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Περίληψη 
 

Η παρούσα ερευνητική εργασία μελέτησε την προσαρμοστική συμπεριφορά 55 παιδιών 

και εφήβων με αυτισμό, με την χρήση της Φόρμας αξιολόγησης εκπαιδευτικού της 

Κλίμακας Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς της Vineland – ΙΙ. Διαπιστώθηκαν σημαντικά 

ελλείματα στην προσαρμοστική συμπεριφορά των συμμετεχόντων, ειδικά στον τομέα 

δεξιοτήτων επικοινωνίας. Το επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς των παιδιών και 

των εφήβων ήταν εξίσου χαμηλό, καθώς η ηλικία δεν βρέθηκε να επηρεάζει σημαντικά 

τα αποτελέσματα. Η προσαρμοστική συμπεριφορά διαφοροποιούνταν στα άτομα με λόγο 

και στα άτομα χωρίς λόγο. Εμφανίστηκαν ισχυρές θετικές συσχετίσεις μεταξύ λόγου, 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς, τομέων και όλων των υποτομέων δεξιοτήτων. Η μορφή 

εκπαίδευσης βρέθηκε επίσης να είναι ένας σημαντικός παράγοντας επιρροής. Οι 

συμμετέχοντες που φοιτούσαν σε γενικά σχολεία είχαν σαφώς ενισχυμένες δεξιότητες σε 

όλους τους τομείς, ιδίως στις δεξιότητες επικοινωνίας. Τέλος, καταγράφηκε η 

σπουδαιότητα της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της προσαρμοστικής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς παρέχουν μία αξιόπιστη και ρεαλιστική απεικόνιση των 

δεξιοτήτων και των αναγκών του ατόμου και συμβάλλουν στην οργάνωση και στην 

αξιολόγηση στοχευμένων εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης. 

 

Λέξεις κλειδιά: προσαρμοστική συμπεριφορά, αυτισμός, Vineland, επικοινωνία 
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Abstract 
 

This current study examined adaptive behavior of 55 children and adolescents with 

autism, using Vineland Adaptive Behavior Scales Second edition - Teacher Rating Form. 

Significant deficits were found in adaptive behavior composite of participants, especially 

in communication skills domain. Both children and adolescents exhibited low level of 

adaptive behavior: age was not found to be a significant factor of influence. Adaptive 

behavior was differentiated between verbal and nonverbal participants. Strong positive 

correlations were found between speech, speech functioning, adaptive behavior 

composite, adaptive behavior domains and subdomains. Education form has also been 

found to be an important influence factor. Participants attending general schools had 

clearly enhanced skills in all domains, particularly in communication domain. Finally, 

the importance of utilizing adaptive behavior outcomes in education was highlighted, as 

they provide a reliable and realistic description of individual’s skills and needs and they 

contribute in organizing and evaluating individualized and targeted intervention 

programs. 

 

Keywords: adaptive behavior, autism, Vineland, communication 
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Πρόλογος 
 

Η παρούσα ερευνητική εργασία με τίτλο «Η προσαρμοστική συμπεριφορά παιδιών και 

εφήβων με αυτισμό» πραγματοποιήθηκε  στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» του 

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 Έχοντας εργαστεί για οκτώ χρόνια περίπου στην εκπαίδευση των ατόμων με 

αναπηρία και κατανοώντας πλήρως τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει ένας 

εκπαιδευτικός, θέλησα να ασχοληθώ με ένα θέμα το οποίο θα βοηθήσει παλιούς, νέους 

και μελλοντικούς συναδέλφους στην εκπαιδευτική τους πορεία. Αυτοί όμως που θα 

ωφεληθούν περισσότερο είναι οι μικροί μας μαθητές που κάθε Σεπτέμβρη μας 

περιμένουν με ανυπομονησία, μας προσμένουν με χαρά και μας χαρίζουν τα πιο πλατιά 

χαμόγελα. Η αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς μπορεί να «γλιτώσει» 

χρόνο πολύτιμο από τον εκπαιδευτικό, καθώς του προσφέρει απλόχερα την πιο αξιόπιστη 

εικόνα για τον μαθητή που έχει απέναντι του. 

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όσους συνέβαλλαν με το λιθαράκι τους στην 

πραγματοποίηση αυτής της εργασίας. Τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που 

συμμετείχαν. Τον επιβλέποντα καθηγητή μου κύριο Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, για τις 

συμβουλές του, την υποστήριξη που μου παρείχε αλλά και για την κατανόηση του. Την 

καθηγήτρια μου κυρία Συριοπούλου Χριστίνα για τις συμβουλές και τις σκέψεις που 

μοιράστηκε μαζί μου πάνω στα θέματα του αυτισμού. 

 Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, τον άντρα μου και τον γιό 

μου, για την απέραντη στήριξη και κατανόηση που έδειξαν. Η εργασία αυτή είναι 

αφιερωμένη σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, στον Κωνσταντίνο και στον Άγγελο, που 

ήταν οι συνοδοιπόροι μου σε αυτό το εκπαιδευτικό ταξίδι. 
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Εισαγωγή 
 

 Ένα άτομο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος 

του χρειάζεται να έχει κατακτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές 

καθιστούν ένα άτομο αυτο-αποτελεσματικό στην καθημερινή του ζωή. Διάφοροι ορισμοί 

έχουν δοθεί για την προσαρμοστική συμπεριφορά, όμως με απλά λόγια θα μπορούσε να 

περιγραφεί ως ένα σύνολο αντιληπτικών, πρακτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2010). Αν και η 

αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς ξεκίνησε από την ανάγκη διάγνωσης και 

κατηγοριοποίησης των ατόμων με νοητική αναπηρία, σήμερα είναι απαραίτητη για την 

κατανόηση και την διάγνωση όλων των αναπτυξιακών αναπηριών (Sparrow, Chicchet & 

Balla, 2005). Η αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς είναι εξαιρετικά 

σημαντική, όχι μόνο γιατί συμβάλλει σε μία έγκυρη διάγνωση, αλλά γιατί παρέχει 

χρήσιμες πληροφορίες για την οργάνωση στοχευμένων και αποτελεσματικών 

προγραμμάτων παρέμβασης. 

 Η μέτρηση και η αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς των ατόμων 

που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού είναι κρίσιμη καθώς γνωρίζουμε ότι η Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή η οποία συνοδεύει το άτομο 

καθ΄ όλη την διάρκεια της ζωής του και του προσδίδει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

κυρίως στους τομείς της κοινωνικής επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

 Ο αυτισμός συνοδεύεται από έλλειψη αμοιβαιότητας τόσο κοινωνικής όσο και 

συναισθηματικής, δυσκολίες στην κοινωνική προσέγγιση και αλληλεπίδραση, αδυναμία 

στη μη λεκτική επικοινωνία (βλεμματική επαφή, γλώσσα σώματος κ.α.), αδυναμία στην 

ανάπτυξη και στην διατήρηση σχέσεων, στερεοτυπικά μοτίβα συμπεριφοράς, εμμονή 

στην ομοιότητα και προσκόλληση σε ρουτίνες, περιορισμένα ενδιαφέροντα και 

αισθητηριακές υπέρ ή υπό ευαισθησίες και τέλος ασυνήθιστα αισθητηριακά 

ενδιαφέροντα (American Psychiatric Association, 2013). Σύμφωνα με τους Sugar, 

Konstantareas και Rampton (2010) οι ελλείψεις στις προσαρμοστικές δεξιότητες 

οφείλονται στο ότι τα άτομα με αυτισμό αντιστέκονται στις αλλαγές στην ρουτίνα και 

εμφανίζουν στερεοτυπικές συμπεριφορές που δεν επιτρέπουν στις προσαρμοστικές 

δεξιότητες να αναπτυχθούν. 

 Πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί με στόχο την διερεύνηση της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς των ατόμων με αυτισμό και οι περισσότερες έχουν καταλήξει πως 

υπάρχουν μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες ελλείψεις στις προσαρμοστικές δεξιότητες. 
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Παρατηρήθηκε από τους Mouga, Almeida, Café, Duque και Oliviera (2014) στην έρευνα 

που εκπόνησαν με 217 παιδιά με αυτισμό πως η προσαρμοστική συμπεριφορά των 

παιδιών με αυτισμό ακολουθούσε ένα προσαρμοστικό προφίλ, σύμφωνα με το οποίο τα 

περισσότερα παιδιά εμφάνιζαν αδυναμίες κοινωνικοποίησης σε επίπεδο προσωπικό, 

διαπροσωπικών σχέσεων και έλλειψη στις δεξιότητες αντιμετώπισης. 

 Η προσαρμοστική συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό έχει άλλοτε διερευνηθεί 

σε συνάρτηση με το νοητικό επίπεδο, άλλοτε με την χρονολογική ηλικία, τον λόγο, 

καθώς επίσης και σε συνάρτηση με αποτελέσματα από άλλα διαγνωστικά εργαλεία 

σχετικά με τον αυτισμό. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω στοιχεία, στην παρούσα 

εργασία γίνεται μια, σε βάθος, προσπάθεια ανάλυσης της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

παιδιών και εφήβων με αυτισμό. 

 Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, το οποίο αποτελεί μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, παρουσιάζει τα έως σήμερα καταγεγραμμένα δεδομένα για την 

προσαρμοστική συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό. Επίσης, γίνεται μία εκτενής 

παρουσίαση παλαιότερων ερευνητικών ευρημάτων, τα οποία επίσης συμβάλλουν στην 

κατανόηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί το 

ερευνητικό μέρος αυτής της εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφεται αναλυτικά το 

δείγμα των συμμετεχόντων και αναλύεται ως προς τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά, 

παρουσιάζεται το εργαλείο της έρευνας, η Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς της 

Vineland στην αναθεωρημένη έκδοση της (VABS-II), περιγράφεται η διαδικασία η οποία 

ακολουθήθηκε κατά την  πραγματοποίηση της έρευνας και γίνεται η στατιστική ανάλυση 

και η καταγραφή των ευρημάτων. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων, τα οποία αναλύονται με βάση την βιβλιογραφική ανασκόπηση και 

αντιπαραβάλλονται με τα αποτελέσματα από παλαιότερες έρευνες. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με την διατύπωση των ερευνητικών περιορισμών και τις μελλοντικές 

ερευνητικές προτάσεις. 
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Κεφάλαιο 1ο Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

1.1 Προσαρμοστική συμπεριφορά 

 

H προσαρμοστική συμπεριφορά ενός ατόμου ορίζεται ως την εκτέλεση των καθημερινών 

δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την κοινωνική και προσωπική επάρκεια (Sparrow et 

al., 2005). Με άλλα λόγια, είναι η ικανότητα ενός ατόμου να ολοκληρώνει αντιληπτικές, 

κοινωνικές και πρακτικές απαιτήσεις σε καθημερινή βάση (Mouga et al., 2015· Sparrow 

et al., 1984· Tasse et al., 2012). Οι ατομικές προσαρμοστικές δεξιότητες είναι αυτές που 

καθορίζουν την αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση αυτών των καθημερινών 

απαιτήσεων και περιλαμβάνουν την λειτουργική χρήση της επικοινωνίας, τις δεξιότητες 

κοινωνικοποίησης, τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και τις κινητικές δεξιότητες 

(Kanne, Gerber, Quirmbach, Sparrow, Cicchetti & Saulnier, 2011· Sparrow et al., 2005). 

 Συγκεκριμένα, οι προσαρμοστικές δεξιότητες περιλαμβάνουν αντιληπτικές 

δεξιότητες, όπως την γλώσσα, την γραφή, την κατανόηση και την χρήση των χρήματων, 

του χρόνου και των αριθμητικών εννοιών, κοινωνικές δεξιότητες, όπως δεξιότητες 

διαπροσωπικών σχέσεων, κοινωνικής υπευθυνότητας, αυτοεκτίμησης, επίλυσης 

κοινωνικών προβλημάτων και κατανόησης κανόνων, και πρακτικές δεξιότητες 

καθημερινής διαβίωσης, όπως δεξιότητες ατομικής υγιεινής και επαγγελματικές 

δεξιότητες (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2010). 

