπόν, όταν η εκπαιδευτικός έβλεπε πως ο μαθητής δεν τα 

κατάφερνε, τον παρότρυνε να δει τους άλλους και να μιμηθεί. Παράλληλα είχε οριστεί 

από την εκπαιδευτικό ένας μαθητής ο οποίος θα τον κατευθύνει σε ότι εκείνος 

χρειαζόταν. Από την αρχή του παιχνιδιού, γίνονταν ξεκάθαροι οι κανόνες από την 

εκπαιδευτικό, η οποία ρωτούσε τον μαθητή αν ήταν σίγουρος ότι ήθελε να παίξει. Αν 

σε κάποια παιχνίδια δυσκολευόταν, συμμετείχε με τον δικό του τρόπο. 

5.2. Ενέργειες με την υπόλοιπη τάξη/αξιολόγηση: 

Σχετικά με το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε με την υπόλοιπη τάξη, αρχικά έγινε 

παρατήρηση των μαθητών για 20 μέρες στα διαλείμματα και στις ώρες τις γυμναστικής 

(3 εβδομαδιαίως) , όπου τα παιδιά έπαιζαν οργανωμένα και αυθόρμητα ομαδικά 

παιχνίδια. 

Ο σκοπός της παρατήρησης ήταν να διαπιστωθεί αν ο μαθητής συμμετέχει σε ομαδικό 

παιχνίδι ή αν τον περιθωριοποιούν. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε το παρακάτω 

πρωτόκολλο, με το οποίο μετρήθηκαν οι φορές που οι μαθητές έπαιζαν σε ομαδικά 

παιχνίδια, καταγράφθηκε ο τρόπος με το οποίο αντιμετώπιζε ο μαθητής τα παιχνίδια 

αυτά και διάφορα σχόλια της παρατηρήτριας: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

  1
ο

 

διάλειμμα 

2
ο

 

διάλειμμα  

3
ο

 

διάλειμμα  

Γυμναστική  

Ομαδικό 

παιχνίδι  

        

Συμπεριφορά 

μαθητή 
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Σχόλια          

Πρωτόκολλο παρατήρησης ομαδικού παιχνιδιού 

 

Με την παρατήρηση του ομαδικού παιχνιδιού καταγράφηκαν τα εξής δεδομένα:  

Ομαδικά παιχνίδια: τα αυθόρμητα ομαδικά παιχνίδια –χωρίς δηλαδή την παρέμβαση 

κάποιου ενήλικα- γίνονταν  από τους μαθητές στο 1ο και στο 2ο διάλειμμα, καθώς ήταν 

τα μεγαλύτερα σε χρονική διάρκεια. Το 3ο διάλειμμα είχε διάρκεια μόλις 5 λεπτά και 

τα παιδιά δεν προλάβαιναν να παίξουν. Στις ώρες της γυμναστικής, τα παιδιά έπαιζαν 

ομαδικά παιχνίδια με τον γυμναστή.  

Συμπεριφορά μαθητή: ο μαθητής δεν συμμετείχε στα αυθόρμητα ομαδικά παιχνίδια,  

αλλά και οι συμμαθητές του δεν του πρότειναν να συμμετέχει. Ωστόσο, τους κοιτούσε 

επίμονα και όταν η εκπαιδευτικός τον ρωτούσε «Ραφαήλ, θέλεις να παίξεις κι εσύ;» 

εκείνος απαντούσε θετικά, πράγμα που φανερώνει την επιθυμία του για παιχνίδι, αλλά 

την αδυναμία έκφρασης της.  

Ο μαθητής συμμετείχε στα οργανωμένα παιχνίδια της γυμναστικής, αλλά εγκατέλειπε 

την ομάδα όταν βαριόταν το παιχνίδι ή δεν κατανοούσε τους κανόνες του.  

