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[1] 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Πιεζώξα εξεπλώλ έρεη θαηαδείμεη όηη ηα άηνκα κε απηηζκό αληηκεησπίδνπλ  

δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή ηνπο επεμεξγαζία (Wing, 1969; Kientz & Dunn, 1997; 

Dunn, 2001; Leekam, Nieto, Libby, Wing, & Gould, 2007; Tomchek & Dunn, 2007; 

Chen, Rodgers & McConachie, 2009; Lane, Young, Baker & Angley, 2010; Tomchek, 

Huebner & Dunn, 2014). Ωζηόζν, νη αληίζηνηρεο έξεπλεο ζηνλ ειιεληθό ρώξν είλαη 

ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο (Καηζηάλα, 2015; Καηζηνξίδνπ, 2015). 

ηόρνο, ινηπόλ, ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε θύζε θαη ε 

ζπρλόηεηα ησλ δπζθνιηώλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, ειηθίαο 5 έσο 15 εηώλ, ζηνλ ηνκέα 

ηεο αηζζεηεξηαθήο ηνπο επεμεξγαζίαο, ζε ζρέζε κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, 

αληίζηνηρεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο, ζηνλ ειιεληθό ρώξν. Σν εξσηεκαηνιόγην, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ζθνπό ηεο έξεπλαο, βαζίζηεθε εμ’ νινθιήξνπ ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπ Sensory Profile Test ηεο Dunn (1994). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

θαηέδεημαλ όηη ηα παηδηά κε απηηζκό δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζ’ όινπο ηνπο 

ηνκείο θαη ζ’ όιεο ηηο πηπρέο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά 

ηππηθήο αλάπηπμεο. 

 

Λέμεηο – Κιεηδηά: Απηηζκόο, Γπζθνιίεο, Αηζζεηεξηαθή Δπεμεξγαζία 

  



 

[2] 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Η αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία νξίδεηαη σο ε ηθαλόηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα 

ιακβάλεη, λα εξκελεύεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

εηζέξρνληαη από ηα δηάθνξα αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα (όξαζεο, αθνήο, αθήο, γεύζεο, 

όζθξεζεο, ηζνξξνπίαο – βαξύηεηαο θαη ζέζεο – θηλεηηθόηεηαο) (Myles, Cook, Miller, 

Rinner & Robbins, 2000). Γηα ηα πεξηζζόηεξα παηδηά ε ηθαλόηεηα επεμεξγαζίαο 

αηζζεηεξηαθώλ πιεξνθνξηώλ εμειίζζεηαη νκαιά ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ηεο 

σξίκαλζεο ηνπ εγθεθάινπ (Peeters, 2000). ε κεξηθά παηδηά, σζηόζν, απηή ε 

δηαδηθαζία δελ ζπκβαίλεη απηόκαηα, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο (Καξηαζίδνπ, 2004). 

Οη δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία κπνξεί λα επεξεάζνπλ πνιινύο 

ηνκείο ηνπ παηδηνύ, όπσο απηόλ ηεο κάζεζεο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

(Baranek, 2002). Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, επνκέλσο, λα γλσξίδνπκε ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν ην παηδί αληηδξά ζηα δηαθνξεηηθά αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα θαη ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο απηέο 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ. Γη’ απηό ην ιόγν είλαη αλαγθαία ε αμηνιόγεζε 

ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ηνπ θάζε παηδηνύ θαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

αηζζεηεξηαθνύ ηνπ πξνθίι (Καιύβα, 2005; Ben-Arieh & Miller, 2009; Willis, 2009). 

Απηά ηα ζηνηρεία, ζε δεύηεξν επίπεδν, ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ην ζρεδηαζκό κηαο 

απνηειεζκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν παηδί (Dunn, 2001). 

Σα άηνκα κε απηηζκό ιακβάλνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο από ην 

πεξηβάιινλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν απ’ όηη ηα άηνκα ρσξίο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, 

παξνπζηάδνληαο ζπρλά δπζθνιίεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο (Kientz & Dunn, 1997; 

Peeters, 2000; Brown, Tollefson, Dunn, Cromwell & Filion, 2001; Willis, 2009). Οη 

δπζθνιίεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό αλαθέξνληαη ζηα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM – V («εθδήισζε ππέξ ή ππό δηέγεξζεο ζε 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ή αζπλήζηζηα ελδηαθέξνληα ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο») θαη ελδεηθηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαηαξαρήο, όπσο αδηαθνξία ζην πόλν, ηε δέζηε, δπζθνξία ζε έληνλν θσηηζκό, ήρνπο, 

πθέο ηξνθώλ ή αγγίγκαηα άιισλ (American Psychiatric Association, 2013; 

πξηνπνύινπ, 2016). 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη ηνπο ηνκείο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, 

ζηνπο νπνίνπο ηα παηδηά κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο. 



 

[3] 

 

Δλδεηθηηθά, ηα άηνκα κε απηηζκό κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ επαηζζεζία ζηελ 

αθνπζηηθή, νπηηθή, απηηθή, ζηνκαηναηζζεηεξηαθή θαη αηζνπζαία επεμεξγαζία 

(Dahlgren & Gillberg, 1989; Baranek, 1999; Rogers, Hepburn & Wehner, 2003; 

Laneetal., 2010; Tomchek et al., 2014). Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξίπνπ ην 39% ησλ 

παηδηώλ κε απηηζκό παξνπζηάδεη ππν-επαηζζεζία ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, ην 

20% παξνπζηάδεη ππεξεπαηζζεζία ζ’ απηά θαη ην 36% εκθαλίδεη έλα κνληέιν κηθηήο 

επαηζζεζίαο (Kientz & Dunn, 1997; Watling, Deitz & White, 2001). 

 

Η παξνύζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηηο αηζζεηεξηαθέο 

δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, ζηνλ ειιεληθό ρώξν. ην πξώην θεθάιαην ηεο 

εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη κεξηθά εηζαγσγηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ απηηζκό, όπσο 

ηα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ε αηηηνινγία ηνπ, ε επηδεκηνινγία ηνπ θαη ν ηξόπνο 

δηάγλσζεο ηνπ. Σν δεύηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία/ 

αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε, όπνπ πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αηζζεηεξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ην κνληέιν ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ηεο 

Dunn (1997). 

Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη, εηδηθόηεξα, ζηε ζρέζε ηνπ απηηζκνύ κε ηελ 

αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, όπνπ πεξηγξάθνληαη θάπνηεο αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο 

πνπ ζπλνδεύνπλ ηνλ απηηζκό. Δπίζεο, ζην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη κεξηθά 

εξγαιεία αμηνιόγεζεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, ηα νπνία κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζηα παηδηά κε απηηζκό. Δλώ, ζην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη 

εξεπλεηηθή αλαζθόπεζε γηα ηε ζρέζε αηζζεηεξηαθώλ επαηζζεζηώλ θαη απηηζκνύ, 

όπνπ γίλεηαη ζύγθξηζε ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο κεηαμύ παηδηώλ κε απηηζκό 

θαη ηππηθήο αλάπηπμεο. 

ην πέκπην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ν ζθνπόο θαη ν 

κεζνδνινγηθόο ζρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο, ελώ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

εκθαλίδνληαη ζην θεθάιαην 6. Σέινο, ζην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο 

εξγαζίαο γίλεηαη κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο. Δπίζεο, αλαθέξνληαη νη παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο πνπ αλαδύνληαη σο απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο θαη γίλεηαη κηα ζύληνκε 

αλαθνξά γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο. Σέινο, αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο θαη θάπνηεο 

κειινληηθέο πξνηάζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΑΤΣΗΜΟ 

 

1.1 Γηεπθξηλίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ απηηζκνύ: ζπλαθείο έλλνηεο 

ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό, ν απηηζκόο πξόθεηηαη γηα κηα εγθεθαιηθή 

δπζιεηηνπξγία, θαηά ηελ νπνία επεξεάδεηαη ε επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα, ε γισζζηθή 

ρξήζε, ην λνεηηθό δπλακηθό θαη ην άηνκν δηαθαηέρεηαη από εκκνλή ζε ξνπηίλεο θαη 

από ηελ ηάζε λα ελδηαθέξεηαη γηα αληηθείκελα θαη όρη γηα αλζξώπνπο  (πξηνπνύινπ, 

2016). Ο όξνο «απηηζκόο» κε ηελ πεξηνξηζκέλε έλλνηα ζεκαίλεη «ζηξακκέλνο πξνο 

ηνλ εαπηό ηνπ» ή «απόκαθξνο». Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα κηα λεπξναλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή κε «πνηνηηθά ειιείκκαηα» ζηελ επηθνηλσλία, ηελ θνηλσληθή ζπλαιιαγή θαη 

ηελ εθδήισζε πεξηνξηζκέλσλ, ζηεξεόηππσλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ελδηαθεξόλησλ 

(Peeters, 2000). 

ύκθσλα κε ην DSM – IV, ν απηηζκόο δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο: 

ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή, ηε δηαηαξαρή Asperger, ηελ Παηδηθή Απνδηνξγαλσηηθή 

δηαηαξαρή, ηε δηαηαξαρή Rett θαη ηε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε 

πξνζδηνξηδόκελε αιιηώο (American Psychiatric Association, 2000). Ωζηόζν, ζύκθσλα 

κε ηα πην πξόζθαηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, ηνπ DSM – V, όιεο νη παξαπάλσ 

ππνθαηεγνξίεο ηνπ απηηζκνύ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

απηηζκνύ (ΓΦΑ) (APA, 2013). 

Η ζνβαξόηεηα ηνπ απηηζκνύ θαζνξίδεηαη από ηελ έθηαζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο θαη ηνλ αξηζκό ησλ πεξηνξηζκέλσλ, επαλαιακβαλόκελσλ 

ζπκπεξηθνξώλ ηνπ θάζε αηόκνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ, ην 

αλαπηπμηαθό ηνπ επίπεδν θαη ηελ ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία. Γη’ απηό ην ιόγν, αλάινγα 

κε ην πόζν ιεηηνπξγηθό είλαη έλα άηνκν κε απηηζκό ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ, 

δηαθξίλνληαη 3 επίπεδα ζνβαξόηεηαο ηεο δηαηαξαρήο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ. Σν 

επίπεδν 3 αληηπξνζσπεύεη ηελ πην ζνβαξή κνξθή ηεο δηαηαξαρήο, θαζώο ην άηνκν 

εκθαλίδεη ζνβαξά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ειιείκκαηα ζηελ επηθνηλσλία, ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη εθδειώλεη ζνβαξέο, ζε έληαζε θαη αξηζκό, πεξηνξηζκέλεο θαη 

ζηεξεόηππεο ζπκπεξηθνξέο (APA, 2013). 

Δθόζνλ ην DSM – V απνξξίπηεη ηνπο ππνηύπνπο ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθώλ 

δηαηαξαρώλ ηνπ DSM – IV θαη πξνηείλεη ηνλ όξν δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

απηηζκνύ, εληάζζνληαο ζ’ απηόλ όινπο ηνπο παξαπάλσ ππνηύπνπο, ζηελ παξνύζα 

εξγαζία ν όξνο απηηζκόο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηόζεκα κε ηνλ όξν δηαηαξαρή ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ. 
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1.1.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ο απηηζκόο κειεηήζεθε γηα πξώηε θνξά ην 1912 από ηνλ Διβεηό ςπρίαηξν 

Eugen Bleuler, ν νπνίνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα κειεηήζεη ηα ζπκπηώκαηα δηαθόξσλ 

κνξθώλ ζρηδνθξέλεηαο, πεξηέγξαςε κηα ζεηξά από ζπκπηώκαηα, όπσο κεησκέλε 

ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο, αδηαθνξία πξνο ην πεξηβάιινλ, έιιεηςε πξσηνβνπιίαο θιπ  

(Kuhn, 2004). Ωζηόζν, ν νξηζκόο ηνπ απηηζκνύ δόζεθε από ηνλ Leo Kanner ην 1943, 

ν νπνίνο κειεηώληαο 11 παηδηά κε ηα ίδηα ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά κε  

επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην θύξην 

ραξαθηεξηζηηθό ησλ αηόκσλ απηώλ ήηαλ ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο πξνο ηνπο άιινπο 

αλζξώπνπο (Volkmar, Lord, Bailey, Schultz & Klin, 2004; πξηνπνύινπ, 2016). 

Οη πεξηπηώζεηο ησλ αηόκσλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ όια ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά, αιιά δηαζέηνπλ θαιό λνεηηθό δπλακηθό, κειεηήζεθε από ηνλ Hans 

Asperger, ην 1944. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή απηηζκνύ πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη 

απνδίδεηαη κε ηνλ όξν «ζύλδξνκν Asperger», πξνο ηηκή ηνπ εξεπλεηή (Wolff, 2004). 

Γηακάρεο ππάξρνπλ ζηνλ επηζηεκνληθό εξεπλεηηθό θόζκν, από ην 1997, εάλ ην 

ζύλδξνκν Asperger ζα πξέπεη λα νκαδνπνηεζεί κε ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνύ. ύκθσλα κε ην DSM – V, παξαηεξνύκε όηη ην ζύλδξνκν 

Asperger ελζσκαηώζεθε ζηε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ θαη απνδίδεηαη 

πιένλ κε ηνλ όξν «άηνκα κε Τςειήο Λεηηνπξγηθόηεηαο Απηηζκό» (ΤΛΑ) 

(πξηνπνύινπ, 2016). 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ, ζηε ζπλέρεηα, ζηξάθεθε ζηνλ πξνζδηνξηζκό 

ησλ αηηηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ απηηζκνύ. Αξρηθά, ν απηηζκόο κειεηήζεθε από ην πεδίν 

ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε ζηελ επηζηήκε ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο 

λεπξνβηνινγίαο (πξηνπνύινπ, 2016). Σν γεγνλόο όηη νη έξεπλεο αδπλαηνύζαλ λα 

απνδείμνπλ όηη ππάξρεη κηα θεληξηθή νκνηνγελήο πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

πξνζβάιιεηαη θαη επζύλεηαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ απηηζκνύ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

κεγάιεο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό, ελέδπζαλ πξνβιεκαηηζκνύο 

ζρεηηθά κε ην πνηα πξννπηηθή κειέηεο ησλ αηηηώλ θαη αληηκεηώπηζεο είλαη ε πην 

θαηάιιειε (Rutter, 1986). Σν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ, επνκέλσο, κεηαηνπίδεηαη από 

ηελ πξνζπάζεηα λα νξηζζεί ν απηηζκόο από ηαηξηθήο απόςεσο, ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

ζπκπεξηθνξώλ ησλ αηόκσλ κε απηηζκό, ηα νπνία έρνπλ σο βάζε ηηο έληνλεο 

θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο θαη ηηο ζηεξεόηππεο ζπκπεξηθνξέο 

(πξηνπνύινπ, 2016). 
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Σν 1970 θπθινθόξεζε ην πξώην δηεζλέο πεξηνδηθό γηα ηνλ απηηζκό κε ηίηιν: 

The Journal Of Autism and Childhood Schizophrenia, όπνπ ν απηηζκόο αξρηθά 

ζπγθξηλόηαλ κε ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο θαη ςπρώζεηο. ηελ πνξεία, ην πεξηνδηθό απηό  

κεηνλνκάζηεθε ζε Journal Of Autism and Developmental Disorders, όπνπ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ κεηαηνπίζηεθε ζηελ ζύγθξηζε ηνπ απηηζκνύ κε άιιεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (Peeters, 2000). Γη’ απηό ην ιόγν, ε επηθξαηνύζα 

ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ησλ αηόκσλ κε απηηζκό είλαη ε εηδηθή αγσγή θαη όρη ε 

ςπρηαηξηθή, παξ’ όιν πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε 

ςπρηαηξηθή βνήζεηα. Ο ζηόρνο ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνύ 

γηα ηε δσή ηνπ σο ελήιηθαο, ώζηε λα εληαρζεί ζηελ θνηλσλία ζην κέγηζην βαζκό, κέζσ 

ηεο αλάπηπμεο όισλ ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ (Peeters, 2000). Δπίζεο, ζύκθσλα 

κε ηνλ Rutter (1986), ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο θαη ηελ θνηλσληνινγίαο κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηξόπνπο αμηνιόγεζεο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ απηηζκνύ. 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηώλνπκε όηη είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν λα 

απνδνζεί έλαο θνηλά απνδεθηόο νξηζκόο ηνπ απηηζκνύ. Ωζηόζν, απηό ην νπνίν είλαη 

θνηλό ζ’ όιεο ηηο κειέηεο ησλ εξεπλεηώλ θαη ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο 

δηαηαξαρήο είλαη όηη ηα άηνκα κε απηηζκό ραξαθηεξίδνληαη από πνηνηηθά ειιείκκαηα 

ζηελ θνηλσληθή ηνπο αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο, ηαπηόρξνλα κε ηελ 

εθδήισζε πεξηνξηζκέλσλ, επαλαιακβαλόκελσλ θαη ζηεξεόηππσλ ζπκπεξηθνξώλ 

(πξηνπνύινπ, 2016). 

 

1.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηηζκνύ 

ύκθσλα κε ηελ Wing (1993), ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ κε 

απηηζκό πεξηζηξέθνληαη γύξσ από έλα «ηξίπηπρν θνηλσληθώλ δηαηαξαρώλ», ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηελ αλεπάξθεηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ηεο θαληαζίαο. Έλα θύξην ραξαθηεξηζηηθό, δειαδή, ησλ αηόκσλ κε απηηζκό είλαη ηα 

πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, ηα νπνία ππνιείπνληαη ηόζν ζηελ πνηόηεηα, όζν θαη ζηελ 

πνζόηεηα. Σα πξνβιήκαηα απηά δηαθέξνπλ από άηνκν ζε άηνκν θαη εμαξηώληαη από 

ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ αηόκνπ, ην γλσζηηθό ηνπ επίπεδν, ηνλ ηύπν ηεο δηαηαξαρήο θαη 

από ηηο ζπλζήθεο (Jordan & Powell, 1995). 

Σα άηνκα κε απηηζκό ραξαθηεξίδνληαη από άθακπηε ζθέςε θαη 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, θαζώο πζηεξνύλ ζηνπο εμήο 

ηνκείο: ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο, ηελ θαηαλόεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο θαη ηε δεκηνπξγηθή αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ, πξαγκάησλ θαη αλζξώπσλ  
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(Peeters, 2000). Σα ίδηα δελ αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο άιινπο κε ηνλ ίδην ηξόπν, όπσο νη 

ζπλνκήιηθνη ηνπο ή ζπρλά θαίλεηαη λα κελ ελδηαθέξνληαη γηα απηνύο. Δπίζεο, δελ 

έρνπλ ζπρλά βιεκκαηηθή επαθή κε ηνπο γύξσ ηνπο, δελ ηνπο αξέζεη λα ηνπο αγγίδνπλ 

θαη θαίλεηαη λα κελ αληηιακβάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (Willis, 2009). 

Δλώ ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο δηαζέηνπλ κηα έκθπηε ηθαλόηεηα λα 

δηακνξθώλνπλ λόεκα από ηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη από πνιύ κηθξή ειηθία λα 

δηαθξίλνπλ θαη λα πξνηηκνύλ δηαηζζεηηθά ηνπο αλζξώπηλνπο ήρνπο, ε ηθαλόηεηα απηή 

δηαηαξάζζεηαη ζηα παηδηά κε απηηζκό, ρσξίο σζηόζν λα απνπζηάδεη. Δπηπιένλ, ηα 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο αλαιύνπλ θαη θαηαλννύλ ηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά θαη 

επηθνηλσλία θαη ζην ηέινο, επηθνηλσλνύλ θαη ηα ίδηα κε ηνλ θνηλσληθά απνδεθηό 

ηξόπν. Αληηζέησο, ηα πεξηζζόηεξα παηδηά κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζην λα 

εληνπίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ην λόεκα κέζα από ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή (Peeters, 2000). 

Σα παηδηά κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζην ζπλαίζζεκα, ηελ 

θνηλσληθή δηαίζζεζε θαη ηε θαληαζία, ελώ αδπλαηνύλ λα πάλε πέξα από ηηο άκεζεο 

πιεξνθνξίεο. Γη’ απηό ην ιόγν, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηα απηηζηηθά παηδηά πζηεξνύλ 

ζην ζπκβνιηθό παηρλίδη θαη πξνηηκνύλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ σο βαζηθό ζηνηρείν 

ηελ θαζαξή αληίιεςε, όπσο ε ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ηνπ ελόο πάλσ ζην άιιν ή 

πίζσ από απηό. Δμαηηίαο απηήο ηεο δπζθνιίαο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό σο πξνο ηελ 

θαηαλόεζε θαη εξκελεία ησλ εξεζηζκάησλ πνπ πξνζιακβάλνπλ από ην πεξηβάιινλ 

ηνπο, δειαδή ηεο θαηαλόεζεο «πέξα από ηελ θπξηνιεθηηθή αληίιεςε» (Peeters, 2000), 

ηα απηηζηηθά άηνκα παξνπζηάδνπλ εκκνλή σο πξνο ηε δηαηήξεζε ξνπηίλαο ή/θαη ηελ 

εθδήισζε επαλαιακβαλόκελσλ θαη ζηεξεόηππσλ ζπκπεξηθνξώλ (Willis, 2009). 

Δπηπιένλ, ν απηηζκόο κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ηελ λνεηηθή αλαπεξία. Σα 

πεξηζζόηεξα παηδηά κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ κέηξηα ή ζνβαξή λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

60% ησλ παηδηώλ κε απηηζκό έρνπλ δείθηε λνεκνζύλεο θάησ από 50, από ηε ζηηγκή 

πνπ ην 100 είλαη ν κέζνο όξνο ηεο θπζηνινγηθήο λνεκνζύλεο. Σα άηνκα κε απηηζκό κε 

θπζηνινγηθό δείθηε λνεκνζύλεο ή πάλσ από ηνλ κέζν όξν (ΤΛΑ) απνηεινύλ ην 20% 

ηνπ πιεζπζκνύ ησλ αηόκσλ κε απηηζκό (Peeters, 2000). Δπίζεο, εθηηκάηαη όηη ην 1/3 

ησλ αηόκσλ κε απηηζκό κπνξεί λα εκθαλίζεη επηιεςία ζηελ ελήιηθε ηνπ δσή, ελώ ην 

15% ησλ αηόκσλ κε απηηζκό εκθαλίδεη επηιεςία ζηελ λεπηαθή ή πξώηκε παηδηθή 

ειηθία (Υξηζηηαλόπνπινο, 2012). 

Οινθιεξώλνληαο, βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ παηδηώλ πνπ βξίζθνληαη 

ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ απνηειεί ην γεγνλόο όηη πζηεξνύλ ζε δεμηόηεηεο ιεθηηθήο θαη 
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κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ παηδηώλ κε απηηζκό δελ 

αλαπηύζζεη ιόγν αληίζηνηρν κε ηελ ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία θαη ππνιείπεηαη ζ’ όια ηα 

επίπεδα ηεο γιώζζαο, κνξθνζπληαθηηθό, ζεκαζηνινγηθό θαη πξαγκαηνινγηθό. 

Πεξίπνπ ην 40% ησλ παηδηώλ κε απηηζκό δελ έρνπλ θαζόινπ ιόγν (Willis, 2009). 

Πξνβιήκαηα ζην ιόγν παξνπζηάδνπλ αθόκα θαη ηα άηνκα πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

(ΤΛΑ), ηα πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ εληνπίδνληαη ζην επίπεδν ηεο ζεκαζηνινγίαο θαη 

πξαγκαηνινγίαο (πξηνπνύινπ, 2016). Δπηπιένλ, ηα άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ 

παξνπζηάδνπλ ερνιαιία θαη δελ θαηαλννύλ ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, όπσο ηηο  

εθθξάζεηο πξνζώπνπ θαη ηηο ρεηξνλνκίεο (Willis, 2009). 

Ιζρπξνί πξνγλσζηηθνί δείθηεο γηα ηελ εμέιημε ηνπ απηηζηηθνύ αηόκνπ θαη ην 

βαζκό απηνλνκίαο θαη ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ απνηεινύλ ην 

λνεηηθό ηνπ δπλακηθό, ε ηθαλόηεηα ηεο ιεθηηθήο ηνπ επηθνηλσλίαο θαη ε παξνπζία 

άιισλ ςπρηαηξηθώλ – ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ (Υξηζηηαλόπνπινο, 2012; APA, 

2013). Έλα κεγάιν πνζνζηό αηόκσλ κε απηηζκό ρξεηάδεηαη, επνκέλσο, ζπλερή θαη 

εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, θαη όρη κόλν κέρξη ην 

21
ν
 έηνο ηνπο (Peeters, 2000). 

 

1.3 Αηηηνινγία ησλ δηαηαξαρώλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ 

Σα απνηειέζκαηα εξεπλώλ ζην ρώξν ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ησλ αηηηώλ ηνπ 

απηηζκνύ θαηαδεηθλύνπλ όηη δελ ππάξρεη κηα επζεία ζύλδεζε ηνπ απηηζκνύ κε κηα θαη 

κνλαδηθή βιάβε ζε νπνηαδήπνηε εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ (Rutter, 1986). Μπνξεί ε 

αηηηνινγία ηεο ΓΦΑ λα παξακέλεη άγλσζηε, σζηόζν, απηή θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη  

κε γελεηηθέο πξνδηαζέζεηο θαη πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο (πξηνπνύινπ, 2016). 

Γελεηηθνί παξάγνληεο, όπσο ε θιεξνλνκηθόηεηα, ε γελεηηθή κεηάιιαμε 

ζπγθεθξηκέλσλ γνληδίσλ θαη νη αλσκαιίεο ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ 

θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ΓΦΑ. 

Γεγνλόηα, όπσο ε ζπρλόηεξε εκθάληζε απηηζκνύ ζηα αγόξηα έλαληη ησλ 

θνξηηζηώλ, κε αλαινγία 4-5 πξνο 1 (Υξηζηηαλόπνπινο, 2012; APA, 2013), θαζώο θαη ε 

κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα γέλλεζεο θαη ηνπ δεύηεξνπ παηδηνύ κε απηηζκό ζε κηα 

νηθνγέλεηα ζπζρεηίδνπλ ηε δηαηαξαρή κε γελεηηθνύο παξάγνληεο (Brkanac, Raskind & 

King, 2008). Μειέηεο ζπζρεηίδνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ απηηζκνύ, είηε κε ην γνλίδην 

HOXA1 ζην ρξσκόζσκα 7 (Rodier, 2000), είηε κε γνλίδηα ζηα ρξσκνζώκαηα 2, 16 

θαη 17 (Maestrini, Paul, Monaco & Bailey, 2000). 
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Δπίζεο, λεπξναλαηνκηθέο κειέηεο έρνπλ εληνπίζεη αλσκαιίεο ζε δηάθνξνπο 

ινβνύο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό, ζην ιηκβηθό ηνπο ζύζηεκα θαη ζηελ παξεγθεθαιίδα 

ηνπο (Frith & Hill, 2004). Σν πην ζηαζεξό εύξεκα ησλ εξεπλώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα 

απνηειεί ην γεγνλόο όηη ν εγθέθαινο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, ειηθίαο 2 έσο 4 ρξνλώλ, 

είλαη κεγαιύηεξνο θαη βαξύηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ εγθέθαιν παηδηώλ ρσξίο απηηζκό  

(Lainhart, Piven, Wzorek, Landa, Santangelo, Coon et al., 1997; Courchesne, Karns, 

Davis, Ziccardi, Carper, Tigue et al., 2001). Δπηπιένλ, έρνπλ εληνπηζηεί αλσκαιίεο 

ζηνλ αλώηεξν θξνηαθηθό ινβό ησλ παηδηώλ κε απηηζκό (Golse & Robel, 2009). 

Βξέζεθε όηη ν κεησπηαίνο ινβόο ζηα άηνκα κε απηηζκό είλαη κεγαιύηεξνο (Carper, 

Moses, Tigue & Courchesne, 2002), ελώ είλαη κηθξόηεξνο ν όγθνο ηνπ βξεγκαηηθνύ 

ινβνύ ζηα άηνκα κε απηηζκό (Courchesne, Carper & Akshoomoff, 2003). Οη πεξηνρέο 

απηέο, εθηόο ησλ άιισλ, είλαη ππεύζπλεο θαη γηα δηάθνξεο αληηιεπηηθν-θηλεηηθέο 

δηεξγαζίεο, αθνύ ζηνπο ινβνύο απηνύο εκπεξηέρεηαη ν θηλεηηθόο θαη ν 

ζσκαηναηζζεηεξηαθόο θινηόο. 

Από κεξηθνύο εξεπλεηέο εληνπίζηεθαλ αλσκαιίεο ζε πεξηνρέο ηνπ ιηκβηθνύ 

ζπζηήκαηνο, όπσο ζηνλ ηππόθακπν θαη ηελ ακπγδαιή (Bailey, Luthert, Dean, Harding, 

Janota, Montgomery et al., 1998). Σέινο, νη Akshoomoff, Pierce θαη Courchesne, 

(2002) εληόπηζαλ όηη ην εγθεθαιηθό ζηέιερνο είλαη κηθξόηεξν ζε άηνκα κε απηηζκό, 

ελώ ππάξρεη ρακειή αηκάησζε ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ , όπσο ζηα βαζηθά 

γάγγιηα θαη ηνλ κεζαίν θξνηαθηθό θινηό (Ohnishi, Matsuda, Hashimoto, Kunihiro, 

Nishikawa, Uema, et al., 2000). Οη πεξηνρέο απηέο, εθηόο ησλ άιισλ, ζπκβάιινπλ 

αληίζηνηρα ζηε κάζεζε θαη ηε κλήκε λέσλ πιεξνθνξηώλ, ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο, ζηελ ηζνξξνπία θαη ηελ απηόκαηε θίλεζε ηνπ αηόκνπ. Νεπξνρεκηθέο 

κειέηεο, ηέινο, έρνπλ εληνπίζεη αλσκαιίεο ζε λεπξνδηαβηβαζηέο, όπσο ε ζεξνηνλίλε, ε 

λνξεπηλεθξίλε, ε ληνπακίλε θαη ηα ελδνγελή νπηνεηδή. Σν πην ζηαζεξό εύξεκα είλαη 

απηό ηεο ππεξζεξνηνληλαηκίαο ζε πνζνζηό 30 – 50% ζηα άηνκα κε απηηζκό (Chugani, 

Muzik, Behen, Rothermel, Janisse, Lee et al., 1999). 

Δπηπιένλ, επηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ θαηαδείμεη όηη κεξηθνί 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, όπσο ε πξνρσξεκέλε ειηθία ησλ γνλέσλ, ην ρακειό 

βάξνο ηνπ λενγλνύ, ε έθζεζε ηνπ εκβξύνπ ζε βαιπξντθό νμύ θ.ά. (Zeliger, 2013), 

κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ησλ παηδηώλ κε 

απηηζκό. Έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη, επίζεο, ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ απηηζκνύ κε 

πξνγελλεηηθέο, πεξηγελλεηηθέο θαη επηγελλεηηθέο επηπινθέο (πξηνπνύινπ, 2016). Αλ 

θαη ε εκθάληζε ηεο ΓΦΑ είλαη αλεμάξηεηε από πνιηηηζηηθνύο θαη θνηλσληθν-
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νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο, ππνζηεξίδεηαη, σζηόζν, όηη απηνί κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

ηελ ειηθία ηεο δηάγλσζεο ηεο, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαζπζηεξεκέλα ή ιαλζαζκέλα 

αλάινγα κε ην πνπ δεη ην άηνκν, π.ρ. ΗΠΑ ή Αθξηθή (APA, 2013). 

πλνςίδνληαο, ηα αληηθξνπόκελα επξήκαηα ησλ εξεπλώλ θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ν απηηζκόο είλαη κηα δηαηαξαρή πνιππαξαγνληηθή, γελεηηθήο ή/θαη 

πεξηβαιινληηθήο αηηηνινγίαο. Ωζηόζν, ε ξαγδαία αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ αηόκσλ 

κε ΓΦΑ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαηαδεηθλύεη όηη ε ΓΦΑ νθείιεηαη, εθηόο από γελεηηθνύο 

παξάγνληεο, θαη ζε πεξηβαιινληηθνύο (πξηνπνύινπ, 2016). 

 

1.4 πρλόηεηα – Δπηδεκηνινγία 

Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο θαηέδεημαλ ηνλ δηπιαζηαζκό ηεο ζπρλόηεηαο ησλ 

αηόκσλ κε απηηζκό, από 5 αλζξώπνπο κε απηηζκό αλά 10.000 ζε 10 αλζξώπνπο κε 

απηηζκό αλά 10.000 (Gillberg & Wing, 1999; Peeters, 2000). Μεηαγελέζηεξεο κειέηεο, 

σζηόζν, δείρλνπλ πσο ν απηηζκόο παξνπζηάδεηαη ζε 20-40 άηνκα αλά 10.000, ελώ ε 

ζπρλόηεηα γηα όιν ην θάζκα κπνξεί λα θηάλεη ηα 60 ζηα 10.000 άηνκα (Chakrabarti & 

Fombonne, 2001). Άιιεο έξεπλεο έρνπλ εθηηκήζεη έλα κεγαιύηεξν πνζνζηό 

πεξηπηώζεσλ, όπσο ε έξεπλα ησλ Reichenbach, Bresnahan, Rabinowitz, Lubin θαη 

Davidson (2006), όπνπ βξέζεθαλ 50 πεξηπηώζεηο αηόκσλ κε απηηζκό αλά 10.000 

αλζξώπνπο θαη ε έξεπλα ησλ Constantino θαη Todd (2005), όπνπ βξέζεθαλ 60 

πεξηπηώζεηο αηόκσλ κε απηηζκό ζηνπο 10.000. 

Ο επηπνιαζκόο ηνπ απηηζκνύ, ινηπόλ, εθηηκάηαη όηη έρεη απμεζεί ξαγδαία ηελ 

ηειεπηαία 30εηία θαη πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη πεξίπνπ 25πιαζηαζηεί (Fombonne, 2003). 

Η ξαγδαία απηή αύμεζε ησλ πεξηζηαηηθώλ απηηζκνύ, σζηόζν, πηζαλόλ λα νθείιεηαη 

ζηε ρξήζε αθξηβέζηεξσλ δηαγλσζηηθώλ εξγαιείσλ κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, κε 

απνηέιεζκα ηελ αύμεζε εθδήισζεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό από ηα 4 παηδηά κε 

απηηζκό αλά 10.000 παηδηά ζηα 1 ή 2 παηδηά κε απηηζκό ζηα 1.000 παηδηά (Rapin, 

1997). 