 Όπως αναφέρουν οι Sparrow και οι συνεργάτες της είναι σημαντικό να 

γνωρίζουμε πως η προσαρμοστική συμπεριφορά σχετίζεται άμεσα από την ηλικία του 

ατόμου και είναι τροποποιήσιμη. Αυτό σημαίνει αφενός πως η προσαρμοστική 

συμπεριφορά αλλάζει και αυξάνεται όσο το άτομο μεγαλώνει και αφετέρου πως η 

προσαρμοστική συμπεριφορά δέχεται παρέμβαση και εκπαίδευση. Επίσης, είναι 

σημαντικό να κατανοήσουμε πως η προσαρμοστική συμπεριφορά καθορίζεται από την 

τυπική εκτέλεση και όχι την ικανότητα. Που σημαίνει ότι υπάρχει έλλειμμα στη 

προσαρμοστική συμπεριφορά όταν το άτομο δεν εκτελεί μια δραστηριότητα όταν 

απαιτείται, δραστηριότητα την οποία είναι ικανό να εκτελέσει υπό άλλες συνθήκες. H 

αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, μας πληροφορεί για την 

λειτουργικότητα ενός ατόμου, σε επίπεδο επικοινωνίας και ανεξαρτησίας (Perry, 

Flanagan, Geier & Freeman, 2009). 

 Από την ανάγκη αξιολόγησης της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, προέκυψε και 

η ανάγκη κατασκευής ερευνητικών εργαλείων μέτρησης της. Έτσι, το 1953 
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δημιουργήθηκε από τον Edgar A. Doll, η Κλίμακα Κοινωνικής Ωριμότητας της Vineland, 

η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των ατόμων με νοητική αναπηρία. Από το 

1935 ακόμα, ο Doll είχε υποστήριξε πως καμιά διάγνωση δεν είναι ολοκληρωμένη αν 

δεν περιλαμβάνει μέτρηση της κοινωνικής επάρκειας  του ατόμου, για το λόγο αυτό το 

πρώτο κριτήριο που έθεσε για τη διάγνωση της νοητικής αναπηρίας ήταν η κοινωνική 

ανεπάρκεια. Ο Doll συνέβαλε σημαντικά στην θεωρία της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς και ήταν πρόδρομος στην μέτρηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

(Sparrow et al., 2005). 

 Το 1975, οι Nihira, Foster, Shellhaas και Leland για λογαριασμό της 

Αμερικανικής Ένωσης Νοητικών και Αναπτυξιακών Αναπηριών κατασκεύασαν την 

Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς (ABS). Η κλίμακα αρχικά κατασκευάστηκε 

για να μετράει την προσαρμοστική συμπεριφορά των ατόμων με νοητική αναπηρία και 

το κατά πόσο τα άτομα αυτά είναι ικανά να ανταποκριθούν στις κοινωνικές απαιτήσεις 

(Godfrey et al., 1986). Η κλίμακα αναθεωρήθηκε το 1993 από τους Nihira, Lambert, 

Leland και προστέθηκε σε αυτήν η μέτρηση της δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς 

(Dixon, 2007). Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

σε άτομα ηλικίας 3 έως 21 ετών και περιλαμβάνει 67 ερωτήσεις που αξιολογούν τις 

προσαρμοστικές δεξιότητες (Tasse, Schalock, Balboni, Bersani, Borthwick-Duffy, 

Spreat, Thissen, Widaman & Zhang, 2012). 

 Το 1984 κατασκευάστηκε από τους Bruininks, Woodcock, Weatherman και Hill, 

η Κλίμακα της Ανεξάρτητης Συμπεριφοράς (Scales of Independent Behavior). Είναι μια 

κλίμακα αξιολόγησης της προσαρμοστικής και της δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς, 

η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλικίες έως 80 ετών. Αξιολογεί τις κινητικές 

δεξιότητες, τις δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, 

τις ατομικές δεξιότητες και τις δεξιότητες κοινότητας (Tasse et al., 2012). Το 2003 

αναθεωρήθηκε από τους συγγραφείς (SIB-R) και σταθμίστηκε σε 2,182 άτομα 

παγκοσμίως. 

 Ωστόσο η πιο διαδεδομένη κλίμακα μέτρησης της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς είναι η Vineland Adaptive Behavior Scale. Η κλίμακα αυτή 

κατασκευάστηκε το 1984 από τους Sara Sparrow, Domenic Cicchetti και David Balla.  

Στην ουσία ήταν μια προσαρμογή της Κλίμακας Κοινωνικής Ωριμότητας της VIneland  

του Edgar A. Doll. Η κλίμακα χώριζε την προσαρμοστική συμπεριφορά σε τρεις τομείς:  

στην επικοινωνία, στην κοινωνικοποίηση και στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης. 

Επίσης περιλάμβανε και τον τομέα της δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς. 
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 Η κλίμακα αναθεωρήθηκε το 2005 και χώρισε την προσαρμοστική συμπεριφορά 

σε τέσσερις τομείς:  στην επικοινωνία, στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, στην 

κοινωνικοποίηση και στις κινητικές δεξιότητες. Μετά την αναθεώρηση η κλίμακα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στις ηλικίες 3-21 ετών. Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει δύο φόρμες, 

μια που συμπληρώνεται από το γονέα  και μία που συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό. 

Τέλος, η τελευταία αναθεώρηση της κλίμακας έγινε το 2016 και πλέον μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για ηλικίες από την γέννηση έως 90 ετών. 

 Ένα ακόμα εργαλείο μέτρησης της προσαρμοστικής συμπεριφοράς είναι το 

Σύστημα Αξιολόγησης Συμπεριφοράς για παιδιά (Behavior Assessment System for 

Children) το οποίο κατασκευάστηκε από τους Reynolds και Kamphaus το 1998 (Barton, 

2001). Έχει δημιουργηθεί για να μετράει συναισθηματικές και συμπεριφορικές 

διαταραχές, προσαρμοστικά και συμπεριφορικά προβλήματα, αλλά για να συμβάλλει 

στην οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης (Barton, 2001). Πρόκειται για ένα 

πολυδιάστατο εργαλείο, το οποίο εξετάζει την συμπεριφορά σε ποίκιλλα περιβάλλοντα. 

Αποτελείται από τρεις φόρμες. Την φόρμα που συμπληρώνεται από τον γονέα, την φόρμα 

που συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό και την φόρμα αυτο-αναφοράς. Η διαφορά 

του από τα άλλα εργαλεία είναι ότι στην φόρμα αυτο-αναφοράς αξιολογεί τις προσδοκίες 

του ίδιου του ατόμου. 

 Το 2000 από τους Harrison και Oakland κατασκευάστηκε το Σύστημα 

Αξιολόγησης Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς (Adaptive Behavior Assessment System), 

το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για της ηλικίες 5 έως 89 ετών (Oakland & 

Harrison, 2011). Το 2003, το σύστημα αναθεωρήθηκε και πλέον περιλάμβανε και τις 

ηλικίες 0 μέχρι 5 (Tasse et al., 2012). Στην τελευταία του αναθεώρηση το σύστημα, 

περιέχει 5 φόρμες αξιολόγησης, δύο φόρμες που συμπληρώνονται από τους γονείς για 

ηλικίες 0-5 ετών η πρώτη και 5-21 ετών η δεύτερη, δύο φόρμες εκπαιδευτικού για ηλικίες 

2-5 ετών η πρώτη και 5-21 ετών η δεύτερη και τέλος μία φόρμα ενηλίκων. 

 

1.2 Προσαρμοστική συμπεριφορά παιδιών και εφήβων με αυτισμό 

 

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή η οποία προσδίδει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο άτομο κυρίως στους τομείς της κοινωνικής 

επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η προσαρμοστική συμπεριφορά των 

νηπίων, των παιδιών και των εφήβων με αυτισμό έχει πολλές φορές ερευνηθεί και έχει 

διαπιστωθεί πως η αξιολόγηση των προσαρμοστικών δεξιοτήτων έχει ιδιαίτερη σημασία 
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στην περίπτωση του αυτισμού αφού συμβάλει την έγκυρη διάγνωση και οργάνωση 

στοχευμένων προγραμμάτων παρέμβασης (Bölte & Poustka, 2002). 

 Έχοντας προηγουμένως ορίσει τα χαρακτηριστικά του αυτισμού, μπορεί εύκολα 

κάποιος να υποθέσει πως οι προσαρμοστικές δεξιότητες των ατόμων με αυτισμό είναι 

άμεσα επηρεασμένες από την φύση των συμπτωμάτων του αυτισμού. Την υπόθεση αυτή 

μελέτησε αρκετές φορές, η επιστημονική κοινότητα. Έτσι έρευνες στον τομέα της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς και του αυτισμού έχουν επισημάνει πως υπάρχει μια 

σημαντική αναντιστοιχία ανάμεσα στην γνωστική ικανότητα και τις προσαρμοστικές 

δεξιότητες, καθώς η προσαρμοστική συμπεριφορά δεν είναι ανάλογη της γνωστικής 

ικανότητας και φαίνεται να υπολείπεται σημαντικά (Bolte & Poustka, 2002· Carter et al., 

1998· Freeman et al., 1999· Liss et al., 2001· Mouga et al., 2015· Volkmar et al., 1987). 

 Καθώς η αξιολόγηση του νοητικού επιπέδου από μόνη της δεν μπορεί να 

προβλέψει με ακρίβεια την καθημερινή λειτουργία του ατόμου (Bölte & Poustka, 2002), 

προέκυψε τόσο η ανάγκη αξιολόγησης της προσαρμοστικής συμπεριφοράς άλλα και η 

αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ προσαρμοστικής συμπεριφορά και νοητικού επιπέδου. 

Για την σχέση αυτή ο Carter (1998) χαρακτηριστικά αναφέρει, πως ο δείκτης νοημοσύνης 

αν μη τι άλλο επηρεάζει τον βαθμό στον οποίο η προσαρμοστική συμπεριφορά θα 

μπορέσει να εξελιχθεί.  

 Σε συγκριτικές μελέτες που έγιναν σε άτομα με και χωρίς αυτισμό ίδιας ηλικίας 

με ίδιους δείκτες νοημοσύνης, η προσαρμοστική συμπεριφορά εμφάνιζε σημαντικές 

ελλείψεις στα άτομα με αυτισμό (Carpentieri & Morgan, 1996· Volkmar et al., 1987). Το 

2007 οι Lee και Park παρατήρησαν πως ακόμα και όταν ο δείκτης νοημοσύνης είναι 

φυσιολογικός και κινείται στον μέσο όρο, ακόμα και τότε η προσαρμοστική 

συμπεριφορά φαίνεται να υπολείπεται. Ενώ, οι Bölte και Poustka (2002) παρατήρησαν 

πως υπάρχει μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ της προσαρμοστικής συμπεριφοράς και της 

νοητικής ικανότητας όταν ο δείκτης νοημοσύνης είναι μεγαλύτερος από 70. Η νοητική 

ικανότητα φαίνεται να επηρεάζει την προσαρμοστική συμπεριφορά των άτομα με 

αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (Klin, Saulnier, Sparrow, Cicchetti, Volkmar & Lord, 

2007). 

 Ωστόσο, ανεξαρτήτως από την σχέση μεταξύ της προσαρμοστικότητας και του 

δείκτη νοημοσύνης, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε πως η 

προσαρμοστική συμπεριφορά θα είναι δυσανάλογη του νοητικού επιπέδου του ατόμου 

(Carter,Volkmar,Sparrow,Wang, Lorcl, Dawson, Fombonne, Loveland, Mesibov & 

Schopler, 1998). 
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 Η σύγκριση ανάμεσα στον αυτισμό και σε άλλες αναπηρίες έδειξε πως το επίπεδο 

της προσαρμοστικότητας των ατόμων με αυτισμό υπολείπεται σημαντικά (Matson, 

Dempsey & Fodstad, 2009). Ακόμη και όταν τα παιδιά με αυτισμό συγκρίνονταν με 

ομάδες παιδιών με άλλες αναπηρίες, όπως με σύνδρομο Down, η συνολική 

προσαρμοστική συμπεριφορά και οι προσαρμοστικές κοινωνικές λειτουργίες των 

παιδιών με αυτισμό ήταν σημαντικά χαμηλότερες από αυτές των παιδιών με Σύνδρομο 

Down (Carpentieri & Morgan, 1996· Rodrigue, Morgan & Geffken, 1991). Οι ελλείψεις 

που παρουσιάζονται στην προσαρμοστική συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό έχουν 

σε κάποιες έρευνες αποδοθεί στο γεγονός ότι τα άτομα με αυτισμό αντιδρούν και 

αντιστέκονται στην αλλαγή ρουτίνας και συχνά παρουσιάζουν στερεοτυπικές 

συμπεριφορές οι οποίες δεν επιτρέπουν την σωστή ανάπτυξης των δεξιοτήτων (Sugar et 

al., 2010).  