Το κοινωνιόγραμμα της τάξης:  

Για την δημιουργία του κοινωνιογράμματος δόθηκε στους μαθητές σε έντυπη μορφή η 

παρακάτω κοινωνιομετρική ερώτηση: «Γράψε τρεις συμμαθητές σου που θα ήθελες να 

καλέσεις στο πάρτι σου». Στο συγκεκριμένο κοινωνιόγραμμα, μας αφορά η προτίμηση 

που δείχνουν οι συμμαθητές στο παιδί με ΔΦΑ και απεικονίζονται παρακάτω. Οι 

κύκλοι συμβολίζουν τα αγόρια και τα τρίγωνα τα κορίτσια. 
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Εικόνα 1: κοινωνιόγραμμα σχετικά με τον μαθητή με ΔΦΑ 

Είναι φανερό πως από τους 18 συμμαθητές του παιδιού με ΔΦΑ, μόνο μία 

συμμαθήτρια του δείχνει προτίμηση προς εκείνον, στην οποία δείχνει προτίμηση και ο 

μαθητής (αμφίδρομη προτίμηση).  

 

5.3.Ενέργειες με την υπόλοιπη τάξη/παρέμβαση : 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, τα αποτελέσματα της παρατήρησης και του 

κοινωνιογράμματος, είναι προφανές πως ο μαθητής απομονώνεται από τους 

συμμαθητές του, δεν τον προτιμούν και δεν είναι τόσο αρεστός. Για το λόγο, αυτό 

αποφασίσθηκε από την δασκάλα του τμήματος και την δασκάλα παράλληλης στήριξης 

να πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα με όλους τους μαθητές του τμήματος, με αρμόδια 

την εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης. Σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν η 

αλληλοαποδοχή μεταξύ των μαθητών, κυρίως για τον μαθητή με ΔΦΑ, που απ’ότι 

παρατηρήθηκε είναι από τους πιο περιθωριοποιημένους και λιγότερο δημοφιλής στην 

τάξη. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 24 διδακτικές ώρες αρχές (Φλεβάρης έως τα 

τέλη Μαΐου), όπου η εκπαιδευτικός αναλάμβανε το τμήμα για 2 διδακτικές ώρες 

εβδομαδιαίως. Στις διδακτικές ώρες του προγράμματος, διαμορφώναμε την τάξη, ώστε 
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οι μαθητές να χαλαρώνουν, δηλαδή τα θρανία πήγαιναν στην άκρη, στο πάτωμα 

τοποθετούσαμε μοκέτα και μαξιλάρια, και οι μαθητές έβγαζαν τα παπούτσια τους και 

κάθονταν κάτω. 

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε με «το παιχνίδι του μυστικού φίλου». Πρόκειται για ένα 

παιχνίδι που παίζεται κυρίως σε παιδικές κατασκηνώσεις, αλλά και σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα ενηλίκων. Σκοπός αυτού του παιχνιδιού είναι η  πρόληψη συγκρούσεων 

σε ομάδες πολλών ατόμων. 

Ο τρόπος με τον οποίο παίζεται το παιχνίδι είναι ο εξής: γράφουμε τα ονόματα των 

παιδιών σε χαρτάκια και δίνουμε ένα σε κάθε παιδί. Το όνομα που τυχαίνει το κάθε 

παιδί είναι ο μυστικός του φίλος, τον οποίο πρέπει να φροντίζει, να προστατεύει, να 

του προσφέρει δώρα, χωρίς όμως να του αποκαλύπτεται. Έτσι ο κάθε μαθητής έχει 

κάποιον να τον προσέχει και κάποιον για να προσέχει. Κάθε δύο εβδομάδες γινόταν η 

αποκάλυψη των μυστικών φίλων και κάναμε εκ νέου κλήρωση. Συνολικά παίξαμε το 

παιχνίδι 5 φορές κατά την διάρκεια του προγράμματος.  