 

1.5 Γηάγλσζε ηνπ απηηζκνύ 

Η δηάγλσζε ηνπ απηηζκνύ είλαη ηδηαίηεξα πνιύπινθε, ιόγσ ηεο εηεξνγέλεηαο 

ηνπ πιεζπζκνύ. Ωζηόζν, ε ηαηξηθή επηζηήκε θαζηέξσζε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ γηα ηνλ 

ηε δηάγλσζε ηνπ. Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ απηηζκνύ, ζύκθσλα κε ην DSM – V, 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (APA, 2013): 
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Α. Δπίκνλα ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ζε πνιιαπιά πιαίζηα, όπσο εθδειώλνληαη ζηηο παξαθάησ 

πεξηπηώζεηο (κε ζπκπηώκαηα 3 ζηα 3): 

1. Διιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηόηεηα, πνπ 

θπκαίλνληαη, γηα παξάδεηγκα, από ηελ αδεμηόηεηα θαηά ηελ  θνηλσληθή πξνζέγγηζε θαη 

ηελ απνηπρία ηεο ηππηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλνκηιίαο («ην πάξε δώζε») κέρξη ηα 

πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα, ηελ πεξηνξηζκέλε εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ 

απνηπρία λα μεθηλήζεη ή λα αληαπνθξηζεί ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο.  

2. Διιείκκαηα ζηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, πνπ θπκαίλνληαη, γηα παξάδεηγκα, από ηε θησρή ιεθηηθή 

θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία κέρξη ηελ έιιεηςε βιεκκαηηθήο επαθήο, ηεο γιώζζαο ηνπ 

ζώκαηνο, ηα ειιείκκαηα ζηελ θαηαλόεζε θαη ηε ρξήζε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 

θαη ηελ παληειή έιιεηςε εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ ή ρεηξνλνκηώλ.  

3. Διιείκκαηα ζηελ αλάπηπμε, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ ζρέζεσλ, 

πνπ θπκαίλνληαη, γηα παξάδεηγκα, από ηηο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

αλάινγα κε ην θνηλσληθό πιαίζην, ηηο δπζθνιίεο ζηελ ζπκκεηνρή ζπκβνιηθώλ 

παηρληδηώλ, ηε δεκηνπξγία θίισλ κέρξη θαη ηελ απνπζία ελδηαθέξνληνο γηα 

ζπλνκειίθνπο. 

Β. Πεξηνξηζκέλεο, επαλαιακβαλόκελεο ζπκπεξηθνξέο, ελδηαθέξνληα ή 

δξαζηεξηόηεηεο, όπσο εθδειώλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (κε ζπκπηώκαηα 2 

ζηα 4):  

1. ηεξεόηππή ή επαλαιακβαλόκελε νκηιία, θίλεζε ή ρξήζε αληηθεηκέλσλ (π.ρ. 

ερνιαιία, θηλεηηθέο ζηεξενηππίεο, επαλαιακβαλόκελε ρξήζε αληηθεηκέλσλ). 

2. Πξνζθόιιεζε ζε ξνπηίλεο, ηειεηνπξγηθά πξόηππα ιεθηηθήο ή κε ιεθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (π.ρ., αθξαία δπζθνξία ζε κηθξέο αιιαγέο, άθακπηα κνηίβα ζθέςεο, 

επηκνλή ζε θηλεηηθέο ηειεηνπξγίεο θαη επηκνλή ζηελ ίδηα δηαδξνκή ή δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο). 

3. Δμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλα, ζηαζεξά ελδηαθέξνληα, έληνλε πξνζθόιιεζε ή 

ελαζρόιεζε κε αζπλήζηζηα αληηθείκελα. 

4. Τπεξ- ή ππν-δηέγεξζε ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ή αζπλήζηζηα 

ελδηαθέξνληα ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ., εκθαλήο 

αδηαθνξία γηα ηνλ πόλν/ζεξκνθξαζία, δπζθνξία ζε ζπγθεθξηκέλνπο ήρνπο ή πθέο, 
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ππεξβνιηθή επηζπκία γηα κπξσδηά ή επαθή κε αληηθείκελα, επθνξία ζε έληνλν 

θσηηζκό ή θίλεζε). 

Γ. Σα ζπκπηώκαηα πξέπεη λα ππάξρνπλ από ηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία. 

Γ. Σα ζπκπηώκαηα απηά από θνηλνύ πεξηνξίδνπλ θαη παξεκπνδίδνπλ ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ αηόκνπ. 

Δ. Σα ζπκπηώκαηα απηά δελ νθείινληαη ζε λνεηηθή αλαπεξία. πρλά ν 

απηηζκόο ζπλππάξρεη κε ηελ λνεηηθή αλαπεξία θαη γη’ απηό ην ιόγν ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη δηαθνξνδηάγλσζε κεηαμύ απηώλ ησλ δπν δηαηαξαρώλ. 

 

Η δηάγλσζε ηνπ απηηζκνύ πεξηιακβάλεη, εθηόο από ηελ εκθάληζε ησλ 

παξαπάλσ δηαγλσζηηθώλ ζπκπησκάησλ, ηε ρξήζε ζηαζκηζκέλσλ δνθηκαζηώλ 

αμηνιόγεζεο γλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ ιόγνπ θαη νκηιίαο θαη λεπξνινγηθά 

ηεζη (Γελά, 2002; Καιύβα, 2005), πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην λνεηηθό δπλακηθό 

ηνπ παηδηνύ θαη λα ζπγθεληξσζνύλ πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξνπο ηνκείο, όπσο ε 

θνηλσληθή ηνπ εμέιημε, ε πξνζαξκνζηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ε αηζζεηεξηαθή ηνπ 

επεμεξγαζία. Δπίζεο, γηα ηε ζπιινγή απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ηνπ παηδηνύ ζε πιεζώξα πιαηζίσλ θαη ε ζπλέληεπμε κε 

ηνπο γνλείο θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπ παηδηνύ (πξηνπνύινπ & Καζίκνο, 2013). 

Παξόιν πνπ ηα ζπκπηώκαηα ηεο δηαηαξαρήο εκθαλίδνληαη ζηελ πξώηκε 

παηδηθή ειηθία θαη ζπρλά ήδε νη γνλείο έρνπλ αλεζπρίεο, ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ 

παηδηνύ ηνπο, ε ηππηθή δηάγλσζε γηα ηε δηαηαξαρή ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ γίλεηαη 

ζπλήζσο ζηελ ειηθία ησλ ηξηώλ εηώλ. Μειέηεο ππνζηεξίδνπλ πσο ε κέζε ειηθία 

παηδηνύ δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνύ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηνπο 40 κήλεο (Chakrabarti & 

Fombonne, 2001). Κξίλεηαη, σζηόζν, αλαγθαία ε όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξε θαη 

έγθπξε δηάγλσζε ηνπ παηδηνύ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξώηκε παξέκβαζε ζε ηνκείο πνπ 

εκθαλίδνπλ ζπλήζσο ηηο κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο, όπσο ε πξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, νη γισζζηθέο ηθαλόηεηεο θαη ε επεμεξγαζία  

ησλ αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

 

2.1 Αηζζεηεξηαθή Δπεμεξγαζία/ Αηζζεηεξηαθή Οινθιήξσζε 

ύκθσλα κε ηνπο Lane, Miller θαη Hanft (2000), ε αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία 

(sensory processing) νξίδεηαη σο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ην θεληξηθό θαη πεξηθεξηθό 

λεπξηθό ζύζηεκα ελόο αηόκνπ ιακβάλεη, ξπζκίδεη, νξγαλώλεη, επεμεξγάδεηαη θαη 

δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εηζέξρνληαη από ηα δηάθνξα 

αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα (Καξηαζίδνπ, 2004). Δάλ ην λεπξηθό ζύζηεκα ελόο αηόκνπ 

δελ επεμεξγάδεηαη κε επάξθεηα ηηο αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο, ηόηε ην άηνκν 

εκθαλίδεη δηαηαξαρή αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο. Σν ίδην δελ είλαη ηθαλό λα 

αληαπνθξηζεί απηόκαηα θαη θαηάιιεια ζηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

εκθαλίδεηαη σο απαζέο ή αδέμην (Dunn, 1997). 

Ο όξνο αηζζεηεξηαθή νινθιήξωζε (sensory integration) νξίζηεθε από ηελ 

εξγνζεξαπεύηξηα θαη λεπξνεπηζηήκνλα A. J. Ayres, ην 1972, σο ε ηθαλόηεηα ηνπ 

αηόκνπ λα νξγαλώλεη ηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζεη (Pfeiffer, Koenig, Kinnealey, Sheppard & Henderson, 2011). Όηαλ 

δηαηαξάζζεηαη ε αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε ηνπ αηόκνπ, ην ίδην δελ κπνξεί λα 

ξπζκίζεη ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα θαη εθδειώλεη κηα απξνζάξκνζηε ή ηδηόξξπζκε 

ζπκπεξηθνξά (Καξηαζίδνπ, 2004). Γειαδή, ν όξνο δηαηαξαρή αηζζεηεξηαθήο 

νινθιήξωζεο ή δπζιεηηνπξγία αηζζεηεξηαθήο νινθιήξωζεο (sensory integration 

disorder/ sensory integration dysfunction) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα 

άηνκν ην νπνίν δελ είλαη ηθαλό λα αλαιύζεη θαη λα αληαπνθξηζεί θαηάιιεια ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη από ηηο αηζζήζεηο ηνπ (Willis, 2009). 

Σν θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα ηνπ θάζε αηόκνπ απνθσδηθνπνηεί θαη εξκελεύεη 

κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηα δηαθνξεηηθά ζε είδνο εξεζίζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ν 

Zuckerman (1994) έδεημε όηη ν θαξδηαθόο ξπζκόο ησλ αηόκσλ πνπ αλαδεηνύλ πςειή 

αίζζεζε εξεζηζκάησλ κεηώλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ελόο λένπ εξεζίζκαηνο, πνπ 

εξκελεύεηαη σο κηα αληίδξαζε ηνπ αηόκνπ ζην λα ιάβεη απηά ηα λέα εξεζίζκαηα. 

Αληίζεηα, ν θαξδηαθόο ξπζκόο ησλ αηόκσλ πνπ αλαδεηνύλ ρακειή αίζζεζε 

εξεζηζκάησλ επηηαρύλεηαη, θαηά ηελ εηζαγσγή λέσλ εξεζηζκάησλ, ελδερνκέλσο 

εξκελεύνληαο ηα λέα εξεζίζκαηα σο θόβν ή απεηιή θαη επηδηώθνληαο ηελ απνθπγή 

απηώλ (Dunn, 2001). 

Η αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε, ινηπόλ, σο δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα 

αηζζεηεξηαθά θαη κε αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ εγθεθάινπ νξγαλώλνληαη θαη 
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αιιειεπηδξνύλ, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλώζνπλ, λα επεμεξγαζηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη λα αληαπνθξηζνύλ ζ’ απηέο, απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία 

πνπ επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ. Γηα ηα παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο ε ηθαλόηεηα επεμεξγαζίαο ησλ αηζζεηεξηαθώλ κελπκάησλ γίλεηαη 

απηόκαηα κε ηελ εμέιημε ηεο σξίκαλζεο ηνπ εγθεθάινπ θαη αλαπηύζζεηαη κέζα από 

ην παηρλίδη θαη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο. ηε δηαηαξαρή ηεο αηζζεηεξηαθήο 

επεμεξγαζίαο ή ζηε δπζιεηηνπξγία ηεο αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο, απηή ε 

δηαδηθαζία δηαηαξάζζεηαη, κε απνηέιεζκα ην άηνκν λα κελ δηαζέηεη αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηό ηνπ ή ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ (Καξηαζίδνπ, 2004). 

 

Όηαλ ν εγθέθαινο ηνπ αηόκνπ επεμεξγάδεηαη επαξθώο ηα αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα, ην άηνκν είλαη ηθαλό λα ξπζκίζεη ηα αηζζεηεξηαθά κελύκαηα θαη λα 

αληηδξάζεη θαηάιιεια. Απηή ε ηθαλόηεηα ξύζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ 

θαζνξίδεη ην πόζν απνηειεζκαηηθά αληαπνθξίλεηαη ην ίδην ην άηνκν ζε νπνηνδήπνηε 

πιαίζην θαη πεξηιακβάλεη πνηθίιεο ζπκπεξηθνξέο, όπσο ηε ζπκκόξθσζε ηνπ αηόκνπ 

πξνο κηα απαίηεζε, ηε ξύζκηζε έληαζεο, ζπρλόηεηαο θαη δηάξθεηαο κηαο αληίδξαζεο 

αλάινγα κε ηε δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ ελεξγνπνίεζε κηαο θνηλσληθά απνδεθηήο 

ζπκπεξηθνξάο (Kopp, 1989). Καηά ηε ξύζκηζε απηή, ην λεπξηθό ζύζηεκα 

πξνζαξκόδεη ηελ αληίδξαζε ηνπ ζηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ησλ εξεζηζκάησλ, έηζη 

ώζηε λα ππάξρεη αξκνλία κε ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Αληίζεηα, όηαλ εκθαλίδεηαη δηαηαξαρή αηζζεηεξηαθήο ξύζκηζεο (sensory 

modulation disorder), ην λεπξηθό ζύζηεκα δελ κπνξεί λα ξπζκίζεη ηα κελύκαηα πνπ 

ιακβάλεη από ην πεξηβάιινλ θαη λα ηα ηαμηλνκήζεη σο πξνο ην βαζκό, ηε θύζε θαη ηελ 

έληαζε ηνπο (Dunn, 2001). Σα άηνκα κε δηαηαξαρέο ζηελ αηζζεηεξηαθή ξύζκηζε, δελ 

κπνξνύλ λα νξγαλώζνπλ κε επάξθεηα ηελ αληίδξαζε ηνπο ζηα αηζζεηεξηαθά 

κελύκαηα, κε απνηέιεζκα απηά λα είλαη είηε δπζάξεζηα είηε απαξαηήξεηα πξνο απηά 

(Καηζηάλα, 2015). 

Η ξύζκηζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από δπν λεπξνινγηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ 

αλαζηνιή (habituation) θαη ηε δηεπθόιπλζε (sensitization), νη νπνίεο θαζνξίδνληαη από 

ηελ πνζόηεηα ηνπ εξεζίζκαηνο πνπ απαηηείηαη από ην λεπξηθό ζύζηεκα γηα λα 

αληαπνθξηζεί. Η πνζόηεηα ηνπ εξεζίζκαηνο γηα ηελ αληαπόθξηζε ηνπ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο νξίδεηαη σο λεπξνινγηθή νπδόο (neurological threshold) (Dunn, 1997). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, ηα λεπξηθά ζπζηήκαηα αλαγλσξίδνπλ ην εξέζηζκα σο 

νηθείν θαη κεηώλεηαη απηόκαηα ε αληαπόθξηζε ηνπο, θαζώο δελ ππάξρεη αλάγθε λα 
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ζπλερηζηεί ε αηζζεηεξηαθή ιήςε. Απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ρξήζηκε δηαδηθαζία, δηόηη 

ρσξίο απηήλ ζα ήηαλ γηα ην άηνκν εμαηξεηηθά δύζθνιν λα ζπγθεληξσζεί ζε 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα, εάλ π.ρ. πξόζερε ηα πάληα κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ή εάλ 

έλησζε ζπλερώο ηελ αίζζεζε ησλ ξνύρσλ ηνπ (Dunn, 1997). 

Αληίζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεπθόιπλζεο, ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα 

αλαγλσξίδεη ην εξέζηζκα σο ζεκαληηθό ή επηβιαβέο θαη δεκηνπξγεί κηα απμεκέλε 

αληαπόθξηζε. Γηα παξάδεηγκα, ε δηεπθόιπλζε δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα κηθξά παηδηά 

λα παξακείλνπλ ελήκεξα γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ ηνπο, όπσο κε λα 

παξαηεξήζνπλ έλα έληνκν θαζώο απηό πξνζγεηώλεηαη ζην δέξκα ηνπο, ελώ παίδνπλ, 

θαη λα ην απσζήζνπλ (Dunn, 1997). Όηαλ απηέο νη δηαδηθαζίεο ηεο ξύζκηζεο 

δηαηαξάζζνληαη, ηόηε ην άηνκν εξκελεύεη ιαλζαζκέλα ηηο αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο 

θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππεξαληίδξαζε ή ηελ ππν-αληίδξαζε ηνπ. 

Σα άηνκα έρνπλ δηαθνξεηηθέο λεπξνινγηθέο νπδνύο θαη σο εθ ηνύηνπ, 

ιακβάλνπλ, εξκελεύνπλ θαη αληαπνθξίλνληαη κε δηαθνξεηηθό βαζκό ζηα εξεζίζκαηα. 

Η ζπκθσλία, σζηόζν, ηεο λεπξνινγηθήο νπδνύ ηνπ αηόκνπ κε ηα εξεζίζκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαζώο ε επεμεξγαζία θαη εξκελεία ησλ 

αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ επεξεάδεη ηηο θαζεκεξηλέο επηινγέο ηνπ αηόκνπ, ηνλ 

ηξόπν νξγάλσζεο, ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ (Baranek, 1999; Dunn, 1997; Dunn, 2001). 

 

2.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά αηζζεηεξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Οη λεπξνεπηζηήκνλεο έρνπλ εληνπίζεη ηηο κνλαδηθέο ηδηόηεηεο θάζε 

αηζζεηεξηαθνύ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν θαζηζηά δπλαηή ηελ ιήςε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ εξεζηζκάησλ (Dunn, 2001). Σν λεπξηθό ζύζηεκα εκπεξηέρεη εθηά 

βαζηθά αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα, ην αθνπζηηθό, ην νπηηθό, ην απηηθό, ην γεπζηηθό, ην 

νζθξεηηθό, ην ηδηνδεθηηθό θαη ην αηζνπζαίν. Καζέλα απ’ απηά επεμεξγάδεηαη 

αληίζηνηρα ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ εηζέξρνληαη από ηνλ ήρν, ηελ 

όξαζε, ηελ αθή, ηε γεύζε, ηελ όζθξεζε, ηελ θίλεζε θαη ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ζην 

ρώξν (Myles et al., 2000). Οη επαηζζεζίεο ζ’ απηά ηα αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα 

επεξεάδνπλ ηε γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη θηλαηζζεηηθή ηνπ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ κε ή 

ρσξίο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (Dunn, 1997). 

Πην αλαιπηηθά, ην αθνπζηηθό ζύζηεκα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

ήρνπο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζρεηηθά κε ηελ έληαζε ηνπο θαη ηελ απόζηαζε ηνπ αηόκνπ 

από ηελ ερεηηθή πεγή (π.ρ. δπλαηόο, απαιόο, πςειόο, ρακειόο ήρνο, θνληηλή – 
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καθξηλή απόζηαζε). Σν απηηθό ζύζηεκα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ πθή, ηελ 

πίεζε θαη ηε ζεξκνθξαζία ησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. ζθιεξό, καιαθό, ήπην, νμύ, δεζηό, 

θξύν) θαη παξέρεη ζην άηνκν ηελ αίζζεζε ηνπ θηλδύλνπ ή ηνπ πόλνπ αλάινγα κε ηα 

εξεζίζκαηα (Myles et al., 2000). Σν νπηηθό ζύζηεκα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηα αληηθείκελα θαη ηα πξόζσπα ηνπ ρώξνπ. Σν γεπζηηθό ζύζηεκα παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα είδε ηεο γεύζεο, όπσο γιπθό, μηλό, αικπξό θ.ά., ελώ ην 

νζθξεηηθό ζύζηεκα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα δηάθνξα είδε ηεο όζθξεζεο, όπσο 

ζάπην, ζηπθό, κπαγηάηηθν, γιπθό, αικπξό θ.ά. 

ύκθσλα κε ηνλ Stock–Kranowitz (1998), εθηόο από ηα πέληε παξαπάλσ 

βαζηθά αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα (ηεο όξαζεο, ηεο αθνήο, ηεο γεύζεο, ηεο όζθξεζεο 

θαη ηεο αθήο) ππάξρνπλ θαη νη «θξπθέο αηζζήζεηο», νη νπνίεο είλαη δύζθνιν ζπρλά λα 

ηηο αληηιεθζεί, λα ηηο παξαηεξήζεη θαη λα ηηο ειέγμεη θαλείο (Καξηαζίδνπ, 2004). Οη 

αηζζήζεηο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζ’ όια όζα ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα καο θαη είλαη 

ππεύζπλεο γηα ηελ εζσηεξηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη ην ηδηνδεθηηθό 

θαη ην αηζνπζαίν ζύζηεκα, θαη καδί κε ην απηηθό ζύζηεκα απνηεινύλ ηα ηξία 

ζσκαηνθεληξηθά αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα (Καξηαζίδνπ, 2004). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηδηνδεθηηθό ζύζηεκα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

ζέζε ηνπ ζώκαηνο ζην ρώξν θαη ζρεηηθά κε ην πώο απηό θηλείηαη (Myles et al., 2000). 

Παξέρεη, δειαδή, πιεξνθνξίεο γηα ην πόζν καθξηά ή θνληά βξίζθεηαη ην άηνκν από 

έλα αληηθείκελν, γηα ην εάλ ην άηνκν είλαη όξζην ή θαζηζηό, εάλ είλαη μαπισκέλν 

κπξνύκπηα ή αλάζθεια ή εάλ ηα παπνύηζηα ηνπ είλαη πνιύ ζθηρηά δεκέλα (Willis, 

2009). 

Σν αηζνπζαίν ζύζηεκα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο από ην έζσ απηί θαη ζρεηίδεηαη 

κε ηελ θίλεζε, ηε βαξύηεηα θαη ηελ ηζνξξνπία (Καξηαζίδνπ, 2004). Παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνπ είλαη ην ζώκα ηνπ αηόκνπ ζην ρώξν θαη επεξεάδεη ηελ 

θίλεζε ηνπ, ηελ ηζνξξνπία ηνπ, ηε βαξύηεηα, ηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο, ηνλ κπτθό ηόλν, 

ηελ πξνζνρή, ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο (Myles et al., 2000). Σν 

ζύζηεκα απηό είλαη, επίζεο, ππεύζπλν γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θεθαιηνύ θαη ηνλ 

νπηηθνθηλεηηθό ζπληνληζκό (Willis, 2009). 
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2.3 Σν κνληέιν ηεο Αηζζεηεξηαθήο Δπεμεξγαζίαο ηεο Dunn 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ εμεηάζεη ηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία ησλ αηόκσλ 

κε βάζε ηα παξαπάλσ εθηά αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα. Ωζηόζν, ε Dunn πξνηείλεη λα 

γίλεηαη ε δηεξεύλεζε ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ηνπ αηόκνπ κε βάζε ηε 

λεπξνινγηθή ηνπ νπδό θαη ηελ ζηξαηεγηθή απηνξξύζκηζεο, πνπ ην ίδην επηιέγεη θαη όρη 

κε βάζε ην αηζζεηήξην ζύζηεκα, ζην νπνίν εηζέξρνληαη νη πιεξνθνξίεο. Ο ιόγνο είλαη 

όηη όηαλ ηα άηνκα αλαδεηνύλ ή λα απνθεύγνπλ εξεζίζκαηα, είλαη πηζαλό λα 

επηδηώμνπλ ή λα απνθύγνπλ ηελ είζνδν από πεξηζζόηεξα από έλα αηζζεηεξηαθά 

ζπζηήκαηα (Dunn, 2001). 

Η λεπξνινγηθή νπδόο (neurological threshold) ή αιιηώο λεπξνινγηθό θαηώθιη 

αλαθέξεηαη ζηελ πνζόηεηα ηνπ εξεζίζκαηνο πνπ απαηηείηαη από ην λεπξηθό ζύζηεκα 

γηα λα εληνπίζεη ην εξέζηζκα θαη λα αληηδξάζεη ζ’ απηό. Η λεπξνινγηθή νπδόο 

δηαθξίλεηαη ζε δπν ζεκεία: ην πςειό θαη ην ρακειό. Όηαλ έλα άηνκν έρεη πςειό 

ζεκείν λεπξνινγηθήο νπδνύ, ηόηε ην ίδην ρξεηάδεηαη πνιιά εξεζίζκαηα γηα 

αληαπόθξηζε θαη ππξνδόηεζε ησλ λεπξώλσλ θαη σο ζπλέπεηα αληαπνθξίλεηαη ζε πνιύ 

ιίγα εξεζίζκαηα. Αληίζεηα, όηαλ έλα άηνκν έρεη ρακειό ζεκείν λεπξνινγηθήο νπδνύ, 

ην ίδην ρξεηάδεηαη ιίγα εξεζίζκαηα γηα λα αληαπνθξηζνύλ νη λεπξώλεο ηνπ ζ’ απηά θαη 

σο ζπλέπεηα αληαπνθξίλεηαη ζε πνιιά εξεζίζκαηα (Dunn, 1997). 

Η ζηξαηεγηθή απηνξξύζκηζεο αλαθέξεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ επηιέγεη ην 

άηνκν γηα λα αληαπνθξηζεί ζην εξέζηζκα θαη δηαθξίλεηαη ζε ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή. 

Όηαλ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμύ λεπξνινγηθήο νπδνύ θαη ζηξαηεγηθήο απηνξξύζκηζεο, 

ην άηνκν κπνξεί είηε λα πξνζπαζεί ππεξβνιηθά γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα εξεζίζκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληήζεη ην πςειό ζεκείν νπδνύ, είηε λα αζθεί ελέξγεηα γηα λα ηα 

απνθύγεη, πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζην ρακειό ζεκείν νπδνύ (Dunn, 1997). 

ύκθσλα κε ην κνληέιν ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ηεο Dunn (1997), από 

ηνλ ζπλδπαζκό ησλ λεπξνινγηθώλ νπδώλ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ απηνξξύζκηζεο 

πξνθύπηνπλ 4 βαζηθά πξόηππα αληηδξάζεσλ ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. Απηά ηα 

πξόηππα αλαθέξνληαη σο «θησρή εγγξαθή» (low registration), «αλαδήηεζε αίζζεζεο» 

(sensory seeking), «αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία» (sensory sensitivity) θαη «αίζζεζε 

απνθπγήο» (sensory avoiding). Η έξεπλα ησλ Brown θαη ζπλεξγαηώλ (2001) θαηέδεημε 

όηη θαη ζηνπο ελήιηθεο παξνπζηάδνληαη πξόηππα αληηδξάζεσλ παξόκνηα κ’ απηά πνπ 

πξνηείλεη ην κνληέιν ηεο Dunn. Δπίζεο, αξθεηέο έξεπλεο ζε παηδηά κε απηηζκό έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα πξόηππα αληίδξαζεο (Brown, Leo & Austin, 2008; 

Reynolds, Bendixen, & Lane, 2011). 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπλδπαζκνί ηνπ θάζε πξνηύπνπ 

αληηδξάζεσο. 

 

 ηξαηεγηθή Απηνξξύζκηζεο 

Νεπξνινγηθή Οπδόο Παζεηηθή Δλεξγεηηθή 

Τςειή Φησρή Δγγξαθή Αλαδήηεζε Αίζζεζεο 

Υακειή Αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία Αίζζεζε Απνθπγήο 

 

Πίλαθαο 1. Σα ηέζζεξα βαζηθά πξόηππα αληηδξάζεσο ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα (Dunn, 

1997). 

 

Πην αλαιπηηθά, ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο θηωρήο εγγξαθήο  

έρνπλ πςειό ζεκείν λεπξνινγηθήο νπδνύ θαη ε ζηξαηεγηθή απηνξξύζκηζεο ηνπο 

βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κ’ απηό, επηιέγνληαο κηα παζεηηθή ζηξαηεγηθή. Σα άηνκα 

έρνπλ ρακειά επίπεδα ελέξγεηαο, δείρλνπλ αδηάθνξα ή θνπξαζκέλα θαη απνζύξνληαη 

εύθνια, θαζώο κπνξεί λα κελ έρνπλ επαξθή λεπξηθή ελεξγνπνίεζε γηα λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε εξεζίζκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο. 

Σα ίδηα ρξεηάδνληαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά εξεζίζκαηα γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

κηα δξαζηεξηόηεηα θαη έλαο ηξόπνο λα απμεζνύλ νη πηζαλόηεηεο λα έξζνπλ ζε επαθή 

κε εξεζίζκαηα είλαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε επαλαιακβαλόκελν παηρλίδη ξνπηίλαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε κηα εξγαζία ξνπηίλαο νη εθπαηδεπηηθνί/θξνληηζηέο κπνξνύλ λα 

αιιάμνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο αγαπεκέλνπ γηα ην παηδί αληηθείκελνπ, όπσο ην 

βάξνο ή ην ρξώκα ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα έξζεη ην παηδί ζε επαθή κε λέα εξεζίζκαηα. 

Όζν πην πνιιά εξεζίζκαηα παξέρνληαη ζην παηδί, ηόζν απμάλνληαη νη επθαηξίεο θαη νη 

πηζαλόηεηεο γηα ην παηδί λα ζπλαληήζεη ην ζεκείν ηεο λεπξνινγηθήο ηνπ νπδνύ θαη λα 

βειηηώζεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ (Dunn, 1997). 

ηελ θαηεγνξία ηεο αλαδήηεζεο αίζζεζεο, ηα άηνκα έρνπλ πςειό ζεκείν 

λεπξνινγηθήο νπδνύ θαη ε ζηξαηεγηθή απηνξξύζκηζεο ηνπο βξίζθεηαη ζε αζπκθσλία 

κ’ απηήλ, παξνπζηάδνληαο κηα ελεξγεηηθή ζηξαηεγηθή απηνξξύζκηζεο. Σα ίδηα 

παξνπζηάδνπλ επεξεζηζηόηεηα θαη αλαδεηνύλ ζπλερώο εξεζίζκαηα από ην πεξηβάιινλ. 

Σα παηδηά απηήο ηεο θαηεγνξίαο εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο γηα λα εκπινπηίζνπλ 

ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη, αλαδεηώληαο πνιπαηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ζε θάζε 

ηνπο δξαζηεξηόηεηα. Κάλνπλ ζπλερώο ζόξπβν, είλαη λεπξηθά, αγγίδνπλ ηα πάληα 

(αληηθείκελα θαη αλζξώπνπο), απνιακβάλνπλ λα πεδνύλ, λα ζθαξθαιώλνπλ, λα 
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πεξηζηξέθνληαη, λα θξεκηνύληαη από αληηθείκελα θαη ζπρλά καζάλε πξάγκαηα (Dunn, 

2001). 

Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί/θξνληηζηέο εξγάδνληαη κε έλα παηδί απηνύ ηνπ ηύπνπ, 

πνπ αλαδεηεί ζπλερώο αίζζεζε, ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπλ πνιύ πξνζεθηηθά ην παηδί 

γηα λα βξνπλ πνηεο αηζζήζεηο αλαδεηεί πην ζπρλά. Έπεηηα, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπλ  

ζην πξόγξακκα ηνπ, ζε θαζεκεξηλή βάζε, ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηόηεηεο, π.ρ. 

αθνπζηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην παηδί αλαδεηά δηαξθώο θίλεζε, κπνξνύλ λα 

δηαζθνξπίζνπλ ζε δηάθνξα κέξε ηνπ δσκαηίνπ ηα είδε ξνπρηζκνύ ηνπ θαη λα ηνπ 

δεηήζνπλ λα ηα καδέςεη, πξνθεηκέλνπ λα εηνηκαζηεί γηα ηελ εκέξα. Μ’ απηόλ ηνλ 

ηξόπν ζα απνθηήζεη πεξηζζόηεξε θίλεζε θαη ζα ην βνεζήζνπλ λα απνθηήζεη ηελ 

αηζζεηεξηαθή εηζξνή πνπ επηζπκεί θαη ρξεηάδεηαη (Dunn, 1997). 

Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο αηζζεηεξηαθήο επαηζζεζίαο 

παξνπζηάδνπλ ρακειό ζεκείν λεπξνινγηθήο νπδνύ θαη παζεηηθή ζηξαηεγηθή 

απηνξξύζκηζεο. Σα άηνκα απηά κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζζνύλ, είηε σο ππεξθηλεηηθά, 

ππεξεπαίζζεηα, πξνθιεηηθά θαη αλαζηαησκέλα, είηε σο απνζηαζηνπνηεκέλα, 

πξνζεθηηθά θαη θνβηζκέλα. Σα άηνκα απηά απνζπώληαη εύθνια από θηλήζεηο, ήρνπο ή 

κπξσδηέο θαη παξαηεξνύλ ηηο πθέο ησλ ηξνθίκσλ, ηηο ζεξκνθξαζίεο θαη ηηο γεύζεηο πην 

γξήγνξα από άιινπο. Μπνξεί, επίζεο, λα ελνρινύληαη από ηηο εηηθέηεο ξνπρηζκνύ 

ή/θαη από ζπγθεθξηκέλεο πθαζκάηηλεο πθέο. Γπζθνιεύνληαη λα παξακείλνπλ ζε κηα 

δξαζηεξηόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ηελ νινθιεξώζνπλ θαη λα κάζνπλ κέζσ ησλ 

εκπεηξηώλ ηνπο. Η πξνζνρή ηνπο θαηεπζύλεηαη από κηα εξγαζία ζηελ επόκελε ρσξίο 

λα ππάξρεη ζύλδεζε κεηαμύ ηνπο, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ηειεπηαίν εξέζηζκα 

(Dunn, 2001). 

’ απηά ηα παηδηά, αξρηθά, ζα πξέπεη λα εληνπηζηνύλ ηα αηζζεηεξηαθά 

ζπζηήκαηα πνπ επλννύλ ηε δηέγεξζε θαη ηα αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα πνπ δελ ηελ 

επλννύλ. Γηα παξάδεηγκα, ζ’ έλα παηδί πνπ έρεη απηηθή επαηζζεζία, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε αγγίγκαηα ζηαζεξήο πίεζεο παξά απαιήο πίεζεο, γηαηί ηα πξώηα 

κεηώλνπλ ηελ πηζαλόηεηα γεληθόηεξεο δηέγεξζεο. Όζν απνθεύγνληαη νη δηεγέξζεηο, 

ηόζεο πεξηζζόηεξεο είλαη νη πηζαλόηεηεο λα νινθιεξώζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο 

θαη λα κάζνπλ κέζα από απηέο (Dunn, 1997). 

ηελ θαηεγνξία ηεο αίζζεζεο απνθπγήο, ηα άηνκα εκθαλίδνπλ ρακειό ζεκείν 

λεπξνινγηθήο νπδνύ θαη ελεξγεηηθή ζηξαηεγηθή απηνξξύζκηζεο. Σα άηνκα έρνπλ 

εκκνλέο ζε ηειεηνπξγίεο θαη ξνπηίλεο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη πξόζπκα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε λέεο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα αληηδξνύλ κε απόζπξζε ή κε  εθξήμεηο 
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ζε πηζαλέο αιιαγέο. Σα άηνκα απηά κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζζνύλ , είηε σο 

πεηζκαηάξηθα, θαζώο ζέινπλ λα ειέγρνπλ ηα εξεζίζκαηα θαη πξνηηκνύλ ηελ 

επαλαιακβαλόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ξνπηίλα, είηε σο απξόζεθηα θαη αλήζπρα, 

θαζώο απηά κπνξεί λα εκθαλίδνπλ πεξηζζόηεξε απξνζεμία θαη αλεζπρία ζε νξηζκέλα 

εξεζίζκαηα θαη λα παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα πην κνλαρηθέο δξαζηεξηόηεηεο.  