 Σε ερευνητικό επίπεδο η προσαρμοστική συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό 

έχει ελεγχθεί πως μεταβάλλεται σε συνάρτηση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 

ατόμων που ενδεχομένως να την επηρεάζουν. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι το φύλο, η 

ηλικία, το νοητικό επίπεδο, ο δείκτης νοημοσύνης, η ομιλία κ.α. Έχει εξεταστεί ακόμα 

πως μπορεί να επηρεάζεται και από ιδιαίτερους εξωγενείς παράγοντες όπως το στρες των 

γονέων σε έρευνα της Fisher το 2014, όπως ενδεχόμενη φαρμακευτική αγωγή σε έρευνα 

των Williams et al. το 2006. 

 Η σχέση μεταξύ προσαρμοστικής συμπεριφοράς και ηλικίας έχει εξεταστεί 

αρκετές φορές, με αντιπαραβαλλόμενα αποτελέσματα. Οι Sparrow, Cicchetti  και Balla 

(2005) αναφέρουν πως η προσαρμοστική συμπεριφορά μεταβάλλεται από την ηλικία 

καθώς αυξάνεται και γίνεται πιο σύνθετη. 

 Ωστόσο, όταν η σχέση αυτή εξετάστηκε υπό το πρίσμα του αυτισμού, 

παρατηρήθηκε πως δεν μεταβαλλόταν κατά τον ίδιο. Μάλιστα στα άτομα με αυτισμό 

υψηλής λειτουργικότητας η προσαρμοστική συμπεριφορά έμοιαζε να φθίνει στην 

εφηβεία. Παρατηρήθηκε, επίσης, πως τα ελλείματα στις προσαρμοστικές δεξιότητες 

μεγαλώνουν με την πάροδο του χρόνου (Fenton, D’ardia, Valente, Del Vecchio, Fabrizi 

& Bernabei, 2003· Lord & Schopler, 1989). Στην αντίθετη πλευρά άλλες έρευνες, 

υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα της συμπεριφοράς 

και της ηλικίας (Kenworthy et al., 2010). Η σχέση αυτή μένει να διερευνηθεί και στο 

μέλλον καθώς γεννιούνται σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα. 

 Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως η ποικιλομορφία που εμφανίζει ο 

αυτισμός αποτυπώνεται και στην μέτρηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Παρά το 
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γεγονός ότι η προσαρμοστική συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό έχει διερευνηθεί 

αρκετές φορές από την ερευνητική κοινότητα, τα αποτελέσματα ακόμα και σήμερα 

παραμένουν αντικρουόμενα και ίσως αυτό να οφείλεται στο μεγάλο φάσμα του 

αυτισμού. 

 

1.3 Τομείς προσαρμοστικής συμπεριφοράς και άτομα με αυτισμό 

 

Έχοντας ήδη ορίσει πως η προσαρμοστική συμπεριφορά αναφέρεται στο σύνολο των 

δεξιοτήτων επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, καθημερινής διαβίωσης και των κινητικών 

δεξιοτήτων (Sparrow et al., 2005), θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί πως αυτοί οι τομείς 

δεξιοτήτων επηρεάζονται στα άτομα με αυτισμό. 

 Αρχικά αξίζει να αναφερθεί πως η προσαρμοστική συμπεριφορά των παιδιών και 

εφήβων με αυτισμό ακολουθεί στις περισσότερες των περιπτώσεων ένα συγκεκριμένο 

προσαρμοστικό προφίλ. Το προφίλ αυτό περιλαμβάνει σημαντικά χαμηλό επίπεδο στον 

τομέα της κοινωνικοποίησης, μέτρια χαμηλό στον τομέα της επικοινωνίας και σχετικά 

υψηλό στον τομέα των καθημερινών δεξιοτήτων (Carter et al., 1998). Εκτός από τα 

χαμηλά επίπεδα στην κοινωνικοποίηση εμφανίζουν επίσης χαμηλές επιδόσεις στην 

έκφραση, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στο παιχνίδι και στον ελεύθερο χρόνο και στις 

δεξιότητες αντιμετώπισης (Sparrow et al., 2005). Σε μία πιο πρόσφατη μελέτη της  

Mouga και των συνεργατών της το 2015 παρατηρήθηκε πως το δείγμα των 217 παιδιών 

με αυτισμό ακολουθούσε ένα προσαρμοστικό προφίλ, σύμφωνα με το οποίο τα 

περισσότερα παιδιά εμφάνιζαν αδυναμίες κοινωνικοποίησης σε επίπεδο ατομικό, 

διαπροσωπικών σχέσεων και δεξιότητων αντιμετώπισης. 

 Σε αντίθεση με τα άτομα με νοητική αναπηρία που εμφανίζουν ένα σταθερά 

χαμηλό προφίλ σε όλους τους τομείς, τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν δυνατότητες και 

αδυναμίες, (Sparrow et al., 2005). Η προσαρμοστική συμπεριφορά των παιδιών με 

αυτισμό εμφανίζει σημαντική ποικιλομορφία σε σχέση με την προσαρμοστική 

συμπεριφορά των παιδιών με Σύνδρομο Down και αυτή των παιδιών με τυπική ανάπτυξη 

(Rodrigue, Morgan, & Geffken, 1991).  

 Το γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί ένα συγκεκριμένο προφίλ δεν σημαίνει πως το 

προφίλ αυτό είναι κοινό για όλα τα άτομα με αυτισμό, καθώς αυτό διαφοροποιείται όταν 

πρόκειται για αυτισμό, αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και αυτισμό με νοητική 

αναπηρία. Πληθώρα ερευνών συμφωνεί με την ύπαρξη αυτού του προφίλ, ωστόσο 

χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση του (Cicchetti, Carter & Gray, 2013). 
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1.4 Τομέας δεξιοτήτων επικοινωνίας και άτομα με αυτισμό 

 

Η επικοινωνία αποτελεί μια βασική δεξιότητα του ανθρώπου. Είναι αυτή που τον βοηθάει 

να έρθει σε επαφή με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον γύρω του, να αλληλεπιδράσει, 

να συλλέξει και να ανταλλάξει πληροφορίες και να μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματα. 

Ο άνθρωπος για τους παραπάνω λόγους χρειάζεται την επικοινωνία για να μπορέσει να 

ανταπεξέλθει στις καθημερινές απαιτήσεις του περιβάλλοντος του. 

 Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι η ποιοτική αδυναμία 

στην επικοινωνία, τόσο στην λεκτική όσο και στην μη λεκτική, όπως αναφέρουν τα 

κριτήρια του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Νοητικών Διαταραχών 

(DSM-5). Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική λοιπόν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

επικοινωνίας στα άτομα με αυτισμό γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να επιδράσουν στο κοινωνικό περιβάλλον τους και να δημιουργήσουν 

περισσότερες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και εμπλοκή (Wetherby, Watt, Morgan & 

Shumway, 2006). Σύμφωνα με τους Perry και Factor (1989) άλλωστε, οι δεξιότητες 

επικοινωνίας είναι αλληλένδετες με τις δεξιότητες κοινωνικοποίησης. 

 Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι προσαρμοστικές 

δεξιότητες του τομέα των δεξιοτήτων επικοινωνίας σύμφωνα με την Κλίμακα 

Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς της Vineland χωρίζονται στις δεξιότητες πρόσληψης, 

στις δεξιότητες έκφρασης και στις δεξιότητες γραφής. 

 Όπως συνέβη με τα αποτελέσματα των ερευνών για την προσαρμοστική 

συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό, έτσι και τα αποτελέσματα για τον τομέα 

δεξιοτήτων επικοινωνίας είναι αντικρουόμενα. 

 Από την μία πλευρά έχουν καταγραφεί έρευνες, οι οποίες υποστηρίζουν πως τα 

επίπεδα δεξιοτήτων επικοινωνίας στα άτομα με αυτισμό δεν φαίνεται να επηρεάζονται 

σημαντικά (Ditterline, 2008) και πως ο τομέας της επικοινωνίας είναι καλύτερα 

αναπτυγμένος από τον τομέα τις κοινωνικοποίησης (Sugar et al., 2010). Επίσης, 

σύμφωνα με τους Bolte και Poustka (2002) η συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά 

βρέθηκε να εμφανίζει λιγότερες ελλείψεις στον τομέα της επικοινωνίας και περισσότερες 

στον τομέα της κοινωνικοποίησης. 

 Από την αντίθετη πλευρά, παρατηρήθηκε πως η διάγνωση και τα συμπτώματα 

του αυτισμού επηρέαζαν σημαντικά την συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά και 

ειδικά τις δεξιότητες επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης (Kanne, Gerber, Quirmbach, 

Sparrow, Cicchetti & Saulnie, 2010). Ωστόσο είναι διαφορετικοί οι παράγοντες οι οποίοι 
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προβλέπουν καλύτερα τον κάθε τομέα της προσαρμοστικής συμπεριφοράς (Mazefsky, 

Williams & Minshew, 2008). Οι δεξιότητες πρόσληψης φαίνεται να επηρεάζονται από 

το εύρος των συμπτωμάτων του αυτισμού (Paul, Loomis & Chawarska, 2011), ενώ από 

όλες τις δεξιότητες προσαρμοστικής συμπεριφοράς, οι δεξιότητες έκφρασης είναι αυτές 

που βρέθηκαν λιγότερο αναπτυγμένες (Sugar et al., 2010). 

 Οι Ray-Subramanian, Huai και Weismer (2010), στην φόρμα αξιολόγησης των 

γονέων κατέγραψαν σημαντικές αδυναμίες στις επικοινωνιακές δεξιότητες των νέων 

ατόμων με αυτισμό. Οι αδυναμίες αυτές επικεντρώθηκαν στις δεξιότητες πρόσληψης και 

στις δεξιότητες έκφρασης, όπου και σημειώθηκαν οι χαμηλότεροι μέσοι όροι. Στην ίδια 

έρευνα, ανάμεσα σε όλους τους υποτομείς προσαρμοστικής συμπεριφοράς την 

μεγαλύτερη ποικιλομορφία εμφάνισαν οι δεξιότητες πρόσληψης. 

 Ο λόγος και η λειτουργική ομιλία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 

επηρεάζει την προσαρμοστική συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό, καθώς τα άτομα 

χωρίς την παρουσία λειτουργικού λόγου εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς (Carter et al., 1998). Στην έρευνα της Carter και των 

συνεργατών της το 1998 με δείγμα 684 άτομα με αυτισμό στην ανάλυση του τομέα 

δεξιοτήτων επικοινωνίας, μεγαλύτερα ελλείματα στις δεξιότητες επικοινωνίας 

διαπιστώθηκαν στα άτομα με αυτισμό μεγαλύτερα των 10 ετών που δεν είχαν λόγο, 

μικρότερα ελλείματα στα παιδία έως 10 ετών με λόγο και ενδιάμεσα ελλείματα στα 

παιδιά έως 10 ετών χωρίς λόγο και στα άτομα μεγαλύτερα των 10 ετών με λόγο. Οι 

μεγαλύτερες ανάγκες ανάπτυξης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων διαφαίνονται στα 

άτομα με αυτισμό χωρίς λόγο (Yang, Paynter & Gilmore, 2016). 