Παράλληλα, ασχοληθήκαμε με έννοιες όπως η διαφορετικότητα, η ομαδικότητα και η 

περιθωριοποίηση με τα μέσα που περιγράφονται παρακάτω. Το υλικό επιλέχθηκε από 

τις δύο εκπαιδευτικούς της τάξης (δασκάλα της τάξης και δασκάλα παράλληλης 

στήριξης), αφού μετά την παρατήρηση των παιδιών στο ομαδικό τους παιχνίδι, κρίθηκε 

ότι είναι αναγκαίο να δουλευθούν οι παρακάτω έννοιες με τους μαθητές:  

-Διαφορετικότητα ως όπως την εξωτερική εμφάνιση: 

Τα παιδιά καθισμένα στο πάτωμα σε ημικύκλιο, ξεκινούν μια συζήτηση που 

συντονίζεται από την εκπαιδευτικό όπως παράλληλης στήριξης. Αρχικά, λοιπόν, όπως 

δίνεται μια μπλούζα που έχει ζητηθεί από έναν μικρόσωμο μαθητή όπως τάξης. 

Ζητείται από κάθε μαθητή όπως τάξης να δοκιμάσει την μπλούζα αυτήν. Σε κάποιους 

χωράει , σε όπως όχι. Τότε ξεκινά συζήτηση για το διαφορετικό σώμα του καθενός, το 

διαφορετικό ύψος και βάρος. 

Έπειτα, σχολιάζεται γενικότερα η εξωτερική εμφάνιση του καθενός (διαφορετικό 

χρώμα μαλλιών, ματιών κτλ) Οι μαθητές παρατηρούν πόσο πολύ διαφέρουν μεταξύ 

όπως. Η συζήτηση επεκτείνεται και στα ενδιαφέροντα των μαθητών και τέλος, οι 
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μαθητές φτιάχνουν κολάζ, ο καθένας με την φωτογραφία του, περιγράφοντας τα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως και τα ενδιαφέροντα όπως και τα κολλάνε όπως 

τοίχους όπως τάξης. 

-Διαφορετικότητα ως όπως τον εσωτερικό όπως κόσμο: 

Η συζήτηση συνεχίζεται με την εξής νύξη όπως προβληματισμό που τίθεται από την 

εκπαιδευτικό «όπως διαφέρουμε εξωτερικά μεταξύ όπως , έτσι διαφέρουμε και 

εσωτερικά». Με αφορμή αυτό, ξεκινά κουβέντα και παρουσίαση για όπως πολλαπλές 

νοημοσύνες. Μέσα σε κουτί που ονομάστηκε «το κουτί όπως νοημοσύνης», υπήρχαν 

έντυπα με την περιγραφή κάθε μορφής νοημοσύνης. Οχτώ μαθητές διάβαζαν από μια 

μορφή νοημοσύνης την οποία σχολίαζαν οι υπόλοιποι. Συγκεκριμένα κάθε μαθητής 

σχολίαζε την μορφή νοημοσύνης που του άρεσε και που πίστευε ότι του ταιριάζει και 

το συμπλήρωνε στο ατομικό του κολάζ. 

- Περιθωριοποίηση/Ομαδικότητα 

Για όπως εν λόγω έννοιες, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των παρακάτω κειμένων-

παραμυθιών με σχετικό περιεχόμενο. 

 «Σ’ένα ξεχασμένο πιάνο»- Α. Παπαθεοδούλου (διαφορετικότητα) 

 «Παραμύθι στο νερό»- Ι. Παπαδημητρίου (περιθωριοποίηση) 

 «Παραμύθι στο φτερό»- Γ. Καλαμπουρτζής (ομαδικότητα) 

 «Το ασχημόπαπο» (περιθωριοποίηση) 

Μετά την ανάγνωση των κειμένων, πραγματοποιήθηκε δραματοποίηση των ιστοριών, 

περιγραφή συναισθημάτων του κάθε χαρακτήρα και δημιουργία κολάζ μαζί με όπως 

μαθητές. Δόθηκε έμφαση στα αρνητικά συναισθήματα τα οποία βίωνε κάποιος 

χαρακτήρας των ιστοριών, αλλά και στα θετικά συναισθήματα και αποτελέσματα που 

επέφερε η ομαδικότητα των ατόμων, η φιλία, το παιχνίδι με όλους.  