Σα παηδηά απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη πνιύ πηζαλόλ λα αλαπηύζζνπλ 

ηειεηνπξγίεο θαη εκκνλέο θαηά ηελ εθηέιεζε θαζεκεξηλώλ θαζεθόλησλ , πξνθεηκέλνπ 

λα κεηώζνπλ ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. Γη’ απηό ην ιόγν, πξέπεη λα δηαηεξνύληαη 

νη νηθείεο θαη απνδεθηέο ξνπηίλεο ηνπ παηδηνύ θαη λα κεηώλνληαη ηα απξόβιεπηα 

εξεζίζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Η δηαθνπή ηεο ηειεηνπξγίαο από 

ηελ κεξηά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ/θξνληηζηή κπνξεί λα επηθέξεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ή 

απνθπγή. Ωζηόζν, κέζα ζ’ απηέο ηηο ηειεηνπξγίεο ησλ παηδηώλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί/θξνληηζηέο κπνξνύλ λα πξνζζέζνπλ λέα εξεζίζκαηα ζε ζπλδπαζκό κε 

ηα νηθεία ηνπο εξεζίζκαηα. Μ’ απηό ηνλ ηξόπν, ην παηδί ζα κπνξέζεη λα ελζσκαηώζεη 

ην λέν εξέζηζκα ζην δηθό ηνπ άλεην θαη νηθείν κνηίβν. Γηα ηα πξνθιεηηθά παηδηά ζα 

πξέπεη λα απνθεύγνληαη νη δηακάρεο, γηαηί κπνξεί λα επηθέξεη πεξηζζόηεξε απόζπξζε 

θαη απνθπγή. Γηα ηα πην κνλαρηθά παηδηά, ρξεηάδεηαη ζσζηή αμηνιόγεζε ησλ 

ηειεηνπξγηθώλ ηνπο θαη ζπλδπαζκόο ησλ αλαγθώλ ηνπ κ’ απηέο (Dunn, 1997). 

Σα πξόηππα αληηδξάζεσο ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκα γηα λα θαηαλνήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί/θξνληηζηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

παηδηώλ κε δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία. Δπίζεο, ηνπο πξνζθέξνπλ 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ηξόπνπο λα θαιύςνπλ ηηο 

αηζζεηεξηαθέο αλάγθεο απηώλ ησλ παηδηώλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί κε θησρή 

εγγξαθή θαίλεηαη λα κελ παξαηεξεί ηη ζπκβαίλεη ζην δσκάηην, ελώ έλα παηδί πνπ 

απνθεύγεη ηελ αίζζεζε, παξαηεξεί ηηο ζπλζήθεο ηνπ δσκαηίνπ θαη απνζύξεηαη απ’ 

απηέο. ηελ παξέκβαζε γηα έλα παηδί κε θησρή εγγξαθή νη εθπαηδεπηηθνί/θξνληηζηέο 

πξέπεη λα επηδηώμνπλ λα ζπλαληήζεη ην παηδί ην πςειό ζεκείν λεπξνινγηθήο νπδνύ, 

ελώ ζην παηδί κε αίζζεζε απνθπγήο πξέπεη λα ζεβαζηνύλ ηελ αλάγθε ηνπ λα κελ 

έξρεηαη ζε επαθή κε πνιιά εξεζίζκαηα. Δάλ νη εθπαηδεπηηθνί/θξνληηζηέο ζρεδηάζνπλ 

έλα πξόγξακκα γηα θησρή εγγξαθή, ελώ ην παηδί είλαη ζηνλ ηύπν αίζζεζεο απνθπγήο, 

ζα ζρεδηάζνπλ έλα πξόγξακκα κε έληνλα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα θαη ην παηδί ζα 

νδεγεζεί ζε κεγαιύηεξε απόζπξζε (Dunn, 1997). ’ απηέο ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο, 

σζηόζν, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη άιινη παξάγνληεο, όπσο ε έληαζε θαη ν 
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ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο ηνπ παηδηνύ, ν ξπζκόο αλάθακςεο απ’ απηήλ θαη ε γεληθή 

ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ (Dunn, 1997). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη, ζύκθσλα κε ηελ Dunn (1999), νη 

δείθηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ελδεηθηηθέο πξνζεγγίζεηο παξέκβαζεο αλά πξόηππν 

αληηδξάζεσο ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. 

 

Πξόηππν 

αληηδξάζεσο 
Γείθηεο ζπκπεξηθνξάο Πξνζέγγηζε παξέκβαζεο 

Φηωρή 

εγγξαθή 

Αδηάθνξν 

Βξαδύηεηα 

Απνηξαβεγκέλν 

πλερώο θνπξαζκέλν 

Απαζέο 

Απνξξνθεκέλν 

Φξνληίδνπκε όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο λα 

ζπγθεληξώλνπλ όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξεο αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο, 

ώζηε ην παηδί λα αληαπνθξηζεί ζε 

πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα. 

Αλαδήηεζε 

αίζζεζεο 

Δλεξγεηηθό 

Μόληκα ελαζρνινύκελν 

πλερήο θίλεζε 

Γηεγεξκέλν 

Πξνσζνύκε επηπξόζζεηα εηζεξρόκελα 

εξεζίζκαηα ζηηο ξνπηίλεο ηνπ παηδηνύ, ώζηε 

ην παηδί λα απνθηήζεη ηελ αηζζεηεξηαθή 

εηζξνή πνπ επηζπκεί θαη ρξεηάδεηαη. 

Αηζζεηεξηαθή 

επαηζζεζία  

Γηαζπαζκέλν 

Τπεξθηλεηηθό 

Πξνσζνύκε ζην παηδί θαηάιιειεο 

αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο, ώζηε λα 

απνθεπρζνύλ νη δηεγέξζεηο ηνπ παηδηνύ θαη 

λα κπνξέζεη λα νινθιεξώζεη κηα 

δξαζηεξηόηεηα. 

Αίζζεζε 

απνθπγήο 

Αληηζηέθεηαη ζηελ αιιαγή 

Δμαξηώκελν ζε ζηαζεξέο 

ηειεηνπξγίεο 

εβόκαζηε ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ λα κελ 

έξζεη ζε επαθή κε κε νηθεία εξεζίζκαηα, 

αιιά ζηαδηαθά δηεπξύλνπκε ηηο 

αηζζεηεξηαθέο ηνπ εκπεηξίεο κέζα από ηηο 

απνδεθηέο γηα ην παηδί ηειεηνπξγίεο. 

 

Πίλαθαο 2. Γείθηεο ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζέγγηζε παξέκβαζεο αλά πξόηππν αληηδξάζεσο 

(Dunn, 1999). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΑΤΣΗΜΟ 

 

3.1 Αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία ζηνλ απηηζκό 

Σα άηνκα κε απηηζκό επεμεξγάδνληαη ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο ρσξίο αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο θαη ζπρλά εκθαλίδνπλ δηαηαξαρή αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο (Kientz & 

Dunn, 1997; Peeters, 2000; Brown et al., 2001; Willis, 2009). Δλώ ηα παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα εληνπίδνπλ ην λόεκα ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ 

γεγνλόησλ θαη ησλ αλζξώπσλ κέζσ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνζιακβάλνπλ από ην 

πεξηβάιινλ ηνπο, ηα παηδηά κε απηηζκό αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζ’ 

απηόλ ηνλ ηνκέα (Peeters, 2000). 

Σα άηνκα κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ πνηθίιεο δπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηώλ – εξεζηζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο πέληε αηζζήζεηο (όξαζε, αθνή, 

αθή, γεύζε θαη όζθξεζε) θαη ην αηζνπζαίν θαη ηδηνδεθηηθό ζύζηεκα. Μπνξεί λα 

εκθαλίδνπλ ππεξεπαηζζεζία ή ππν-επαηζζεζία ζηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

λα κελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ κε επηηπρία ζηελ επεμεξγαζία θαη εξκελεία ησλ 

πιεξνθνξηώλ, κε απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε κε ηππηθώλ θαη ζηεξεόηππσλ 

ζπκπεξηθνξώλ θαη ηε δηαθνπή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (Ben-Arieh & Miller, 2009). 

Οξηζκέλεο ζηεξεόηππεο ζπκπεξηθνξέο θαη αζπλήζηζηα ελδηαθέξνληα κπνξεί λα 

νθείινληαη ζηελ ππεξ- ή ππν-δηέγεξζε ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα θαη εθδειώλνληαη 

κε έληνλεο αληηδξάζεηο δπζαξέζθεηαο ή επραξίζηεζεο, όπσο γηα παξάδεηγκα: 

δπζθνξία ή επθνξία ζε έληνλνπο ήρνπο, έληνλν θσηηζκό, ζπγθεθξηκέλεο νζκέο θαη 

πθέο θαγεηώλ, επαθή κε αληηθείκελα πνπ θηλνύληαη, αδηαθνξία γηα ηνλ πόλν, ηε δέζηε 

θαη ην θξύν (APA, 2013). Οη αηζζεηεξηαθέο επαηζζεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

παηδηά κε απηηζκό, όπσο επαηζζεζία ζην ζόξπβν, ππεξεπηιεθηηθόηεηα ζην άγγηγκα θαη 

δπζθνιίεο ζην ξπζκό, επεξεάδνπλ ηελ κάζεζε, ηελ επηθνηλσλία, ηηο θνηλσληθέο 

ηθαλόηεηεο θαη ζπρλά δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, θαζώο δπζθνιεύνληαη 

λα νξγαλώζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρνληαη από ην 

πεξηβάιινλ ηνπο (Grandin, 2005). Δπίζεο, ε ππεξεπαηζζεζία ζηα αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηα άηνκα κε απηηζκό ππεξδηέγεξζε, άγρνο, 

πξνβιήκαηα ζηελ πξνζνρή, απνδηνξγάλσζε ζπκπεξηθνξάο θαη έιιεηςε 

πξνζαξκνζηηθόηεηαο, ελώ ε ππν-επαηζζεζία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππνδηέγεξζε, 

κεησκέλε επίγλσζε ησλ εξεζηζκάησλ θαη έιιεηςε θηλήηξνπ γηα θνηλσληθνπνίεζε 

(Schoen, Miller, Brett-Green & Nielsen, 2009). 
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3.2 Αηζζεηεξηαθέο επαηζζεζίεο ζηνλ απηηζκό 

ηε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ, νη κε ηππηθέο αηζζεηεξηαθέο 

ζπκπεξηθνξέο πεξηιακβάλνληαη ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM – V ζηελ 

επξύηεξε θαηεγνξία ησλ επαλαιακβαλόκελσλ ζηεξεόηππσλ ζπκπεξηθνξώλ θαη 

ελδηαθεξόλησλ (APA, 2013). Σα άηνκα κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζε 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, ηα ζπκπηώκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη, είηε κε ηελ 

κνξθή ππν-επαηζζεζίαο, είηε κε ηελ κνξθή ππεξεπαηζζεζίαο θαη δηαθέξνπλ από 

άηνκν ζε άηνκν (Dunn, 2001; Baranek, 2002; Willis, 2009; πξηνπνύινπ, 2016). Σα 

άηνκα κε απηηζκό, επίζεο, κπνξεί λα εκθαλίδνπλ αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε έλα ή πεξηζζόηεξα αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα (Willis, 2009). 

Μεξηθά άηνκα κε απηηζκό αληηδξνύλ εμαηξεηηθά έληνλα ζε νπηηθά, απηηθά ή 

αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, γηα παξάδεηγκα ππεξαληηδξνύλ ζε έληνλνπο ήρνπο, έληνλν 

θσηηζκό ή ληώζνπλ δπζθνξία ζε ζσκαηηθή επαθή ή ζπγθεθξηκέλεο πθέο ξνύρσλ θαη 

γεύζεσλ, ελώ άιια άηνκα παξνπζηάδνπλ κηα έληνλε επραξίζηεζε πξνο απηά, όπσο γηα 

παξάδεηγκα κε ην λα αλαδεηνύλ επίκνλα ζπγθεθξηκέλνπο ήρνπο ή λα εκθαλίδνπλ 

εκκνλέο γηα γπαιηζηεξά αληηθείκελα (Peeters, 2000). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 

κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, όζνλ αθνξά ηηο αηζζήζεηο ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ην αθνπζηηθό ηνπο ζύζηεκα, ηα άηνκα απηά κπνξεί λα 

παξνπζηάδνπλ ππεξεπαηζζεζία ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα θαη κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ 

ηηο εμήο ζπκπεξηθνξέο: λα θαιύςνπλ ηα απηηά ηνπο ζε ήπηνπο ήρνπο, λα έρνπλ 

κεησκέλε ηθαλόηεηα πξνζαλαηνιηζκνύ ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, λα αληηδξνύλ 

πεξίεξγα ή λα ληώζνπλ δπζθνξία ζε δηαθνξεηηθά αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, λα 

αδηαθνξνύλ ζην θάιεζκα ηνπ νλόκαηνο ηνπο, αιιά λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ήρνπο (πξηνπνύινπ, 2016). Μπνξεί, επίζεο, λα παξνπζηάδνπλ ππν-

επαηζζεζία ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα θαη κπνξεί λα εκθαλίδνπλ ηηο εμήο 

ζπκπεξηθνξέο: λα κηιάλε ή λα ηξαγνπδάλε πνιύ δπλαηά, λα ληώζνπλ επραξίζηεζε ζην 

άθνπζκα μαθληθώλ θαη δπλαηώλ ήρσλ/ζνξύβσλ θαη λα παίδνπλ πάληα κε παηρλίδηα πνπ 

παξάγνπλ δπλαηνύο ήρνπο (Wiggins, Robins, Bakeman & Adamson, 2009; Willis, 

2009; Talay-Ongan & Wood, 2010). 

Όζνλ αθνξά ηελ αίζζεζε ηεο όξαζεο, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ππεξεπαηζζεζία 

ζε νπηηθά εξεζίζκαηα θαη λα θαιύπηνπλ ηα κάηηα ηνπο όηαλ ππάξρεη έληνλνο 

θσηηζκόο, λα ληώζνπλ δπζθνξία ζηνλ έληνλν θσηηζκό θαη λα εθδειώλνπλ θόβν θαη 

αλεζπρία ζε πεξίπησζε ελαιιαγώλ ζην θσηηζκό. Σα άηνκα κε ππν-επαηζζεζία ζηα 

νπηηθά εξεζίζκαηα ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ ηηο εμήο αληηδξάζεηο: αζπλήζηζηε 
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αδηαθνξία ζε έληνλα θώηα, εκκνλή γηα έληνλν θσηηζκό θαη πξνζθόιιεζε ζε θσηεηλά 

ζεκεία (Willis, 2009; Talay-Ongan & Wood, 2010; πξηνπνύινπ, 2016). Δπίζεο, όζνλ 

αθνξά ην απηηθό ζύζηεκα, κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ είηε ππεξεπαηζζεζία ζε 

εξεζίζκαηα, όπσο δπζθνξία όηαλ ηνπο αγγίδνπλ άιινη, όηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ην 

λεξό ή κε ζπγθεθξηκέλεο πθέο ξνύρσλ, είηε ππν-επαηζζεζία όπσο λα πέθηνπλ πάλσ ζε 

αληηθείκελα θαη αλζξώπνπο, λα αδηαθνξνύλ ζην άγγηγκα ησλ άιισλ θαη λα 

παξνπζηάδνπλ αδηαθνξία ζηνλ πόλν, ηελ πςειή ή ρακειή ζεξκνθξαζία (Willis, 2009; 

Talay-Ongan & Wood, 2010; πξηνπνύινπ, 2016). 

Όζνλ αθνξά ηηο αηζζήζεηο ηεο όζθξεζεο θαη ηεο γεύζεο, παξνπζηάδνπλ ηηο εμήο 

κε ηππηθέο ζπκπεξηθνξέο ιόγσ ππεξεπαηζζεζίαο ζε ηέηνηνπ είδνπο εξεζίζκαηα: 

επαηζζεζία ζε θνηλέο κπξσδηέο (θαγεηά, αξώκαηα, απνξξππαληηθά), εκκνλή ζε 

ζπγθεθξηκέλεο γεύζεηο θαη θαηαλάισζε θαγεηώλ ζπγθεθξηκέλσλ πθώλ θαη 

ζεξκνθξαζηώλ (Wiggins et al., 2009; πξηνπνύινπ, 2016). Δλώ ηα άηνκα κε ππν-

επαηζζεζία ζε ηέηνηνπ είδνπο εξεζίζκαηα ζπρλά αγλννύλ δπζάξεζηεο νζκέο, κπξίδνπλ 

ή γιείθνπλ εζθεκκέλα αληηθείκελα ή άιινπο θαη πξνηηκνύλ έληνλα ζε γεύζε θαγεηά 

(Willis, 2009). 

Όζνλ αθνξά ην αηζνπζαίν θαη ηδηνδεθηηθό ζύζηεκα, δειαδή ηελ αλάπηπμε ηεο 

θηλεηηθόηεηαο ηνπο, ηα άηνκα κε απηηζκό ζπρλά παξνπζηάδνπλ θηλεηηθή αδεμηόηεηα, 

δπζθνιίεο ζηελ ηζνξξνπία θαη ην ζπγρξνληζκέλν βάδηζκα, δπζθνιίεο ζηελ ιεπηή θαη 

αδξή ηνπο θηλεηηθόηεηα, ζύγρπζε ρσξηθώλ ελλνηώλ, όπσο δεμηά – αξηζηεξά, κπξνο –

πίζω, πάλω – θάηω θαη δπζθνιία κίκεζεο ζύλζεησλ θηλήζεσλ (πξηνπνύινπ, 2016). 

ηα άηνκα κε ππεξεπαηζζεζία δελ ηνπο αξέζεη λα θηλνύληαη, λα ρνξεύνπλ θαη θαίλεηαη 

ζπρλά λα κελ έρνπλ ηζνξξνπία, ελώ ηα άηνκα κε ππν-επαηζζεζία απνιακβάλνπλ θάζε 

είδνο θίλεζεο, κε ην λα θάλνπλ ζηεξεόηππεο θαη επίκνλεο θηλήζεηο κε ηα ρέξηα ηνπο, 

όπσο λα ρηππνύλ ειαθξώο ηα ρέξηα ηνπο, κε ην λα ιηθλίδνληαη κπξνο πίζσ ζηελ 

θαξέθια ή λα ιηθλίδνπλ ην ζώκαηα ηνπο, κε ην λα πεδνύλ ζπλερώο ή λα πεξπαηνύλ 

ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ ηνπο (Willis, 2009). 

Άιιεο κε ηππηθέο ζπκπεξηθνξέο παηδηώλ κε απηηζκό, νη νπνίεο κπνξεί λα 

νθείινληαη ζε αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο είλαη νη απηνηξαπκαηηζκνί, όπσο ην δάγθσκα 

ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο ηνπο ή ην μύζηκν ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (Grandin, 

2005). Πνιιά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηδηόξξπζκεο αληηδξάζεηο θαη 

επαλαιακβαλόκελεο ζηεξεόηππεο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό είλαη ζπρλά 

απνηέιεζκα ππεξδηέγεξζεο ή ππν-δηέγεξζεο ζε θάπνην εξέζηζκα θαη ζπκβαίλνπλ γηα 

ηελ κείσζε ηεο ππεξθόξησζεο. Οη απηνηξαπκαηηζκνί, ε επηζεηηθόηεηα, ηα 



 

[25] 

 

μεζπάζκαηα ζπκνύ θαη άιια πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα δεκηνπξγνύληαη 

πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα εθδειώζνπλ ην θόβν ή ηε ζύγρπζε ηνπο ζηελ επεμεξγαζία 

θάπνησλ αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ (Jordan & Powell, 1995). 

 

3.3 Αμηνιόγεζε ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πνιιά παηδηά κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο 

ζηε ξύζκηζε θαη επεμεξγαζία ησλ αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ θαη επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο, ε θνηλσληθή ηνπο δσή θαη ε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. Γη’ απηό ην ιόγν, ε αμηνιόγεζε ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ησλ 

παηδηώλ κε απηηζκό θαζίζηαηαη εμίζνπ ζεκαληηθή όζν θαη ε θνηλσληθή, 

επηθνηλσληαθή, πξνζαξκνζηηθή, θηλεηηθή θαη γλσζηηθή ηνπο αμηνιόγεζε (Tomchek et 

al., 2014). 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό, 

νη εθπαηδεπηηθνί θαη θξνληηζηέο ρξεζηκνπνηνύλ κηα πιεζώξα εξγαιείσλ, όπσο 

ζηαζκηζκέλα θξηηήξηα, θιίκαθεο παξαηήξεζεο, άκεζε παξαηήξεζε θαη ζπλεληεύμεηο  

γνλέσλ (Wing & Gould, 1979; Dunn, 1994; Brown & Dunn, 2002). Ωζηόζν, ειάρηζηα 

είλαη απηά ηα ζηαζκηζκέλα εξγαιεία, ηα νπνία αμηνινγνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηελ 

αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, όπσο ην Sensory Profile Test ηεο Dunn (Dunn, 2001). 

Η αμηνιόγεζε ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο παξέρεη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απνθξίζεηο θαη πξνζαξκνγέο ηνπ αηόκνπ ζηα δηάθνξα 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. Γηαθαίλνληαη ηα αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ην 

παηδί εκθαλίδεη επαηζζεζίεο θαη νη αηζζεηεξηαθέο εηζξνέο, νη νπνίεο είλαη πην εύθνια 

δηαρεηξήζηκεο γηα ην ίδην. Μ’ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, νη γνλείο ηνπ παηδηνύ κπνξνύλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίνλ ην παηδί ηνπο εξκελεύεη ηνλ θόζκν θαη 

επεμεξγάδεηαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Δπίζεο, κπνξνύλ λα πξνβνύλ ζε θαηάιιειεο 

πξνζαξκνγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, εληζρύνληαο ηηο ζεηηθέο απνθξίζεηο θαη κεηώλνληαο 

ηηο κε ηππηθέο αηζζεηεξηαθέο ζπκπεξηθνξέο, πξνθεηκέλνπ ην παηδί ηνπο λα γίλεη πην 

ιεηηνπξγηθό (Dunn, 2001). 

Σέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο/θξνληηζηέο ηνπ παηδηνύ, θαζώο νη ίδηνη κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο παξεκβάζεηο, δεκηνπξγώληαο αηζζεηεξηαθά θαηάιιειεο ξνπηίλεο 

θαη παξέρνληαο ζσζηή θαζνδήγεζε ζην παηδί, πξνθεηκέλνπ ην ίδην λα κπνξεί λα 

δηαρεηξηζζεί θαη λα επσθειεζεί από ηηο δηάθνξεο εηζξνέο ησλ αηζζεηεξηαθώλ 

εξεζηζκάησλ. Υσξίο ηηο πιεξνθνξίεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, ν 
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εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ξνπηίλα, ε νπνία λα είλαη ππεξθνξησκέλε 

από εξεζίζκαηα ή ιηηή πξνο απηά, δπζρεξαίλνληαο ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνύ θαη 

επεξεάδνληαο ηε κάζεζε ηνπ (Dunn, 2001). 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε πόζν ζεκαληηθό θαη 

απαξαίηεην είλαη έλα πιήξεο αηζζεηεξηαθό ηζηνξηθό ηνπ παηδηνύ, πξηλ από θάζε είδνπο 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε θαη θξνληίδα ηνπ παηδηνύ (Καιύβα, 2005). Δπνκέλσο, ε 

αμηνιόγεζε ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ηνπ παηδηνύ απνηειεί αλαπόζπαζην 

θνκκάηη ηεο αξρηθήο ηνπ αμηνιόγεζεο (Ben-Arieh & Miller, 2009). πλήζσο ζηα 

άηνκα κε απηηζκό νη πιεξνθνξίεο απηέο ζπιιέγνληαη από ηνπο γνλείο ή ηνπο 

θξνληηζηέο ηνπ παηδηνύ κέζσ ζπλέληεπμεο, ελώ θάπνηα άηνκα πςειήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο είλαη ηθαλά λα εμεγήζνπλ ηηο αηζζεηεξηαθέο ηνπο επαηζζεζίεο θαη λα 

πξνηείλνπλ θάπνηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο (Grandin, 2005). Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη κεξηθά εξγαιεία αμηνιόγεζεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο.  

Σν Sensory Profile Test (SPT), ην νπνίν ζρεδηάζηεθε από ηελ Dunn ην 1994, 

είλαη έλα εξγαιείν, ην νπνίν αμηνινγεί εμ’ νινθιήξνπ ηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία 

παηδηώλ, ειηθίαο 3 έσο 10 εηώλ (Dunn, 1994). Πξόθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιόγην 125 

εξσηήζεσλ, ζην νπνίν ν γνλέαο ή ν θξνληηζηήο ηνπ παηδηνύ θαιείηαη λα αμηνινγήζεη 

ηε ζπρλόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξώλ ηνπ παηδηνύ ζε κηα πιεζώξα 

αηζζεηεξηαθώλ εκπεηξηώλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Η ζπρλόηεηα ηεο πεξηγξαθόκελεο 

ζπκπεξηθνξάο αμηνινγείηαη κε πεληαβάκζηα θιίκαθα ηύπνπ Likert, όπνπ ην 1 

αληηζηνηρεί ζην «πάληα» θαη ην 5 ζην «πνηέ» (Ermer & Dunn, 1998). Με ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν κειεηάηαη ην πόζν ιεηηνπξγηθό κπνξεί λα είλαη ην άηνκν ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπ (Ben-Arieh & Miller, 2009). 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν θαηεγνξηνπνηείηαη ζε 3 ελόηεηεο κε επηκέξνπο 

ηνκείο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξώηε ελόηεηα είλαη ε αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, ε νπνία 

δηαθξίλεηαη ζε αθνπζηηθή, νπηηθή, αηζνπζαία (θηλεηηθή), απηηθή, πνιπαηζζεηεξηαθή 

θαη ζηνκαηναηζζεηεξηαθή (γεπζηηθή). Η δεύηεξε ελόηεηα είλαη ε ξύζκηζε, όπνπ 

δηαθξίλνληαη νη εμήο ηνκείο: αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε αληνρή/ 

ηόλν (δηαδηθαζία ηζνξξνπίαο), ξύζκηζε ζρεηηδόκελε κε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ 

θίλεζε, ξύζκηζε θίλεζεο πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο, ξύζκηζε 

αηζζεηεξηαθήο εηζξνήο γηα λα επηηύρεη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη ξύζκηζε 

νπηηθήο εηζξνήο γηα λα επηηύρεη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη επίπεδν 

δξαζηεξηόηεηαο. Η ηειεπηαία ελόηεηα, ε νπνία είλαη νη ζπκπεξηθνξηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, δηαθξίλεηαη ζε 3 ηνκείο: ζπλαηζζεκαηηθέο/θνηλσληθέο 
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αληηδξάζεηο, ζπκπεξηθνξηθά απνηειέζκαηα ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο θαη 

ζέκαηα πνπ ππνδειώλνπλ νπδό αληίδξαζεο (θηλεηνπνίεζε γηα αληίδξαζε) (Καηζηάλα, 

2015). 

Σν Short Sensory Profile Test (SSPT) απνηειεί κηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

Sensory Profile Test, ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ εξσηήζεσλ ηνπ δεύηεξνπ. Σν SSPT 

απνηειείηαη από 38 εξσηήζεηο, ηηο νπνίεο απαληνύλ νη γνλείο ή θξνληηζηέο ησλ παηδηώλ 

θαη θαηεγνξηνπνηείηαη ζηνπο 7 εμήο ηνκείο: απηηθή επαηζζεζία, γεπζηηθή/νζθξεηηθή 

επαηζζεζία, αηζνπζαία επαηζζεζία (θηλεηηθή), ππν-επαηζζεζία/αλαδήηεζε αίζζεζεο, 

αθνπζηηθή επεμεξγαζία, ρακειή αληνρή/ηόλνο θαη νπηηθή/αθνπζηηθή επαηζζεζία 

(Tomchek et al., 2014).  

Δπηπιένλ, από ην Sensory Profile Test πξνέθπςε ην Infant/Toddler Sensory 

Profile, ην νπνίν απνηειείηαη από 81 εξσηήζεηο θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο γνλείο 

ησλ βξεθώλ/λεπίσλ (Dunn & Daniels, 2002). Σo Adolescent/ Adult Sensory Profile 

απνηειεί, επίζεο, πξνέθηαζε ηνπ Sensory Profile Test θαη απεπζύλεηαη ζε εθήβνπο θαη 

ελήιηθεο (Brown & Dunn, 2002). Σν εξγαιείν απηό ζπκπιεξώλεηαη από ηα ίδηα ηα 

άηνκα θαη κειεηά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία επεξεάδεη ηελ 

θαζεκεξηλή επίδνζε θαη δξαζηεξηόηεηα ησλ αηόκσλ. 

Έλα αθόκε εξγαιείν αμηνιόγεζεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο είλαη ην 

Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders (D.I.S.C.O.) ησλ Wing 

θαη Gould (1979). Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν δελ αμηνινγεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν 

απηόλ ηνλ ηνκέα, αιιά επεθηείλεηαη ζηελ αμηνιόγεζε δηαθόξσλ αλαπηπμηαθώλ 

δεμηνηήησλ, ζπκβάιινληαο ζηελ πιήξε θαηαγξαθή ηεο θιηληθήο εηθόλαο ηνπ αηόκνπ 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξγαιείν απηό απεπζύλεηαη ζε όιεο ηηο ειηθίεο παηδηώλ θαη κέζσ 

ζπλέληεπμεο κε ηνπο γνλείο ή/θαη ηνπο θξνληηζηέο ησλ παηδηώλ ζπγθεληξώλνληαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αλαπηπμηαθό επίπεδν ηνπ παηδηνύ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

(πξηνπνύινπ, 2016). Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, 

ην D.I.S.C.O. πεξηέρεη 21 εξσηήζεηο, ρσξηζκέλεο ζε ηξεηο νκάδεο: 14 ζηνηρεία 

εγγύηεηαο (αθή, γεύζε, όζθξεζε, θηλαηζζεηηθά), 3 αθνπζηηθά ζηνηρεία θαη 4 νπηηθά 

ζηνηρεία (Leekam et al., 2007). 

Έλα άιιν εξγαιείν, πνπ αμηνινγεί ηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία ησλ αηόκσλ 

κε απηηζκό, είλαη ην Sensory Experience Questionnaire – Version 1 (SEQ), ην νπνίν 

απεπζύλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο 5 κελώλ έσο 6 εηώλ θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο 

γνλείο/θξνληηζηέο ησλ παηδηώλ. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν εληνπίδεη θαη αμηνινγεί ηηο 

αηζζεηεξηαθέο επαηζζεζίεο ησλ παηδηώλ ζε κηα πιεζώξα πιαηζίσλ (Baranek, David, 
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Poe, Stone & Watson, 2006). Σν ίδην πεξηιακβάλεη 21ζηνηρεία, ηα νπνία 

θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε πέληε αηζζεηεξηαθέο πεξηνρέο: απηηθή, αθνπζηηθή, νπηηθή, 

αηζνπζαία θαη νζθξεηηθή. Οη γνλείο ηνπ παηδηνύ, αθνύ αμηνινγήζνπλ ηε ζπρλόηεηα 

ηεο αηζζεηεξηαθήο εκπεηξίαο ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο, θαινύληαη λα απαληήζνπλ 

ζρεηηθά κε ηηο πξνζαξκνγέο πνπ έρνπλ θάλεη ζην παηδί, πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ 

απηέο νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ. Σέινο, κηα αθόκε αμηόπηζηε ηερληθή γηα ηελ αμηνιόγεζε 

ηεο αηζζεηεξηαθήο επαηζζεζίαο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό απνηειεί ε ζπζηεκαηηθή 

παξαηήξεζε. Μπνξεί λα ζπλδπαζζεί κε ζπλεληεύμεηο γνλέσλ/θξνληηζηώλ θαη 

ιακβάλεη ρώξα ηόζν ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ παηδηνύ όζν θαη ζηελ εκπινθή ηνπ ζε 

δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο (πξηνπνύινπ, 2016). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΔΖ 

ΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΧΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ ΚΑΗ ΑΤΣΗΜΟΤ 

 

ύκθσλα κε ηνπο Lane θαη Miller (2000), ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνύ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά δπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ αηζζεηεξηαθώλ 

εξεζηζκάησλ θαη δπζθνιίεο ζηε ξύζκηζε. Πεξίπνπ ην 39% ησλ αηόκσλ κε απηηζκό 

παξνπζηάδνπλ ππν-επαηζζεζία ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, ην 20% παξνπζηάδεη 

ππεξεπαηζζεζία θαη ην 36% εκθαλίδεη έλα κνληέιν κεηθηήο ππν-επαηζζεζίαο θαη 

ππεξεπαηζζεζίαο (Baranek, 2002). Δπίζεο, ππάξρεη πεξίπησζε έλα παηδί κε απηηζκό 

λα εκθαλίδεη ππν-επαηζζεζία ζε έλα αηζζεηεξηαθό ζύζηεκα θαη ππεξεπαηζζεζία ζ’ 

έλα άιιν, γεγνλόο πνπ εμεγεί θαη ηελ εηεξνγέλεηα ησλ αηζζεηεξηαθώλ δπζθνιηώλ πνπ 

εκθαλίδεη ν απηηζκόο (Ben-Sasson, Cermak, Orsmond, Tager-Flusberg, Carter, Kadlec 

& Dunn, 2007; Leekam et al., 2007; Lane et al., 2010). 

Μηα πιεζώξα εξεπλώλ ππνζηεξίδεη, επηπιένλ, όηη νη αηζζεηεξηαθέο 

επαηζζεζίεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό είλαη αλεμάξηεηεο από ην δείθηε λνεκνζύλεο 

ηνπο (Dunn, Myles & Orr, 2002; Rogers et al., 2003; Leekam et al., 2007; Minshew & 

Hobson, 2008; Robinson & Magill-Evans, 2009; O’Donnell, Deitz, Kartin, Nalty & 

Dawson, 2012). Δπίζεο, ε έξεπλα ησλ Dahlgren θαη Gillberg (1989) θαηέδεημε όηη νη 

αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ παξάγνληα 

θύινπ, θαζώο δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αηζζεηεξηαθή 

επεμεξγαζία κεηαμύ ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ κε απηηζκό. 

Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ειηθία θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ζηελ αηζζεηεξηαθή 

επεμεξγαζία ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, βξέζεθαλ αληηθαηηθά ζηνηρεία θαηά ηελ 

αλαζθόπεζε εξεπλώλ. Από ηελ κηα κεξηά, ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη νη 

αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ παξάγνληα 

ειηθία θαη επηκέλνπλ νη ίδηεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ αηόκσλ (Minshew & 

Hobson 2008; Robinson & Magill-Evans 2009). Από ηελ άιιε, όκσο, άιιεο έξεπλεο 

ππνζηεξίδνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ δπζθνιηώλ ζηα άηνκα κε 

απηηζκό, κε βάζε ηνλ παξάγνληα ηεο ειηθίαο (Kern, Trivedi, Garver, Grannemann, 

Andrews, Savla, Johnson, Mehta & Schroeder, 2006; Leekam et al., 2007; Lane et al., 

2010). 

Ωζηόζν, από ηελ εξεπλεηηθή αλαζθόπεζε παξαηεξήζεθε όηη ην κεγαιύηεξν 

ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ επηθεληξώζεθε ζηε δηεξεύλεζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ 

δπζθνιηώλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζε ζρέζε κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, 
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αληίζηνηρεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο. Γη’ απηό ην ιόγν, παξνπζηάδνληαη, ζηε ζπλέρεηα, 

ζπγθξηηηθέο έξεπλεο κεηαμύ παηδηώλ κε απηηζκό θαη παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο σο 

πξνο ηελ αηζζεηεξηαθή ηνπο επεμεξγαζία. 

 

4.1 ύγθξηζε αηζζεηεξηαθώλ επαηζζεζηώλ κεηαμύ παηδηώλ κε απηηζκό θαη 

ηππηθήο αλάπηπμεο 

Από ηελ εξεπλεηηθή αλαζθόπεζε, βξέζεθε πιήζνο εξεπλώλ, νη νπνίεο 

επηβεβαηώλνπλ ηηο αηζζεηεξηαθέο επαηζζεζίεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζε ζρέζε κε 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, εληνπίδνληαο ηνπο ηνκείο πνπ εκθαλίδνληαη νη πεξηζζόηεξεο 

αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο (Kientz & Dunn, 1997; Tomchek & Dunn, 2007; Chen et al., 

2009; Lane et al., 2010). Σα άηνκα κε απηηζκό θαίλεηαη λα έρνπλ επαηζζεζία όρη κόλν 

ζε έλαλ ηνκέα ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, αιιά ζε δπν ή πεξηζζόηεξνπο 

(Leekam et al., 2007). Μειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ηα άηνκα κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, 

όπσο απηηζκό, δηάζπαζε πξνζνρήο/ππεξθηλεηηθόηεηα, ζρηδνθξέλεηα, έρνπλ 

ρακειόηεξε επίδνζε ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, κε βάζε ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Sensory Profile Test, ζε ζρέζε κε ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο δηαηαξαρέο (Dunn, 2001). 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο έξεπλεο πνπ εληόπηζαλ δηαθνξνπνηήζεηο 

κεηαμύ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη ησλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο σο πξνο ηνπο 

ηνκείο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο. Η έξεπλα ηεο Wing (1969), κηα από ηηο πην 

παιηέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζ’ απηό ην πεδίν, θαηέδεημε όηη νη αηζζεηεξηαθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, ειηθίαο 1 έσο 5 εηώλ, είλαη δηαθνξεηηθέο ζε 

ζύγθξηζε κ’ απηέο ησλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο. Η ίδηα, πεξηγξάθνληαο ηηο κε 

ηππηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό πνπ νθείινληαη ζε αηζζεηεξηαθά, 

θηλεηηθά θαη αληηιεπηηθά πξνβιήκαηα, βξήθε όηη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ κε 

απηηζκό είλαη παξόκνηεο κ’ απηέο ησλ θσθώλ θαη ηπθιώλ παηδηώλ, επηζεκαίλνληαο ηηο 

δηαθνξέο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή επεμεξγαζία. 

Η έξεπλα ησλ Dahlgren θαη Gillberg (1989) βξήθε, επίζεο, δηαθνξέο ζηελ 

αθνπζηηθή επεμεξγαζία ησλ αηόκσλ κε απηηζκό, ειηθίαο 2 εηώλ. ε κηα ζεηξά 

κειεηώλ, επηπιένλ, ν Baranek (1999) βξήθε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό θαη κε 

αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο, ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 3 εηώλ , εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο αληαπόθξηζεο ζε νπηηθά, αθνπζηηθά, απηηθά εξεζίζκαηα θαη αηζνπζαία  

εξεζίζκαηα θαη ζε ζρέζε κεηαμύ ηνπο, αιιά θαη ζε ζρέζε κε νκάδεο παηδηώλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο. 
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Οη Keintz θαη Dunn (1997) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο κε ηππηθέο 

αηζζεηεξηαθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό, ειηθίαο 3 – 13 εηώλ, ζπγθξηηηθά 

κε άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο, ρξεζηκνπνηώληαο ην Sensory Profile Test. Η έξεπλα 

απηή θαηέδεημε όηη ην 85% ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξγαιείνπ παξνπζίαδε δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα παηδηά κε απηηζκό θαη ζηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ηππηθήο, κε ηα 

παηδηά κε απηηζκό λα εκθαλίδνπλ δηαθνξέο ζ’ όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αηζζεηεξηαθήο 

επεμεξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, βξέζεθε όηη παξνπζηάδνπλ ππεξεπαηζζεζία ζηελ 

αθή (απηηθή επεμεξγαζία), ππεξεπαηζζεζία ζηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, ππν-

επαηζζεζία ζηελ αηζνπζαία επεμεξγαζία θαη δπζθνιίεο ζηελ νπηηθή επεμεξγαζία θαη 

ζηελ επεμεξγαζία ηεο γεύζεο/όζθξεζεο. Δπίζεο, βξέζεθε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηνπο ηνκείο ηεο ξύζκηζεο θαη ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθώλ/θνηλσληθώλ αληηδξάζεσλ. 

Μηα αθόκε έξεπλα, ε νπνία θαηέδεημε ηηο αηζζεηεξηαθέο επαηζζεζίεο ησλ 

παηδηώλ κε απηηζκό, είλαη απηή ησλ Rogers θαη ζπλεξγαηώλ (2003). Η ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα έγηλε ζε 4 νκάδεο παηδηώλ, ζε παηδηά κε απηηζκό, παηδηά κε ζύλδξνκν Fragile 

Υ, παηδηά κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, ειηθίαο 19 – 36 

κελώλ. Οη εξεπλεηέο, ρξεζηκνπνηώληαο ην Short Sensory Profile Test, θαηέδεημαλ όηη 

αλεμάξηεηα από ηελ λνεηηθή ειηθία, ηα παηδηά κε απηηζκό θαη ηα παηδηά ηνπ 

ζπλδξόκνπ Fragile Υ έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά 

ησλ άιισλ δπν νκάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηέδεημε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό 

παξνπζηάδνπλ επαηζζεζία ζηελ αθνπζηηθή, απηηθή επεμεξγαζία θαη ζην ζύζηεκα ηεο 

όζθξεζεο/γεύζεο. 

Μεηαγελέζηεξα, νη Leekam θαη ζπλεξγάηεο (2007) κειέηεζαλ ηελ 

αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία παηδηώλ κε απηηζκό, ειηθίαο πεξίπνπ 3 έσο 12 εηώλ, 

ζπγθξηηηθά κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη κε παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε θιηληθνύο 

πιεζπζκνύο. Οη ίδηνη ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ ην εξγαιείν Diagnostic Interview for Social and Communication 

Disorders (D.I.S.C.O.). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, όζνλ αθνξά ηε ζύγθξηζε 

παηδηώλ κε απηηζκό κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, θαηέδεημαλ όηη ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζ’ απηέο ηηο δπν νκάδεο ζηελ νπηηθή θαη 

απηηθή επεμεξγαζία θαη ζηελ επεμεξγαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζύζηεκα ηεο 

όζθξεζεο/γεύζεο.  

Δπηπιένλ, κε ηελ έξεπλα ησλ Tomchek θαη Dunn (2007), νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην Short Sensory Profile Test, βξέζεθε όηη ην 92% ηνπ δείγκαηνο ησλ 
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παηδηώλ κε απηηζκό, ειηθίαο 3 – 6 εηώλ, εκθαλίδεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε 

ζρέζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, ζεκεηώλνληαο πςειόηεξα επίπεδα ππν-

αληαπόθξηζεο/αλαδήηεζεο αίζζεζεο (under responsiveness/ seeks sensation), 

αθνπζηηθήο θαη νπηηθήο επεμεξγαζίαο, επαηζζεζίαο ζε απηηθά εξεζίζκαηα θαη ζε 

εξεζίζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζύζηεκα ηεο γεύζεο/ όζθξεζεο. Δπίζεο, 

εληνπίζηεθαλ πεξηζζόηεξεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιηπή πξνζνρή θαη 

ηελ αλαδήηεζε θηλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα παηδηά κε απηηζκό. 

Παξόκνηα απνηειέζκαηα θαηέδεημε ε έξεπλα ησλ Tomchek θαη ζπλεξγαηώλ 

(2014), όπνπ κειεηήζεθαλ νη αηζζεηεξηαθέο ζπκπεξηθνξέο 400 παηδηώλ κε απηηζκό, 

κε κέζν όξν ειηθίαο 5 ρξνλώλ θαη 1 κελόο, ρξεζηκνπνηώληαο ην Short Sensory Profile 

Test. Οη εξεπλεηέο θαηέδεημαλ όηη ηα άηνκα κε απηηζκό εκθαλίδνπλ, εθηόο από ππν-

αληαπόθξηζε/αηζζεηεξηαθή αλαδήηεζε, αθνπζηηθή θαη νπηηθή επαηζζεζία, δπζθνιίεο 

ζηελ απηηθή, αηζνπζαία, γεπζηηθή/νζθξεηηθή επεμεξγαζία, θαη ρακειή αληνρή/ηόλν. 

Παξόκνηα απνηειέζκαηα θαηέδεημε θαη ε έξεπλα ησλ Lane θαη ζπλεξγαηώλ (2010), 

όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο (παηδηά κε απηηζκό, ειηθίαο 3 – 10 εηώλ) θάλεθε λα 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο από ηελ ηππηθή απόδνζε ζηνπο εμήο ηνκείο: ππν-

επαηζζεζία/αλαδήηεζε αίζζεζεο, ρακειή αληνρή/ηόλν, αθνπζηηθή επεμεξγαζία θαη 

γεπζηηθή/νζθξεηηθή επεμεξγαζία. 

Δπίζεο, εληνπίζηεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη 

ησλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο, θαη ζε άιιεο πηπρέο (παξάγνληεο) ηεο αηζζεηεξηαθήο 

επεμεξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε Dunn (1997) εμέηαζε ηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία 

κε ην Sensory Profile Test ζε 3 θαηεγνξίεο παηδηώλ, ζε παηδηά κε απηηζκό, ζε παηδηά 

κε ΓΔΠΤ θαη ζε παηδηά ρσξίο δηαηαξαρέο, ειηθίαο 3 – 10 εηώλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο απηήο θαηέδεημαλ όηη ηα παηδηά κε απηηζκό έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά ρσξίο δηαηαξαρέο θα ζηνπο ελλέα παξάγνληεο ηεο 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, όπνπ ηέζζεξηο από απηνύο ήηαλ νη πην θπξίαξρνη: ε 

αηζζεηεξηαθή αλαδήηεζε, ε ζηνκαηηθή αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία, ε ειιηπήο πξνζνρή/ 

δηάζπαζε θαη ε ιεπηή θηλεηηθόηεηα/αληηιεπηόηεηα. 

Παξόκνηα απνηειέζκαηα θαηέδεημε θαη ε έξεπλα ησλ Ermen θαη Dunn, (1998), 

όπνπ ε αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία παηδηώλ κε απηηζκό θαη παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο, 

ειηθίαο 3 – 15 εηώλ, αμηνινγήζεθε θαηά 89% κε ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ζύκθσλα κε 

ην κνληέιν επεμεξγαζίαο ηεο Dunn (1997). ύκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ηα παηδηά κε 

απηηζκό παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηζζεηεξηαθή 

αλαδήηεζε κε ρακειόηεξε ζπρλόηεηα ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. 
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Αληίζεηα, παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ζηνκαηηθή αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία, ηελ ειιηπή πξνζνρή/δηάζπαζε θαη ηε ιεπηή 

θηλεηηθόηεηα/αληηιεπηόηεηα. 

ηε ζπλέρεηα, ε έξεπλα ησλ Watling θαη ζπλεξγαηώλ (2001), ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παηδηά κε απηηζκό θαη ηππηθήο αλάπηπμεο, ειηθίαο 3 – 6 ρξνλώλ, 

θαηέδεημε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε 7 από 

ηνπο 9 παξάγνληεο ηνπ Sensory Profile Test, νη νπνίνη είλαη ε αηζζεηεξηαθή 

αλαδήηεζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή αληηδξαζηηθόηεηα, ε ρακειή αληνρή/ηόλνο, ε 

ζηνκαηηθή αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία, ε ειιηπήο πξνζνρή/δηάζπαζε, ε θησρή εγγξαθή 

θαη ε ιεπηή θηλεηηθόηεηα/αληηιεπηηθόηεηα. 

Δπίζεο, έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη όηη ηα παηδηά κε απηηζκό εκθαλίδνπλ ζε 

κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ηα πξόηππα αληηδξάζεσο ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, 

ζύκθσλα ην κνληέιν ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ηεο Dunn (1997) (θηωρή 

εγγξαθή, αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία, αίζζεζε απνθπγήο θαη αλαδήηεζε αίζζεζεο), ζε 

ζρέζε κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο (Brown et al. 2008; Reynolds et al., 2011). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα ησλ Brown θαη ζπλεξγαηώλ (2008), ε νπνία έγηλε ζηελ 

Απζηξαιία θαη ζε παηδηά κε απηηζκό ειηθίαο 5 – 8 εηώλ, θαηέδεημε όηη ηα παηδηά κε 

απηηζκό, εθηόο από ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζ’ όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ Sensory Profile, ζε 

8 από ηνπο 9 παξάγνληεο ηνπ εξγαιείνπ (εθηόο από ηελ αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία), 

εκθαλίδνπλ θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα πξόηππα αληηδξάζεσο ηεο Dunn 

(1997). Δπίζεο, ε έξεπλα ησλ Reynolds θαη ζπλεξγαηώλ (2011), ε νπνία έγηλε ζε 

παηδηά ειηθίαο 6 – 12 εηώλ, θαηέδεημε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό εκθαλίδνπλ ζπρλόηεξα 

ηα πξόηππα αληίδξαζεο αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία θαη αίζζεζε απνθπγήο, 

αληηκεησπίδνληαο πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο ζηε θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγηθόηεηα.  

 

ηνλ ειιεληθό ρώξν ειάρηζηεο είλαη νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε δηεξεύλεζε ηεο 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ζηα άηνκα κηα απηηζκό. Μηα ζρεηηθά πξόζθαηε έξεπλα 

είλαη απηή ηεο Καηζηάλα (2015), ε νπνία θαηέδεημε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό, ειηθίαο 5 

έσο 10 εηώλ, έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε όινπο ηνπο ηνκείο θαη ηνπο 

παξάγνληεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, ζύκθσλα κε ην Sensory Profile Test, ζε 

ζρέζε κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, αληίζηνηρεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά κε απηηζκό αληηκεησπίδνπλ πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο ζηελ 

αθνπζηηθή, νπηηθή, αηζνπζαία, απηηθή, πνιπαηζζεηεξηαθή θαη ζηνκαηηθή επεμεξγαζία, 
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ελώ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζ’ όινπο ηνπο ηνκείο ηεο ξύζκηζεο θαη ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθώλ/ζπκπεξηθνξηθώλ αληηδξάζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο άιιεο πηπρέο (παξάγνληεο) ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζ’ όινπο ηνπο παξάγνληεο , ζπγθξηηηθά ηεο 

νκάδαο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ, αιιά κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα 

εκθαλίδνπλ ε «ζπλαηζζεκαηηθή αληηδξαζηηθόηεηα», ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ 

αηζζεηεξηαθή απνθπγή, ε «ιεπηή θηλεηηθόηεηα/αληηιεπηηθόηεηα», ε «θησρή 

εγγξαθή», ε «αηζζεηεξηαθή αλαδήηεζε» θαη ε «ειιηπήο πξνζνρή/δηάζπαζε». 

Δπνκέλσο, νη παξάγνληεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηθξόηεξε ζπρλόηεηα ζηα παηδηά κε 

απηηζκό είλαη νη εμήο: νη «θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο», ε «αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία» 

θαη ε «ρακειή αληνρή/κπτθόο ηόλνο». 

Μηα αθόκε έξεπλα, ε νπνία επηδίσμε λα δηεξεπλήζεη ηε θύζε θαη ηνλ βαζκό 

ησλ αηζζεηεξηαθώλ δπζθνιηώλ ζε παηδηά κε απηηζκό, κε βάζε ηηο αλαθνξέο ησλ  

γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ παηδηώλ, θαη έγηλε ζηνλ ειιεληθό ρώξν, είλαη απηή 

ηεο Καηζηνξίδνπ (2015). ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εληνπίζηεθαλ νη πεξηνρέο θαη νη 

ηνκείο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο πνπ εκθαλίδνληαη κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα 

ζηα παηδηά κε απηηζκό, ρσξίο σζηόζν λα γίλεη ζύγθξηζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό κ’ απηώλ ησλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ όηη ηα παηδηά κε απηηζκό, ζύκθσλα κε ηηο 

αλαθνξέο ησλ γνλέσλ ηνπο, παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο ζηελ 

πνιπαηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο/θνηλσληθέο αληηδξάζεηο, ζηελ 

επεμεξγαζία ηεο γεύζεο/όζθξεζεο (ζηνκαηηθή επαηζζεζία), ζηελ αθνπζηηθή, νπηηθή 

θαη απηηθή επεμεξγαζία θαη ζηελ θηλεηηθόηεηα. Δλώ ηα απηηζηηθά παηδηά 

παξνπζηάδνπλ ιηγόηεξεο ζπγθξηηηθά αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο ζηηο ζπκπεξηθνξέο 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο. 

Δπνκέλσο, κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό ζε ζρέζε κε 

ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζε όινπο ζρεδόλ 

ηνπο ηνκείο θαη παξάγνληεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο. Από ηελ αλαζθόπεζε 

ησλ παξαπάλσ εξεπλώλ, παξαηεξείηαη όηη νη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο ζπκθσλνύλ όηη ηα 

παηδηά κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αθνπζηηθή, απηηθή, νπηηθή θαη 

αηζνπζαία επεμεξγαζία ησλ εξεζηζκάησλ. Όζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο ηεο 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, νη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο εληνπίδνληαη ζηελ 

αηζζεηεξηαθή αλαδήηεζε, ηε ζηνκαηηθή αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία, ηελ ειιηπή 

πξνζνρή/δηάζπαζε θαη ηελ ιεπηή θηλεηηθόηεηα/αληηιεπηόηεηα. 
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Ωζηόζν, εληνπίζηεθαλ θαη κεξηθά αληηθαηηθά ζηνηρεία αλάκεζα ζ’ απηέο ηηο 

έξεπλεο. Γηα παξάδεηγκα, ελώ ε έξεπλα ησλ Ermer θαη Dunn (1998) θαηέδεημε όηη ηα 

παηδηά κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ ππεξεπαηζζεζία ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, όπσο 

θαη ε έξεπλα ησλ Chen θαη ζπλεξγαηώλ (2009), ε έξεπλα ησλ Tomchek θαη Dunn 

(2007) θαηέδεημε όηη ηα άηνκα κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ ππν-επαηζζεζία/αλαδήηεζε 

εξεζηζκάησλ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Έξεπλεο πνπ ζπκθσλνύλ κε 

ηα απνηειέζκαηα ησλ Tomchek θαη Dunn είλαη νη εμήο: Kientz & Dunn (1997), 

Watling θαη ζπλεξγάηεο (2001) θαη Rogers θαη ζπλεξγάηεο (2003). 

Σέινο, αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία 

ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζε ζρέζε κε άιινπο θιηληθνύο πιεζπζκνύο. Γηα παξάδεηγκα, 

νη Dahlgren θαη Gillberg (1989) θαηέδεημαλ δηαθνξέο κεηαμύ ηεο νκάδαο ησλ παηδηώλ 

κε απηηζκό θαη ησλ παηδηώλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ αθνπζηηθή επεμεξγαζία, κε 

ηα παηδηά κε απηηζκό λα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο ζ’ απηόλ ηνλ ηνκέα.  

Οη Ermer & Dunn (1998) κειέηεζαλ, επίζεο, ηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία ησλ 

παηδηώλ κε απηηζκό ζε ζρέζε κε παηδηά κε δηάζπαζε πξνζνρήο/ππεξθηλεηηθόηεηα 

(ΓΔΠΤ). Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαηέδεημαλ όηη ηα παηδηά κε απηηζκό 

παξνπζηάδνπλ ζε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ζηνκαηηθή αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία θαη ηελ ιεπηή θηλεηηθόηεηα/αληηιεπηόηεηα, 

ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά κε ΓΔΠΤ. Αληίζεηα, ηα παηδηά κε ΓΔΠΤ παξνπζηάδνπλ ζε 

κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε αίζζεζεο, 

ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά κε απηηζκό. 

Δπηπιένλ, νη Leekam θαη ζπλεξγάηεο (2007) ζπλέθξηλαλ ζηελ έξεπλα ηνπο 

παηδηά κε απηηζκό κε παηδηά κε άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη κε παηδηά κε 

δηαηαξαρέο ιόγνπ. Οη εξεπλεηέο θαηέδεημαλ όηη ην 94% ησλ παηδηώλ κε απηηζκό έρνπλ 

κε ηππηθέο αηζζεηεξηαθέο ζπκπεξηθνξέο ζπγθξηηηθά κε ην 65% ησλ παηδηώλ ηεο 

νκάδαο ησλ αλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ θαη ηεο νκάδαο ησλ δηαηαξαρώλ ηνπ ιόγνπ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε έξεπλα ησλ Schoen θαη ζπλεξγαηώλ (2009), ε νπνία 

θαηέδεημε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο ζηε 

ζηνκαηναηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία θαη εκθαλίδνπλ ζπκπεξηθνξέο ππν-αληαπόθξηζεο 

ζε ζρέζε κε παηδηά πνπ έρνπλ δηαηαξαρή αηζζεηεξηαθήο ξύζκηζεο.  

 

Οη παξαπάλσ έξεπλεο απνδεηθλύνπλ όηη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ σο πξνο 

ηε κειέηε ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ζηα άηνκα κε απηηζκό έρεη επηθεληξσζεί 

ζηε δηεξεύλεζε ηεο θύζεο θαη ηεο ζπρλόηεηαο ησλ δπζθνιηώλ ηεο αηζζεηεξηαθήο 
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επεμεξγαζίαο. Η παξαπάλσ αλαζθόπεζε ησλ επξεκάησλ ηεο αηζζεηεξηαθήο 

επεμεξγαζίαο ζηα άηνκα κε απηηζκό θαηαδεηθλύεη, επηπιένλ, ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο 

ησλ αηόκσλ κε απηηζκό ζ’ απηόλ ηνλ ηνκέα θαη αλαδεηθλύεη ηελ έιιεηςε πξνηύπσλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ παξνπζηάδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα άηνκα κε απηηζκό. 

Τπάξρνπλ, σζηόζν, κεξηθά ζηνηρεία πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο εξεπλεηέο λα 

ζπκθσλήζνπλ ζηνπο ηνκείο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζία, ζηνπο νπνίνπο 

εκθαλίδνληαη νη κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο ζηα άηνκα κε απηηζκό θαη λα αλαθαιύςνπλ 

ζπγθεθξηκέλα πξόηππα ζπκπεξηθνξώλ γηα ηνλ απηηζκό. Πξώηνλ, παξαηεξνύληαη 

δηαθπκάλζεηο ζην εύξνο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο, ην νπνίν 

θπκαίλεηαη από 17 έσο 266 άηνκα. Γεύηεξνλ, ην εύξνο ηεο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο, ην 

νπνίν θπκαίλεηαη από 19 κελώλ έσο 18 ρξνλώλ, θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν. 

Σξίηνλ, ηα δηαθνξεηηθά ή/θαη αληηθαηηθά απνηειέζκαηα κεηαμύ ησλ εξεπλώλ κπνξεί 

λα νθείινληαη θαη ζηε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθώλ εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο ηεο 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη εθάζηνηε εξεπλεηέο, όπσο ην 

Sensory Profile Test, ην Short Sensory Profile Test θαη ην D.I.S.C.O.. Σέινο, ε έιιεηςε 

ηεο αμηνπνίεζεο ησλ επξεκάησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε εκπνδίδεη ηνπο εξεπλεηέο 

λα εμαθξηβώζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ ηνπο (Tomchek et al., 2014).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1 ηόρνο ηεο έξεπλαο 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ γηα ηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία είλαη 

ιηγόηεξν ζπγθξηηηθά κε άιιεο αλαπηπμηαθέο παξακέηξνπο ηνπ απηηζκνύ (Baranek, 

2002; O'Donnell et al., 2012) θαη όπσο πξνθύπηεη από ηελ εξεπλεηηθή αλαζθόπεζε 

ππάξρνπλ θαη θάπνηα αληηθαηηθά ζηνηρεία κεηαμύ ησλ εξεπλώλ ζηνλ ηνκέα απηόλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ελώ ε έξεπλα ησλ Ermer θαη Dunn (1998) θαηέδεημε όηη ηα παηδηά κε 

απηηζκό παξνπζηάδνπλ ππεξεπαηζζεζία ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, ζε ζρέζε κε 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, ε έξεπλα ησλ Tomchek θαη Dunn (2007) θαηέδεημε όηη ηα 

άηνκα κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ ππν-επαηζζεζία/αλαδήηεζε εξεζηζκάησλ. 

Η εξεπλεηηθή αλαζθόπεζε θαηέδεημε, επίζεο, όηη νη δπζθνιίεο ηεο 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζία ησλ αηόκσλ κε απηηζκό επεξεάδνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπο 

γηα κάζεζε, ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο επίδνζε, ηε δηαρείξηζε άγρνπο, ηε δηαηήξεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο, ηελ θηλεηηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή σξηκόηεηα, ηελ εξγαζία, ην παηρλίδη θαη γεληθόηεξα ηε πνηόηεηα δσήο 

ηνπο (Dunn, 2001). ηελ Διιάδα, σζηόζν, δελ έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο πάλσ ζ’ 

απηό ηνλ ηνκέα, παξόιν πνπ δηεζλείο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ όηη ηα άηνκα κε απηηζκό 

ππεξαληηδξνύλ ή ππναληηδξνύλ ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα (Watling et al., 2001; 

Baranek, 2002; Rogers et al., 2003; Ben-Sasson et al., 2007; Leekam et al., 2007). 

Δπνκέλσο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεξεύλεζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ δπζθνιηώλ 

ζηα παηδηά κε απηηζκό ζηνλ ειιεληθό ρώξν, ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ 

αληίζηνηρσλ ειιεληθώλ εξεπλώλ, ιόγσ ησλ αληηθαηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εξεπλώλ, όπσο 

απηά πξνέθπςαλ από ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαη ιόγσ ησλ επηπηώζεσλ 

πνπ επηθέξνπλ νη δπζθνιίεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ζηε δσή ησλ αηόκσλ κε 

απηηζκό. 

Ο ξόινο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ζηελ εθδήισζε ησλ θιηληθώλ 

ζπκπησκάησλ, όπσο θαη νη επηπηώζεηο απηώλ ησλ δπζθνιηώλ ζηε θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ αηόκσλ κε απηηζκό, κπνξεί λα απνζαθεληζηεί κέζα από ηελ 

ζπγθξηηηθή κειέηε παηδηώλ κε απηηζκό κε άιιεο νκάδεο παηδηώλ, όπσο κε παηδηά 

ηππηθήο αλάπηπμεο ή κε παηδηά κε άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (Ben-Sasson et al., 

2007). Άιισζηε, ε αμηνιόγεζε ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ηνπ παηδηνύ είλαη 

ηόζν ζεκαληηθή όζν θαη ε θνηλσληθή, επηθνηλσληαθή, πξνζαξκνζηηθή, θηλεηηθή θαη 

γλσζηηθή αμηνιόγεζε (Tomchek et al., 2014). 
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ηόρνο, ινηπόλ, ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηεο θύζεο θαη ηεο 

ζπρλόηεηαο ησλ κε ηππηθώλ αηζζεηεξηαθώλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, 

ειηθίαο 5 έσο 15 εηώλ, κε βάζε ηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ ηνπο, ζε ζρέζε κε παηδηά 

ηππηθήο αλάπηπμεο, αληίζηνηρεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο. ύκθσλα κε ηε κειέηε ησλ 

παξακέηξσλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο έξεπλεο, ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ηα εμήο: 

1. ε πνηνπο ηνκείο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηηο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο Dunn (1997), ηα παηδηά κε απηηζκό, ειηθίαο 5 έσο 15 

εηώλ, εκθαλίδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηα 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, αληίζηνηρεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο; 

2. ε πνηεο πηπρέο (παξάγνληεο) ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, ζύκθσλα κε 

ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο Dunn (1997), ηα παηδηά κε απηηζκό, ειηθίαο 5 έσο 15 

εηώλ, εκθαλίδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηα 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, αληίζηνηρεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο; 

 

5.2 ρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο 

5.2.1 Γείγκα 

Σν δείγκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο απνηεινύηαλ από 88 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

43 ήηαλ παηδηά κε απηηζκό θαη ηα 45 ήηαλ παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο (νκάδα ειέγρνπ). 

Από ηα 43 παηδηά κε απηηζκό ηα 34 (79,1%) ήηαλ αγόξηα θαη ηα 9 (20,9%) ήηαλ 

θνξίηζηα. Αληίζεηα, ην 53,3% (24 ζηα 45) ησλ παηδηώλ ηππηθήο ήηαλ θνξίηζηα θαη ην 

46,7% (21 ζηα 45) ήηαλ αγόξηα (βι. Γξάθεκα 1). 

 
 

 Γξάθεκα 1. πρλόηεηα παηδηώλ κε απηηζκό θαη παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο σο πξνο ην 

θύιν. 
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Η ειηθία ησλ παηδηώλ θπκαηλόηαλ από 5 (ειάρηζηε ηηκή) έσο 15 έηε (κέγηζηε 

ηηκή), όπνπ ν κέζνο όξνο ειηθίαο γηα ηα παηδηά κε απηηζκό ήηαλ 11,2 εηώλ κε ηππηθή 

απόθιηζε 3,22 θαη ν κέζνο όξνο ειηθίαο ησλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο ήηαλ 9,9 εηώλ 

κε ηππηθή απόθιηζε 3,03 (βι. Πίλαθα 3). Δπίζεο, ηα πεξηζζόηεξα παηδηά θαη ησλ δπν 

νκάδσλ έκελαλ ζηε Θεζζαινλίθε, κε πνζνζηό 74,4% γηα ηα παηδηά κε απηηζκό θαη κε 

πνζνζηό 57,8% γηα ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά 

κε ηνλ ηόπν δηακνλήο ησλ παηδηώλ ηεο έξεπλαο ππάξρνπλ ζην παξάξηεκα Ι. 

 

 Διάρηζηε Σηκή Μέγηζηε Σηκή Μέζνο Όξνο Σππηθή Απόθιηζε 

Παηδηά κε απηηζκό 5 15 11,214 3,2230 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 5 15 9,896 3,0383 

 

Πίλαθαο 3. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά παηδηώλ κε απηηζκό θαη παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο σο 

πξνο ηελ ειηθία. 

 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, από ηα 43 παηδηά κε απηηζκό, ηα 36 

(83,7%) είραλ δηάγλσζε γηα απηηζκό, ηα 5 (11,6%) είραλ δηάγλσζε γηα δηάρπηε 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή θαη ηα 2 (4,7%) είραλ δηάγλσζε γηα ζύλδξνκν Asperger. Η 

ειηθία δηάγλσζεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θπκαηλόηαλ από 2 (ειάρηζηε ηηκή) έσο 6 έηε 

(κέγηζηε ηηκή), κε κέζν όξν ειηθίαο δηάγλσζεο ηα 3,3 έηε θαη κε ηππηθή απόθιηζε 

0,93. Δπηπιένλ, ηα 23 από ηα 43 παηδηά κε απηηζκό είραλ αλεπηπγκέλν ιόγν (53,5%), 

ελώ 10 ήηαλ ηα παηδηά πνπ είραλ κνλνιεθηηθό ιόγν θαη 10 απηά πνπ δελ είραλ ιόγν 

(23,3%) (βι. Πίλαθα 4). 

 

Λόγνο παηδηνύ Αξηζκόο Παηδηώλ κε απηηζκό 

Αλεπηπγκέλνο 23 

Μνλνιεθηηθόο 10 

Γελ έρνπλ ιόγν 10 

 

Πίλαθαο 4. πρλόηεηα παηδηώλ κε απηηζκό σο πξνο ην επίπεδν ιόγνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ην δείθηε λνεκνζύλεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, ηα πεξηζζόηεξα 

παηδηά, ηα 17 από ηα 43 (39,5%), αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία κε δείθηε λνεκνζύλε 35 – 

20 (βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε) θαη ηα 12 παηδηά από ηα 43 (27,9%) αλήθαλ ζηελ 

θαηεγνξία κε δείθηε λνεκνζύλεο 50 – 36 (κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε). Δπηπιένλ, ηα 
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5 από απηά (11,6%) είραλ δείθηε λνεκνζύλεο από 100 – 71, ηα 4 από απηά (9,3%) 

είραλ δείθηε λνεκνζύλεο 70 – 51 (ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε), ηα 3 από απηά 

(7%) είραλ δείθηε λνεκνζύλεο πάλσ από 100, θαη 2 παηδηά (4,7%) είραλ δείθηε 

λνεκνζύλεο θάησ από 20 (πνιύ βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε) (βι. Γξάθεκα 2). 

 

 

Γξάθεκα 2. πρλόηεηα παηδηώλ κε απηηζκό σο πξνο ην δείθηε λνεκνζύλεο. 

 

Όζνλ αθνξά ην ζρνιηθό πιαίζην ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, ηα 33 από ηα 43 

παηδηά (76,7%) πήγαηλαλ ζε εηδηθό ζρνιείν, ηα 7 (16,3) πήγαηλαλ ζε γεληθό ζρνιείν κε 

παξάιιειε ζηήξημε, ελώ ηα 3 (7%) πήγαηλαλ ζε γεληθό ζρνιείν θαη παξαθνινπζνύζαλ 

ηκήκα έληαμεο (βι. Γξάθεκα 3). 