 Οι δεξιότητες μη λεκτικής επικοινωνίας συμβάλλουν στην ύπαρξη λειτουργικής 

επικοινωνίας (Saulnier & Klin, 2006). Στα άτομα με αυτισμό που είχαν επαρκώς 

αναπτυγμένες τις λεκτικές και μη λεκτικές δεξιότητες, παρατηρήθηκε πως υπήρχε 

αδυναμία στην χρήση αυτών των δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή, τόσο στην 

αντιληπτική όσο και στην εκφραστική επικοινωνία (Kanne et al., 2010). Συνεπώς δεν 

αρκεί η μόνο η κατάκτηση μιας δεξιότητας αλλά και η ανάκληση αυτής όταν απαιτείται. 

Το παραπάνω συμπέρασμα μας οδηγεί και πάλι στον ορισμό της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς, ο οποίος ορίζει σύμφωνα με τους Sparrow et al. (2005) ότι υπάρχει 

έλλειμμα στη προσαρμοστική συμπεριφορά όταν το άτομο δεν εκτελεί μια 

δραστηριότητα την οποία είναι ικανό να εκτελέσει υπό άλλες συνθήκες. 

 Η ηλικία έχει επίσης εξεταστεί στο αν και κατά πόσο επιδρά στην προσαρμοστική 

συμπεριφορά και στις δεξιότητες επικοινωνίας. Έτσι, οι Freeman, Del’PHomme, Guthrie 
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και Zhang (1999) υποστήριξάν πως οι δεξιότητες επικοινωνίας επηρεάζονται από την 

ηλικία και δείχνουν να αυξάνονται με την αύξηση της. Είναι σημαντικό λοιπόν, όπως οι 

ίδιοι αναφέρουν τα προγράμματα παρέμβασης να εστιάσουν στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, καθώς αυτά μπορούν να βελτιωθούν με την 

πάροδο του χρόνου. Αντίθετα οι Pugliese, Anthony, Strang, Dudley, Wallace & 

Kenworthy, 2015, σε έρευνα 447 ατόμων με αυτισμό ηλικίας 4 έως 23 ετών υποστήριξαν 

πως η ηλικία σχετίζεται αρνητικά με τις δεξιότητες επικοινωνίας. 

 Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται και οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε νήπια 

και πολύ μικρά παιδιά με αυτισμό. Ενώ τα ελλείμματα κοινωνικής επικοινωνίας των 

μικρών παιδιών με αυτισμό είναι πολύπλευρα (Wetherby, Watt, Morgan & Shumway, 

2006), η αύξηση της ηλικίας συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της. Οι Yang, Paynter και 

Gilmore σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2016 στην Αυστραλία, με δείγμα 87 παιδιά 

με αυτισμό ηλικίας 29 έως 66 μηνών παρατήρησαν πως τόσο τα παιδιά με λόγο όσο και 

αυτά χωρίς παρουσίαζαν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στον τομέα της επικοινωνίας παρά 

τις κοινωνικοποίησης.  

 Ο παράγοντας της νοητικής ικανότητας και του δείκτη νοημοσύνη έχει επίσης 

εξεταστεί ως προς τον βαθμό επιρροής του στην προσαρμοστική συμπεριφορά. Σύμφωνα 

με τους Mouga et al. (2015), το νοητικό επίπεδο σχετίζεται άμεσα με τον τομέα 

δεξιοτήτων επικοινωνίας, όχι μόνο γιατί το νοητικό επίπεδο επηρεάζει την χρήση της 

γλώσσας, αλλά γιατί επηρεάζει τις γενικότερες ικανότητες μάθησης. Το νοητικό επίπεδο 

έχει διαπιστωθεί πως ενισχύει θετικά τον τομέα δεξιοτήτων επικοινωνίας (Perry et al., 

2009· Pugliese et al., 2015), το ίδιο και ο δείκτης νοημοσύνης (Boelte & Poustka, 2002). 

Ταυτόχρονα, ο δείκτης νοημοσύνης επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο των δεξιοτήτων, 

καθώς η νοητική ικανότητα και η γλωσσική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 

(Pugliese et al., 2015). Στα άτομα με αυτισμό άλλωστε υπάρχει μία ισχυρή συσχέτιση 

ανάμεσα στην λεκτική νοητική ικανότητα, τον τομέα δεξιοτήτων επικοινωνίας αλλά και 

την γενικότερη προσαρμοστική συμπεριφορά (Mouga, Almeida, Café, Duque & 

Oliveira, 2015). 

 Η Kenworthy και οι συνεργάτες της (2010) παρατήρησαν πως η προσαρμοστική 

συμπεριφορά επηρεάζεται μονάχα στον τομέα της πρόσληψης από τον δείκτη 

νοημοσύνης, ενώ αντίθετα οι Perry και Factor (1989) παρατήρησαν πως οι ίδιες 

δεξιότητες δεν επηρεάζονται σημαντικά. Τέλος, ο υψηλότερος δείκτης νοημοσύνης, η 

μικρότερη ηλικία, τα λιγότερα αρχικά συμπτώματα και τα λιγότερα προβλήματα μνήμης 

οδηγούν σε καλύτερα επίπεδα στο τομέα δεξιοτήτων επικοινωνίας (Pugliese et al., 2015).   
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 Το οικογενειακό ιστορικό ως παράγοντας επιρροής δεν φαίνεται να επηρεάζει τις 

δεξιότητες επικοινωνίας, οι οποίες επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από το νοητικό 

επίπεδο και την ηλικία (Mazefsky, Williams & Minshew, 2008).  

 Σε συγκριτικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί με δείγματα ατόμων με 

αυτισμό, έχουν διαπιστωθεί κάποια σημαντικά ευρήματα. Ανάμεσα στα άτομα με και 

χωρίς αυτισμό βρέθηκαν σημαντικά ελλείματα στα άτομα με αυτισμό στους τομείς των 

δεξιοτήτων επικοινωνίας, καθημερινής διαβίωσης και κοινωνικοποίησης (Tomanik, 

Pearson, Loveland, Lane & Shaw, 2007). Επίσης, ο Szatmari και οι συνεργάτες του 

(1995) σε συγκριτική μελέτη μεταξύ ατόμων με αυτισμό και ατόμων με Σύνδρομο 

Asperger, παρατηρήσαν πως τα αποτελέσματα των δύο δειγμάτων διαφοροποιούνταν 

τόσο στην επικοινωνία όσο και στην κοινωνικοποίηση, με τις δεξιότητες μη λεκτικής 

επικοινωνίας να εμφανίζουν ομοιογένεια ανάμεσα στα δύο δείγματα. Οι γλωσσικές 

δεξιότητες διαφοροποιούνται θετικά στα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 

(Szatmari, Archer, Fisman, Streiner & Wilson, 1995), ωστόσο εμφανίζουν εξίσου 

σημαντικές δυσκολίες στην κατάκτηση λειτουργικής επικοινωνίας (Saulnier & Klin, 

2006). Επίσης παρατηρήθηκε πως τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας έχουν 

καλύτερες επιδόσεις από τα άτομα με αυτισμό χωρίς νοητική αναπηρία, στους τομείς των 

δεξιοτήτων πρόσληψης και γραφής (Mouga et al, 2015). 

 Σε άλλη συγκριτική έρευνα που είχε διεξαχθεί σε δείγμα νηπίων, ανάμεσα στα 

νήπια με αυτισμό και στα νήπια με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές καταγράφηκαν 

διαφορές στους υποτομείς δεξιοτήτων έκφρασης και πρόσληψης (Paul, Loomis & 

Chawarska, 2011). Τέλος, οι Paul, Miles, Cicchetti, Sparrow, Klin, Volkmar, Coflin και 

Booker (2004) διαπίστωσαν πως τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα 

στον υποτομέα δεξιοτήτων έκφρασης από τα παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή 

μη αλλιώς προσδιοριζόμενη. Η πιο λειτουργική χρήση της γλώσσας, η χρήση της με 

στόχο την αλληλεπίδραση αλλά και την έναρξη και τη διατήρηση μίας συζήτησης είναι 

τα αίτια για τις υψηλότερες επιδόσεις των παιδιών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή 

μη αλλιώς προσδιοριζόμενη. 

 Συνοψίζοντας, ο τομέας δεξιοτήτων επικοινωνίας αν και έχει αναλυθεί αρκετές 

φορές από την ερευνητική κοινότητα, χρήζει μεγαλύτερης διερεύνησης καθώς οι 

παράγοντες είναι πολυδιάστατοι ενώ τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα παραμένουν 

αντικρουόμενα. 
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1.5 Τομέας δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης και άτομα με αυτισμό 

 

Η κοινωνικοποίηση είναι ένα στοιχείο το οποίο ο άνθρωπος επιδιώκει από την γέννηση 

του ακόμα. Η επαφή με τη μητέρα είναι η πρώτη κοινωνική επαφή που έχει, ενώ από εκεί 

και έπειτα σε όλη την διάρκεια της ζωής του προσπαθεί να συνάψει και να διατηρήσει 

κοινωνικές σχέσεις. Ο άνθρωπος είναι ένα συλλογικό και όχι ένα μοναχικό ον. Ζει σε 

κοινωνίες στις οποίες έχει μάθει να υπάρχει, να αλληλοεπιδρά και να συμμετέχει. Ο 

τομέας δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης, σύμφωνα με την Κλίμακα Προσαρμοστικής 

Συμπεριφοράς της Vineland, χωρίζεται στις δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων, στις 

δεξιότητες παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου και στις δεξιότητες αντιμετώπισης.  

 Ο τομέας της κοινωνικοποίησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων σχεδόν σε όλες 

τις περιπτώσεις των ατόμων με αυτισμό είναι αυτός που έχει τα μεγαλύτερα ελλείματα. 

Αυτό συμβαίνει γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι η ποιοτική 

αδυναμία ανάπτυξης, διατήρησης και κατανόησης των σχέσεων (American Psychiatric 

Association, 2013). Η αδυναμία αυτή συνοδεύεται από δυσκολίες προσαρμογής της 

συμπεριφοράς, από δυσκολίες στο φανταστικό παιχνίδι, στην δημιουργία φίλων και από 

την έλλειψη ενδιαφέροντος προς τους συνομηλίκους, όπως αναφέρουν τα κριτήρια του 

Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Νοητικών Διαταραχών (DSM-5). 

 Μέσα από την αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς μπορεί να 

υπολογιστεί ο βαθμός της κοινωνικής επάρκειας των ατόμων με αυτισμό (Rodrigue et al, 

1991). Αυτό σημαίνει πως, μέσα από αυτήν μπορεί να εξαχθεί μία ακριβής αποτύπωση 

των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των ελλειμάτων του ατόμου στον τομέα της 

κοινωνικοποίησης. 

 Η κοινωνική απόκλιση ως ένα χαρακτηριστικό του αυτισμού επηρεάζει 

σημαντικά τον τομέα δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης (Carter et al., 1998). Ο τομέας αυτός 

στις περισσότερες των περιπτώσεων εμφανίζει χαμηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το είδος 

της διάγνωσης του αυτισμού (Kanne et al., 2010). Ωστόσο, η διάγνωση αυτή, ως ένα 

βαθμό, μπορεί να αιτιολογήσει την διακύμανση των αποτελεσμάτων στον τομέα της 

κοινωνικοποίησης (Perry & Factor, 1989). Οι Saulnier και Klin (2006) παρατήρησαν πως 

παρόλο που τα χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι πιο έντονα στα άτομα με αυτισμό, 

από τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, τα επίπεδα της κοινωνικοποίησης 

ήταν το ίδιο χαμηλά και και στις δύο ομάδες. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, στα άτομα με 

αυτισμό και νοητική αναπηρία, το χαμηλό επίπεδο στον τομέα της κοινωνικοποίησης δεν 
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μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην νοητική αναπηρία, αλλά πρέπει να 

συνυπολογιστεί και το έλλειμα στις κοινωνικές δεξιότητες (Mouga et al, 2015). 

 Άμεσα επηρεασμένοι τομείς από τα κοινωνικά ελλείματα των ατόμων με αυτισμό 

είναι οι υποτομείς δεξιοτήτων διαπροσωπικών σχέσεων και δεξιοτήτων αντιμετώπισης. 

Σύμφωνα με την Mouga και τους συνεργάτες της (2015), η κοινωνική ένταξη των ατόμων 

με αυτισμό καθίσταται εξαιρετικά δύσκολή λόγω των κοινωνικών αυτών ελλειμάτων. 

 Οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με αυτισμό βρέθηκαν να υπολείπονται, με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζουν αδυναμία τόσο στις διαπροσωπικές σχέσεις (Ray-

Subramanian et al., 2010· Rodrigue et al., 1991), όσο και στις δεξιότητες παιχνιδιού και 

ελεύθερου χρόνου όπου σημειώθηκαν χαμηλά επίπεδα μέσων όρων (Ray-Subramanian 

et al., 2010). Οι κοινωνικές δεξιότητες των έφηβων με αυτισμό, από την άλλη, 

παρουσίασαν και αυτές ελλείματα, τα οποία αποδόθηκαν στις άκαμπτες συμπεριφορές 

των εφήβων οι οποίες επηρέαζαν σημαντικά την κοινωνική αλληλεπίδραση τους με τους 

άλλους (Pugliese et al., 2015). Τέλος, οι κοινωνικές δεξιότητες των νήπιων δεν εμφάνιζαν 

σημαντικά ελλείματα (Yang, Paynter & Gilmore, 2016), ενώ αυτά που σημειώθηκαν 

επικεντρώνονταν κυρίως στις δεξιότητες μίμησης και στις δεξιότητες παιχνιδιού 

(Balboni, Tasso, Muratori & Cubelli, 2016). 

 Οι τομείς δεξιοτήτων επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης είναι άμεσα 

συνδεδεμένοι, ενώ τόσο οι λεκτικές όσο και οι μη λεκτικές δεξιότητες επικοινωνίας είναι 

αναγκαίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης (Saulnier & Klin, 2006). 

Παρόλα αυτά, ακόμα και όταν οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι πλήρως αναπτυγμένες, 

οι τρείς υποτομείς των δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης συνεχίζουν να εμφανίζουν 

αδυναμίες (Kanne et al., 2010). Τα άτομα με σύνδρομο Asperger, για παράδειγμα, 

παρόλο που παρουσίασαν επαρκή επίπεδα στον τομέα δεξιοτήτων επικοινωνίας, 

εμφάνισαν χαμηλά επίπεδα τόσο στον τομέα δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης, σε επίπεδο 

αμοιβαιότητας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όσο και στον τομέα δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης (Szatmari et al., 1995). 

  Οι κοινωνικές δεξιότητες φαίνεται να επηρεάζονται από την ηλικία του ατόμου 

(Pugliese et al., 2015). Η χρονολογική ηλικία συνδέεται αρνητικά με το επίπεδο 

δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης (Mouga et al, 2015). Συγκεκριμένα στην έρευνα των 

Rodrigue et al (1991) το επίπεδο του τομέα δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης υπολειπόταν 

κατά μέσο όρο 8 έτη από την χρονολογική ηλικία των ατόμων με αυτισμό, ήταν δηλαδή 

χαμηλότερα από τα αντίστοιχα ηλικιακά αναμενόμενα (Carter et al., 1998). Αυτή η 

ισχυρή αρνητική συσχέτιση αποδόθηκε από τον Kanne και τους συνεργάτες του (2010) 
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στον αργό ρυθμό κατάκτησης νέων προσαρμοστικών δεξιοτήτων, ειδικά των 

κοινωνικών. 

 Αναφορικά με το νοητικό επίπεδο, τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα. Από 

την μία πλευρά, υπάρχουν ερευνητές όπως ο Klin και οι συνεργάτες του το 2007, οι 

οποίοι υποστήριξαν πως ο τομέας της κοινωνικοποίησης δεν επηρεάζεται σημαντικά από 

το νοητικό επίπεδο. Άποψη την οποία η Freeman και οι συνεργάτες της είχαν ήδη 

διατύπωσει στην έρευνα τους το 1999, όπου ανέφεραν πως το αρχικό νοητικό επίπεδο 

δεν φαίνεται να επηρεάζει τις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με αυτισμό, οι οποίες 

φαίνεται να μεταβάλλονται με την ηλικία του ατόμου.  

 Την θέση αυτή ενισχύει και η άποψη πως ακόμα και στα άτομα με αυτισμό, που 

ο δείκτης νοημοσύνης τους κυμαίνεται στον μέσο όρο και πάνω, εμφανίζονται χαμηλά 

επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς στον τομέα δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης 

(Carter et al., 1998). Η αποσύνδεση του νοητικού επιπέδου από τις κοινωνικές δεξιότητες 

ήταν πολύ σημαντική και καινοτόμα (Freeman et al., 1999), γιατί αυτό σημαίνει πως οι 

κοινωνικές δεξιότητες επιδέχονται βελτίωσης.  

 Από την άλλη μεριά, οι Schatz και Hamdan-Allen, το 1995 στην έρευνα τους με 

72 παιδιά και εφήβους με αυτισμό και 37 με νοητική αναπηρία, παρατήρησαν πως η 

αύξηση του δείκτη νοημοσύνης επηρέαζε σε μικρό βαθμό τις κοινωνικές δεξιότητες. 

Επίσης, οι δεξιότητες παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου βρέθηκαν και αυτές να 

επηρεάζονται από το νοητικό επίπεδο του ατόμου με αυτισμό (Kanne et al., 2010), καθώς 

το νοητικό επίπεδο συνέβαλλε στην καλύτερη οργάνωση του ελεύθερου χρόνου. 

Παρατηρήθηκε επίσης πως, τα άτομα με αυτισμό δεν χρησιμοποιούσαν κατάλληλα το 

νοητικό τους δυναμικό με στόχο να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες (Kanne 

et al., 2010). 

 Διαπιστώθηκε τέλος, πως το υψηλό νοητικό επίπεδο από μόνο του δεν επαρκεί 

στην ανάλυση του τομέα κοινωνικοποίησης, αλλά πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν το 

επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων (Mouga et al, 2015). Ενδεχομένως, σε υψηλότερο 

επίπεδο στον τομέα κοινωνικοποίησης και στις γενικότερες προσαρμοστικές δεξιότητες, 

θα μπορούσε να οδηγήσει ένας συνδυασμός παραγόντων, όπως η μικρή ηλικία, το 

υψηλότερο νοητικό επίπεδο και μικρότερα κοινωνικά ελλείματα (Pugliese et al., 2015).  

 Ο τομέας κοινωνικοποίησης απασχόλησε και αρκετές συγκριτικές μελέτες. 

Σύμφωνα με τους  Rodrigue, Morgan και Geffken το 1991 η αδυναμία των ατόμων με 

αυτισμό να αναπτύξουν τις δεξιότητες κοινωνικοποίησης είναι εμφανής, καθώς 

εμφάνισαν μεγαλύτερη δυσκολία στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαπροσωπικών 
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σχέσεων, των δεξιοτήτων παιχνιδιού και των δεξιοτήτων αντιμετώπισης από τα παιδιά 

με σύνδρομο Down. Η ίδια θέση καταγράφηκε και στην σχέση μεταξύ παιδιών με 

αυτισμό και παιδιών  τυπικής ανάπτυξης (Rodrigue et al., 1991· Tomanik  et al., 2007). 

Οι διαφορές των ατόμων με αυτισμό και των ατόμων με νοητική αναπηρία στην έρευνα 

των Schatz και Hamdan-Allen (1995) αποδόθηκαν στο νοητικό επίπεδο.  

 Οι διαφορές που καταγράφηκαν στις προσαρμοστικές δεξιότητες 

κοινωνικοποίησης ανάμεσα στα άτομα με αυτισμό και στα άτομα με νοητική αναπηρία 

έχουν αποδοθεί στην διαφορά αντίληψης που υπάρχει στην κατανόηση των κοινωνικών 

καταστάσεων από τις δύο ομάδες (Rodrigue et al, 1991). Τα άτομα με αυτισμό, επίσης 

εμφανίζουν μεγαλύτερα ελλείματα στον τομέα δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης από τα 

άτομα με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές (Mouga et al, 2015). Το ίδιο παρατηρήθηκε 

και σε συγκριτική έρευνα μεταξύ ατόμων με αυτισμό και ατόμων με  Διάχυτη 

Αναπτυξιακή Διαταραχή μη αλλιώς προσδιοριζόμενη, ειδικά στους τομείς δεξιοτήτων 

παιχνιδιού και δεξιοτήτων αντιμετώπισης (Paul et al., 2011). 

 Σύμφωνα με τους Mazefsky, Williams και Minshew (2008), το οικογενειακό 

ιστορικό φαίνεται να επηρεάζει τις δεξιότητες κοινωνικοποίησης του ατόμου. Η 

οικογένεια, άλλωστε, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, καθώς μπορεί να 

προσφέρει στο άτομο πλούσιες και πολλές ευκαιρίες κοινωνικοποίησης, τόσο ανάμεσα 

στα μέλη της, όσο και με τον ευρύτερο κοινωνικό της περίγυρο. 

 Αν και ο τομέας δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης έχει αποτελέσει και παλαιότερα 

αντικείμενο ανάλυσης, η ανάγκη περεταίρω ανάλυσης είναι εμφανής. Η σχέση του τομέα 

αυτού με τα χαρακτηριστικά του αυτισμού, την ηλικία, την οικογένεια και το νοητικό 

επίπεδο είναι μοναδική. Μέσα από την εξέταση του τομέα της κοινωνικοποίησης υπό το 

πρίσμα των παραπάνω παραγόντων, μπορούν να οργανωθούν στοχευμένες και 

εξατομικευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. 

 

1.6 Τομέας δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης και άτομα με αυτισμό  

 

Ένας άνθρωπος για να μπορέσει να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος, πρέπει να μπορεί 

να ικανοποιήσει μόνος του τις βασικές του ανάγκες διαβίωσης. Πρέπει να μπορεί να 

αυτοεξυπηρετείται. Σε επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς, οι σωστά αναπτυγμένες 

προσαρμοστικές δεξιότητες συμβάλλουν στην αυτονόμηση του ατόμου (Pugliese et al., 

2015). Σύμφωνα με την Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς της Vineland οι 

δεξιότητες του τομέα καθημερινής διαβίωσης μπορούν να χωριστούν στις ατομικές , οι 
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οποίες περιλαμβάνουν δεξιότητες όπως το φαγητό, την ένδυση, την τουαλέτα κ.α., στις 

ακαδημαϊκές δεξιότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση χρημάτων, τη χρήση 

ρολογιού κ.α. και τις δεξιότητες σχολικής κοινότητας που περιλαμβάνουν δεξιότητες 

όπως η κατανόηση κανόνων, η τήρηση κανόνων, κ.α. 

 Τα χαρακτηριστικά του αυτισμού πολλές φορές μπορούν να λειτουργήσουν ως 

εμπόδιο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Τέτοια χαρακτηριστικά 

σύμφωνα με τα κριτήρια του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Νοητικών 

Διαταραχών (DSM-5) μπορεί να είναι η στερεοτυπική χρήση των αντικειμένων και της 

γλώσσας, η εμμονή με την ομοιότητα, η προσκόλληση στις ρουτίνες, οι δυσκολίες 

μετάβασης και η δυσφορία στις αλλαγές, τα περιορισμένα ενδιαφέροντα και η υπό ή υπέρ 

ευαισθησία σε αισθητηριακά ερεθίσματα.  

 Από τις πιο παλιές έως τις πιο σύγχρονες έρευνες, η προσαρμοστική συμπεριφορά 

φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από τον αυτισμό, τόσο στο επίπεδο 

κοινωνικοποίησης όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Ωστόσο σε 

αρκετές περιπτώσεις τα αποτελέσματα των ερευνών συγκρούονται και ενδεχομένως η 

διάγνωση και τα χαρακτηριστικά του αυτισμού να δικαιολογούν την διακύμανση των 

αποτελεσμάτων στον τομέα αυτόν (Perry & Factor, 1989). 

 Από την μία μεριά λοιπόν, ο τομέας δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης 

παρουσιάζεται ενισχυμένος όπως στην έρευνα της Carter το 1998 και καλύτερα 

αναπτυγμένος από τους τομείς επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης (Sugar et al., 2010). 