Σε ορισμένες ώρες που οι συνθήκες το επέτρεπαν, όπως π.χ. ο καλός καιρός, οι μαθητές 

έπαιζαν ομαδικά παιχνίδια, τα οποία διοργάνωνε η εκπαιδευτικός παράλληλης 

στήριξης. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια για την μεταφορά των ιδεών που δουλεύαμε 

στην τάξη στην σχολική καθημερινότητα των μαθητών. 



44 

 

Οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί (παράλληλη στήριξη, γυμνάστρια, δασκάλα τάξης) στο 

αυθόρμητο και οργανωμένο παιχνίδι των μαθητών, χρησιμοποιούσαν κάποια νύξη 

σχετικά με τα κείμενα που επεξεργάσθηκαν στην τάξη, όταν υπήρχαν φαινόμενα 

περιθωριοποίησης κάποιων μαθητών π.χ. «θυμηθείτε το ασχημόπαπο», «είμαστε όλοι 

νότες διαφορετικές» , «μην γίνεστε κακά ψαράκια», «όλοι μαζί για το τυχερό φτερό». 

6. Αποτελέσματα 

6.1.Τελική αξιολόγηση μαθητή 

Η τελική αξιολόγηση του μαθητή, που ξεκίνησε στο τέλος της παρέμβασης  

πραγματοποιήθηκε σε κανονικές συνθήκες, εντός και εκτός τάξης, αφού αυτή είναι η 

φύση των στόχων που τέθηκαν στο εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης. 

Πραγματοποιήθηκε, λοιπόν, άμεση και αφηγηματική παρατήρηση του μαθητή για 15 

σχολικές μέρες τόσο σε αυθόρμητες και όσο και σε δομημένες συνθήκες  

Ο μαθητής κατέκτησε τον μακροπρόθεσμο στόχο του προγράμματος σε μεγάλο 

ποσοστό, όπως φαίνεται και από την αξιολόγηση του προγράμματος με τους 

υπόλοιπους συμμαθητές. 

Η τελική αξιολόγηση του συνολικού προγράμματος διήρκησε από τις 22 Μαΐου έως 

τις 9 Ιουνίου. Πρόκειται για 15 σχολικές ημέρες, με 45 συνολικά διαλείμματα και 9 

διδακτικές ώρες γυμναστικής. Η παρατήρηση πραγματοποιήθηκε με τα πρωτόκολλα 

που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική αξιολόγηση του ομαδικού παιχνιδιού, χωρίς να 

παρεμβαίνει κάποιος εκπαιδευτικός με νύξεις ή παρατηρήσεις κατά την διάρκεια των 

παιχνιδιών. Καταγράφηκε, λοιπόν, η συμπεριφορά του ατόμου με ΔΦΑ και των 

συμμαθητών του, σε καταστάσεις αυθόρμητου και οργανωμένου παιχνιδιού.  

Ομαδικά παιχνίδια που προέκυψαν: 

στο διάλειμμα  30  

Στην γυμναστική  9  

Σύνολο ομαδικών παιχνιδιών  39 
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Συμμετοχές μαθητή σε ομαδικά 

παιχνίδια 

22 

 

Παρατηρείται, συνεπώς, μια ραγδαία αύξηση της συμμετοχής του μαθητή στα ομαδικά 

παιχνίδια της τάξης. Υπενθυμίζεται πως στην αρχική αξιολόγηση του ομαδικού 

παιχνιδιού, ο μαθητής δεν συμμετείχε καθόλου στα ομαδικά παιχνίδια, ενώ τώρα 

συμμετείχε σε περισσότερα από τα μισά παιχνίδια που προέκυψαν, χωρίς την 

παρότρυνση κάποιου εκπαιδευτικού, όπως γινόταν στην αρχή.  

Επιπλέον, με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος και της παρέμβασης του 

μαθητή με ΔΦΑ, δόθηκε ξανά στους μαθητές η κοινωνιομετρική ερώτηση που τους 

είχε δοθεί αρχικά και διαμορφώθηκε το κοινωνιόγραμμα της τάξης. 