 

 

Γξάθεκα 3. πρλόηεηα παηδηώλ κε απηηζκό σο πξνο ην ζρνιηθό πιαίζην εθπαίδεπζεο. 
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Σα πεξηζζόηεξα εξσηεκαηνιόγηα ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζπκπιεξώζεθαλ από 

ηελ κεηέξα ηνπ παηδηνύ, κε πνζνζηό 83,7%, ελώ ηα 7 από απηά ζπκπιεξώζεθαλ από 

ηνλ παηέξα ηνπ παηδηνύ (16,3%). Σα εξσηεκαηνιόγηα ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

απαληήζεθαλ επί ηνλ πιείζηνλ από ηελ κεηέξα ησλ παηδηώλ (91,1%) θαη κόιηο 4 

εξσηεκαηνιόγηα απαληήζεθαλ από ηνπο παηεξάδεο ησλ παηδηώλ απηήο ηεο νκάδαο 

(8,9%). 

Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ γνλέσλ ησλ παηδηώλ θαη ηελ ειηθία 

ηνπο, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ κεηέξσλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ( 39,5%) αλήθε 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 41 – 50 εηώλ, ελώ ην 51,1% ησλ κεηέξσλ ησλ παηδηώλ 

ηππηθήο αλάπηπμεο αλήθε ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 31 – 40 εηώλ. Δπίζεο, όζνλ αθνξά 

ηελ ειηθία ησλ παηεξάδσλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, νη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 31 – 40 

εηώλ θαη 41 – 50 εηώλ απνηεινύληαλ από 15 άηνκα (34,9%), ελώ ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ησλ παηεξάδσλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο (51,1%) αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα ησλ 41 – 50 εηώλ. 

Όζνλ αθνξά ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ησλ κεηέξσλ δήισζαλ ηα "νηθηαθά" σο επάγγεικα κε πνζνζηό (37,2%), ελώ 

ζηηο κεηέξεο παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό (26,7%) εκθαληδόηαλ 

ζηηο θαηεγνξίεο "ηδησηηθόο ππάιιεινο" θαη "νηθηαθά". Δπίζεο, ην 39,5% ησλ 

παηεξάδσλ κε παηδηώλ κε απηηζκό θαη ην 44,4% ησλ παηεξάδσλ ηππηθήο αλάπηπμεο 

εξγαδόηαλ σο ηδησηηθνί ππάιιεινη. 

Όζνλ αθνξά ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ γνλέσλ, ηόζν ησλ παηδηώλ κε απηηζκό όζν θαη ησλ παηδηώλ 

ηππηθήο αλάπηπμεο, είραλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ. Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηόζν ησλ γνλέσλ 

παηδηώλ κε απηηζκό (67,4%) όζν θαη ησλ γνλέσλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο (71,1%) 

ραξαθηήξηζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο σο κέηξηα. Πεξηζζόηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ γνλέσλ θαη ησλ δπν νκάδσλ, 

σο πξνο όιεο ηηο πξνεγνύκελεο δηαζηάζεηο, ππάξρνπλ ζην παξάξηεκα Ι.  

 

5.2.2 Δξγαιείν 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν πεξηειάκβαλε δπν κέξε θαη ζπκπιεξώλνληαλ από ηνλ έλαλ 

γνλέα ηνπ παηδηνύ. Σν πξώην κέξνο ηνπ απνηεινύληαλ από ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηνπ παηδηνύ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ θαη ην δεύηεξν κέξνο πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο 
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ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο. Οη εξσηήζεηο απηέο 

βαζίζηεθαλ ζην Sensory Profile Test (SPT) ηεο Dunn (1994), ζην νπνίν έγηλε 

κεηάθξαζε θαη δηαπνιηηηζκηθή δηαζθεπή ζηελ ειιεληθή γιώζζα (Καηζηάλα, 2015). 

Δπηιέρζεθε ην Sensory Profile Test, θαζώο αμηνινγεί κηα πιεζώξα 

αηζζεηεξηαθώλ επαηζζεζηώλ θαη ην ίδην δηαζέηεη θαιή αμηνπηζηία, εγθπξόηεηα θαη 

εζσηεξηθή ζπλνρή. Η εζσηεξηθή ηνπ ζπλέπεηα γηα ηνπο ηνκείο (Sections) θξίλεηαη σο 

θαιή κε α= 0,47 (κόλν γηα έλαλ ηνκέα) – 0,91. ε πςειά επίπεδα βξίζθεηαη θαη ε 

αμηνπηζηία ησλ παξαγόλησλ (Factors) θαη ησλ ηεηαξηεκνξίσλ (Quantrands) κε α= 0,82 

– 0,93 θαη α= 0,89 – 0,95 αληίζηνηρα (Kientz & Dunn, 1997;·Ermer & Dunn, 1998; 

Ohl, Butler, Carney, Jarmel, Palmieri, Pottheiser et al., 2012). 

 

Όζνλ αθνξά ην πξώην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ησλ γνλέσλ θαη γηα ηηο δπν νκάδεο παηδηώλ (κε απηηζκό, ηππηθήο αλάπηπμεο) 

επηθεληξώλνληαλ ζηελ ειηθία ησλ γνλέσλ, ην επάγγεικα ηνπο, ην κνξθσηηθό ηνπο 

επίπεδν θαη ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο. Σα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο επηθεληξώλνληαλ ζην θύιν ηνπ 

παηδηνύ, ηελ ειηθία ηνπ θαη ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπ, ελώ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

παηδηώλ κε απηηζκό πεξηειάκβαλαλ, εθηόο από ηα παξαπάλσ, ηε δηάγλσζε ηνπ 

παηδηνύ, ηελ ειηθία δηάγλσζεο ηνπ, ηελ εθηίκεζε ηνπ ιόγνπ θαη ηνπ δείθηε 

λνεκνζύλεο ηνπ θαη ηε δνκή εθπαίδεπζεο ηνπ (βι. Παξάξηεκα ΙΙ). 

Οη εξσηήζεηο απηέο ήηαλ είηε θιεηζηνύ ηύπνπ, όπνπ νη γνλείο απαληνύζαλ 

κνλνιεθηηθά (π.ρ. «Σόπνο δηακνλήο», «Δπάγγεικα κεηέξαο») είηε πνιιαπιήο επηινγήο, 

όπνπ νη ίδηνη ζεκείσλαλ έλα Υ ζην αληίζηνηρν θνπηάθη πνπ ηνπο αληηπξνζώπεπε (π.ρ. 

«Ζιηθία κεηέξαο: i. <30  ii. 31-40  iii. 41-50  iv. 51-60  v. >60», «Θεωξείηε ηελ 

νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε: i. Άλεηε  ii. Μέηξηα iii. Γύζθνιε»). Δπίζεο, γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ ιόγνπ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, ν γνλέαο ηνπ παηδηνύ θιήζεθε λα 

ζεκεηώζεη κηα από ηηο παξαθάησ επηινγέο: i. Αλεπηπγκέλνο, ii. Μνλνιεθηηθόο θαη iii. 

Γελ έρεη ιόγν. Δλώ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ δείθηε λνεκνζύλεο ηνπ παηδηνύ κε απηηζκό, ν 

γνλέαο έπξεπε λα επηιέμεη κηα από ηηο αθόινπζεο επηινγέο: >100, 100 – 71, 70 – 51, 

50 – 36, 35 – 20 θαη <20. Οη θαηεγνξηνπνηήζεηο απηέο έγηλαλ κε βάζε ηηο ηαμηλνκήζεηο 

ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο (Πνιπρξνλνπνύινπ, 2001). 

Όζνλ αθνξά ην δεύηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

εξσηήζεηο από ην Sensory Profile Test, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε από ηελ Dunn (1994). 

Σν εξγαιείν απηό κειεηάεη ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ην παηδί εκθαλίδεη κηα 
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ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ζε κηα πιεζώξα αηζζεηεξηαθώλ εκπεηξηώλ ζε θαζεκεξηλή 

βάζε. Πξόθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιόγην 125 εξσηήζεσλ, ην νπνίν απεπζύλεηαη ζε 

παηδηά ειηθίαο 3 έσο 10 εηώλ θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ γνλέα ή ηνλ θξνληηζηή ηνπ 

παηδηνύ (βι. Παξάξηεκα ΙΙ). 

ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν έγηλε κεηάθξαζε θαη δηαπνιηηηζκηθή δηαζθεπή 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα από κηα νκάδα επηζηεκόλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ηεο 

Καηζηάλα (2015). Έγηλε, επίζεο, κειέηε γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε 

δηαδηθαζία αμηνπηζηίαο θαη ειέγρνπ – επαλειέγρνπ γηα ηνπο ηνκείο (sections), ηνπο 

παξάγνληεο (factors) θαη ηα ηεηαξηεκόξηα ηνπ (Quadrant). Οη δείθηεο αμηνπηζηίαο γηα 

ηνπο ηνκείο ήηαλ πνιύ πςεινί (ICC= 0,81 – 0,95) θαη ε εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηνπο 

θπκάλζεθε γεληθά ζε πςειά επίπεδα (α= 0,75 – 0,88). Δμίζνπ πςειέο ήηαλ νη ηηκέο 

ησλ δεηθηώλ αμηνπηζηίαο θαη εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο γηα ηνπο παξάγνληεο (ICC= 0,78 – 

0,94 θαη α= 0,80 – 0,91) θαη γηα ηα ηεηαξηεκόξηα (ICC= 0,91 – 0,95 θαη α= 0,86 – 

0,92). 

Η ζπρλόηεηα ηεο πεξηγξαθόκελεο ζπκπεξηθνξάο αμηνινγήζεθε κε 

πεληαβάζκηα θιίκαθα ηύπνπ Likert, όπνπ ην 1 αληηζηνηρνύζε ζην «πάληα» θαη ην 5 ζην 

«πνηέ». Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1 αληηζηνηρνύζε ζην «πάληα», δειαδή ην παηδί εκθάληδε 

ηελ πεξηγξαθόκελε ζπκπεξηθνξά ζην 100% ησλ πεξηπηώζεσλ, ην 2 αληηζηνηρνύζε ζην 

«ζπρλά», όπνπ ην παηδί αληαπνθξηλόηαλ κε ηνλ πεξηγξαθόκελν ηξόπν ζην 75% ησλ 

πεξηπηώζεσλ, ην 3 αληηζηνηρνύζε ζην «κεξηθέο θνξέο», ην 4 ζην «ζπάληα» θαη ην 5 

ζην «πνηέ», όπνπ ην παηδί εκθάληδε ηελ πεξηγξαθόκελε ζπκπεξηθνξά ζην 50%, ην 

25% θαη ην 0% ησλ πεξηπηώζεσλ, αληίζηνηρα. Ο γνλέαο ηνπ παηδηνύ θιήζεθε λα 

ζεκεηώζεη κε έλα Υ ζηελ επηινγή πνπ πεξηέγξαθε θαιύηεξα ηε ζπρλόηεηα κε ηελ 

νπνία ην παηδί εκθάληδε ηε πεξηγξαθόκελε ζπκπεξηθνξά. Όπσο είλαη ινγηθό, όζν 

ρακειόηεξεο ήηαλ νη ηηκέο/βαζκνινγίεο πνπ εκθάληδε ην παηδί, ηόζν κεγαιύηεξεο ήηαλ 

νη επαηζζεζίεο ηεο αηζζεηεξηαθήο ηνπ επεμεξγαζίαο (Ermer & Dunn, 1998). 

Σα 125 εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε 3 θύξηεο 

ελόηεηεο κε επηκέξνπο ηνκείο, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Dunn, 1994): 

1) Αηζζεηεξηαθή Επεμεξγαζία, ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 6 ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

είδε αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο. 

 αθνπζηηθή επεμεξγαζία (ηνκέαο Α): πεξηιακβάλεη αληηδξάζεηο παηδηώλ ζηα 

ερεηηθά εξεζίζκαηα, 

 νπηηθή επεμεξγαζία (ηνκέαο Β): πεξηιακβάλεη αληηδξάζεηο παηδηώλ ζηα νπηηθά 

εξεζίζκαηα, 
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 αηζνπζαία επεμεξγαζία (ηνκέαο Γ): πεξηιακβάλεη αληηδξάζεηο παηδηώλ ζηα 

θηλεηηθά εξεζίζκαηα, 

 απηηθή επεμεξγαζία (ηνκέαο Γ): πεξηιακβάλεη αληηδξάζεηο παηδηώλ ζηα απηηθά 

εξεζίζκαηα, 

 πνιπαηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία (ηνκέαο Δ): πεξηιακβάλεη αληηδξάζεηο παηδηώλ 

ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνθαινύλ ζπλδπαζκό αηζζεηεξηαθώλ εκπεηξηώλ  θαη 

 ζηνκαηναηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία (ηνκέαο Σ): πεξηιακβάλεη αληηδξάζεηο 

παηδηώλ ζηα εξεζίζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζύζηεκα ηεο γεύζεο θαη ηεο 

όζθξεζεο. 

 

2) Ρύζκηζε, ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 5 ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ην 

άηνκν ξπζκίδεη θαη δηακνξθώλεη ηελ αίζζεζε ηνπ. 

 αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία ε νπνία ζρεηίδεηαη κε αληνρή/ ηόλν (ηνκέαο Ε): αθνξά 

ηελ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία ηνπ, 

 ξύζκηζε ζρεηηδόκελε κε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ θίλεζε (ηνκέαο Ζ): αθνξά 

ηελ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα θηλείηαη απνηειεζκαηηθά ζην ρώξν, 

 ξύζκηζε θίλεζεο πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο (ηνκέαο Θ): αθνξά 

ηελ επίδεημε ηνπ παηδηνύ γηα ελεξγνπνίεζε, 

 ξύζκηζε αηζζεηεξηαθήο εηζξνήο γηα λα επηηύρεη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο 

(ηνκέαο Η): αθνξά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο αηζζήζεηο 

ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνθιεζνύλ ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη 

 ξύζκηζε νπηηθήο εηζξνήο γηα λα επηηύρεη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη 

επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο (ηνκέαο ΗΑ): αθνξά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα 

ρξεζηκνπνηεί νπηηθά εξεζίζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο θαη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ. 

 

3) πκπεξηθνξηθέο θαη πλαηζζεκαηηθέο Αληηδξάζεηο, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ην 

πόζν θαιά ην παηδί είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδεηαη ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα 

θαη δηαθξίλνληαη ζε 3 ηνκείο. 

 ζπλαηζζεκαηηθέο/θνηλωληθέο αληηδξάζεηο (ηνκέαο ΗΒ): αθνξνύλ ηηο 

ςπρνθνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο πνπ δηαζέηεη ην παηδί,  

 ζπκπεξηθνξηθά απνηειέζκαηα ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο (ηνκέαο ΗΓ): 

αθνξνύλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απόδνζε ηνπ, 
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 ζέκαηα πνπ ππνδειώλνπλ νπδό αληίδξαζεο (ηνκέαο ΗΓ): αθνξνύλ ηα νξηαθά 

ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίδξαζε. 

 

Με ηνπο παξαπάλσ ηνκείο (Sections) εμεηάζηεθαλ νη δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ 

ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαλ ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, κε βάζε ηα 

αηζζεηεξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα. Δπηρεηξήζεθε, σζηόζν, λα εληνπηζηνύλ νη αληηδξάζεηο 

ησλ παηδηώλ ζηηο αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο, κε βάζε όρη κόλν απνθιεηζηηθά από ηα 

αηζζεηεξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα, αιιά κε βάζε θαη άιιεο πηπρέο ηεο αηζζεηεξηαθήο 

επεμεξγαζίαο (Dunn & Brown, 1997). 

Από ην ζπλδπαζκό ησλ 125 εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνέθπςαλ 9 

παξάγνληεο (Factors), νη νπνίνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηα παηδηά 

ζρεηηθά κε ηελ αληηδξαζηηθόηεηα ηνπο ζηελ αηζζεηεξηαθή πιεξνθνξία (ππν-

αληαπόθξηζε, ππεξ-αληαπόθξηζε). Όπσο θαη ζηε βαζκνιόγεζε ησλ ηνκέσλ, όζν 

ρακειόηεξεο ήηαλ νη ηηκέο/βαζκνινγίεο πνπ εκθάληδε ην παηδί ζην ζπλδπαζκό ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ θάζε παξάγνληα, ηόζν κεγαιύηεξε ήηαλ ε πηζαλή δηαθνξά ηνπ από 

ηελ ηππηθή απόδνζε. Γηαθξίζεθαλ νη εμήο παξάγνληεο (Dunn & Brown, 1997; Watling 

et al., 2001): 

1. ε αηζζεηεξηαθή αλαδήηεζε (sensory seeking), 

2. ε ζπλαηζζεκαηηθή αληηδξαζηηθόηεηα (emotionally reactive), 

3. ε ρακειή αληνρή/ηόλνο (low endurance/tone), 

4. ε ζηνκαηηθή αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία (oral sensory sensitivity), 

5. ε ειιηπήο πξνζνρή/δηάζπαζε (inattention/distractibility), 

6. ε θηωρή εγγξαθή (poor registration), 

7. ε αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία (sensory sensitivity), 

8. νη θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (sedentary) θαη 

9. ε ιεπηή θηλεηηθόηεηα/αληηιεπηόηεηα (fine motor/perceptual). 

ύκθσλα κε ην κνληέιν ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ηεο Dunn (1997), 

από ην ζπλδπαζκό ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ θαη παξαγόλησλ πξνθύπηνπλ ηα πξόηππα 

αληηδξάζεσλ ησλ παηδηώλ ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. Σα πξόηππα απηά 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλόεζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ αλαγθώλ ησλ παηδηώλ κε 

αηζζεηεξηαθέο επαηζζεζίεο θαη βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο/θξνληηζηέο ησλ παηδηώλ 

λα πξνζαξκόζνπλ θαηάιιεια ην πεξηβάιινλ ηνπο (βι. Παξάξηεκα ΙΙΙ). 
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5.2.3 Γηαδηθαζία 

Η παξνύζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2017 – 2018 θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2017 έσο ηνλ Μάην ηνπ 2018. Σα 

εξσηεκαηνιόγηα κνηξάζηεθαλ ζε Δηδηθά Γεκνηηθά ρνιεία, ζε Γεληθά Γεκνηηθά 

ρνιεία θαη Γεληθά Γπκλάζηα θαη ζε ηδησηηθά θέληξα, όπνπ θνηηνύζαλ θαη 

εθπαηδεύνληαλ αληίζηνηρα καζεηέο/ηξηεο πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ. Η 

κνξθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ έληππε γηα πεξηνρέο, όπνπ ε εξεπλήηξηα είρε άκεζε 

πξόζβαζε (Θεζζαινλίθε, Καηεξίλε, Βόινο) θαη ειεθηξνληθή γηα πεξηνρέο, όπνπ ε 

πξόζβαζε ήηαλ αξθεηά δύζθνιε (Αζήλα, Κνδάλε, Αξεόπνιε Λαθσλίαο). 

Αξρηθά, ε εξεπλήηξηα ήξζε ζε επαθή κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ 

ηδησηηθώλ θέληξσλ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε έγθξηζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

Αθνύ δόζεθε ε άδεηα, ε ίδηα ήξζε ζε επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ θαη 

ησλ ηδησηηθώλ θέληξσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξνώζεζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη ησλ παηδηώλ 

ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ζηε κεηέπεηηα ζπιινγή ηνπο. Όζνη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζπκνπνηήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία, ελεκεξώζεθαλ μερσξηζηά ν 

θαζέλαο σο πξνο ην ζθνπό ηεο έξεπλαο θαη ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Όπνπ θξίζεθε απαξαίηεην, ε εξεπλήηξηα ήξζε ζε πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία κε γνλείο παηδηώλ γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο. 

Σν θάζε εξσηεκαηνιόγην ζπλνδεπόηαλ από κηα ζπλνδεπηηθή επηζηνιή (βι. 

Παξάξηεκα ΙΙ), όπνπ αλαγξαθόηαλ ε ηαπηόηεηα ηεο εξεπλήηξηαο, ν ζθνπόο ηεο 

έξεπλαο, νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, επηβεβαησλόηαλ όηη ε δηαδηθαζία 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ραξαθηεξίδεηαη από απόιπηε εκπηζηεπηηθόηεηα 

θαη αλσλπκία, θαζώο επίζεο θαη όηη νη απαληήζεηο ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ην ζθνπό ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα, όζνη γνλείο ζέιεζαλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα έπξεπε λα ζπκπιεξώζνπλ, αξρηθά, ηα δεκνγξαθηθά 

ηνπο ζηνηρεία θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη γνλείο είραλ ην 

ρξνληθό πεξηζώξην ηεο κηαο εβδνκάδαο γηα λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην. ε 

κεξηθέο πεξηπηώζεηο, δόζεθε πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ. 

πλνιηθά κνηξάζηεθαλ 120 εξσηεκαηνιόγηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 18 δελ 

ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο γνλείο, ηα 8 θξίζεθαλ σο ειιηπή, θαζώο δελ ήηαλ πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλα θαη ηα 6 θξίζεθα άθπξα, θαζώο ηα παηδηά δελ άλεθαλ ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα ηεο έξεπλαο. 
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ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ κε ην «ηαηηζηηθό Παθέην γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο/ 

Statistical Package for the Social Sciences» (SPSS, Version 20.0). Σν επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο νξίζηεθε ζην p< 0,05.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη ησλ 

παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ζηαηηζηηθή δνθηκαζία t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Γηα ηελ θαιύηεξε παξνπζίαζε θαη 

θαηαλόεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξώηνπ δηεξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο, νη 14 ηνκείο 

ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ρσξίζηεθαλ ζηηο 3 ελόηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: 

αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, ξύζκηζε θαη ζπκπεξηθνξηθέο/ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. 

 

Πξώην δηεξεπλεηηθό εξώηεκα 

ύγθξηζε κεηαμύ ησλ 2 νκάδσλ ζηνπο ηνκείο ηεο Αηζζεηεξηαθήο Δπεμεξγαζίαο 

Από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε βξέζεθε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη ζηνπο έμη ηνκείο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο 

(αθνπζηηθή, νπηηθή, αηζνπζαία, απηηθή, πνιπαηζζεηεξηαθή, ζηνκαηναηζζεηεξηαθή) ζε 

ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, κε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο p< 0,001 (βι. Πίλαθα 5).  

 

 Μέζνο Όξνο Σππηθή Απόθιηζε t p 

Αθνπζηηθή επεμεξγαζία 

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

2,8808 

4,2111 

 

,73037 

,47883 

10,149 0,001 

Οπηηθή επεμεξγαζία 

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

3,1137 

4,3556 

 

,57811 

,42217 

11,545 0,001 

Αηζνπζαία επεμεξγαζία 

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

3,3298 

4,5657 

 

,62103 

,38320 

11,290 0,001 

Απηηθή επεμεξγαζία 

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

3,0543 

4,4284 

 

,69033 

,32364 

12,042 0,001 

Πνιπαηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία 

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

3,1163 

4,4095 

 

,59985 

,42922 

11,671 0,001 

ηνκαηναηζζεηεξηαθή 

επεμεξγαζία 

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

 

3,0794 

4,1444 

 

 

,70590 

,51993 

 

8,050 

 

0,001 

 

Πίλαθαο 5. Πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη ησλ παηδηώλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηεο Αηζζεηεξηαθήο Δπεμεξγαζίαο. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα κε απηηζκό επέδεημαλ ρακειόηεξα ζθνξ θαη ζηνπο 

έμη ηνκείο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

(βι. Γξάθεκα 4). 

 

 

Γξάθεκα 4. Μέζνη όξνη ησλ ηνκέσλ ηεο Αηζζεηεξηαθήο Δπεμεξγαζίαο ησλ παηδηώλ κε 

απηηζκό θαη ησλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο. 

 

ύγθξηζε κεηαμύ ησλ 2 νκάδσλ ζηνπο ηνκείο ηεο Ρύζκηζεο 

Από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε βξέζεθε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη ζηνπο πέληε ηνκείο ηεο ξύζκηζεο (αηζζεηεξηαθή 

επεμεξγαζία ε νπνία ζρεηίδεηαη κε αληνρή/ ηόλν, ξύζκηζε ζρεηηδόκελε κε ηε ζέζε ηνπ 

ζώκαηνο θαη ηελ θίλεζε, ξύζκηζε θίλεζεο πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο, 

ξύζκηζε αηζζεηεξηαθήο εηζξνήο γηα λα επηηύρεη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, 

ξύζκηζε νπηηθήο εηζξνήο γηα λα επηηύρεη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη επίπεδν 

δξαζηεξηόηεηαο) ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, κε επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο p< 0,001 (βι. Πίλαθα 6). 
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 Μέζνο Όξνο Σππηθή Απόθιηζε t p 

Αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε αληνρή/ ηόλν  

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

 

3,8708 

4,6667 

 

 

,66088 

,48836 

 

6,445 

 

0,001 

Ρύζκηζε ζρεηηδόκελε κε ηε ζέζε 

ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ θίλεζε  

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

 

3,4233 

4,2933 

 

 

,53977 

,47597 

 

8,029 

 

0,001 

Ρύζκηζε θίλεζεο πνπ επεξεάδεη ην 

επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο  

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

 

3,0000 

3,6000 

 

 

,45922 

,39194 

 

6,603 

 

0,001 

Ρύζκηζε αηζζεηεξηαθήο εηζξνήο 

γηα λα επηηύρεη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο  

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

 

 

2,8488 

3,9056 

 

 

 

,43005 

,61766 

 

 

9,274 

 

 

0,001 

Ρύζκηζε νπηηθήο εηζξνήο γηα λα 

επηηύρεη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο θαη επίπεδν 

δξαζηεξηόηεηαο  

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

 

 

 

2,8953 

4,1500 

 

 

 

 

,48560 

,57505 

 

 

 

11,033 

 

 

 

0,001 

 

Πίλαθαο 6. Πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη ησλ παηδηώλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηεο Ρύζκηζεο. 

 

Παξαηεξνύκε όηη θαη ζ’ απηνύο ηνπο 5 ηνκείο ηα ζθνξ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό 

είλαη ρακειόηεξα ζπγθξηηηθά κ’ απηά ησλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο (βι. Γξάθεκα 

5). 
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Γξάθεκα 5. Μέζνη όξνη ησλ ηνκέσλ ηεο Ρύζκηζεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη ησλ παηδηώλ 

ηππηθήο αλάπηπμεο. 

 

ύγθξηζε κεηαμύ ησλ 2 νκάδσλ ζηνπο ηνκείο ησλ πκπεξηθνξηθώλ/ 

πλαηζζεκαηηθώλ Αληηδξάζεσλ 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη, επίζεο, νη δηαθνξέο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζε 

ζρέζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, κε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο  p< 0,001 θαη 

ζηνπο 3 ηνκείο ησλ ζπκπεξηθνξηθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ αληηδξάζεσλ 

(ζπλαηζζεκαηηθέο/θνηλσληθέο αληηδξάζεηο, ζπκπεξηθνξηθά απνηειέζκαηα ηεο 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, ζέκαηα πνπ ππνδειώλνπλ νπδό αληίδξαζεο) (βι. Πίλαθα 

7). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά κε απηηζκό επέδεημαλ ρακειόηεξα ζθνξ θαη ζηνπο 

ηξεηο ηνκείο ησλ ζπκπεξηθνξηθώλ/ζπλαηζζεκαηηθώλ αληηδξάζεσλ ζε ζρέζε κε ηα 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο (βι. Γξάθεκα 6).  

 

 Μέζνο Όξνο Σππηθή Απόθιηζε t p 

πλαηζζεκαηηθέο/ θνηλσληθέο 

αληηδξάζεηο  

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

 

2,7647 

3,9386 

 

 

,38445 

,54101 

 

11,684 

 

0,001 

πκπεξηθνξηθά απνηειέζκαηα ηεο 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο  

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

 

2,4922 

4,1852 

 

 

,69289 

,65734 

 

11,762 

 

0,001 
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[52] 

 

Θέκαηα πνπ ππνδειώλνπλ νπδό 

αληίδξαζεο  

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

 

3,0155 

4,5704 

 

 

,73446 

,49042 

 

11,720 

 

0,001 

 

Πίλαθαο 7. Πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη ησλ παηδηώλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ησλ πκπεξηθνξηθώλ/πλαηζζεκαηηθώλ Αληηδξάζεσλ. 

 

 

Γξάθεκα 6. Μέζνη όξνη ησλ ηνκέσλ ησλ πκπεξηθνξηθώλ/πλαηζζεκαηηθώλ Αληηδξάζεσλ 

ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη ησλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο. 

 

Δεύηεξν δηεξεπλεηηθό εξώηεκα 

ύγθξηζε κεηαμύ ησλ 2 νκάδσλ ζηνπο 9 παξάγνληεο ηεο Αηζζεηεξηαθήο 

Δπεμεξγαζίαο 

Από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε βξέζεθε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο 9 παξάγνληεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο 

(αηζζεηεξηαθή αλαδήηεζε, ζπλαηζζεκαηηθή αληηδξαζηηθόηεηα, ρακειή αληνρή/ ηόλνο, 

ζηνκαηηθή αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία, ειιηπήο πξνζνρή/ δηάζπαζε, θησρή εγγξαθή, 

αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία, θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ιεπηή θηλεηηθόηεηα/ 

αληηιεπηόηεηα) ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο γηα ηνλ παξάγνληα θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη p= 0,006, 

ελώ γηα όινπο ηνπο άιινπο παξάγνληεο απηό είλαη p< 0,001 (βι. Πίλαθα 8). 
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 Μέζνο Όξνο Σππηθή Απόθιηζε t p 

Αηζζεηεξηαθή αλαδήηεζε 

 Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

3,1601 

4,1307 

 

,53887 

,53736 

8,459 0,001 

πλαηζζεκαηηθή 

αληηδξαζηηθόηεηα  

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

 

2,6250 

3,8708 

 

 

,37599 

,60923 

 

11,480 

 

0,001 

Υακειή αληνρή/ ηόλνο  

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

3,8708 

4,6667 

 

,66088 

,48836 

6,445 0,001 

ηνκαηηθή αηζζεηεξηαθή 

επαηζζεζία  

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

 

3,0103 

4,0420 

 

 

,75625 

,61239 

 

7,048 

 

0,001 

Διιηπήο πξνζνρή/ δηάζπαζε 

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

2,8306 

4,1111 

 

,61267 

,53269 

10,477 0,001 

Φησρή εγγξαθή 

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

3,0610 

4,5639 

 

,52140 

,41937 

14,932 0,001 

Αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία 

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

3,3314 

4,3778 

 

,72317 

,55037 

7,659 0,001 

Καζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

3,1105 

3,5944 

 

,94381 

,65559 

2,804 0,006 

Λεπηή θηλεηηθόηεηα/ 

αληηιεπηόηεηα 

Παηδηά κε απηηζκό 

Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

 

2,4477 

4,1944 

 

 

,84614 

,63266 

 

11,000 

 

0,001 

 

Πίλαθαο 8. Πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη ησλ παηδηώλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο ζηνπο Παξάγνληεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο. 

 

Δπίζεο, ηα άηνκα κε απηηζκό επέδεημαλ ρακειόηεξα ζθνξ ζε όινπο ηνπο 

παξάγνληεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (βι. 

Γξάθεκα 7). 
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Γξάθεκα 7. Μέζνη όξνη ησλ Παξαγόλησλ ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ησλ παηδηώλ κε 

απηηζκό θαη ησλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο. 

 

Θεσξήζεθε, επίζεο, ζθόπηκν λα γίλεη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ζηνπο ηνκείο θαη 

παξάγνληεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ζηελ νκάδα ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, 

βάζε ηεο ειηθίαο ηνπο θαη βάζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπο. Γη’ 

απηό ην ζθνπό, ηα παηδηά κε απηηζκό ρσξίζηεθαλ βάζε ηεο ειηθίαο ηνπο ζε δπν 

ειηθηαθέο νκάδεο, νη νπνίεο ήηαλ από 5 έσο 10 εηώλ (Ν= 17) θαη από 10 έσο 15 εηώλ 

(Ν= 26). Δπίζεο, βάζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ ιόγνπ ηνπο, ηα παηδηά κε απηηζκό 

ρσξίζηεθαλ ζε δπν νκάδεο, ηε ιεθηηθή (αλεπηπγκέλνο ιόγνο, Ν= 23) θαη ηελ κε 

ιεθηηθή (κνλνιεθηηθόο ιόγνο θαη απνπζία ιόγνπ, Ν= 20). 
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ύγθξηζε κεηαμύ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζηνπο ηνκείο θαη παξάγνληεο ηεο 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο 

 

Από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε βξέζεθε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό κηθξόηεξεο 

ειηθίαο (5 – 10 εηώλ) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε κεξηθνύο 

ηνκείο θαη παξάγνληεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, ζε ζρέζε κε παηδηά κε 

απηηζκό κεγαιύηεξεο ειηθίαο (10 – 15 εηώλ). Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία (Σνκέαο Δ) (t= 2,510, p= 

0,016), ζηελ ζηνκαηναηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία (Σνκέαο Σ) (t= 3,215, p= 0,003), 

ζηε ξύζκηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ θίλεζε  (Σνκέαο Η) (t= 

3,029, p= 0,004), ζηα ζέκαηα πνπ ππνδειώλνπλ νπδό αληίδξαζεο (Σνκέαο ΙΓ) (t= 

3,465, p= 0, 001), ζηελ αηζζεηεξηαθή αλαδήηεζε (Παξάγνληαο 1) (t= 3,449, p= 0,001) 

θαη ζηε ζηνκαηηθή αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία (Παξάγνληαο 4) (t= 2,508, p= 0,016). Σα 

παηδηά κε απηηζκό κηθξόηεξεο ειηθίαο παξνπζηάδνπλ ρακειόηεξα ζθνξ ζηνπο 

παξαπάλσ ηνκείο θαη παξάγνληεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, ζε ζρέζε κε ηα 

παηδηά κε απηηζκό κεγαιύηεξεο ειηθίαο (βι. Γξάθεκα 8 θαη 9).  

 

 

 



 

[56] 

 

Γξάθεκα 8. Μέζνη όξνη ησλ Σνκέσλ ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ησλ παηδηώλ κε 

απηηζκό ειηθίαο 5 – 10 εηώλ θαη ειηθίαο 10 – 15 εηώλ. 