Ενώ παράλληλα, τα υψηλότερα επίπεδα από τους όλους τους τομείς προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς των  παιδιών και εφήβων με αυτισμό εμφανίζονται στον τομέα δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης (Schatz & Hamdan-Allen, 1995). 

 Από την άλλη μεριά όμως, σε αρκετές έρευνες έχουν καταγράφει χαμηλά επίπεδα 

στον τομέα αυτό με τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης να υπολείπονται σημαντικά 

εμφανίζοντας χαμηλούς μέσους όρους (Kanne et al., 2010). Το 1995, οι Schatz και Allen, 

συμπέραναν πως τα παιδιά και οι έφηβοι με αυτισμό παρουσίαζαν χαμηλά επίπεδα στην 

κοινωνικοποίηση και στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης. Σύμφωνα με την Balboni 

και τους συνεργάτες της (2016), το χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης 

ενδεχομένως οφείλεται στην αδυναμία των ατόμων με αυτισμό στην λειτουργική χρήση 

της γλώσσας, ενώ η βελτίωση των δεξιοτήτων αυτών προϋποθέτει και την ενεργή 

ενασχόληση της οικογένειας του ατόμου με αυτισμό (Mazefsky et al., 2008).  

 Οι ατομικές δεξιότητες των ατόμων με αυτισμό εμφανίστηκαν πολύ χαμηλότερες 

από το αναμενόμενο (Ray-Subramanian et al., 2010· Mouga et al, 2015). Επίσης, στα 
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άτομα με αυτισμό με πλήρως αναπτυγμένες τις λεκτικές και μη λεκτικές δεξιότητες 

επικοινωνίας παρουσιάστηκε επίσης αδυναμία στην χρήση των δεξιοτήτων αυτών στην 

καθημερινή ζωή, συνεπώς ο τομέας καθημερινής διαβίωσης βρέθηκε να υπολείπεται 

(Kanne et al., 2010).  

 Στις συγκριτικές έρευνες με δείγματα ατόμων με άλλες αναπηρίες διαπιστώθηκε 

πως δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των ατόμων με αυτισμό και των 

ατόμων με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή μη αλλιώς προσδιοριζόμενη στον τομέα 

δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης και στους υποτομείς του (Paul et al., 2011). Επίσης στην 

σύγκριση, μεταξύ ατόμων με αυτισμό και ατόμων με αυτισμό και νοητική αναπηρία 

εμφανίστηκε επίσης σχετική ομοιογένεια στα αποτελέσματα του τομέα δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης (Mouga et al, 2015). 

 Η ηλικία ως παράγοντας επιρροής στον τομέα δεξιοτήτων καθημερινής 

διαβίωσης έχει επίσης αποφέρει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Τα ευρήματα σχετικά με 

αυτή την σχέση χωρίζονται σε τρία επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο τα αποτελέσματα των 

ερευνών υποστηρίζουν πως από την ηλικία δεν φαίνεται να επηρεάζονται οι δεξιότητες 

καθημερινής διαβίωσης (Kanne et al., 2010· Pugliese et al., 2015). Σε δεύτερο επίπεδο 

διαπιστώθηκε μια αρνητική ισχυρή συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και τομέα (Yang, Paynter 

& Gilmore, 2016), με τα ελλείματα στον τομέα δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης να 

γίνονται όλο και πιο εμφανή με την πάροδο του χρόνου (Mazefsky et al., 2008). Ενώ σε 

τρίτο επίπεδο, διαπιστώθηκε πως ηλικία σχετίζεται θετικά με τον τομέα δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης (Carter et al., 1998· Perry & Factor, 1989), με τις δεξιότητες να 

αυξάνονται σημαντικά με την ηλικία (Freeman et al., 1999). 

 Στα αποτελέσματα ερευνών που μελέτησαν πως επιδρά το νοητικό επίπεδο στον 

τομέα δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, διατυπώθηκε πως το νοητικό επίπεδο 

επηρεάζει τον τομέα (Mazefsky et al., 2008) και πως ο δείκτης νοημοσύνης φαίνεται να 

μπορεί να προβλέψει χαμηλό επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς στον τομέα αυτό 

(Pugliese et al., 2015). Καθώς οι δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης σχετίζονται με το 

αρχικό νοητικό επίπεδο (Freeman et al., 1999), η αύξηση του δείκτη νοημοσύνης 

επηρεάζει και το επίπεδο των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης (Schatz & Hamdan-

Allen, 1995). Σε δείγμα ατόμων με αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας οι δεξιότητες 

καθημερινής διαβίωσης δεν σχετίζονταν στατιστικά σημαντικά με το δείκτη νοημοσύνης 

(Bölte & Poustka, 2002), ενώ στα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας με υψηλό 

νοητικό επίπεδο παρατηρήθηκαν μεγάλες αυξήσεις στα αποτελέσματα του τομέα αυτού 

(Freeman et al., 1999). Τέλος, υψηλότερος δείκτης νοημοσύνης και μικρότερη ηλικία 
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προέβλεπαν καλύτερες επιδόσεις στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης (Pugliese et al., 

2015). 

 

1.7 Τομέας δεξιοτήτων κίνησης και άτομα με αυτισμό  

 

Ο άνθρωπος κινείται, και κινείται διαρκώς. Ξεκίνησε να κινείται από την στιγμή που 

σχηματίστηκε ως έμβρυο. Η κίνηση του ανθρώπου από εκείνη την στιγμή και μετά 

εξελίσσεται. Εξελίσσεται η αδρή και η λεπτή κινητικότητα. Η κίνηση δίνει στον άνθρωπό 

ενός είδους ελευθερία. Τον καθιστά αυτόνομο και ανεξάρτητο. Οι κινητικές δεξιότητες 

είναι εξαιρετικά σημαντικές για την αυτονόμηση του ανθρώπου. 

 Στα χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό που αφορούν τις δεξιότητες κίνησης 

όπως αυτά περιγράφονται από Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Νοητικών 

Διαταραχών (DSM-5) περιλαμβάνουν τις στερεοτυπικές ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις, 

όπως απλές στερεοτυπίες κινήσεων. Σύμφωνα με την Κλίμακα Προσαρμοστικής 

Συμπεριφοράς της Vineland οι δεξιότητες του τομέα δεξιοτήτων κίνησης χωρίζονται στις 

δεξιότητες αδρής κινητικότητας οι οποίες περιλαμβάνουν δεξιότητες όπως μετακίνηση, 

σκαρφάλωμα, τρέξιμο, κ.α. και στις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας όπως το να κολλάει 

μικρά αντικείμενα, να γυρίζει σελίδες, να κόβει με το ψαλίδι, κ.α. Η διαφορά που 

υφίσταται στον τομέα αυτόν σύμφωνα με την Κλίμακα, είναι ότι αναφέρεται και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στις ηλικίες έως 6 ετών.  

 Τα αποτελέσματα στον τομέα αυτόν για τον λόγο αυτόν είναι περιορισμένα 

Ωστόσο τα περισσότερα συγκλίνουν στο ότι ο τομέας δεξιοτήτων κίνησης είναι αυτός 

που έχει τα υψηλότερα αποτελέσματα (Perry & Factor, 1989). Όσον αναφορά τα 

χαρακτηριστικά των παιδιών με αυτισμό, τόσο τα παιδιά με αυτισμό με λόγο όσο και και 

αυτά χωρίς λόγο, εμφανίζουν υψηλά αποτελέσματα στον τομέα δεξιοτήτων κίνησης 

(Yang, Paynter & Gilmore, 2016). Συγκεκριμένα στα νήπια με αυτισμό υψηλότερα 

αποτελέσματα εχει ο τομέας δεξιοτήτων κίνησης, ακολουθεί ο τομέας δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης, ο τομέας δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης και τελευταίος ο τομέας 

επικοινωνίας (Ray-Subramanian et al., 2010· Yang, Paynter & Gilmore, 2016). Η Sugar 

και οι συνεργάτες της (2010) υποστήριξαν πως τα υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων κίνησης 

είναι αυτά που οδηγούν σε υψηλά επίπεδα στον τομέα δεξιοτήτων καθημερινής 

διαβίωσης. 
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Τέλος, σε συγκριτικές έρευνες διαπιστώθηκε πως τα αποτελέσματα των παιδιών με 

αυτισμό και των παιδιών με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές δεν διαφοροποιούνται στον 

τομέα δεξιοτήτων κίνησης (Yang et al., 2016). 

 

1.8 Προσαρμοστική συμπεριφορά ατόμων με αυτισμό και προγράμματα 

παρέμβασης 

 

Η προσαρμοστική συμπεριφορά για ένα άτομο με αυτισμό είναι απαραίτητη για να 

μπορέσει να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και 

να ανταπεξέλθει κοινωνικά. Η μέτρηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς είναι 

εξαιρετικά χρήσιμη και σημαντική για αρκετούς λόγους. Αρχικά όπως αναφέρει και ο 

Carter (1998) , η προσαρμοστική συμπεριφορά είναι τροποποιήσιμη σε αντίθεση με την 

νοημοσύνη, η οποία παραμένει σχετικά σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου. Γεγονός που υποδεικνύει πως η προσαρμοστική συμπεριφορά επιδέχεται 

παρέμβαση και εκπαίδευση. Επίσης, η αξιολόγηση της παρέχει χρήσιμες πληροφορίες 

για την διάγνωση, την λειτουργική αξιολόγηση και την οργάνωση προγραμμάτων 

παρέμβασης (Ditterline, 2016).  

 Η αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς με άλλα λόγια, παρέχει μία 

ρεαλιστική και αντικειμενική απεικόνιση των δυνατοτήτων ενός ατόμου με αυτισμό. Η 

έγκυρη αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς βοηθάει στον προσδιορισμό των 

συγκεκριμένων δυσκολιών και των εκπαιδευτικών αναγκών του (Ditterline, 2016). Ο 

προσδιορισμός αυτός είναι απαραίτητος για την εξατομίκευση των στόχων και της 

διδασκαλίας (Mouga et al., 2015). 

 Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που φανερώνουν την αναγκαιότητα της μέτρησης της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς στα άτομα με αυτισμό. Αρχικά, η αξιολόγηση της 

προσαρμοστικής λειτουργίας βοηθάει σημαντικά στην διαγνωστική ακρίβεια (Filipek et 

al., 1999· Perry et al., 2002· Perry et al., 2009), καθώς παρέχει δεδομένα για την 

πραγματική συμπεριφορά του ατόμου, σε αντίθεση με τα εργαλεία μέτρησης της 

νοημοσύνης τα οποία ασχολούνται με την υποθετική συμπεριφορά (Kraijer, 2000· 

Meyers, Nihira & Zetlin, 1979). 

 Επιπρόσθετα, η μεγάλη δυσκολία χρήσης των αναπτυξιακών εργαλείων και των 

εργαλείων μέτρησης νοημοσύνης στα άτομα με αυτισμό, σε αντίθεση με την ευκολία 

μέτρησης της προσαρμοστικής συμπεριφοράς είναι ένα ακόμα στοιχείο που υποδεικνύει 

την αναγκαιότητα της μέτρησης της. Η ευκολία βρίσκεται στο γεγονός ότι η αξιολόγηση 
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της γίνεται μέσα από τον γονέα, τον εκπαιδευτικό, ή από ανθρώπους που έχουν 

καθημερινή αλληλεπίδραση με το άτομο. Η Αμερικανική Ένωση Νοητικών και 

Αναπτυξιακών Αναπηριών άλλωστε έχει προτείνει πως πρέπει να δίνεται βαρύτητα 

κυρίως στις αξιολογήσεις για το επίπεδο της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, παρά τις 

αξιολογήσεις του επιπέδου της νοημοσύνης (Kraijer, 2000· Luckasson et al., 1992). 

 Έπειτα, η μέτρηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς στα άτομα με αυτισμό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση, στον προγραμματισμό της και στην 

οργάνωση της διδασκαλίας και όχι μόνο στην διάγνωση και στην κατηγοριοποίηση. Αυτό 

σημαίνει πως μέσω αυτής μπορούν να οργανωθούν κατάλληλα εξατομικευμένα 

προγράμματα παρέμβασης (Ciccheti & Balla, 2005) και να τεθούν λειτουργικοί στόχοι 

οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και θα στοχεύουν σε 

συγκεκριμένα και πραγματικά ελλείματα. 