 

 

Εικόνα 2: Κοινωνιόγραμμα σχετικά με τον μαθητή με ΔΦΑ μετά το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με τους συμμαθητές 

 

Στο κοινωνιόγραμμα που δόθηκε στους μαθητές μετά το πρόγραμμα, 3 ακόμη μαθητές 

έδειξαν προτίμηση στον μαθητή με ΔΦΑ, ενώ στο αρχικό κοινωνιόγραμμα μόνο μία 

συμμαθήτρια του είχε δείξει προτίμηση για εκείνον. 
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Τα παραπάνω στοιχεία φανερώνουν πως ο μαθητής με ΔΦΑ ενσωματώθηκε πιο 

αποτελεσματικά στους κύκλους της τάξης του, βελτίωσε ορισμένες από τις 

επικοινωνιακές του δεξιότητες γι’ αυτό και οι συμμαθητές του έδειξαν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για εκείνον. Επιπρόσθετα, με το συνολικό πρόγραμμα που 

πραγματοποιήθηκε με την υπόλοιπη τάξη, οι μαθητές κατανόησαν τις έννοιες της 

διαφορετικότητας, το πόσο αρνητικά λειτουργεί η περιθωριοποίηση ατόμων σε μια 

ομάδα –εδώ η ομάδα της τάξης- και από την άλλη πόσο ευεργετικό και ωφέλιμο είναι 

για τα μέλη μιας ομάδας να συνεργάζονται και να στηρίζει ο ένας τον άλλον. 

7. Συμπεράσματα: 

Από το πρόγραμμα παρέμβασης του μαθητή και το συνολικό πρόγραμμα της τάξης 

υπήρξαν πολλαπλά οφέλη προς όλες τις κατευθύνσεις. Από την αρχική αξιολόγηση 

τόσο του μαθητή, όσο και της υπόλοιπης τάξης, ήταν φανερό πως ο μαθητής ήταν 

σχεδόν μια αδιάφορη παρουσία στην τάξη. Με την παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε 

στον μαθητή με ΔΦΑ και με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν με την υπόλοιπη 

τάξη γεφυρώθηκε εν μέρει το χάσμα μεταξύ των δύο αυτών ομάδων: του μαθητή και 

της υπόλοιπης τάξης. Από τη μία ο μαθητής βελτίωσε τον τρόπο με τον οποίο 

επικοινωνούσε, έγινε πιο αποτελεσματικός, έκανε πιο αισθητή την παρουσία του. Από 

την άλλη, οι συμμαθητές του έμαθαν πως το να αποκλείουν κάποιον από το παιχνίδι, 

που τόσο αρέσει σε όλα τα παιδιά, δεν έχει θετικά αποτελέσματα, μπορεί να πληγώσουν 

κάποιον. Έμαθαν πώς να βοηθούν έναν πιο αδύναμο απ΄αυτούς συμμαθητή, να τον 

«αγκαλιάζουν» και να του δίνουν χαρά, παίζοντας μαζί του. 

Βέβαια, και κατά τη διάρκεια του προγράμματος και με το τέλος του, υπήρχε το 

φαινόμενο της κλίκας, δηλαδή υπήρχαν συγκεκριμένες ομάδες παιδιών που ορισμένες 

φορές ήθελαν να παίζουν ή να συζητούν μόνα τους. Αυτό έγινε απόλυτα σεβαστό από 

την ερευνήτρια, που φρόντιζε να δίνει εναλλακτικές στον μαθητή με ΔΦΑ.  