 

     p< 0,05 

Σνκέαο Α: αθνπζηηθή επεμεξγαζία, Σνκέαο Β: νπηηθή επεμεξγαζία, Σνκέαο Γ: αηζνπζαία επεμεξγαζία Σνκέαο Γ: 

απηηθή επεμεξγαζία, Σνκέαο Δ: πνιπαηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, Σνκέαο Σ: ζηνκαηναηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, 
Σνκέαο Ε: ξύζκηζε αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ζρεηηδόκελε κε αληνρή/ηόλν, Σνκέαο Ζ: ξύζκηζε ζρεηηδόκελε κε 

ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ θίλεζε, Σνκέαο Θ: ξύζκηζε θίλεζεο πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο, 

Σνκέαο Η: ξύζκηζε αηζζεηεξηαθήο εηζξνήο γηα ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, Σνκέαο ΗΑ: ξύζκηζε νπηηθήο εηζξνήο 

γηα ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο, Σνκέαο ΗΒ: ζπλαηζζεκαηηθέο/θνηλσληθέο 
αληηδξάζεηο, Σνκέαο ΗΓ: ζπκπεξηθνξηθά απνηειέζκαηα ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, Σνκέαο ΗΓ: ζέκαηα πνπ 

ππνδειώλνπλ νπδό αληίδξαζεο. 
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Γξάθεκα 9. Μέζνη όξνη ησλ Παξαγόλησλ ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ησλ παηδηώλ κε 

απηηζκό ειηθίαο 5 – 10 εηώλ θαη ειηθίαο 10 – 15 εηώλ. 

 

     p< 0,05 
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ύγθξηζε κεηαμύ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζηνπο ηνκείο θαη παξάγνληεο ηεο 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, κε βάζε ην ιόγν ηνπο 

 

Από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε βξέζεθε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό 

δηαθνξνπνηνύληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε κεξηθνύο ηνκείο θαη παξάγνληεο ηεο 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, κε βάζε ηελ ηθαλόηεηα ηεο ιεθηηθήο ηνπο επηθνηλσλίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αθνπζηηθή (Σνκέαο Α) 

(t= 2,429, p= 0,020) θαη νπηηθή επεμεξγαζία (Σνκέαο Β) (t= 2,039, p= 0,048), ζηα 

ζπκπεξηθνξηθά απνηειέζκαηα ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο (Σνκέαο ΙΓ) (t= 3,167, 

p= 0,003), ζηελ ειιηπή πξνζνρή/δηάζπαζε (Παξάγνληαο 5) (t= 2,879, p= 0,006) θαη 

ζηε ιεπηή θηλεηηθόηεηα/αληηιεπηόηεηα (Παξάγνληαο 9) (t= 3,554, p= 0,001). Σα 

παηδηά κε απηηζκό πνπ έρνπλ κνλνιεθηηθό ιόγν ή απνπζία ιόγνπ (κε ιεθηηθή νκάδα) 

παξνπζηάδνπλ ρακειόηεξα ζθνξ ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο θαη παξάγνληεο ηεο 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά κε απηηζκό πνπ έρνπλ 

αλεπηπγκέλν ιόγν (ιεθηηθή νκάδα) (βι. Γξάθεκα 10 θαη 11).  
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Γξάθεκα 10. Μέζνη όξνη ησλ Σνκέσλ ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ησλ παηδηώλ κε 

απηηζκό, κε βάζε ηε ιεθηηθή ηθαλόηεηα. 

      p< 0,05 

Σνκέαο Α: αθνπζηηθή επεμεξγαζία, Σνκέαο Β: νπηηθή επεμεξγαζία, Σνκέαο Γ: αηζνπζαία επεμεξγαζία Σνκέαο Γ: 

απηηθή επεμεξγαζία, Σνκέαο Δ: πνιπαηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, Σνκέαο Σ: ζηνκαηναηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, 

Σνκέαο Ε: ξύζκηζε αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ζρεηηδόκελε κε αληνρή/ηόλν, Σνκέαο Ζ: ξύζκηζε ζρεηηδόκελε κε 

ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ θίλεζε, Σνκέαο Θ: ξύζκηζε θίλεζεο πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο, 
Σνκέαο Η: ξύζκηζε αηζζεηεξηαθήο εηζξνήο γηα ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, Σνκέαο ΗΑ: ξύζκηζε νπηηθήο εηζξνήο 

γηα ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο, Σνκέαο ΗΒ: ζπλαηζζεκαηηθέο/θνηλσληθέο 

αληηδξάζεηο, Σνκέαο ΗΓ: ζπκπεξηθνξηθά απνηειέζκαηα ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, Σνκέαο ΗΓ: ζέκαηα πνπ 

ππνδειώλνπλ νπδό αληίδξαζεο. 
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Γξάθεκα 11. Μέζνη όξνη ησλ Παξαγόλησλ ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ησλ παηδηώλ κε 

απηηζκό, κε βάζε ηε ιεθηηθή ηθαλόηεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ηα παηδηά κε απηηζκό 

ειηθίαο 5 έσο 15 εηώλ, παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο, ζύκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ 

ηνπο, ζ’ όινπο ηνπο ηνκείο θαη παξάγνληεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, ζε ζρέζε 

κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Σα παηδηά κε απηηζκό, δειαδή, παξνπζηάδνπλ κε 

ηππηθέο αληηδξάζεηο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζε δηάθνξα 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα θαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ξπζκίδνπλ ηα αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα γηα ηελ εθηέιεζε θαζεκεξηλώλ ηνπο ελεξγεηώλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ηνπο έμη ηνκείο ηεο Αηζζεηεξηαθήο 

Δπεμεξγαζίαο, ηα παηδηά κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ 

επεμεξγαζία αθνπζηηθώλ, νπηηθώλ, αηζνπζαίσλ, απηηθώλ, πνιπαηζζεηεξηαθώλ 

εξεζηζκάησλ θαη απηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζύζηεκα ηεο γεύζεο θαη ηεο όζθξεζεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν εύξεκα βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε κηα ζεηξά εξεπλώλ, νη νπνίεο 

θαηέδεημαλ ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζηελ επεμεξγαζία όισλ ησλ 

παξαπάλσ εξεζηζκάησλ (Kientz & Dunn, 1997; Tomchek & Dunn, 2007; Brown et al. 

2008; Tomchek et al., 2014; Καηζηάλα, 2015; Καηζηνξίδνπ, 2015). Δπίζεο, κηα 

πιεζώξα εξεπλώλ επηβεβαηώλεη ελ κέξεη ηα επξήκαηα απηά, θαζώο απηέο νη έξεπλεο 

θαηέδεημαλ όηη ηα παηδηά κε απηηζκό δηαθνξνπνηνύληαη ζηαηηζηηθά ζε κεξηθνύο από 

ηνπο παξαπάλσ ηνκείο (Wing, 1969; Dahlgren & Gillberg, 1989; Baranek, 1999; 

Rogers et al., 2003; Leekam et al., 2007; Lane et al., 2010). 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα βξέζεθε, επίζεο, όηη νη κεγαιύηεξεο δηαθνξέο ησλ 

παηδηώλ κε απηηζκό, ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, εληνπίδνληαη ζηνπο 

ηνκείο ηεο απηηθήο θαη πνιπαηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο. Γειαδή, νη πεξηζζόηεξεο 

δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό εληνπίδνληαη ζην ζύζηεκα ηεο αθήο θαη ζηα 

ζπζηήκαηα ηεο όξαζεο, αθνήο θαη ηεο θίλεζεο. Απηό ην εύξεκα εληζρύεη ηελ άπνςε 

ησλ Leekam θαη ζπλεξγαηώλ (2007) όηη ηα παηδηά κε απηηζκό εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο 

ζε πνιινύο ηνκείο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ιόγσ ηεο ζύλδεζεο ηεο νπηηθήο, 

αθνπζηηθήο θαη απηηθήο επεμεξγαζίαο. 

εκαληηθέο δπζθνιίεο ζηα παηδηά κε απηηζκό εκθαλίδνληαη, επίζεο, θαη ζηνπο 

ηνκείο ηεο Ρύζκηζεο, όπνπ ηα παηδηά κε απηηζκό θαίλεηαη λα κελ κπνξνύλ λα 

ξπζκίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη λα εθηειέζνπλ κε επηηπρία ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά κε απηηζκό ηεο παξνύζαο έξεπλαο 
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θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο ζηελ ηθαλόηεηα λα ξπζκίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ εηζξνή νπηηθώλ εξεζηζκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αληηδξάζεηο θαη ην επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο ηνπο (π.ρ. 

απνθεύγνπλ ηε βιεκκαηηθή επαθή ή παξαθνινπζνύλ θαζέλαλ πνπ θηλείηαη κέζα ζε 

έλα δσκάηην). Αληίζεηα, εκθαλίδνπλ ηηο ιηγόηεξεο δπζθνιίεο ζηελ ηθαλόηεηα ξύζκηζεο 

ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ αληνρή/ηόλν (π.ρ. θαίλεηαη 

λα είλαη ιεζαξγηθά ή λα θνπξάδνληαη εύθνια). 

Δπηπιένλ, ε έξεπλα θαηαδεηθλύεη ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζηελ 

ηθαλόηεηα ηεο ξύζκηζεο ηεο αηζζεηεξηαθήο εηζξνήο, πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (π.ρ. δελ αληηιακβάλνληαη ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο). 

Σέινο, δπζθνιίεο εκθαλίδνληαη ζηελ ηθαλόηεηα ξύζκηζεο ηεο θίλεζεο ηνπο αλάινγα 

κε ην επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο (π.ρ. απνδεηνύλ ζπλερώο ή απνθεύγνπλ θαζηζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο) θαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα ξπζκίδνπλ ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο γηα 

κηα απνηειεζκαηηθή θίλεζε (π.ρ. δηζηάδνπλ λα αλέβνπλ ή λα θαηέβνπλ ην πεδνδξόκην). 

Σα παξαπάλσ επξήκαηα βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε άιιεο έξεπλεο, νη νπνίεο 

θαηαδεηθλύνπλ ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζηνπο ηνκείο ηεο Ρύζκηζεο 

(Ornitz, 1974; Kientz & Dunn, 1997; Brown et al. 2008; Καηζηάλα, 2015). 

Σέινο, ηα παηδηά κε απηηζκό εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηνπο ηνκείο 

ηωλ πκπεξηθνξηθώλ/Κνηλωληθώλ Αληηδξάζεωλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα κε 

απηηζκό παξνπζηάδνπλ κε ηππηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα ησλ 

δπζθνιηώλ ηνπο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία (π.ρ. έρνπλ δπζθνιία ζην λα κείλνπλ 

κέζα ζηηο γξακκέο όηαλ ρξσκαηίδνπλ ή γξάθνπλ, θηλνύληαη αξγά, δελ αλέρνληαη 

αιιαγέο ζηε ξνπηίλα ηνπ). Δπίζεο, παξνπζηάδνπλ κε ηππηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο/ 

θνηλσληθέο αληηδξάζεηο, όπσο γηα παξάδεηγκα, είλαη ππεξβνιηθά ζνβαξά ή αλήζπρα, 

έρνπλ μεζπάζκαηα ζπκνύ, δελ έρνπλ αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ. 

Παξνπζηάδνπλ, επίζεο, ειιείκκαηα ζε ζέκαηα πνπ ππνδειώλνπλ νπδό 

αληίδξαζεο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ γηα κηα αληίδξαζε (π.ρ. κεηαπεδνύλ από 

κηα δξαζηεξηόηεηα ζηελ άιιε κε απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεηαη ην παηρλίδη). Οη 

έξεπλεο ησλ Kientz θαη Dunn (1997), ησλ Brown θαη ζπλεξγαηώλ (2008), ηεο 

Καηζηάλα (2015) θαη ηεο Καηζηνξίδνπ (2015) έρνπλ θαηαδείμεη ηηο ίδηεο δπζθνιίεο 

ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο ησλ ζπκπεξηθνξηθώλ θαη θνηλσληθώλ αληηδξάζεσλ. Δπίζεο, ηα 

ρακειά ζθνξ ζηνπο ηνκείο ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη θνηλσληθώλ αληηδξάζεσλ ησλ 

παηδηώλ κε απηηζκό θαη ε δηαθνξνπνίεζε απηώλ ζε ζρέζε κ’ εθείλα ησλ παηδηώλ 
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ηππηθήο αλάπηπμεο επηβεβαηώλνπλ ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Keintz & Dunn, 1997; Baranek, 1999). 

Δπηπιένλ, ε παξνύζα έξεπλα θαηαδεηθλύεη όηη ηα παηδηά κε απηηζκό 

εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, ηα νπνία δελ 

ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηα αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα, αιιά ζρεηίδνληαη 

κε άιιεο πηπρέο (παξάγνληεο) ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

παηδηά κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαη δηαθνξνπνηνύληαη από ηα 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ζ’ όινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο.  

Αλαιπηηθόηεξα, ηα παηδηά κε απηηζκό εκθαλίδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο 

ζηνλ παξάγνληα θηωρή εγγξαθή, όπνπ ηα παηδηά θαίλεηαη λα κελ κπνξνύλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε εξεζίζκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο, κε απνηέιεζκα λα 

"ράλνπλ" αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά κε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο 

κπνξεί λα κελ αληηιακβάλνληαη όηαλ θάπνηνο ηνπο αγγίδεη, λα κελ έρνπλ αίζζεζε ηνπ 

πόλνπ ή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη λα κελ πξνζέρνπλ όηαλ άιινη εηζέξρνληαη ζην δσκάηην 

πνπ βξίζθνληαη. Σέηνηεο απνθξίζεηο παηδηώλ κε απηηζκό, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ππν-επαηζζεζία εξεζηζκάησλ, επηβεβαηώλνληαη θαη από άιιεο έξεπλεο (Kientz & 

Dunn, 1997; Watling et al., 2001; Tomchek & Dunn, 2007; Brown et al. 2008; Lane et 

al., 2010; Tomchek et al., 2014; Καηζηάλα, 2015). 

Δπηπιένλ, ν παξάγνληαο ζπλαηζζεκαηηθή αληηδξαζηηθόηεηα είλαη ν δεύηεξνο 

παξάγνληαο, ζηνλ νπνίν ηα παηδηά κε απηηζκό εκθαλίδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο 

ζπρλόηεηεο κε ηππηθώλ απνθξίζεσλ, νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα αηζζεηεξηαθώλ 

δπζθνιηώλ. Σα παηδηά απηά παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξέο αηζζεηεξηαθήο απνθπγήο θαη 

εκθαλίδνπλ ζπλήζσο αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, όπσο γηα παξάδεηγκα 

ππεξβνιηθά ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα. Οη αληηδξάζεηο απηέο κπνξνύλ λα 

εξκελεπζνύλ σο ε πξνζπάζεηα ησλ παηδηώλ λα απνθύγνπλ ηα άγλσζηα ή αλεπηζύκεηα 

εξεζίζκαηα. Δπίζεο, ηα παηδηά κε ζπλαηζζεκαηηθή αληηδξαζηηθόηεηα παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιία ζην λα δερηνύλ αιιαγέο ζηε ξνπηίλα ηνπο, θαζώο ηα ίδηα απνδεηνύλ ηηο 

δηθηέο ηνπο ηειεηνπξγίεο. Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο θαηέδεημαλ θαη άιιεο έξεπλεο, όπσο 

απηή ησλ Watling θαη ζπλεξγαηώλ (2001), ησλ Brown θαη ζπλεξγαηώλ (2008), ησλ 

Reynolds θαη ζπλεξγαηώλ (2011) θαη ηεο Καηζηάλα (2015). 

Δπηπιένλ, ζπρλέο είλαη νη απνθξίζεηο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ παξάγνληα ηεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο/αληηιεπηόηεηαο. Σα παηδηά κε απηηζκό, πνπ 

έρνπλ ρακειό ζθνξ ζ’ απηόλ ηνλ παξάγνληα, κπνξεί λα δπζθνιεύνληαη λα ζπλζέζνπλ 

ηα θνκκάηηα ελόο παδι, λα δπζθνιεύνληαη λα κείλνπλ κέζα ζηηο γξακκέο όηαλ 
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ρξσκαηίδνπλ ή γξάθνπλ θαη λα εκθαλίδνπλ μεζπάζκαηα ζπκνύ. ύκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ησλ Tomchek θαη ζπλεξγαηώλ (2014), ηα ειιείκκαηα ησλ ιεπηώλ θηλεηηθώλ 

δεμηνηήησλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη ηελ κάζεζε ησλ 

παηδηώλ. Σν ζπγθεθξηκέλν εύξεκα έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε αξθεηέο έξεπλεο, νη νπνίεο 

κειέηεζαλ ηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία ησλ παηδηώλ κε απηηζκό κε βάζε απηέο ηηο 

πηπρέο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο (Dunn, 1997; Ermen & Dunn, 1998; Watling 

et al., 2001; Brown et al. 2008; Καηζηάλα, 2015). 

Σα παηδηά κε απηηζκό ηεο παξνύζαο έξεπλαο εκθαλίδνπλ, επίζεο, αξθεηέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιηπή πξνζνρή/δηάζπαζε. Η πξνζνρή ησλ 

παηδηώλ απηώλ ζπρλά απνζπάηαη, θπξίσο από αθνπζηηθά εξεζίζκαηα θαη ηα ίδηα 

δπζθνιεύνληαη λα νινθιεξώζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο. Παξόκνηεο απνθξίζεηο παηδηώλ 

κε απηηζκό, όπνπ ε πξνζνρή ηνπο απνζπάηαη εμαηηίαο ηεο αθνπζηηθήο ηνπο 

επαηζζεζίαο, θαηέδεημε θαη ε έξεπλα ησλ Tomchek θαη Dunn (2007), ελώ κηα ζεηξά 

εξεπλώλ επηβεβαηώλεη ηηο κε ηππηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιηπή πξνζνρή/δηάζπαζε (Dunn, 1997; Ermen & Dunn, 1998; 

Watling et al., 2001; Brown et al. 2008; Tomchek et al., 2014; Καηζηάλα, 2015). 

πρλέο είλαη, επίζεο, θαη νη κε ηππηθέο απνθξίζεηο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αηζζεηεξηαθή αλαδήηεζε, όπνπ ηα παηδηά απηά παξνπζηάδνπλ 

ππεξθηλεηηθόηεηα θαη επηδηώθνπλ ζπλερώο ηελ επαθή ηνπο κε εξεζίζκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σα παηδηά απηά αλαδεηνύλ ζε θάζε ηνπο δξαζηεξηόηεηα 

πνιπαηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, όπσο αθνπζηηθά, νπηηθά, απηηθά θαη αηζνπζαία. Μηα 

ζεηξά εξεπλώλ επηβεβαηώλεη ην ζπγθεθξηκέλν εύξεκα, θαηά ην νπνίν ηα παηδηά κε 

απηηζκό παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξέο αλαδήηεζεο αίζζεζεο (Dunn, 1997; Ermen & 

Dunn, 1998; Watling et al., 2001; Brown et al. 2008; Lane et al., 2010; Καηζηάλα, 

2015). Δπίζεο, ε έξεπλα ησλ Tomchek θαη Dunn (2007) θαη ε έξεπλα ησλ Tomchek, 

θαη ζπλεξγαηώλ (2014) θαηέδεημαλ όηη ηα παηδηά κε απηηζκό αλαδεηνύλ πην ζπρλά ηελ 

αίζζεζε κέζσ θηλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Σα παηδηά κε απηηζκό εκθαλίδνπλ, επίζεο, ζπρλά ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ παξάγνληα αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία. Οη απνθξίζεηο απηέο 

ζρεηίδνληαη κε ηα εξεζίζκαηα ηεο θίλεζεο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

ηα παηδηά κε απηηζκό εκθαλίδνπλ ζπρλά κε ηππηθέο ζπκπεξηθνξέο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα, θνβνύληαη ηα ύςε ή δελ ηνπο αξέζνπλ νη έληνλα θηλεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. Σν εύξεκα απηό βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα 

αξθεηώλ εξεπλώλ (Dunn, 1997; Ermen & Dunn, 1998; Reynolds et al., 2011; 
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Καηζηάλα, 2015), αιιά βξίζθεηαη ζε δηαθσλία κε έξεπλεο, νη νπνίεο δελ βξήθαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη ησλ παηδηώλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο ζηνλ παξάγνληα ηεο αηζζεηεξηαθήο επαηζζεζίαο (Watling et al., 2001; 

Brown et al. 2008). 

Αξθεηέο είλαη, επίζεο, νη ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζηνκαηηθή αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία θαη αθνξνύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν αληαπνθξίλνληαη ηα παηδηά ζε γεύζεηο, κπξσδηέο, πθέο θαη ζεξκνθξαζίεο, 

θπξίσο ηξνθίκσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν εύξεκα βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε κηα ζεηξά 

εξεπλώλ, νη νπνίεο θαηέδεημαλ ηηο κε ηππηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζύζηεκα ηεο γεύζεο θαη ηεο όζθξεζεο (Dunn, 1997; Ermen & 

Dunn, 1998; Watling et al., 2001; Rogers et al., 2003; Leekam et al., 2007; Tomchek & 

Dunn, 2007; Brown et al. 2008;Lane et al., 2010; Tomchek et al., 2014; Καηζηάλα, 

2015; Καηζηνξίδνπ, 2015). 

Αθνινπζνύλ, επίζεο, ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

παξάγνληα ρακειή αληνρή/ηόλνο. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ κπτθό 

ηόλν ησλ παηδηώλ, ν νπνίνο επεξεάδεη ηε ζέζε θαη ηζνξξνπία ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. έρνπλ αδύλακε ζύιιεςε κε ην ρέξη ηνπο, 

θνπξάδνληαη εύθνια, "θιεηδώλνπλ" ηηο αξζξώζεηο ηνπο). Μηα ζεηξά εξεπλώλ 

επηβεβαηώλεη ην παξαπάλσ εύξεκα (Watling et al., 2001; Brown et al. 2008; Lane et 

al., 2010; Tomchek et al., 2014; Καηζηάλα, 2015). Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηνπο Tomchek 

θαη ζπλεξγάηεο (2014), ε ρακειή αληνρή/ηόλνο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ αδξώλ 

θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ ηθαλνηήησλ, ηα ειιείκκαηα ησλ νπνίσλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 

ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη ηελ κάζεζε ησλ παηδηώλ. 

Σέινο, ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ κεηαμύ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη ησλ 

παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο ζηνλ παξάγνληα θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, αιιά απηέο 

είλαη νη ιηγόηεξεο ζε ζπρλόηεηα. Σα παηδηά απηά εκθαλίδνληαη παζεηηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηιέγνπλ θαζηζηηθέο θαη κνλαρηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. Παξόκνηα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ θαη ε έξεπλα ησλ Brown θαη 

ζπλεξγαηώλ (2008) θαη ε έξεπλα ηεο Καηζηάλα (2015), ελώ ζύκθσλα κε ηνπο 

Reynolds θαη ζπλεξγάηεο (2011), ηα παηδηά κε απηηζκό πξνηηκνύλ ηηο θαζηζηηθέο θαη 

κνλαρηθέο δξαζηεξηόηεηεο ιόγσ ησλ ειιεηκκάησλ ηνπο ζηελ θαληαζία, ζην ζπκβνιηθό 

παηρλίδη θαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Ωζηόζν, είλαη ηδηαίηεξν ζεκαληηθό νη 

γνλείο/εθπαηδεπηηθνί/θξνληηζηέο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, πνπ εκθαλίδνπλ ηέηνηνπ 

είδνπο ζπκπεξηθνξέο, λα πξνζδηνξίζνπλ ην ιόγν πνπ ην θάζε παηδί αληηδξά παζεηηθά 



 

[66] 

 

θαη επηιέγεη θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί κπνξεί λα επηιέγεη 

κνλαρηθά παηρλίδηα, είηε γηαηί δελ παξαηεξεί ηα εξεζίζκαηα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, είηε γηαηί ζέιεη λα απνθύγεη ηα άγλσζηα ή αλεπηζύκεηα 

εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο (Dunn, 2001). 

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαηέδεημε, επηπξόζζεηα, όηη νξηζκέλεο αηζζεηεξηαθέο 

επαηζζεζίεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό πηζαλόλ λα κεηώλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξόλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, βξέζεθε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό κεγαιύηεξεο ειηθίαο 

παξνπζηάδνπλ ιηγόηεξεο δπζθνιίεο ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή θαη ζηε 

ζηνκαηναηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, ζηε ξύζκηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε ηνπ 

ζώκαηνο θαη ηελ θίλεζε, ζηα ζέκαηα πνπ ππνδειώλνπλ νπδό αληίδξαζεο  θαη ζηνπο 

παξάγνληεο ηεο αηζζεηεξηαθήο αλαδήηεζεο θαη ηεο ζηνκαηηθήο αηζζεηεξηαθήο 

επαηζζεζίαο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν εύξεκα επηβεβαηώλεηαη ελ κέξεη από ηηο έξεπλεο ησλ Kern 

θαη ζπλεξγαηώλ (2006) θαη ησλ Leekam θαη ζπλεξγαηώλ (2007), νη νπνίεο θαηέδεημαλ 

βειηίσζε ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζε κεξηθνύο από 

ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. Απηή ε βειηίσζε ηεο 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξεκβαηηθώλ πξνγξακκάησλ, ζηα νπνία έρνπλ εληαρζεί ηα 

παηδηά από ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζήο ηνπο.  

Η παξνύζα έξεπλα θαηέδεημε, επίζεο, όηη ηα παηδηά κε απηηζκό, πνπ δηαζέηνπλ 

αλεπηπγκέλν ιόγν, παξνπζηάδνπλ ιηγόηεξεο δπζθνιίεο ζηελ αθνπζηηθή θαη νπηηθή 

επεμεξγαζία, ζηα ζπκπεξηθνξηθά απνηειέζκαηα ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο θαη 

ζηνπο παξάγνληεο ηεο ειιηπήο πξνζνρήο/δηάζπαζεο θαη ηεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο/ 

αληηιεπηόηεηαο, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά κε απηηζκό, πνπ έρνπλ κνλνιεθηηθό ιόγν ή 

παληειή έιιεηςε ιόγνπ. 

Όιεο απηέο νη κε ηππηθέο απνθξίζεηο ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, πνπ 

βξέζεθαλ ζηα παηδηά κε απηηζκό, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, πηζαλόλ 

λα απνδίδνληαη ζηηο αλσκαιίεο ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ ηνπο. 

Έξεπλεο έρνπλ εληνπίζεη αλσκαιίεο ζε δηάθνξνπο ινβνύο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, 

όπσο ζηνλ αλώηεξν θξνηαθηθό (Golse & Robel, 2009), ζηνλ κεησπηαίν (Carper et al., 

2002) θαη ζην βξεγκαηηθό (Courchesne et al., 2003). Οη πεξηνρέο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

ηνλ θηλεηηθό θαη ζσκαηναηζζεηεξηαθό θινηό θαη είλαη ππεύζπλεο γηα δηάθνξεο 

αληηιεπηηθν-θηλεηηθέο δηεξγαζίεο. 
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Δπίζεο, απηέο νη κε ηππηθέο αηζζεηεξηαθέο απνθξίζεηο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό 

κπνξεί λα νθείινληαη ζε αλσκαιίεο πνπ βξέζεθαλ ζε πεξηνρέο ηνπ ιηκβηθνύ 

ζπζηήκαηνο, όπσο ζηνλ ηππόθακπν θαη ηελ ακπγδαιή (Bailey et al., 1998). Έξεπλεο 

έρνπλ εληνπίζεη, επηπιένλ, όηη ην εγθεθαιηθό ζηέιερνο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό είλαη 

κηθξόηεξν ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο (Akshoomoff et al., 2002) θαη όηη 

ππάξρεη ρακειή αηκάησζε ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ησλ παηδηώλ κε 

απηηζκό, όπσο ζηα βαζηθά γάγγιηα (Ohnishi et al., 2000). Οη πεξηνρέο απηέο είλαη 

ππεύζπλεο γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ θίλεζε ηνπ 

αηόκνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, όζνλ αθνξά ηηο 

δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζηελ αηζζεηεξηαθή ηνπο επεμεξγαζία, 

επηβεβαηώλνπλ ελ κέξεη ηελ αληίζηνηρε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα ηνπ DSM – V, όπνπ ζπρλά απηέο εθδειώλνληαη κέζσ ησλ 

επαλαιακβαλόκελσλ θαη ζηεξεόηππσλ ζπκπεξηθνξώλ ηνπο (APA, 2013). Δπίζεο, 

εληζρύεηαη ε άπνςε όηη ηα παηδηά κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο 

ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ηνκέα ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο (Kientz & Dunn, 

1997; Leekam et al., 2007; Tomchek et al., 2014) θαη ε άπνςε όηη δελ εκθαλίδνπλ όια 

ηα παηδηά κε απηηζκό ηηο ίδηεο αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο, επηζεκαίλνληαο ηελ 

εηεξνγέλεηα ηνπ πιεζπζκνύ (Baranek, 1999; Rogers et al., 2003; Leekam et al., 2007). 

Σα αληηθξνπόκελα επξήκαηα κεηαμύ ησλ εξεπλώλ, ηέινο, σο πξνο ηηο 

επηθξαηέζηεξεο δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία 

ελδέρεηαη λα νθείινληαη ζε πνιινύο παξάγνληεο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη ε ρξήζε 

δηαθνξεηηθώλ εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο,  ην 

δηαθνξεηηθό εύξνο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο θαη ε εηεξνγέλεηα ηνπ 

δείγκαηνο, σο πξνο ην δείθηε λνεκνζύλεο θαη ηελ ηθαλόηεηα ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο.  

Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο πηζαλόλ λα απνηξέπνπλ ηελ αζθαιέζηεξε πεξηγξαθή 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηύπσλ ζπκπεξηθνξάο παηδηώλ κε απηηζκό, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία. 

 

7. 1 πλεηζθνξά ζηε γλώζε 

Η παξνύζα έξεπλα ζπκβάιιεη ζηε γλώζε θαη θαηαλόεζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ 

δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε απηηζκό θαη εληζρύεη ηελ 

ζπκπησκαηνινγία ηεο δηαηαξαρήο ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο. Μαο βνεζάεη, επίζεο, λα 

θαηαλνήζνπκε πιεξέζηεξα ηε ζνβαξόηεηα απηώλ ησλ δπζθνιηώλ θαη λα 
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ζπιινγηζηνύκε ηηο επηπηώζεηο απηώλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηώλ. Έξεπλεο 

έρνπλ δείμεη όηη νη δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο αιιειεπίδξαζε θαη 

ζπκπεξηθνξά, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο σξηκόηεηα, ηελ επηηέιεζε θαζεκεξηλώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη γεληθά ηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο πνηόηεηαο 

ηεο δσήο ηνπο (Baranek, 1999; Kientz & Dunn, 1997; Dunn, 2001). 

Δπίζεο, νη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

δηαθνξέο ησλ εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηελ αηζζεηεξηαθή ηνπο επεμεξγαζία, ηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο αηνκηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ θάζε παηδηνύ ζ’ απηόλ ηνλ ηνκέα. Μηα ζσζηή 

αμηνιόγεζε αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα εληνπίδεη ηνπο ηνκείο πνπ 

εκθαλίδνληαη νη αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνύ, θαζώο επίζεο λα αμηνινγεί ηε 

ζπρλόηεηα θαη ηελ έληαζε ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

αμηνιόγεζεο ζα ζπκβάιινπλ ζην ζσζηό ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, 

όπνπ ζα ιακβάλεηαη ππόςελ ην αηζζεηεξηαθό πξνθίι ηνπ παηδηνύ. 

 

7.2 Παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο 

πλεηδεηνπνηώληαο ηε ζνβαξόηεηα ησλ αηζζεηεξηαθώλ δπζθνιηώλ ζηα παηδηά 

κε απηηζκό θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο, 

νη εθπαηδεπηηθνί, εξγνζεξαπεπηέο, θξνληηζηέο θαη άιιεο εηδηθόηεηεο πνπ αζρνινύληαη 

κε παηδηά κε απηηζκό ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ησλ παηδηώλ. Καηαλνώληαο ηε θύζε ηεο αηζζεηεξηαθήο 

επεμεξγαζίαο θαη αμηνινγώληαο αηνκηθά ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θάζε παηδηνύ, 

δίλεηαη ζηνπο εηδηθνύο ε γλώζε λα θαηαζθεπάζνπλ ιεηηνπξγηθέο ξνπηίλεο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηώλ, νη νπνίεο ζα ζέβνληαη ηελ αλάγθε ηνπ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο γηα ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο δηέγεξζεο θαη ηεο αλαζηνιήο (Dunn, 2001). 

Από ηελ αλαζθόπεζε παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ εληνπίζηεθαλ νη 

αηζζεηεξηαθέο – θηλεηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο δίλνπλ έκθαζε ζε ζεξαπείεο 

αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο θαη κνπζηθνζεξαπείαο. Οη ζεξαπείεο αηζζεηεξηαθήο 

νινθιήξωζεο (Sensory Integration Therapy) απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ηεο 

ηθαλόηεηαο ηνπ παηδηνύ λα επεμεξγάδεηαη ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από απηά (Καξηαζίδνπ, 2004). ηόρνο 

ηνπο είλαη, επίζεο, ε βειηίσζε ηεο αηζζεηεξηαθήο ξύζκηζεο, όζνλ αθνξά ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζνρή, θαη ε βειηίσζε ηεο απηνλνκίαο θαη άιισλ δεμηνηήησλ 

ζε θνηλσληθό θαη αθαδεκατθό επίπεδν (Pfeiffer et al., 2011). ηνρεύνπλ, δειαδή, ζηε 
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κείσζε ηεο δηέγεξζεο γηα ηα ππεξεπαίζζεηα παηδηά θαη ζηελ αύμεζε ηεο δηέγεξζεο γηα 

ηα ππν-επαίζζεηα παηδηά (Case-Smith & Bryan, 1999; Schaaf, 2011). 

Οη παξεκβάζεηο αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο παξέρνπλ ειεγρόκελα 

εξεζίζκαηα, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ελεξγό 

ζπκκεηνρή ηνπ. Οξγαλώλνληαη δξαζηεξηόηεηεο, όπνπ παξέρεηαη ζην παηδί κηα 

πιεζώξα επθαηξηώλ λα έξζεη ζε επαθή κε θαηάιιεια αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα θαη λα 

εκπινπηίζεη ηελ αηζζεηεξηαθή ηνπ δηαδηθαζία (Καξηαζίδνπ, 2004). πρλά παξέρνληαη 

θαηάιιεια απηηθά, ηδηνδεθηηθά θαη αηζνπζαία εξεζίζκαηα, πξνθεηκέλνπ ην ίδην ην 

άηνκν λα ζρεδηάζεη θαη λα εθηειέζεη πξνζαξκνζηηθέο θηλεηηθέο αληηδξάζεηο . 