 Οι παράγοντες που έχει διαπιστωθεί μέσα από τις έρευνες πως βελτιώνουν και 

επηρεάζουν την προσαρμοστική συμπεριφορά είναι πολύ χρήσιμοι στην οργάνωση 

αποτελεσματικών παρεμβάσεων αλλά και στην αξιολόγηση τους (Pugliese et al., 2015· 

Ray-Subramanian et al., 2011). Είναι πολύ σημαντικό άλλωστε πριν από τον σχεδιασμό 

της παρέμβασης να υπάρχουν και οι κατάλληλες πληροφορίες σχετικές με αυτά που 

διευκολύνουν ή καθυστερούν την κατάκτηση των προσαρμοστικών δεξιοτήτων (Klin et 

al., 2007). 

 Οι παρεμβάσεις στην προσαρμοστική συμπεριφορά πρέπει να ιεραρχούν τις 

προτεραιότητες και τους στόχους με βάση τις ατομικές ανάγκες του ατόμου, αλλά τις 

προσδοκίες των γύρω του (Ditterline, 2016). Ωστόσο, η γνώση για την αναπτυξιακή 

πορεία και τα ατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου που επιδρούν στην κατάκτηση των 

προσαρμοστικών δεξιοτήτων είναι εξαιρετικής σημασίας (Klin et al., 2007), καθώς 

πρέπει οι προσδοκίες του προγράμματος να είναι εφικτές και αντίστοιχες με το 

αναπτυξιακό επίπεδο που βρίσκεται το άτομο. 

 Ο μακροπρόθεσμος στόχος των προγραμμάτων παρέμβασης στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό πρέπει να είναι η αυτονόμηση του 

ατόμου (Horn, 1993). Ενώ, οι βραχυπρόθεσμοι να εστιάζουν στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Freeman et al., 1999), καθώς έχει 

διαπιστωθεί πως τα σημαντικότερα ελλείμματα παρουσιάζονται στον τομέα τις 

κοινωνικοποίησης και στον τομέα της επικοινωνίας (Ray-Subramanian et al., 2011). Στα 

μικρά παιδιά με αυτισμό τα προγράμματα παρέμβασης πρέπει να ενισχύουν τις 

δεξιότητες παιχνιδιού, ενώ στα μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους τις δεξιότητες 
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αυτοδιαχείρισης και οργάνωσης (Kanne et al., 2010). Η στερεοτυπία των ατόμων με 

αυτισμό έχει διαπιστωθεί πως μειώνεται μέσα από τα προγράμματα παρέμβασης 

(Conroy, Asmus, Sellers & Ladwig, 2005). Επίσης, τα χαρακτηριστικά του αυτισμού και 

οι προσαρμοστικές δεξιότητες πρέπει να αντιμετωπιστούν ως δύο διαφορετικοί τομείς 

παρέμβασης (Klin et al., 2007). 

 Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι θεραπευτές να 

μπορούν να θέσουν λειτουργικούς στόχους που να ενισχύουν τους τομείς της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς, καθώς οι στόχοι αυτοί είναι εξέχουσας σημασίας στα 

προγράμματα σπουδών των ατόμων με αυτισμό. Πρέπει επίσης να είναι ικανοί να 

πραγματοποιούν τις κατάλληλες προσαρμογές στα προγράμματα παρέμβασης για να 

υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες να εξασκήσει το άτομο τις υπό παρέμβαση δεξιότητες 

(Horn, 1993). 

 Αποτελέσματα από μετρήσεις όπως αυτές της Κλίμακας Προσαρμοστικής 

Συμπεριφοράς της Vineland, δείχνουν στον εκπαιδευτικό ή τον θεραπευτή ποιες 

συγκεκριμένες δεξιότητες ο μαθητής κατέχει και χρησιμοποιεί και ποιες είναι αυτές που 

χρειάζονται ενίσχυση. Έτσι τον βοηθούν να έχει ρεαλιστικούς στόχους παρέμβασης 

(Carter et al., 1998). 

 Οργανωμένα προγράμματα παρέμβασης δεξιοτήτων προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς τα οποία οδηγούν στην αυτονόμηση και στην ανεξαρτητοποίηση 

(Pugliese et al., 2015), έχουν βρεθεί να επιδρούν σημαντικά στα παιδιά με αυτισμό και 

να λειτουργούν θετικά για την εξέλιξη της γενικής τους λειτουργικότητας χωρίς να 

υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο στα άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος 

(Remington et al., 2007). Έρευνες που έγιναν σε άτομα με νοητική αναπηρία, έδειξαν 

πως τα άτομα τα οποία είχαν δεχτεί προγράμματα παρέμβασης προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς σημείωσαν στατιστικά σημαντική βελτίωση από τον πρώτο κιόλας χρόνο 

εφαρμογής του προγράμματος (Erderlik et al., 2010).  

 Συνοψίζοντας, η ικανότητα της προσαρμοστικής συμπεριφοράς να τροποποιείται 

(Kraijer, 2000) και να μεταβάλλεται την καθιστά εξαιρετικά σημαντική, και αυτό γιατί 

ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πως τα χαρακτηριστικά του αυτισμού, τα χαρακτηριστικά του 

ατόμου και η προσαρμοστική συμπεριφορά αλληλοεπιδρούν με στόχο να συνεισφέρουν 

στην θετική εξέλιξη στην πορεία των ατόμων με αυτισμό (Mouga et al., 2015). 

Παράλληλα, μέσα από τις αξιολογήσεις της προσαρμοστικής συμπεριφοράς μπορούν να 

οργανωθούν ολοκληρωμένα προγράμματα παρέμβασης (Ray-Subramanian et al., 2011), 

να τεθούν λειτουργικοί στόχοι που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ατόμου, να 
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αξιολογηθούν τα προγράμματα παρέμβασης και να αξιολογηθεί η γενικότερη πρόοδος 

του ατόμου (Carter et al., 1998· Ray-Subramanian et al., 2011· Sparrow et al., 2005· 

Volkmar et al., 2008). 

 

1.9 Σκοπός της έρευνας 

 

Ήδη από την βιβλιογραφική ανασκόπηση έχουν δημιουργηθεί αρκετά ερωτήματα για το 

πως και πόσο επηρεάζεται η προσαρμοστική συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων 

με αυτισμό. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την αξιολόγηση της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς των ατόμων με αυτισμό μέσα από την Κλίμακα Προσαρμοστικής 

Συμπεριφοράς της Vineland. Η επιλογή της συγκεκριμένης κλίμακας δεν είναι τυχαία, 

καθώς επιλέχθηκε επειδή έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε έρευνες με άτομα με αυτισμό 

(Mazefsky et al., 2008). 

 Η έρευνα καλείται να καταγράψει και να μελετήσει την γενικότερη 

προσαρμοστική συμπεριφορά, τους τομείς δεξιοτήτων επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, 

καθημερινής διαβίωσης και κίνησης, αλλά και τις επιμέρους δεξιότητες των ατόμων με 

αυτισμό. Αλλά και πως επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του ατόμου. Τα ερευνητικά 

ερωτήματα στα οποία καλείται η έρευνα να απαντήσει είναι: 

 Σε ποιους τομείς προσαρμοστικής συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων με 

αυτισμό παρουσιάζονται μεγαλύτερα ελλείματα; 

 Ποιες δεξιότητες των παιδιών και των εφήβων με αυτισμό είναι πιο ενισχυμένες 

και ποιες υπολείπονται; 

 Πως επηρεάζεται το συνολικό επίπεδο της προσαρμοστικής συμπεριφοράς από 

τα χαρακτηριστικά του αυτισμού (διάγνωση, λόγος, λειτουργικότητα λόγου); 

 Πως επηρεάζεται το συνολικό επίπεδο της προσαρμοστικής συμπεριφοράς από 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ατόμου (ηλικία, φύλο, οικογένεια, 

εκπαίδευση); 

 Πως επηρεάζονται οι τομείς και οι δεξιότητες της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

από τα χαρακτηριστικά του αυτισμού (διάγνωση, λόγος, λειτουργικότητα λόγου); 

 Πως επηρεάζονται οι τομείς και οι δεξιότητες της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ατόμου (ηλικία, φύλο, οικογένεια, 

εκπαίδευση); 

 Αν καταγράφεται κάποιο προσαρμοστικό προφίλ που ακολουθούν τα παιδιά και 

οι έφηβοι με αυτισμό; 
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Κεφάλαιο 2ο Μεθοδολογία 

2.1 Συμμετέχοντες 

 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 55 παιδιά και έφηβοι με αυτισμό, ηλικίας 5 έως 16 

ετών ( Μ=10,13, SD=2,69). Το 72,7% των συμμετεχόντων άνηκε στην ηλικιακή ομάδα 

5 έως 12 ετών και το 27,3% στην ηλιακή ομάδα 12 έως 16 ετών. Ως προς την ηλικία 

διάγνωσης του αυτισμού, ο μέσος όρος βρέθηκε να είναι στα 5,04 έτη με τυπική 

απόκλιση 2,16. Η μικρότερη ηλικία διάγνωσης που καταγράφηκε είναι τα 2 έτη, ενώ η 

μέγιστη τα 10.  

 

Πίνακας 1. Μέτρα θέσης και διασποράς ηλικίας του δείγματος 

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Διάμεσος Εύρος Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή 

10,13 2,69 10,16 10,42 5,41 15,83 

 

Τα αγόρια που έλαβαν μέρος ήταν 47 σε ποσοστό 85,5%, ενώ τα κορίτσια 8 σε 

ποσοστό 14,5%. Η κατανομή των συμμετεχόντων, αν και δεν ήταν μοιρασμένη ανάμεσα 

στα αγόρια και τα κορίτσια, δεν εγείρει προβληματισμούς καθώς τα καταγεγραμμένα 

επιδημιολογικά στοιχεία σχετικά με τον αυτισμό και τα φύλα εμφανίζουν την αναλογία 

1 κορίτσι προς 4,3 αγόρια. 

Συμφώνα με τις διαγνώσεις των συμμετεχόντων προέκυψε ότι 36 συμμετέχοντες 

(65,5%) έχουν διαγνωστεί με αυτισμό, 11 συμμετέχοντες (20%) με αυτισμό και νοητική 

αναπηρία και 8 συμμετέχοντες (14,5%) με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας.  

 

Πίνακας 2. Μέτρα θέσης και διασποράς ηλικίας διάγνωσης του  

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Διάμεσος Εύρος Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή 

5,04 2,17 5,00 8,00 2,00 10,00 

 

 

Το δείγμα στο σύνολο του φοιτούσε σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα 33 άτομα σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και 22 σε Γενικό 

Δημοτικό Σχολείο. Ωστόσο από τα 22 που φοιτούσαν σε Γενικό Δημοτικό Σχολείο τα 18 

άτομα συμμετείχαν στο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης», 
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γνωστό και ως παράλληλη στήριξη, ενώ τα υπόλοιπα 4 δεν δεχόντουσαν συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική υποστήριξη. 