Απ΄την άλλη πλευρά υπήρχαν φορές που ο μαθητής με ΔΦΑ προτιμούσε κατά το 

διάλειμμα προτιμούσε να απομονωθεί για να αποφορτιστεί από την φασαρία της τάξης 

ή για να φάει ήρεμος το κολατσιό του. Αυτό ήταν, επίσης, σεβαστό και δεν προκαλούσε 

προβληματισμό, αν δεν γινόταν σε μεγάλη συχνότητα. 
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Ως προς το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης του μαθητή, αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός πως οι διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων και της επικοινωνίας αποτελεί 

ένα πολύ απαιτητικό κομμάτι της εκπαίδευσης των μαθητών με ΔΦΑ, ίσως και την 

μεγαλύτερη πρόκληση. Τα παιδιά με ΔΦΑ μπορούν να εφαρμόσουν με επιτυχία 

στρατηγικές και να λύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, σε ένα συγκεκριμένο μέρος, 

με ένα συγκεκριμένο άτομο, αποτυγχάνουν όμως να γενικεύσουν αυτή τη γνώση σε 

νέες καταστάσεις. Έτσι αν το ίδιο πρόβλημα εμφανιστεί σε μια διαφορετική – νέα 

κατάσταση τότε οι στρατηγικές που έχει εφαρμόσει προηγουμένως δεν είναι διαθέσιμες 

(Συριοπούλου Δελλή, 2016). Γι΄αυτό είναι πολύ σημαντικό το υλικό της παρέμβασης 

να κωδικοποιείται και να μεταφέρεται και εκτός της τάξης, ειδικά για την διδασκαλία 

των κοινωνικών δεξιοτήτων, που είναι πιο αποτελεσματική όταν πραγματοποιείται σε 

αληθινές συνθήκες. 

 

8. Συζήτηση: 

Η παρούσα εργασία με τα αποτελέσματα της επιβεβαιώνει την μέχρι τώρα 

βιβλιογραφία σχετικά με την από κοινού εκπαίδευση παιδιών τυπικής ανάπτυξης και 

παιδιών με ΔΦΑ.  

Τα παιδιά με ΔΦΑ στην επαφή με τους συνομηλίκους τους, μπορούν να διδαχτούν να 

αλληλεπιδρούν, να παίρνουν πρωτοβουλίες, ώστε να εμπλέκονται σε κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις και έτσι μειώνεται το μοναχικό και στερεοτυπικό παιχνίδι (Laushey/ 

Heflin, 2000). Όπως και στην παρούσα εργασία, ο μαθητής μετά την παρέμβαση 

βελτιώθηκε σε μεγάλο ποσοστό στο επικοινωνιακό κομμάτι και στην αντιμετώπιση 

που είχε από τους συμμαθητές του. Η επαφή με συνομήλικους μπορεί να βελτιώνει την 

κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών με αυτισμό, αλλά και μπορεί η συμπεριφορά αυτή 

να γενικευτεί και να εμφανιστεί στις επαφές του παιδιού με άλλες ομάδες. (Strain, 

2003). 

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των στάσεων απέναντι στους μαθητές με ΔΦΑ 

διαδραματίζει και η ηλικία των παιδιών, με τα μικρότερης ηλικίας παιδιά να 

παρουσιάζουν περισσότερο θετικές στάσεις σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα παιδιά 

(Campbell, 2006, Campbell εΙ al., 2004). Σίγουρα σε μια τάξη εφήβων (Ε΄, 
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ΣΤ΄δημοτικού, γυμνάσιο, λύκειο), το υλικό σε ένα ανάλογο πρόγραμμα 

ευαισθητοποίησης, θα ήταν πολύ πιο διαφορετικό και ίσως απαιτητικό για τις 

προτιμήσεις των εφήβων μαθητών. 

Στις ηλικίες που αναφέρεται η παρούσα εργασία, το υλικό προσαρμόζεται εύκολα, οι 

φανταστικοί χαρακτήρες ενθουσιάζουν τους μικρούς μαθητές , με τους οποίους 

ταυτίζονται και πολλές φορές τους μιμούνται.  Όσο τα παιδιά με ΔΦΑ συνεχίζουν να 

εκπαιδεύονται παράλληλα με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. οι ειδικοί θα πρέπει να 

κατανοήσουν βαθύτερα καλύτερους τρόπους εκπαίδευσης των παιδιών του φάσματος 

σε πλαίσια ένταξης. Η αρχική παρουσίαση του αυτισμού σε μια τάξη με μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης αποτελεί βασικό συστατικό για μια επιτυχημένη ενταξιακή 

διαδικασία. Αν αυτή η παρουσίαση αποτελέσει αφορμή για μια πειστική επικοινωνία, 

τότε μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των στάσεων των παιδιών και του 

τρόπου που μπορεί να αλλάξουν (Campbell, 2006). 