Μεξηθά πξνγξάκκαηα αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο πεξηιακβάλνπλ νπηηθέο 

ζεξαπείεο κε θηλεηηθέο αζθήζεηο καηηνύ, θαθνύο επαθήο θαη ρξσκαηηζηά θίιηξα θαη 

ζεξαπείεο αθνπζηηθήο νινθιήξσζεο κε αζθήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζνρήο, ηεο 

ζπγθέληξσζεο, ηνπ ζπληνληζκνύ, ησλ ιεπηώλ θαη αδξώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηε 

δηέγεξζε ή ραιάξσζε ηνπ αηόκνπ από ηελ αθνπζηηθή πιεξνθνξία (Καιύβα, 2005). 

Υξεζηκνπνηείηαη, ηέινο, θαηάιιεινο εμνπιηζκόο γηα αηζζεηεξηαθό εξεζηζκό, όπσο 

κεγάιεο κπάιεο, θνύληεο, ξάκπεο, καμηιάξηα αλαπήδεζεο θαη δόλεζεο, γάληηα θαη 

αληηθείκελα αθήο, ραιηά, θνπβέξηεο. 

Η κνπζηθνζεξαπεία απνζθνπεί, επίζεο, ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

αηόκνπ, ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ ηνπ δεμηνηήησλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο δσήο ηνπ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο κνπζηθνζεξαπείαο, όπσο ε 

κνπζηθή απηνζρεδηαζκνύ, όπνπ ην παηδί αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν θαη επηιέγεη ην 

κνπζηθό όξγαλν κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί. Ο ζεξαπεπηήο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζηνπο ζνξύβνπο πνπ παξάγεη ην παηδί θαη ην 

ελζαξξύλεη λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ κνπζηθή γιώζζα. Μηα άιιε πξνζέγγηζε είλαη 

ε ηξνπνπνηεκέλε κνπζηθή, θαηά ηελ νπνία ην παηδί εθηίζεηαη ζε κνπζηθή δηαθνξεηηθώλ 

ηόλσλ θαη κεισδηώλ θαη θαηαγξάθνληαη νη αληηδξάζεηο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, δηαηεξείηαη 

κόλν ε κνπζηθή, ζηελ νπνία αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ην παηδί (Καιύβα, 2005). 

Οη ηερληθέο κνπζηθνζεξαπείαο ζηνρεύνπλ, επίζεο, ζηε κείσζε ησλ 

ηδηόξξπζκσλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ησλ ζηεξεόηππσλ θηλήζεσλ ηνπ παηδηνύ. Οη Soraci, 

Deckner, McDaniel θαη Blanton (1982) δηαπίζησζαλ όηη νη ζηεξεόηππεο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ αηόκσλ κε απηηζκό κπνξνύλ λα ειαηησζνύλ κέζσ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, ιόγσ 

ησλ ξπζκηθώλ κνηίβσλ ηεο κνπζηθήο (Καιύβα, 2005). Δπίζεο, ε Kostka (1993) 

θαηέδεημε όηη νη αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξέο ελόο παηδηνύ κε απηηζκό κεηώζεθαλ, όηαλ 

ζηελ ηάμε ππήξρε κνπζηθή δξαζηεξηόηεηα (Καιύβα, 2005). 
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Σέινο, νη ππνζηεξηθηέο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ηνλίδνπλ όηη νη αθνπζηηθέο 

εκπεηξίεο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ πξόζζεηεο απηηθέο θαη νπηηθέο εκπεηξίεο ζην παηδί. 

Δθηόο ηνπ όηη απνθηά επίγλσζε ηνπ ήρνπ, ην παηδί κπνξεί λα εμαζθήζεη ηηο 

αληηιεπηηθέο ηνπ δεμηόηεηεο θαη λα καζαίλεη λα ζπζρεηίζεη ηα απηηθά, νπηηθά θαη 

αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ην ίδην εμεξεπλά κε ηα ρέξηα ηνπ έλα 

κνπζηθό όξγαλν. ύκθσλα κε ηνλ Thaut (1984), ην ιίθληζκα ηνπ ζώκαηνο ζην ξπζκό 

ηεο κνπζηθήο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αθνπζηηθήο, απηηθήο θαη 

θηλαηζζεηηθήο αληίιεςεο, ζηνλ αθνπζηηθν – θηλεηηθό ζπληνληζκό, ζηελ επίγλσζε ηνπ 

ζώκαηνο θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ εαπηνύ από ηνπο άιινπο (Καιύβα, 2005). 

Δπηπιένλ, ε Wilbarger (1995) πξνηείλεη ην ζρεδηαζκό "αηζζεηεξηαθήο δίαηηαο" 

γηα παηδηά κε δηαηαξαρέο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, όπνπ ιακβάλεηαη ππόςελ νη 

βηνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ, όπσο ε αλαδήηεζε ή απνθπγή 

ηεο αίζζεζεο (Dunn & Brown, 1997). Έλα πξόγξακκα κε βάζε ηελ «αηζζεηεξηαθή 

δίαηηα» παξέρεη ηηο θαηάιιειεο αηζζεηεξηαθέο εηζξνέο, πξνθεηκέλνπ ην λεπξηθό 

ζύζηεκα ηνπ αηόκνπ λα βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία. Πεξηιακβάλεη, δειαδή, εξεζίζκαηα 

ζηα νπνία ην άηνκν κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαηάιιεια θαη επηδηώθεη λα πεηύρεη ηε 

κέγηζηε δπλαηή επίδνζε ηνπ αηόκνπ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνύ, νη δξαζηεξηόηεηεο κπνξεί λα είλαη δηεγεξηηθέο, αλαζηαιηηθέο ή νξγάλσζεο 

(Dunn & Brown, 1997). 

Μεξηθνί άλζξσπνη κε απηηζκό, ηέινο, έρνπλ δηαπηζηώζεη όηη ηνπο εξεκνύλ νη 

ζπλεδξίεο ζε «αηζζεηήξηα δωκάηηα», πεξηνρέο πνπ παξέρνπλ καιαθά καμηιάξηα γηα 

θαζηζηή ή μαπισκέλε ραιάξσζε, επράξηζηεο νζόλεο κε ρξσκαηηζηά θώηα θαη 

κνπζηθή. Ωζηόζν, απηό δελ ηζρύεη γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο κε απηηζκό θαη είλαη 

ζεκαληηθό λα πξνζαξκνζζεί ην πξόγξακκα ζηηο αηνκηθέο αηζζεηεξηαθέο πξνηηκήζεηο 

θαη δπζθνιίεο ηνπ θάζε αηόκνπ (Leekam et al., 2007). 

 

7.2.1 Δλδεηθηηθέο πξνζαξκνγέο ζην ζρνιηθό ρώξν  

Δθόζνλ ηα νπηηθά, αθνπζηηθά, απηηθά, γεπζηηθά, νζθξεηηθά θαη θηλαηζζεηηθά 

εξεζίζκαηα επεξεάδνπλ ηελ κάζεζε ηνπ παηδηνύ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζην ζρνιηθό 

ρώξν νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο θαη λα αθνινπζεζνύλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο – 

εκπεηξίεο, πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνύλ ηα παηδηά κε αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο 

(Peeters, 2000; Καξηαζίδνπ, 2004). ύκθσλα κε ηελ Imperatore – Blanche (2003), oη 

εκπεηξίεο κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ κε θξηηήξην ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο 

(Καξηαζίδνπ, 2004): 
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1. Αλαζηαιηηθέο εκπεηξίεο γηα ππεξεπαίζζεηα παηδηά ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα: 

ελ ησ βάζεη πίεζε, ζηαζεξό άγγηγκα, αληίζηαζε (π.ρ. λα ζπξώρλεη έλαλ ηνίρν), 

κεξηθέο θνξέο βνύξηζηζκα δνληηώλ, νπδέηεξε ζεξκόηεηα, ξπζκηθό θαη αξγό 

αηζνπζαίν εξέζηζκα, ρακειήο έληαζεο ήρνη θαη ρακειόο θσηηζκόο, γιπθέο γεύζεηο, 

θαηάιιεινο ζηνκαηηθόο εξεζηζκόο, π.ρ. ξνύθεγκα ρπκώλ. 

2. Δηεγεξηηθέο εκπεηξίεο γηα παηδηά κε ππν-επαηζζεζία ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα: 

απαιό άγγηγκα, ζθιεξό ηξίςηκν, απαιή ηνπνζέηεζε ησλ ρεξηώλ, καιαθά 

πθάζκαηα, γξήγνξε θαη κε ξπζκηθή θίλεζε (αλαπεδήζεηο) θαη γξήγνξν αηζνπζαίν 

εξέζηζκα, έληνλα θσηεηλά εξεζίζκαηα. έληνλνη ή απόηνκνη ήρνη, έληνλεο γεύζεηο θα 

κπξσδηέο, κάζεζε ηξαγαλώλ θαη καζηηρσηώλ ηξνθώλ. 

3. Οξγαλωηηθέο εκπεηξίεο γηα ηε βειηίωζε ηεο ξύζκηζεο ηωλ παηδηώλ κε 

αηζζεηεξηαθέο επαηζζεζίεο: θπξίσο ηδηνδεθηηθέο, ελεξγεηηθή αιιειεπίδξαζε 

παηδηνύ κε ην πεξηβάιινλ, αληίζηαζε – ζπκπίεζε, έιμε (ζπξώμε – ηξάβεμε), 

ζηαζεξόηεηα θεληξηθώλ αξζξώζεσλ, θόξηηζε ηνπ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο, ζηάζεηο 

έλαληη ζηε βαξύηεηα, ζθαξθάισκα, ζηνκαηηθέο θηλήζεηο ( όπσο κάζεκα, θύζεκα). 

ύκθσλα κε ηελ Καξηαζίδνπ (2004), κεξηθέο πξνηεηλόκελεο πξνζαξκνγέο γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο είλαη νη εμήο: 

 κείσζε πηζαλόηεηαο γηα αηζζεηεξηαθή ππεξθόξησζε ηνπ παηδηνύ, είηε επηιέγνληαο 

ζπγθεθξηκέλα πιηθά γηα ηνλ καζεηή είηε πξνζθέξνληαο ηνπ κηα πνηθηιία πιηθώλ γηα 

λα δηαιέμεη ν ίδηνο ηα πιηθά πνπ είλαη αλεθηά γηα ηνλ ίδην, 

 ηνπνζέηεζε άλεησλ επίπισλ κέζα ζηελ ηάμε, εάλ είλαη δπλαηό, είηε γηα λα 

μαπιώζεη ην παηδί ζην έδαθνο είηε γηα λα θαζίζεη, θαζώο ε ζηαζεξόηεηα ηνπ 

ζώκαηνο θαη ηνπ ώκνπ παίδεη ξόιν ζηε γξαθή – κπνξεί λα γίλεη θαη γξαθή ζηνλ 

«αέξα» όηαλ ν ίδηνο είλαη μαπισκέλνο, 

 νη πίλαθεο θαη ηα ραξηηά εξγαζίαο λα δηαηεξνύληαη θαζαξά, βάδνληαο ηνλ καζεηή 

λα ηαθηνπνηήζεη ηα πιηθά θαη αληηθείκελα ηεο ηάμεο, 

 θαζηέξσζε κηαο ζηαζεξήο ξνπηίλαο κέζα ζηε ηάμε, κε κηα ζηαζεξή θαη θαηάιιειε 

ηνπνζέηεζε πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ κέζα ζην ρώξν θαη κε ζηαζεξό θαζεκεξηλό 

πξόγξακκα, 

 δεκηνπξγία κέζα ζηελ ηάμε αηζζεηεξηαθώλ ζηαζκώλ, πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα 

επηιέγεη ηνλ ζηαζκό ηεο επηινγήο ηνπο, είηε γηα λα δηεγεξζεί, είηε γηα λα 

απνθνξηηζηεί. Μεξηθνί αηζζεηεξηαθνί ζηαζκνί κπνξεί λα είλαη: ζηαζκνί κε 

αληίζεηεο πθέο π.ρ. ζθιεξά κε καιαθά πιηθά (γπαιόραξην – βακβάθη) ή πγξά κε 
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ζηεγλά πιηθά (πγξό ζθνπγγάξη – μεξό ζθνπγγάξη), ζηαζκνί κε πιηθά πνπ θνιινύλ 

(θόιια, ζηξόπη θαιακπνθηνύ), ζηαζκνί ηέρλεο (βαθέο, ραξηηά, δαρηπινκπνγηέο), 

θπζηθνί ζηαζκνί (γηα παηρλίδηα π.ρ. θνπηζό) θαη ζηαζκνί ραιάξσζεο (αλαπαπηηθή 

θαξέθια, απαιή κνπζηθή, βηβιία), 

 επηινγή θηλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ καζεηή πνπ ρξεηάδεηαη ζηαζεξή θίλεζε 

θαη δηέγεξζε, όπσο λα θάζεηαη πάλσ ζε κηα ζεξαπεπηηθή κπάια, ώζηε λα αλαπεδά 

ειαθξά θαη λα ιηθλίδεηαη, 

 ν καζεηήο κε ππεξδηέγεξζε κπνξεί λα καζήζεη καζηηρσηά θαη ηξαγαλά ηξόθηκα, 

θαζώο ε βαζηά πίεζε κπνξεί λα ηνλ εξεκήζεη, αληίζεηα ε γξήγνξε θαη ζηαζεξή αθή 

κπνξεί λα ηνλ δηεγείξεη, 

 απαιή κνπζηθή απόθξνπζε κέζα ζηελ ηάμε γηα λα θηιηξάξνληαη νη εμσηεξηθνί ήρνη , 

π.ρ. ην μύζηκν ελόο κνιπβηνύ, ην αλαθάηεκα ραξηηώλ γηα καζεηέο πνπ έρνπλ 

ππεξεπαηζζεζία ζηνπο ήρνπο, 

 επηπιένλ πξνζαξκνγέο γηα ηνλ καζεηή ζαο σο πξνο ην θσηηζκό ηεο αίζνπζαο θαη  

 πξσηλή γπκλαζηηθή κε πξσηλά ηεληώκαηα γηα πξνζέξκαλζε ηνπ ζώκαηνο θαη ζπρλά 

θηλεηηθά δηαιείκκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, αλάκεζα θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

7.2.2 Δλδεηθηηθέο παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Οη παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε θξηηήξην ηηο 

αλάγθεο ηνπ παηδηνύ θαη κε ην πσο αληηδξά ην ίδην ζηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ησλ 

εξεζηζκάησλ. ηόρνο είλαη λα ληώζεη ην παηδί αζθάιεηα ζην ρώξν, λα κπνξέζεη λα 

εξκελεύζεη ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηαδηαθά λα ειέγρεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Θα πξέπεη λα δίλεηαη 

έκθαζε ζε απηηθά, αηζνπζαία θαη ηδηνδεθηηθά εξεζίζκαηα, ελώ παξάιιεια λα 

δηαηεξείηαη ην ηδαληθό επίπεδν εξεζηζκάησλ γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ παηδηνύ 

(Καξηαζίδνπ, 2004). 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αλά αηζζεηεξηαθό 

ζύζηεκα (Καξηαζίδνπ, 2004; Willis, 2009). 

 

Οπηηθό ύζηεκα 

Γηα ηα ππεξεπαίζζεηα παηδηά: 

 ρακειόο θσηηζκόο ή λα ρξεζηκνπνηεί ην παηδί γπαιηά ειίνπ, εάλ απηό ηνλ 

εξεκεί, 
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 ζπρλά δηαιείκκαηα γηα ην παηδί, όπνπ ηνλ ελζαξξύλνπκε λα θιείζεη γηα ιίγν ηα 

κάηηα ηνπ θαη λα ραιαξώζεη. 

Γηα ηα ππν-επαίζζεηα παηδηά: 

 παηρλίδηα κε βιεκκαηηθή επαθή, 

 δξαζηεξηόηεηεο όπνπ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ όξαζε ηνπ γηα λα 

ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο, π.ρ. λα δεη κηα εηθόλα θαη λα καο πεη ηη βιέπεη,  

 λα δεηηέηαη από ηνλ καζεηή λα θάλεη δσγξαθηέο κε έληνλα ρξώκαηα, 

 λα δεηηέηαη από ηνλ καζεηή λα δηαθξίλεη ιέμεηο ή γξάκκαηα κέζα ζηελ 

αίζνπζα. 

 

Αθνπζηηθό ύζηεκα 

Γηα ηα ππεξεπαίζζεηα παηδηά λα γίλεηαη: 

 ρξήζε αθνπζηηθώλ γηα λα αθνύλε έληνλε κνπζηθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, 

 παξνρή παηρληδηώλ, πιηθώλ πνπ παξάγνπλ έληνλνπο ήρνπο, όπσο γπαιόραξην, 

ραξηί πεξηηπιίγκαηνο κε θνπζθάιεο, ερεηηθά παηρλίδηα. 

Γηα ηα ππν-επαίζζεηα παηδηά: 

 ην παηδί λα θάζεηαη δίπια ζηνλ θξνληηζηή θαη απηόο λα ηνπ θάλεη ζπρλά 

εξσηήζεηο, 

 λα γίλεηαη ζπρλή αιιαγή ήρσλ, 

 λα επηιέγνληαη παηρλίδηα κε ήρνπο όπνπ ην παηδί ζα ηνπο δηαθξίλεη. 

 

ύζηεκα Γεύζεο/ Όζθξεζεο 

Γηα ηα ππεξεπαίζζεηα παηδηά: 

 λα ελζαξξύλεηαη ην παηδί λα κπξίδεη θαη λα γεύεηαη λέεο γεύζεηο, ρσξίο σζηόζν 

απηέο λα είλαη ηδηαίηεξα έληνλεο γη’ απηόλ, 

 λα κελ ρξεζηκνπνηνύληαη έληνλα απνζκεηηθά ρώξνπ, 

 λα επηιέγνληαη γιπθέο γεύζεηο. 

Γηα ηα ππν-επαίζζεηα παηδηά: 

 λα ελζαξξύλεηαη ην παηδί λα κπξίζεη ήπηα αξώκαηα ή κπξσδηέο,  

 λα δίλνληαη ζην παηδί ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηό πνπ κπξίδεη,  

 δξαζηεξηόηεηεο όπνπ ν εθπαηδεπηηθόο ξσηά ηνλ καζεηή λα νλνκαηίζεη θαη λα 

δηαθξίλεη ηηο κπξσδηέο, 

 λα επηιέγνληαη μηλέο, πηθξέο, πηθάληηθεο γεύζεηο. 
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Απηηθό ύζηεκα 

Γηα ηα ππεξεπαίζζεηα παηδηά: 

 λα ελζαξξύλεηαη ην παηδί λα δνθηκάζεη θαγεηά πνπ δίλνπλ αίζζεζε ζην ζηόκα 

ηνπ παηδηνύ, όπσο αλαςπθηηθά κε αλζξαθηθό, 

 λα δίλνληαη ζην παηδί πιηθά κε δηάθνξεο πθέο, όπσο αθξόο ζαπνπληνύ, άκκνο, 

 παηρλίδηα όπνπ ην παηδί δσγξαθίδεη κε ηα δάρηπια ηνπ ή θόιια κε γθιίηεξ,  

 δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ εληνπηζκό απηηθνύ εξεζίζκαηνο θαη δηάθξηζε, 

όπσο λα βξίζθνπλ αληηθείκελα (κπαιάθηα, βνύξηζεο) κέζα ζε άκκν ή κέζα ζε 

άιιεο πθέο. 

Γηα ηα ππν-επαίζζεηα παηδηά: 

 ην παηδί απηό είλαη ζπρλά πξνζθνιιεκέλν ζε άιια παηδηά θαη δελ έρεη 

πξνζσπηθό ρώξν, γη’ απηό λα ηνπ παξέρνληαη επθαηξίεο λα κάζεη γηα ηνλ 

πξνζσπηθό ηνπ ρώξν, 

 λα δνπιάεη πιαζηηθά επέιηθηα κπαιάθηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παηρληδηώλ, 

 λα έξρεηαη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζε επαθή κε δηαθνξεηηθέο πθέο.  

 

Γηα Απηηθή Ρύζκηζε 

 πξηλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ επαθή κε πθέο, εκπιέμηε ην 

παηδί ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηέρνπλ ηδηνδεθηηθόηεηα, π.ρ. παηρλίδηα κε 

παιακάθηα, 

 δώζηε ηνπ λα θνξάεη θάιηζεο ή παληόθιεο, 

 ελεκεξώζηε ην όηαλ ζα ην αγγίμεηε ή αγγίμηε ην έηζη ώζηε λα βιέπεη θαη λα 

πξνζκέλεη ηελ επαθή – αγγίμηε ην κε ζηαζεξό ηξόπν απνθεύγνληαο ην ράδη πνπ 

είλαη πην εξεζηζηηθό, 

 πξνζέμηε ηηο πθέο ησλ παηρληδηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

 παξέρεηε θνπηάιηα ή θαη άιια εξγαιεία θαγεηνύ γηα λα ην δηεπθνιύλεηε,  

 ε ειεθηξηθή νδνληόβνπξηζα είλαη πην απνδεθηή, γηαηί πξνζθέξεη ελ ησ βάζεη 

πίεζε θαη ηδηνδεθηηθόηεηα. 

 

Ηδηνδεθηηθό ύζηεκα (ζέζεο ζώκαηνο) 

Γηα ηα ππεξεπαίζζεηα παηδηά: 

 ρξεζηκνπνηείζηε βαξηά παηρλίδηα γηα παξνρή ηδηνδεθηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο,  

 ρξεζηκνπνηείζηε πιηθά γηα κεηαθνξά βαξηώλ αληηθεηκέλσλ, όπσο γηιέθν κε 

βαξίδηα, βαξηέο θνπβέξηεο, 

 ρξεζηκνπνηείζηε πξνζαξκνζκέλν ζηπιό, καζηηρσηέο ηξνθέο γηα κάζεζε. 
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Γηα ηα ππν-επαίζζεηα παηδηά: 

 πξνσζήζηε δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ θόξηηζε ηνπ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο, 

ζπξώρλνληαο θαη ηξαβώληαο, 

 ρξεζηκνπνηείζηε πιηθά ηα νπνία κπνξεί λα παίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο, όπσο ζεξαπεπηηθή πιαζηειίλε, ζεξαπεπηηθέο ειαζηηθέο ισξίδεο 

θιπ., 

 δείμ’ ηνπ ηελ πίεζε θάλνληαο ηνπ ζθηρηέο αγθαιηέο. 

πλήζσο νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηδηνδεθηηθνύ ζπζηήκαηνο ζπλδπάδνληαη κ’ 

απηέο ηνπ αηζνπζαίνπ, θαζώο ηα δπν απηά ζπζηήκαηα ζπλδένληαη. 

 

Αηζνπζαίν ύζηεκα (θίλεζεο) 

Απαξαίηεηε ε παξαηήξεζε θαη ε ζσζηή αμηνιόγεζε ησλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη 

ηνπ θηλεηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ παηδηνύ. 

Γηα ηα ππεξεπαίζζεηα παηδηά: 

 δξαζηεξηόηεηεο γηα απνθόξηηζε, όπσο θνύληα, δηάθνξεο θηλεηηθέο αζθήζεηο 

(αλαπεδήζεηο), όπσο κπξνο – πίζσ θαη δεμηά – αξηζηεξά, λα ηξέρεη ζε θύθιν, 

λα πεδάεη πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ρξώκαηα ζε έλα ρξσκαηηζκέλν ραιί,  

 δνπιέςηε ζην λα δηαηεξήζεηε έλα ζηαζεξό νπηηθό πεδίν, ελώ είλαη ην ίδην ην 

παηδί ζε θίλεζε, π.ρ. όηαλ θνπληέηαη λα ρηππά έλα ζηόρν, 

 επηηξέςηε ζην παηδί λα νξγαλώζεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ θηλεηηθέο εκπεηξίεο κέζα 

ζηε ηάμε, π.ρ. ηξακπνιίλν. 

Γηα ηα ππν-επαίζζεηα παηδηά: 

 δξαζηεξηόηεηεο κε θηλεηηθά παηρλίδηα, όπσο θνύληα, ηξέμηκν ζε θύθιν,  

 λα παξέρεηε επθαηξίεο γηα θηλεηηθέο εκπεηξίεο, 

 λα παξέρεηε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνλίδνπλ ηελ έθηαζε έλαληη ζηε βαξύηεηα θαη 

ηε ζηαζεξόηεηα ζηηο θεληξηθέο νξζώζεηο ηνπ απρέλα θαη ηεο σκηθήο δώλεο, π.ρ. 

λα θηλεηνπνηεί ηνλ εαπηό ηνπ ζηε θνύληα, ζηελ πξελή ζέζε ή ελώ ηξαβά έλα 

ζρνηλί ζ’ απηή ηε ζέζε, λα εξγάδεηαη ζηελ πξελή ζ’ έλα ζηξώκα, 

 επηιέμηε δξαζηεξηόηεηεο πνπ εληζρύνπλ ηελ ακθηπιεπξηθόηεηα. 

 

Γηα Αηζνπζαία Ρύζκηζε 

 ζεβαζκόο πξνο ηνπο θόβνπο ηνπ παηδηνύ, κελ πηέδεηε ηηο θηλήζεηο ηνπ,  

 δώζηε ζην παηδί έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ηνπ κέζα ζην ρώξν, 

 θάληε ηελ παξέκβαζε ζαο θνληά ζην έδαθνο, 

 λα παξέρεηε δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ ηδηνδεθηηθόηεηα, 
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 κπνξεί λα μεθηλήζεηε κε ην λα παξέρεηε ζην παηδί ηελ επθαηξία λα έρεη ηελ 

εκπεηξία γξακκηθνύ αηζζεηεξηαθνύ εξεζίζκαηνο (π.ρ. λα θάζεηαη ηππαζηί πάλσ 

ζε κηα ζακπξέια), 

 μεθηλήζηε κε πξόζζηεο θαη νπίζζηεο θηλήζεηο ηνπ θνξκνύ, πξηλ πεξάζεηε ζε 

πιάγηα θαη πεξηζηξνθηθή θίλεζε. 

 

7.3 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

Η παξνύζα έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη από κεξηθνύο πεξηνξηζκνύο. Αξρηθά, ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πηζαλόλ λα απνηεινύλ 

αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο γηα ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο. Γεύηεξνλ, δεδνκέλνπ όηη ν πιεζπζκόο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό 

ραξαθηεξίδεηαη από εηεξνγέλεηα, όζνλ αθνξά ην λνεηηθό δπλακηθό θαη ηελ ιεθηηθή 

επηθνηλσλία, ην δείγκα δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο νκνηνγελέο. 

Έλαο αθόκα πεξηνξηζκόο απνηειεί ην γεγνλόο όηη ην επίπεδν ηνπ ιόγνπ θαη ν 

δείθηεο λνεκνζύλεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό πξνζδηνξίζηεθε από ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

γνλέσλ ηνπο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα κελ είλαη αληηθεηκεληθέο. Δπίζεο, ιόγσ ηνπ 

κηθξνύ αξηζκνύ δείγκαηνο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, δελ κπόξεζαλ λα γίλνπλ θάπνηεο 

επηκέξνπο θαηεγνξηνπνηήζεηο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, έηζη ώζηε λα εμεηαζζεί ε 

αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία ησλ παηδηώλ κε απηηζκό σο πξνο ηνλ παξάγνληα ηνπ 

θύινπ, ηνπ δείθηε λνεκνζύλεο θαη ηνπ πιαηζίνπ εθπαίδεπζεο. 

Σέινο, ην γεγνλόο όηη ην εξσηεκαηνιόγην βαζίδεηαη ζε αλαθνξέο ησλ γνλέσλ, 

ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή ήηαλ νηθεηνζειήο, κπνξεί λα έρεη επεξεάζεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ιόγσ ησλ ππνθεηκεληθώλ απαληήζεσλ ηνπο αλαθνξηθά κε  

ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ ηνπο. Βέβαηα, ιόγσ ηεο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ 

δπζθνιηώλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα παηδηά κε απηηζκό (δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία, 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε, δπζθνιίεο ή απνπζία ιόγνπ, γξαθήο, αλάγλσζεο) ζα ήηαλ 

εμαηξεηηθά δύζθνιν λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απηναλαθνξέο ησλ παηδηώλ. 

 

7.4 Μειινληηθέο πξνηάζεηο 

Αξρηθά, πξνηείλεηαη λα δηεμαρζνύλ πεξαηηέξσ έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ 

αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνύλ 

ζπγθεθξηκέλα πξόηππα αληηδξάζεσο γηα ηα παηδηά κε απηηζκό. Οη έξεπλεο απηέο θαιό 

ζα είλαη λα έρνπλ κεγαιύηεξν κέγεζνο δείγκαηνο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηαπηόρξνλα 

δηαθνξεηηθά εξγαιεία αμηνιόγεζεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, ιόγσ ηεο 
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πνιπδηάζηαηεο θύζεο ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο θαη ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ 

πιεζπζκνύ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ ζε κηα πιεζώξα πιαηζίσλ ζα κπνξνύζε λα ζπλδπαζηεί κε 

έλα αμηόπηζην θαη έγθπξν εξγαιείν. 

Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο κεηαμύ παηδηώλ κε απηηζκό θαη 

παηδηώλ κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πνπ έρνπλ θνηλά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

θνηλή ζπκπησκαηνινγία. Απηέο νη έξεπλεο ζα κπνξνύζαλ λα αλαδείμνπλ 

ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηε δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνύ θαη 

ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο θξηηήξηα αλίρλεπζεο ή δηάγλσζεο. Δπίζεο, 

πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε απαηηείηαη θαη σο πξνο ην πξνζδηνξηζκό ησλ παξαγόλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ή ηελ έληαζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ δπζθνιηώλ ζηα παηδηά κε 

απηηζκό, όπσο ην θύιν, ε ειηθία, ν δείθηεο λνεκνζύλεο, ε ηθαλόηεηα ηνπ ιόγνπ θαη ην 

πιαίζην εθπαίδεπζεο. 

Σέινο, πξνηείλεηαη λα γίλνπλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

παξεκβαηηθώλ πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ βειηηώλνληαη νη κε 

ηππηθέο αηζζεηεξηαθέο απνθξίζεηο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό. Η αλάδεημε θαηάιιεισλ 

πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο/θξνληηζηέο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, νη νπνίνη επηζπκνύλ λα 

ζηνρεύζνπλ ζηε κείσζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ επαηζζεζηώλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό. 
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Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία παηδηώλ κε απηηζκό θαη παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο 

 

Σόπνο δηακνλήο 

Σα πεξηζζόηεξα παηδηά θαη ησλ δπν νκάδσλ κέλνπλ ζηε Θεζζαινλίθε, κε 

πνζνζηό 74,4% γηα ηα παηδηά κε απηηζκό θαη κε πνζνζηό 57,8% γηα ηα παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο. Δπίζεο, ην 9,3% ησλ παηδηώλ κε απηηζκό κέλνπλ ζηελ Καηεξίλε, ελώ από 

2 παηδηά κε απηηζκό (4,7%) κέλνπλ ζηνλ Βόιν, ηελ Αζήλα θαη ηελ Κνδάλε θαη κόιηο 1 

(2,3%) κέλεη ζηελ Αξεόπνιε Λαθσλίαο. Δπίζεο, ζηελ Καηεξίλε θαη ηνλ Βόιν κέλνπλ 

από 7 παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο (15,6%), ζηε Υαιθίδα κέλνπλ 3 παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο (6,7%) θαη ζηελ Αζήλα κέλνπλ κόιηο 2 (4,4%). 

 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία γνλέσλ παηδηώλ κε απηηζκό θαη παηδηώλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο 

 

Ζιηθίεο Γνλέσλ 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ γνλέσλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ησλ κεηέξσλ ( 39,5%) αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 41 – 50 εηώλ, ελώ νη 

16 από ηηο 43 κεηέξεο (37,2%) αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ 31 – 40 εηώλ. Δπίζεο, 4 από 

απηέο (9,3%) είλαη θάησ από 30 εηώλ θαη 6 από απηέο (14%) αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα ησλ 51 – 60 εηώλ. Δπίζεο, όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ παηεξάδσλ ησλ παηδηώλ 

κε απηηζκό, νη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 31 – 40 εηώλ θαη 41 – 50 εηώλ απνηεινύληαη από 

15 άηνκα (34,9%), ελώ 13 άηνκα (30,2%) αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 51 – 60. 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ γνλέσλ ησλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο, ην 51,1% 

ησλ κεηέξσλ ησλ παηδηώλ απηώλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 31 – 40 εηώλ, ην 

35,6% αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 41 – 50 εηώλ θαη ην 13,3% ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα ησλ 51 – 60 εηώλ. Οη παηεξάδεο ησλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο αλήθνπλ κε 

πνζνζηό 51,1% ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 41 – 50 εηώλ, ελώ ην 26,7% θαη ην 22,2% 

αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 31 – 40 θαη 51 – 60 εηώλ αληίζηνηρα.  

 

Δπάγγεικα Γνλέσλ 

Όζνλ αθνξά ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ησλ κεηέξσλ δειώλνπλ ηα "νηθηαθά" σο επάγγεικα κε πνζνζηό (37,2%) θαη 

ηελ θαηεγνξία "ηδησηηθή ππάιιεινο" κε πνζνζηό 25,6%, ελώ αθνινπζνύλ νη 

θαηεγνξίεο "δεκόζηνο ππάιιεινο" (16,3%), "εθπαηδεπηηθόο" (14%), "ειεύζεξνο 
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επαγγεικαηίαο" (4,7%) θαη "άλεξγε" (2,3%). Δλώ ην 39,5% ησλ παηεξάδσλ κε 

παηδηώλ κε απηηζκό εξγάδνληαη σο ηδησηηθνί ππάιιεινη, ην 23,3% σο ειεύζεξνη 

επαγγεικαηίεο, κε ην ίδην πνζνζηό (16,3 %) σο δεκόζηνη ππάιιεινη θαη σο 

εθπαηδεπηηθνί θαη κε ην 4,7% λα δειώλνπλ άλεξγνη. 

Όζνλ αθνξά ην επάγγεικα ησλ κεηέξσλ ησλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο, ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό (26,7%) εκθαλίδεηαη ζηηο θαηεγνξίεο "ηδησηηθόο ππάιιεινο" θαη 

"νηθηαθά" θαη αθνινπζνύλ νη θαηεγνξίεο "ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο" (20%), "άλεξγε" 

(13,3%), "εθπαηδεπηηθόο" (11,1%) θαη "δεκόζηνο ππάιιεινο" (2,2%). Οη πεξηζζόηεξνη 

παηεξάδεο, επίζεο, δήισζαλ όηη εξγάδνληαη σο ηδησηηθνί ππάιιεινη (44,4%), 

ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο (33,3%), δεκόζηνη ππάιιεινη (13,3%) θαη εθπαηδεπηηθνί 

(8,9%). 

 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν Γνλέσλ 

Όζνλ αθνξά ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό, ηόζν ησλ κεηέξσλ όζν θαη ησλ παηεξάδσλ, έρεη απνιπηήξην 

Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ, κε πνζνζηά 53,5 % θαη 62,8% αληίζηνηρα. Οη κεηέξεο κε 

πηπρίν ΑΔΙ θαη κε πηπρίν ΣΔΙ απνηεινύλ ην 20,9% θαη ην 25,6% ηνπ δείγκαηνο 

αληίζηνηρα, ελώ νη παηεξάδεο κε πηπρίν ΑΔΙ θαη κε πηπρίν ΣΔΙ απνηεινύλ ην 25,6% 

θαη ην 11,6% ηνπ δείγκαηνο αληίζηνηρα. 

Όζνλ αθνξά ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ παηδηώλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο, ε πιεηνλόηεηα ησλ κεηέξσλ (44,4%) θαη ε πιεηνλόηεηα ησλ παηεξάδσλ 

(68,9%) έρνπλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ. Δλώ, ην πνζνζηό ησλ κεηέξσλ πνπ 

έρνπλ πηπρίν ΑΔΙ θαη απηώλ πνπ έρνπλ πηπρίν ΣΔΙ είλαη αληίζηνηρα 31,1% θαη 24,4%. 

Δπίζεο, ην 22,2% ησλ παηεξάδσλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο έρνπλ πηπρίν ΑΔΙ θαη ην 

8,9% απηώλ έρνπλ πηπρίν ΣΔΙ. 

 

Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο κε παηδί κε απηηζκό, 

ην κεγαιύηεξν πνζνζηό (67,4%) δειώλεη όηη απηή είλαη κέηξηα, ην 20,9% δειώλεη όηη 

είλαη δύζθνιε θαη ην 11,6% δειώλεη όηη είλαη άλεηε. Σέινο, ην 71,1% ησλ γνλέσλ ησλ 

παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο δήισζαλ όηη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε είλαη κέηξηα, 

ελώ ην 26,7% θαη ην 2,2% ηελ ραξαθηήξηζαλ σο δύζθνιε θαη άλεηε αληίζηνηρα.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
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πλνδεπηηθή Δπηζηνιή πξνο ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΜ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 

 

 

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ 

 

Αγαπεηνί γνλείο, 

νλνκάδνκαη Μπαιακώηε Δπδνθία θαη είκαη κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο εθπνλώ 

έξεπλα κε ηίηιν: «Δηεξεύλεζε ηεο αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο ζε παηδηά κε 

απηηζκό», κε επόπηξηα θαζεγήηξηα ηελ θ. Υξηζηίλα πξηνπνύινπ. 

αο παξαθαινύκε ζεξκά λα ζπκπιεξώζεηε κε πξνζνρή θαη εηιηθξίλεηα ην 

εξσηεκαηνιόγην πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνύλ ζηνηρεία γηα ηηο αζπλήζηζηεο 

αηζζεηεξηαθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ζα ζπκβάιινπλ ζηνλ νξζό ζρεδηαζκό ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο από ηελ κεξηά 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

αο δηαβεβαηώλνπκε όηη ε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από απόιπηε εκπηζηεπηηθόηεηα θαη αλσλπκία, θαζώο επίζεο θαη όηη νη 

απαληήζεηο ζαο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ην ζθνπό ηεο έξεπλαο. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ή ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε ζην: evdokia2010@yahoo.gr ή 

ζην ηει: 6974503521.  

 

αο επραξηζηώ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην ρξόλν ζαο. 

 

mailto:evdokia2010@yahoo.gr
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Δημογραθικά ζηοιχεία ηων γονέων και ηων παιδιών με αυηιζμό 

                                                                                                                

Παπακαλώ ζεμειώζηε, είηε βάδονηαρ Χ ζηο πλαίζιο πος ζαρ ανηιπποζωπεύει, είηε 

απανηώνηαρ μονολεκηικά. 

 

1. Φύλο παιδιού:    Άππεν               Θήλς          

2. Ηλικία παιδιού: ____ εηών και ____ μενών 

3. Διάγνωζε παιδιού: ___________________________ 

4. Ηλικία διάγνωζερ παιδιού: ____ εηών 

5. Λόγορ παιδιού: Ανεπηςγμένορ                 Μονολεκηικόρ                  Δεν έσει λόγο 

6. Δείκηερ νοεμοζύνερ παιδιού:    > 100              100-71                70-51                   50-36              

                                                 35-20                   < 20 

7. Το παιδί πεγαίνει ζε: Γενικό ζσολείο                               Γενικό ζσολείο με ημήμα ένηαξερ 

                            Γενικό ζσολείο με παπάλλελε ζηήπιξε                            Ειδικό ζσολείο 

8. Τόπορ διαμονήρ: _____________________________ 

9. Ηλικία μεηέπαρ:  < 30            31-40             41-50            51-60                > 60 

10. Ηλικία παηέπα:   < 30             31-40            41-50             51-60               > 60 

11. Επάγγελμα μεηέπαρ: _________________________ 

12. Επάγγελμα παηέπα: __________________________ 

13. Μοπθωηικό επίπεδο μεηέπαρ: 

Πηςσίο ΑΕΙ                    Πηςσίο ΤΕΙ                    Απολςηήπιο Λςκείος/ Γςμναζίος       

Απολςηήπιο Δεμοηικού                        Δεν ηελείωζε ηο Δεμοηικό 

14. Μοπθωηικό επίπεδο παηέπα: 

Πηςσίο ΑΕΙ                    Πηςσίο ΤΕΙ                    Απολςηήπιο Λςκείος/ Γςμναζίος       

Απολςηήπιο Δεμοηικού                       Δεν ηελείωζε ηο Δεμοηικό 

15. Θεωπείηε ηεν οικονομική ζαρ καηάζηαζε: Άνεηε               Μέηπια               Δύζκολε 

16. Το επωηεμαηολόγιο ζςμπλεπώνεηαι από ηεν/ ηον: Μεηέπα παιδιού             Παηέπα παιδιού 
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Δημογπαθικά ζηοισεία ηων γονέων και ηων παιδιών ηςπικήρ ανάπηςξηρ 

 

Παρακαλώ ζεμειώζηε, είηε βάδονηας Χ ζηο πλαίζιο ποσ ζας ανηιπροζωπεύει, είηε 

απανηώνηας μονολεκηικά. 

 

1. Φύλο παιδιού:    Άρρεν               Θήλσ          

2. Ηλικία παιδιού: ____ εηών και ____ μενών 

3. Τόπος διαμονής: _____________________________ 

4. Ηλικία μεηέρας:  < 30            31-40             41-50            51-60                > 60 

5. Ηλικία παηέρα:   < 30             31-40            41-50             51-60               > 60 

6. Επάγγελμα μεηέρας: _________________________ 

7. Επάγγελμα παηέρα: __________________________ 

8. Μορθωηικό επίπεδο μεηέρας: 

Πηστίο ΑΕΙ                    Πηστίο ΤΕΙ                    Απολσηήριο Λσκείοσ/ Γσμναζίοσ       

Απολσηήριο Δεμοηικού                        Δεν ηελείωζε ηο Δεμοηικό 

9. Μορθωηικό επίπεδο παηέρα: 

Πηστίο ΑΕΙ                    Πηστίο ΤΕΙ                    Απολσηήριο Λσκείοσ/ Γσμναζίοσ       

Απολσηήριο Δεμοηικού                       Δεν ηελείωζε ηο Δεμοηικό 

10. Θεωρείηε ηεν οικονομική ζας καηάζηαζε: Άνεηε               Μέηρια               Δύζκολε 

11. Το ερωηεμαηολόγιο ζσμπλερώνεηαι από ηεν/ ηον: Μεηέρα παιδιού                 Παηέρα παιδιού 

 



Πάντα: 100% ησλ πεξηπηώζεσλ. στνά: 75% ησλ πεξηπηώζεσλ. Μερικές υορές: 50% ησλ 

πεξηπηώζεσλ.πάνια: 25% ησλ πεξηπηώζεσλ. Ποτέ: 0% ησλ πεξηπηώζεσλ. 
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Δρωτηματολόγιο 

Παξαθαιώ επηιέμηε κε Χ ην θνπηάθη πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία 

ην παηδί ζαο αθνινπζεί ηηο παξαθάησ ζπκπεξηθνξέο. 

ΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΗΑΗΑ 
 

 

ΘΔΜΑ 

 

 

Α. ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
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1 
Αληαπνθξίλεηαη αξλεηηθά ζε απξόζκελνπο ή δπλαηνύο ήρνπο 
(γηα παξάδεηγκα, θιαίεη ή θξύβεηαη ζηνλ ήρν ηεο ειεθηξηθήο 
ζθνύπαο, ηνπ γαπγίζκαηνο, ηνπ ζεζνπάξ καιιηώλ) 

     

 
2 

Καιύπηεη ηα απηηά ηνπ κε ηα ρέξηα ηνπ ώζηε λα ηα 
πξνζηαηέςεη από ηνλ ήρν 

     

 
3 

Γπζθνιεύεηαη λα νινθιεξώζεη θαζήθνληα όηαλ ην 

ξαδηόθσλν είλαη αλνηρηό 
     

 
4 

Απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ ή έρεη δπζθνιία ζην λα ιεηηνπξγεί 
εάλ ππάξρεη πνιύο ζόξπβνο γύξσ 

     

 
5 

Γελ κπνξεί λα δνπιέςεη κε ζόξπβν ζην βάζνο (γηα 
παξάδεηγκα, αλεκηζηήξαο, ςπγείν) 

     

 
6 

Φαίλεηαη λα κελ αθνύεη ηη ηνπ ιεο (γηα παξάδεηγκα, δελ 

ζπληνλίδεηαη κε όηη ηνπ ιεο, θαίλεηαη λα ζε αγλνεί) 
     

 
7 

Γελ αληαπνθξίλεηαη ζην άθνπζκα ηνπ νλόκαηνο ηνπ αιιά 
γλσξίδεηο όηη ε αθνή ηνπ παηδηνύ είλαη εληάμεη 

     

 
8 

Τνπ αξέζνπλ νη παξάμελνη ζόξπβνη/ επηδηώθεη λα θάλεη 
ζόξπβν γηα ηνλ ζόξπβν 

     

τόλια: 

 
 
 

 

 

ΘΔΜΑ 

 

 

Β. ΟΠΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
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 9 Πξνηηκάεη λα είλαη ζην ζθνηάδη      

 

 
10 

Δθθξάδεη ηελ ελόριεζε ηνπ ή απνθεύγεη έληνλα θώηα (γηα 
παξάδεηγκα, θξύβεηαη από ηνλ ήιην πνπ κπαίλεη από ην 
παξάζπξν ζην απηνθίλεην) 

     

 11 Δίλαη επηπρηζκέλν λα είλαη ζε ζθνηάδη      

 

 
12 

Αξρίδεη λα δπζθνξεί όηαλ πξνζπαζεί λα βξεη αληηθείκελα ζε 
αληαγσληζηηθά πεξηβάιινληα (γηα παξάδεηγκα, ζε έλα 
αθαηάζηαην ζπξηάξη) 

     

 13 
Γπζθνιεύεηαη λα ζπλζέζεη ηα θνκκάηηα ηνπ παδι (ζε 
ζύγθξηζε κε παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ) 

     

 14 
Δλνριείηαη κε ηα έληνλα θώηα αθόκα θαη όηαλ νη άιινη έρνπλ 
ήδε πξνζαξκνζηεί ζην θσο 

     

 

 
15 Καιύπηεη ηα κάηηα ή ηα κηζνθιείλεη ώζηε λα ηα πξνζηαηεύεη 

από ην θσο 

     



Πάντα: 100% ησλ πεξηπηώζεσλ. στνά: 75% ησλ πεξηπηώζεσλ. Μερικές υορές: 50% ησλ 

πεξηπηώζεσλ.πάνια: 25% ησλ πεξηπηώζεσλ. Ποτέ: 0% ησλ πεξηπηώζεσλ. 
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16 

Κνηηάεη πξνζεθηηθά ή επίκνλα αληηθείκελα/ αλζξώπνπο (γηα 
παξάδεηγκα αηελίδεη) 

     

 

 
 

17 

Γπζθνιεύεηαη λα αλαθαιύςεη αληηθείκελα ζε αληαγσληζηηθέο 
ζπλζήθεο (γηα παξάδεηγκα, ηα παπνύηζηα ηνπ ζε έλα 
αθαηάζηαην δσκάηην, ην αγαπεκέλν ηνπ παηρλίδη ζε έλα 
αθαηάζηαην ζπξηάξη) 

     

τόλια: 

 
 
 

 

 

ΘΔΜΑ 
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 18 
Γίλεηαη λεπξηθό ή αλήζπρν όηαλ ηα πόδηα ηνπ αθήλνπλ ην 
έδαθνο 

     

 19 
Γελ ηνπ αξέζνπλ δξαζηεξηόηεηεο όπνπ ην θεθάιη είλαη 
αλάπνδα (γηα παξάδεηγκα, ηνύκπεο, πάιε) 

     

 20 
Απνθεύγεη εμνπιηζκό παηδηθήο ραξάο ή θηλνύκελα ζρέδηα 
(γηα παξάδεηγκα, θνύληα, «γύξσ – γύξσ») 

     

 21 Γελ ηνπ αξέζεη λα κεηαθηλείηαη κε ην απηνθίλεην      

 

 
22 

Κξαηάεη ην θεθάιη ηνπ όξζην, αθόκε θη αλ ζθύβεη ή γέξλεη 

(γηα παξάδεηγκα, δηαηεξεί κηα άθακπηε ζέζε/ ζηάζε θαηά 
ηελ δξαζηεξηόηεηα) 

     

 

 

 
23 

Απνπξνζαλαηνιίδεηαη αθνύ ζθύςεη πάλσ από ηνλ λεξνρύηε 
ή ην ηξαπέδη (γηα παξάδεηγκα, πέθηεη ή δαιίδεηαη) 

     

 

 
24 

Δπηδηώθεη όισλ ησλ εηδώλ ηηο θηλήζεηο θαη απηό επεξεάδεη 

ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ ξνπηίλεο (γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξεί λα 
θαζίζεη αθνύλεην, θάλεη λεπξηθέο θηλήζεηο) 

     

 

 
25 

Αλαδεηά όισλ ησλ εηδώλ ηηο θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γηα 
παξάδεηγκα, λα ζηξνβηιίδεηαη από έλαλ ελήιηθα, «γύξσ – 

γύξσ», εμνπιηζκό παηδηθήο ραξάο, θηλνύκελα ζρέδηα) 

     

 

 

 
26 

Σηξνβηιίδεηαη κόλν ηνπ ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 
(γηα παξάδεηγκα, ηνπ αξέζεη ην αίζζεκα ηεο δάιεο) 

     

 27 
Ταιαληεύεηαη αζπλείδεηα (γηα παξάδεηγκα, όηαλ βιέπεη 
ηειεόξαζε) 

     

 28 Ταιαληεύεηαη ζην γξαθείν/ θαξέθια/ πάησκα      

τόλια: 

 
 
 

 

 

ΘΔΜΑ 
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29 

Απνθεύγεη λα ιεξώλεηαη (γηα παξάδεηγκα, κε θξέκα, άκκν, 
δαθηπινκπνγηά, θόιια, ηαηλία) 

     

 

 
30 

Δθθξάδεη ηε δπζθνξία ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία θαιισπηζκνύ 

(γηα παξάδεηγκα, αληηζηέθεηαη ή θιαίεη ζην θνύξεκα, ζην 
πιύζηκν ηνπ πξνζώπνπ, ζην θόςηκν ησλ λπρηώλ) 

     



Πάντα: 100% ησλ πεξηπηώζεσλ. στνά: 75% ησλ πεξηπηώζεσλ. Μερικές υορές: 50% ησλ 

πεξηπηώζεσλ.πάνια: 25% ησλ πεξηπηώζεσλ. Ποτέ: 0% ησλ πεξηπηώζεσλ. 
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31 

Πξνηηκάεη καθξπκάληθα ξνύρα όηαλ θάλεη δέζηε ή 
θνληνκάληθα όηαλ θάλεη θξύν 

     

 
32 

Δθθξάδεη ηε δπζθνξία ηνπ ζηνλ νδνληίαηξν ή όηαλ 
βνπξηζίδεη ηα δόληηα ηνπ (γηα παξάδεηγκα, θιαίεη ή 

αληηζηέθεηαη) 

     

 
33 

Έρεη επαηζζεζία ζε ζπγθεθξηκέλα πιηθά (γηα παξάδεηγκα, ζε 
ζπγθεθξηκέλα ξνύρα ή ζεληόληα) 

     

 
34 Δθλεπξίδεηαη όηαλ θνξάεη παπνύηζηα ή θάιηζεο      

 
35 Απνθεύγεη λα είλαη μππόιπην, εηδηθά ζηελ άκκν ή ην γξαζίδη      

 
36 Αληηδξά ζπλαηζζεκαηηθά ή ζπκσκέλα ζην άγγηγκα      

 
37 Απνκαθξύλεηαη από λεξό πνπ πηηζηιάεη      

 
38 

Γπζθνιεύεηαη λα ζηαζεί ζηελ ζεηξά ή θνληά ζε άιινπο 
αλζξώπνπο 

     

 
39 Τξίβεη ή μύλεη έλα ζεκείν πνπ ηνπ έρνπλ αγγίμεη      

 
40 

Αθνπκπάεη αλζξώπνπο θαη αληηθείκελα ζε ζεκείν πνπ 
ελνριεί ηνπο άιινπο 

     

 
41 

Δθδειώλεη αζπλήζηζηε αλάγθε λα αγγίδεη ζπγθεθξηκέλα 

παηρλίδηα, επηθάλεηεο ή πθέο ( γηα παξάδεηγκα, ζπλερώο 
αγγίδεη αληηθείκελα) 

     

 
42 Μεησκέλε ζπλαίζζεζε ηνπ πόλνπ ή ηεο ζεξκνθξαζίαο      

 
43 

Γελ θαίλεηαη λα αληηιακβάλεηαη όηαλ θάπνηνο αγγίδεη ην ρέξη 
ηνπ ή ηε πιάηε ηνπ (γηα παξάδεηγκα, αγλνεί) 

     

 
44 Απνθεύγεη λα θνξάεη παπνύηζηα, ιαηξεύεη λα είλαη μππόιπην      

 
45 Αγγίδεη αλζξώπνπο θαη αληηθείκελα      

 
46 

Γελ θαίλεηαη λα αληηιακβάλεηαη όηη ην πξόζσπν ή ηα ρέξηα 

είλαη ιεξσκέλα  
     

τόλια: 

 
 
 

 

 

ΘΔΜΑ 

 

 

Δ. ΠΟΛΤΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
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 47 Χάλεηαη εύθνια (αθόκε θαη ζε γλσζηά κέξε)      

 
48 Γπζθνιεύεηαη λα δείμεη πξνζνρή      

 49 
Απνθεύγεη θαζήθνληα ώζηε λα παξαηεξεί όιεο ηηο ελέξγεηεο 
κέζα ζην δσκάηην 

     

 
50 

Φαίλεηαη απνξξνθεκέλν κέζα ζε έλα δξαζηήξην πεξηβάιινλ 
(γηα παξάδεηγκα, αγλνεί ηελ δξαζηεξηόηεηα) 

     

 
51 

Κξεκηέηαη από αλζξώπνπο, έπηπια ή αληηθείκελα αθόκε θαη 
ζε ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο 

     

 
52 Πεξπαηάεη ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ      

 
53 Αθήλεη ηα ξνύρα ηνπ λα θξέκνληαη ζην ζώκα      

τόλια: 

 



Πάντα: 100% ησλ πεξηπηώζεσλ. στνά: 75% ησλ πεξηπηώζεσλ. Μερικές υορές: 50% ησλ 

πεξηπηώζεσλ.πάνια: 25% ησλ πεξηπηώζεσλ. Ποτέ: 0% ησλ πεξηπηώζεσλ. 

[98] 
 

 

 

ΘΔΜΑ 

 

 

Σ. ΣΟΜΑΣΟΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
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54 

Πλίγεηαη εύθνια κε πθέο ηξνθώλ ή θνπηαινπήξνπλα ζην 
ζηόκα 

     

 55 
Απνθεύγεη ζπγθεθξηκέλεο γεύζεηο ή νζκέο θαγεηώλ πνπ 
ηππηθά ηξώλε ηα παηδηά 

     

 56 
Θα θάεη κόλνλ ζπγθεθξηκέλεο γεύζεηο 

(Αλαθέξαηε:………………..…………) 
     

 
57 

Πεξηνξίδεηαη κόλνλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πθέο θαγεηώλ/ 
ζεξκνθξαζίεο (Αλαθέξαηε:……………………………) 

     

 
58 Τξώεη επηιεθηηθά, εηδηθά όζνλ αθνξά ηηο πθέο θαγεηώλ      

 59 Ταθηηθά κπξίδεη αληηθείκελα πνπ δελ είλαη θαγώζηκα      

 60 
Γείρλεη έληνλε πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο νζκέο 
(Αλαθέξαηε:……………………) 

     

 61 
Γείρλεη έληνλε πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο γεύζεηο 
(Αλαθέξαηε:……………………) 

     

 62 
Δθιηπαξεί γηα ζπγθεθξηκέλα θαγεηά 

(Αλαθέξαηε:……………………) 
     

 63 
Δπηδηώθεη έληνλα ζπγθεθξηκέλεο γεύζεηο ή νζκέο 
(Αλαθέξαηε:……………………) 

     

 64 Μαζνπιάεη ή γιύθεη αληηθείκελα πνπ δελ είλαη θαγώζηκα      

 
65 

Βάδεη ζην ζηόκα αληηθείκελα (γηα παξάδεηγκα, κνιύβη, 

ρέξηα) 
     

τόλια: 

 

 

 

ΡΤΘΜΗΖ 

 

 

ΘΔΜΑ 

 

 

Ε. ΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ Ζ ΟΠΟΗΑ 

ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΑΝΣΟΥΖ/ΣΟΝΟ Π
Α
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66 Κηλείηαη δύζθακπηα      

 
67 

Κνπξάδεηαη εύθνια, εηδηθά όηαλ είλαη όξζην ή δηαηεξεί κηα 
ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζώκαηνο 

     

 
68 

«Κιεηδώλεη» (αθηλεηνπνηεί) ηηο αξζξώζεηο (γηα παξάδεηγκα, 
αγθώλεο, γόλαηα) γηα ζηαζεξόηεηα 

     

 
69 Φαίλεηαη λα έρεη αδύλακνπο κπο      

 
70 Έρεη αδύλακε ζύιιεςε κε ην ρέξη      

 

 
71 

Γελ κπνξεί λα ζεθώζεη βαξηά αληηθείκελα (γηα παξάδεηγκα, 
είλαη αδύλακν ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο) 

     

 
72 

Θέιεη λα ζηεξίμεη ην ζώκα ηνπ (αθόκε θαη θαηά ηε 

δξαζηεξηόηεηα) 
 

     

 73 
Φησρή αληνρή/ θνπξάδεηαη εύθνια 
 

     



Πάντα: 100% ησλ πεξηπηώζεσλ. στνά: 75% ησλ πεξηπηώζεσλ. Μερικές υορές: 50% ησλ 

πεξηπηώζεσλ.πάνια: 25% ησλ πεξηπηώζεσλ. Ποτέ: 0% ησλ πεξηπηώζεσλ. 

[99] 
 

 74 
Φαίλεηαη ιεζαξγηθό (γηα παξάδεηγκα, δελ έρεη ελέξγεηα, είλαη 
λσζξό) 

     

τόλια: 

 

 

 

ΘΔΜΑ 

 

Ζ. ΡΤΘΜΗΖ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΖ ΜΔ ΣΖ ΘΔΖ ΣΟΤ 

ΩΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΗΝΖΖ 
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 75 Φαίλεηαη λα είλαη επηξξεπήο ζε αηπρήκαηα      

 

 

 
76 

Γηζηάδεη λα αλέβεη ή λα θαηέβεη ην πεδνδξόκην ή ηα 

ζθαινπάηηα (γηα παξάδεηγκα, είλαη πξνζεθηηθό, ζηακαηάεη 
πξηλ θηλεζεί) 

     

 77 Φνβάηαη ηηο πηώζεηο ή ηα ύςε      

 78 
Απνθεύγεη λα ζθαξθαιώλεη/ πεδάεη ή απνθεύγεη αλώκαιν/ 
αληζόπεδν έδαθνο 

     

 79 
Κξαηηέηαη από ηνίρν ή θάγθεια (γηα παξάδεηγκα, 
γξαπώλεηαη) 

     

 80 
Παίξλεη ππεξβνιηθά ξίζθα θαηά ην παηρλίδη (γηα παξάδεηγκα, 

ζθαξθαιώλεη ςειά ζε έλα δέλδξν, πεδάεη από ςειά έπηπια) 
     

 81 
Παίξλεη ξίζθα ζηελ θίλεζε θαη ην ζθαξθάισκα θαηά ην 
παηρλίδη, εηο βάξνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αζθάιεηαο 

     

 82 Γπξίδεη όιν ην ζώκα ηνπ γηα λα ζε θνηηάμεη      

 
83 

Δπηδηώθεη επθαηξίεο λα πέζεη ρσξίο λα αλαινγίδεηαη ηελ 
πξνζσπηθή ηνπ αζθάιεηα 

     

 
84 Φαίλεηαη λα δηαζθεδάδεη πέθηνληαο      

τόλια: 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ 

 

Θ. ΡΤΘΜΗΖ ΚΗΝΖΖ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΟ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
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85 

Ξνδεύεη ηελ πεξηζζόηεξε κέξα θάλνληαο θαζηζηηθό παηρλίδη 
(γηα παξάδεηγκα, θάλεη ήξεκα πξάγκαηα) 

     

 
86 

Πξνηηκάεη ήξεκν, θαζηζηηθό παηρλίδη (γηα παξάδεηγκα, λα 
βιέπεη ηειεόξαζε, βηβιία, ππνινγηζηέο) 

     

 87 Απνδεηά επηινγέο θαζηζηηθνύ παηρληδηνύ      

 88 Πξνηηκάεη θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

 89 Γηεγείξεηαη ππεξβνιηθά θαηά ηελ θηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα      

 
90 Δίλαη ζπλέρεηα «ζηελ πξίδα»      

 
91 Απνθεύγεη ήξεκεο δξαζηεξηόηεηεο παηρληδηνύ      

τόλια: 

 
 
 



Πάντα: 100% ησλ πεξηπηώζεσλ. στνά: 75% ησλ πεξηπηώζεσλ. Μερικές υορές: 50% ησλ 

πεξηπηώζεσλ.πάνια: 25% ησλ πεξηπηώζεσλ. Ποτέ: 0% ησλ πεξηπηώζεσλ. 

[100] 
 

 

 

ΘΔΜΑ 

 

Η. ΡΤΘΜΗΖ ΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΖ ΔΗΡΟΖ ΓΗΑ ΝΑ 

ΔΠΗΣΤΥΔΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ 
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92 

Χξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε πξνζηαζία ζηελ δσή από όηη άιια 
παηδηά (γηα παξάδεηγκα, αλππεξάζπηζην ζσκαηηθά ή 
ζπλαηζζεκαηηθά) 

     

 
93 

Αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ πγηεηλή κε 
ηειεηνπξγηθή επιάβεηα 

     

 94 Δίλαη ππεξβνιηθά ζηνξγηθό κε ηνπο άιινπο      

 95 
Γελ αληηιακβάλεηαη ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο ή ηηο εθθξάζεηο 
ηνπ πξνζώπνπ (γηα παξάδεηγκα, είλαη αλίθαλν λα 
επεμεξγαζηεί) 

     

τόλια: 

 
 
 

 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΗΑ. ΡΤΘΜΗΖ ΟΠΣΗΚΖ ΔΗΡΟΖ ΓΗΑ ΝΑ 

ΔΠΗΣΤΥΔΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΚΑΗ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Π
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 96 Απνθεύγεη ηε βιεκκαηηθή επαθή      

 97 Κνηηάδεη επίκνλα αληηθείκελα ή αλζξώπνπο      

 98 Παξαθνινπζεί θαζέλαλ πνπ θηλείηαη κέζα ζε έλα δσκάηην      

 99 Γελ πξνζέρεη όηαλ άλζξσπνη έξρνληαη κέζα ζην δσκάηην      

τόλια: 

 
 
 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ 
 

 

ΘΔΜΑ 

 

 

ΗΒ. ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΔ/ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ 

ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ Π
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 100 
Φαίλεηαη λα έρεη δπζθνιία ζην λα ηνπ αξέζεη ν εαπηόο ηνπ 
(γηα παξάδεηγκα, ρακειή απηνπεπνίζεζε) 

     

 101 
Έρεη δπζθνιία ζην λα «κεγαιώζεη» (γηα παξάδεηγκα, αληηδξά 
αλώξηκα ζε θαηαζηάζεηο) 

     

 102 Δίλαη επαίζζεην ζε θξηηηθέο      

 103 
Έρεη ζπγθεθξηκέλνπο θόβνπο (γηα παξάδεηγκα, νη θόβνη ηνπ 
είλαη πξνθαλείο) 

     

 104 Μνηάδεη αλήζπρν      

 105 
Δθδειώλεη ππεξβνιηθά ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα όηαλ 

απνηπγράλεη ζε κηα δξαζηεξηόηεηα 
     

 106 Δθθξάδεηαη ζαλ λα αηζζάλεηαη απνηπρεκέλν      

 107 Δίλαη πεηζκαηάξηθν ή κε ζπλεξγάζηκν      

 108 Έρεη μεζπάζκαηα ζπκνύ      

 109 Φησρή αλνρή ζηελ απνγνήηεπζε      



Πάντα: 100% ησλ πεξηπηώζεσλ. στνά: 75% ησλ πεξηπηώζεσλ. Μερικές υορές: 50% ησλ 

πεξηπηώζεσλ.πάνια: 25% ησλ πεξηπηώζεσλ. Ποτέ: 0% ησλ πεξηπηώζεσλ. 

[101] 
 

 110 Κιαίεη εύθνια      

 111 Δίλαη ππεξβνιηθά ζνβαξό      

 112 
Έρεη δπζθνιία ζην λα θάλεη θίινπο (γηα παξάδεηγκα, δελ 
ζπλεξγάδεηαη ή δελ ζπκκεηέρεη ζην νκαδηθό παηρλίδη) 

     

 113 Έρεη εθηάιηεο      

 114 
Έρεη θόβνπο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ 
ξνπηίλα 

     

 115 Γελ έρεη αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ      

 116 Γελ εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα      

τόλια: 

 
 
 

 

 

ΘΔΜΑ 

 

 

ΗΓ. ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ 
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117 Μηιάεη ζηνλ εαπηό ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ      

 118 Τν γξάςηκν ηνπ είλαη δπζαλάγλσζην      

 119 
Έρεη δπζθνιία ζην λα κείλεη κέζα ζηηο γξακκέο όηαλ 
ρξσκαηίδεη ή γξάθεη 

     

 

 
120 

Χξεζηκνπνηεί αλαπνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο όηαλ θάλεη 

πξάγκαηα (γηα παξάδεηγκα, ράλεη ρξόλν, θηλείηαη αξγά, θάλεη 
πξάγκαηα κε δπζθνιόηεξν ηξόπν από όηη ρξεηάδεηαη) 

     

 121 
Έρεη δπζθνιία ζην λα αλέρεηαη αιιαγέο ζε ζρέδηα θαη 
πξνζδνθίεο 

     

 122 Έρεη δπζθνιία ζην λα αλέρεηαη αιιαγέο ζηε ξνπηίλα      

τόλια: 

 
 
 

 

 

ΘΔΜΑ 

 

 

ΗΓ. ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΠΟΓΖΛΩΝΟΤΝ ΟΤΓΟ 
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 123 
Μεηαπεδά από ηελ κηα δξαζηεξηόηεηα ζηελ άιιε κε 
απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεηαη ην παηρλίδη 

     

 124 Μπξίδεη αληηθείκελα εζθεκκέλα      

 125 Γελ θαίλεηαη λα κπξίδεη ηηο έληνλεο νζκέο      

τόλια: 

 
 
 

 

ας εσταριστώ για τη σσμμετοτή σας. 



[102] 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

  



[103] 
 

ηον παπακάηω πίνακα παποςζιάζονηαι, ζύμθωνα με ηην Dunn (1999), οι 

επμηνείερ ηων παπαγόνηων και ηων ηομέων ωρ ππορ ηην ανάδειξη πποηύπων 

ανηιδπάζεωρ ζηα αιζθηηηπιακά επεθίζμαηα (Καηζιάνα, 2015). Ωζηόζο, μεπικοί 

παπάγονηερ και ηομείρ (αςηοί πος έσοςν αζηεπίζκο) σπειάζονηαι πεπαιηέπω επμηνείερ, 

πποκειμένος να αποθαζιζηεί ζε ποιο ππόηςπο ανηίδπαζηρ ανήκει ηο παιδί.  

 

 

Πρόησπα 

ανηιδράζεως 
σναθείς παράγονηες Σομείς ποσ ζτεηίζονηαι 

Φτωτή 

εγγραυή 

Παπάγονηαρ 3 

(Χαμηλή Ανηοσή/ Σόνορ) 

Παπάγονηαρ 6 

(Φηωσή Εγγπαθή) 

*Παπάγονηαρ 8 (Καθιζηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ) 

Σομέαρ Ζ (Αιζθηηηπιακή 

επεξεπγαζία πος ζσεηίζεηαι με 

ανηοσή/ ηόνο) 

*Σομέαρ Θ (Ρύθμιζη κίνηζη πος 

επηπεάζει ηο επίπεδο 

δπαζηηπιόηηηαρ) 

Αναζήτηση 

αίσθησης 

Παπάγονηαρ 1 (Αιζθηηηπιακή 

αναζήηηζη) 

Σομέαρ Η 

(Ρύθμιζη ζσεηιζόμενη με ηη θέζη ηος 

ζώμαηορ και ηην κίνηζη) 

Αισθητηριακή 

εσαισθησία 

Παπάγονηαρ 4 (ηομαηική 

αιζθηηηπιακή εςαιζθηζία) 

Παπάγονηαρ 5 

(Ελλιπήρ Πποζοσή/ Διάζπαζη) 

Παπάγονηαρ 7 (Αιζθηηηπιακή 

εςαιζθηζία) 

Σομέαρ Α 

(Ακοςζηική επεξεπγαζία) 

Σομέαρ Σ (ηομαηοαιζθηηηπιακή 

επεξεπγαζία) 

Αίσθηση 

απουσγής 

Παπάγονηαρ 2 (ςναιζθημαηική 

ανηιδπαζηικόηηηα) 

*Παπάγονηαρ 8 (Καθιζηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ) 

Σομέαρ ΘΓ (ςμπεπιθοπικά 

αποηελέζμαηα ηηρ αιζθηηηπιακήρ 

επεξεπγαζίαρ) 

 

Πίνακας 9. Παπάγονηερ και ηομείρ ηηρ αιζθηηηπιακήρ επεξεπγαζίαρ πος ζσεηίζονηαι με ηα 

ππόηςπα ανηιδπάζεωρ ζηα αιζθηηηπιακά επεθίζμαηα. 

 

 