Ωστόσο, είναι φανερό πως στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα οι κοινωνικές δεξιότητες 

και η επικοινωνία δεν έχουν την αρμόζουσα θέση. Οι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση σε 

γνωστικά αντικείμενα και δεν ασχολούνται ουσιαστικά με την διδασκαλία της 

επικοινωνίας, την καλλιέργεια θετικού κλίματος στην τάξη και τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των μαθητών. Το ίδιο επιβεβαιώνεται και στην παρούσα μελέτη, αφού δεν 

υπήρξε κάποια παρέμβαση συνολικά στην τάξη, στην γεφύρωση των σχέσεων μεταξύ 

των συμμαθητών. Για παράδειγμα, κανένας εκπαιδευτικός στην τάξη δεν γνώριζε ότι 

ο μαθητής με ΔΦΑ δεν ήξερε τα ονόματα των συμμαθητών του, δεν έκανε κάποια 

ενέργεια για την ένταξη του μαθητή στις «παρέες» της τάξης . 

Φυσικά, είναι λογικό αυτό αφού πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με 

μαθητές με ΔΦΑ αναφέρουν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξουθένωσης, ειδικά 

όταν εκτίθενται σε προκλητικές συμπεριφορές που δεν είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν. (Machalicek, O’Reilly, Beretvas, Sigafoos, & Lancioni, 2007). 
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9. Περιορισμοί -προτάσεις για μελλοντική ερευνά 

Στην εν λόγω μελέτη, σημειώνονται παράγοντες περιορισμού. Αρχικά, το μικρό 

χρονικό διάστημα της και έπειτα, ο μικρός αριθμός των μαθητών στον οποίο 

απευθύνθηκε.  Περιορισμοί υπήρξαν και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, αφού δεν 

βρέθηκαν ωστόσο επαρκείς έρευνες με παρόμοιο υλικό για σχετικές παρεμβάσεις. Στο 

ελληνικό διαδίκτυο υπήρχαν παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα, ωστόσο δεν 

διέθεταν μετρήσιμα στοιχεία, που θα μπορούσαν να συγκριθούν με την παρούσα 

εργασία. 

Από την εκπαιδευτική πραγματικότητα, είναι σαφές πως η ενσωμάτωση παιχνιδιού στη 

διδασκαλία της εκπαίδευσης παιδιών με ΔΦΑ και στα αναλυτικά προγράμματα γενικής 

αγωγής είναι ζωτικής σημασίας, εφόσον μαθητές με αναπηρίες και τυπικής ανάπτυξης 

συνυπάρχουν και η σπουδαιότητα της καλλιέργειας του παιχνιδιού είναι μεγάλη στους 

μαθητές με ΔΦΑ.  (Hobson, 1995).  

Συγκεκριμένα, το κοινωνικό παιχνίδι των ατόμων με ΔΦΑ και η αλληλεπίδραση του 

με συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης μπορεί να ενισχύει την ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Γι΄ αυτό και είναι σημαντικό να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες των 

εκπαιδευτικών στην κατάρτιση των εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης. 

Εκτός από την υποστήριξη των μαθητών με ΔΦΑ, από παρόμοια εκπαιδευτικά 

προγράμματα επωφελούνται και οι μαθητές χαμηλού κοινωνικού κύρους, 

ενσωματώνονται πιο αποτελεσματικά στις ομάδες και δεν περιθωριοποιούνται. 

Γενικότερα, τέτοιου είδους προγράμματα βελτιώνουν το κλίμα της τάξης, το κάνουν 

πιο ευχάριστο για τους μαθητές, πράγμα που έχει αντίκτυπο σε όλες τις εκφάνσεις της 

καθημερινής σχολικής ζωής. 
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