 

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά δείγματος 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Φύλο 
Αγόρι 47 85,5 

Κορίτσι 8 14,5 

Ηλικιακή ομάδα 
Παιδιά 40 72,7 

Έφηβοι 15 27,3 

Διάγνωση 

Αυτισμός 36 65,5 

Αυτισμός και νοητική 

αναπηρία 
11 20 

Αυτισμός υψηλής 

λειτουργικότητας 
8 14,5 

Λόγος 
Ναι 39 70,9 

Όχι 16 29,1 

Εκπαίδευση 

Ειδικό σχολείο 33 60,0 

Γενικό με παράλληλη 

στήριξη 
18 32,7 

Γενικό χωρίς 

παράλληλη στήριξη 
4 7,3 

Αδέρφια 
Ναι 43 78,2 

Όχι 12 21,8 

 

Το δείγμα ελέγχθηκε ως προς την επικοινωνία και συγκεκριμένα στο αν υπάρχει 

λόγος/ομιλία. Προέκυψε πως το 70,9% του δείγματος είχε λόγο, ενώ στο 29,1% ο λόγος 

απουσίαζε. Τριάντα-έξι αγόρια και 3 κορίτσια είχαν λόγο, ενώ 11 αγόρια και 5 κορίτσια 

όχι. Ωστόσο, ήταν σημαντικό να ερευνηθεί το επίπεδο λειτουργικότητας του λόγου 

ανάμεσα στα 39 άτομα όπου υπάρχει η ομιλία. Έτσι, προέκυψε πως τα 9 άτομα είχαν 

στερεοτυπικό λόγο (16,4%), τα 8 άτομα είχαν μονολεκτικό λόγο (14,5%) και τα 22 άτομα 

είχαν αναπτυγμένο λόγο (70,9%). 
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Πίνακας 4. Λειτουργικότητα λόγου 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Στερεοτυπικός 9 16,4 

Μονολεκτικός 8 14,5 

Αναπτυγμένος 22 70,9 

 

2.2 Ερευνητικό εργαλείο 

 

Το πιο διαδεδομένο εργαλείο μέτρησης της προσαρμοστικής συμπεριφοράς είναι η 

Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς της Vineland (Vineland Adaptive Behavior 

Scale). Η κλίμακα αυτή είναι στην ουσία μια προσαρμογή της Κλίμακας Κοινωνικής 

Ωριμότητας της Vineland του Edgar A. Doll, που υπάρχει από το 1935. Ο Doll είχε 

υποστηρίξει πως καμιά διάγνωση δεν είναι ολοκληρωμένη αν δεν περιλαμβάνει μέτρηση 

της κοινωνικής επάρκειας  του ατόμου. Για το λόγο αυτό, το πρώτο κριτήριο που έθεσε 

για τη διάγνωση της νοητικής αναπηρίας ήταν η αξιολόγηση της κοινωνικής επάρκειας. 

Ο Doll συνέβαλε σημαντικά στην θεωρία της προσαρμοστικής συμπεριφοράς και ήταν 

πρόδρομος στην μέτρηση της (Sparrow et al., 2005). 

 Το 1984 λοιπόν, οι Sara Sparrow, Domenic Cicchetti και David Balla  

κατασκεύασαν την Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς της Vineland. Η κλίμακα 

χώριζε την προσαρμοστική συμπεριφορά σε τέσσερις τομείς: στην επικοινωνία, στην 

κοινωνικοποίηση, στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και στις δεξιότητες κίνησης. 

Περιλάμβανε επίσης ένα τομέα ακόμη, αυτόν της δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς. 

 Η Κλίμακα αναθεωρήθηκε το 2005, όπου μεγάλωσε το ηλικιακό εύρος 

εφαρμογής της και πλέον μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ηλικίες από την γέννηση έως 

90 ετών. Επίσης, αφαιρέθηκε η μέτρηση της δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς. 

Θεωρείται πως μετά την αναθεώρηση είναι το κορυφαίο εργαλείο στην αξιολόγηση των 

προσαρμοστικών ελλειμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και άλλων 

αναπτυξιακών αναπηριών, συμπεριλαμβανομένου και του αυτισμού (Cicchetti, Carter & 

Gray, 2013). Είναι μία εύχρηστη κλίμακα που περιλαμβάνει πλέον τέσσερις φόρμες 

αξιολόγησης, την φόρμα έρευνας, την διευρυμένη φόρμα, την φόρμα αξιολόγησης γονέα 

και την φόρμα αξιολόγησης εκπαιδευτικού  (Sparrow et al., 2005). Η αναθεώρηση της 

κλίμακας έγινε για να ανταποκρίνεται καλύτερα στον ορισμό των προσαρμοστικών 

δεξιοτήτων, όπως αυτές ορίστηκαν από την Αμερικανική Ένωση Νοητικών και 

Αναπτυξιακών Αναπηριών (Cicchetti, Carter & Gray, 2013).  
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 Στην αναθεωρημένη έκδοση (Vineland Adaptive Behavior Scale- II), η κλίμακα 

περιλαμβάνει τέσσερις τομείς προσαρμοστικής συμπεριφοράς τον τομέα δεξιοτήτων 

επικοινωνίας, τον τομέα δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης, τον τομέα δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης και τον τομέα κινητικών δεξιοτήτων. Ενώ οι τρείς πρώτοι τομείς 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ηλικίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο τομέας 

κινητικών δεξιοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε ηλικίες έως 7 ετών. 

 Ο τομέας δεξιοτήτων επικοινωνίας αποτελείται από 67 ερωτήσεις και 

περιλαμβάνει τις δεξιότητες πρόσληψης, τις δεξιότητες έκφρασης και τις δεξιότητες 

γραφής (όπως η κατανόηση λέξεων και οδηγιών, η έκφραση με ήχους, χειρονομίες και 

λέξεις, η αναγνώριση γραμμάτων και λέξεων, κ.α.). Ο τομέας δεξιοτήτων καθημερινής 

διαβίωσης  αποτελείται από 57 ερωτήσεις και περιλαμβάνει τις ατομικές δεξιότητες, τις 

ακαδημαϊκές δεξιότητες και τις δεξιότητες σχολικής κοινότητας (όπως η ένδυση και η 

σίτιση, η κατανόηση αριθμών, χρημάτων και ώρας, η τήρηση κανόνων στο σχολικό 

πλαίσιο, κ.α.). Ο τομέας δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης αποτελείται από 60 ερωτήσεις 

και περιλαμβάνει τις δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων, τις δεξιότητες παιχνιδιού και 

ελεύθερου χρόνου και τις δεξιότητες αντιμετώπισης (όπως το ενδιαφέρον για 

συνομηλίκους,  το συμβολικό παιχνίδι,  η ομαλή μετάβαση σε νέες δραστηριότητες, κ.α.). 

Τέλος, ο τομέας κινητικών δεξιοτήτων αποτελείται από 39 ερωτήσεις και περιλαμβάνει 

τις δεξιότητες αδρής και τις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας (όπως το σκαρφάλωμα, το 

δέσιμο κόμπων, κ.α.). 

 Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με 2, 1 και 0. Η βαθμολογία 2 χρησιμοποιείται 

όταν το άτομο πραγματοποιεί την υπό διερεύνηση συμπεριφορά ικανοποιητικά και χωρίς 

βοήθεια σχεδόν πάντα ή συχνά. Η βαθμολογία 1 χρησιμοποιείται όταν το άτομο 

πραγματοποιεί την υπό διερεύνηση συμπεριφορά ικανοποιητικά και χωρίς βοήθεια 

μερικές φορές ή μερικώς. Ενώ, η βαθμολογία 0 χρησιμοποιείται όταν το άτομο 

πραγματοποιεί την υπό διερεύνηση συμπεριφορά ικανοποιητικά και χωρίς βοήθεια ποτέ 

ή πολύ σπάνια. 

 Η συλλογή δεδομένων στην παρούσα έρευνα έγινε με την φόρμα του 

εκπαιδευτικού (Vineland Adaptive Behavior Scale – Second edition. Teacher Rating 

Form). Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Έγινε αφενός για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερο 

δείγμα ατόμων με αυτισμό και αφετέρου γιατί τα αποτελέσματα της φόρμας αυτής 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό. Η αξιολόγηση 

της προσαρμοστικής συμπεριφοράς παρέχει χρήσιμες πληροφορίες όχι μόνο  στην 
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διάγνωση, αλλά και στην οργάνωση και στην λειτουργική αξιολόγηση προγραμμάτων 

παρέμβασης (Ditterline, 2016· Mouga et al., 2015).  

 Ένας ακόμη λόγος επιλογής της κλίμακας αυτής είναι η ευρύς χρήση της σε 

δείγματα ατόμων με αυτισμό (Ray-Subramanian et al., 2010). Οι Sparrow, Ciccheti και 

Balla (2005), χαρακτηριστικά αναφέρουν πως έχουν μελετήσει περισσότερες από χίλιες 

έρευνες στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί η Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς της 

Vineland σε άτομα με αυτισμό. Παρατήρησαν επίσης πως στις έρευνες αυτές τα άτομα 

με αυτισμό παρουσίαζαν χαμηλά επίπεδα στην κοινωνικοποίηση, στην έκφραση, στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, στο παιχνίδι και στον ελεύθερο χρόνο και στις δεξιότητες 

αντιμετώπισης. 

 

2.3 Διαδικασία 

 

Για τις ανάγκες της έρευνας το ερευνητικό εργαλείο μεταφράστηκε από τα αγγλικά στα 

ελληνικά και ελέγχθηκε εξονυχιστικά ως προς την σύνταξη και την διατύπωση. Έπειτα 

αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος ακολούθησε η αντίστροφη μετάφραση του από τα 

αγγλικά στα ελληνικά από άτομο με μητρική γλώσσα την αγγλική, για να διαπιστωθεί 

εάν η μετάφραση ακολούθησε το ύφος και την ποιότητα του αρχικού εργαλείου. Με τον 

ίδιο τρόπο, μεταφράστηκαν και οι οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό αλλά και οι συχνές 

ερωτήσεις, οι οποίες βοηθάνε στην ορθή συμπλήρωση της φόρμας.  

 Ακολούθησε, ο έλεγχος των ερωτήσεων μία προς μία, από άτομο του 

πανεπιστημιακού χώρου ειδικό στον τομέα της εκπαίδευσης των ατόμων με αυτισμό, για 

να διαπιστωθεί εάν οι ερωτήσεις στην ελληνική γλώσσα έχουν το κατάλληλο 

περιεχόμενο και νόημα, έτσι ώστε να μπορέσει το εργαλείο να χρησιμοποιηθεί σε δείγμα 

ατόμων με αυτισμό. Επίσης κατασκευάστηκε ένα μικρό ερωτηματολόγιο καταγραφής 

δημογραφικών στοιχείων, το οποίο περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικές με το φύλο του 

μαθητή, την ηλικία του σε έτη και μήνες, την διάγνωση που έχει λάβει ο μαθητής από τα 

Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), την ηλικία 

διάγνωσης σε έτη και μήνες, τον λόγο του ατόμου, την λειτουργικότητα του λόγου του 

ατόμου, την ηλικία έναρξης ομιλίας σε έτη και μήνες και την μορφή εκπαίδευσης που 

λαμβάνει το άτομο. 

 Η έρευνα διεξήχθη τις περιόδους, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2017 και 

από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Οι φόρμα μαζί με το δημογραφικό 

ερωτηματολόγιο, χορηγήθηκαν σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, οι οποίοι εργάζονταν 
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σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συγκεκριμένα σε Γενικά Δημοτικά 

και Νηπιαγωγεία, αλλά και σε Ειδικά Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. Συνολικά συμμετείχαν 

47 εκπαιδευτικοί από τους οποίους οι 40 συμπλήρωσαν μία φόρμα για έναν μαθητή τους, 

οι 6 συμπλήρωσαν δύο φόρμες για δύο μαθητές τους, ενώ ένας συμπλήρωσε τρείς φόρμες 

και για τους τρεις μαθητές του. 

 Η φόρμα και το δημογραφικό ερωτηματολόγιο δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς 

είτε σε έντυπη μορφή, είτε σε ηλεκτρονική μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Συνολικά, δώδεκα φόρμες/ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν σε 

ηλεκτρονική μορφή και επεστράφησαν με τον ίδιο τρόπο. Πριν τη συμπλήρωση δόθηκαν 

στους εκπαιδευτικούς οι απαραίτητες οδηγίες, τόσο σε έντυπη μορφή αλλά και σε 

προφορική όπου διευκρινίστηκαν οι ατομικές απορίες του καθενός. Ενώ, δόθηκε και ένας 

τηλεφωνικός αριθμός στον οποίον θα μπορούσαν να καλέσουν εάν χρειαζόντουσαν 

περεταίρω πληροφορίες. Μετά την συμπλήρωση τα ερωτηματολόγια επιστράφηκαν σε 

εύλογο χρονικό διάστημα για να ξεκινήσει η διαδικασία της ανάλυσης. 

 

2.4 Ανάλυση δεδομένων 

 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων, των δημογραφικών αλλά και αυτών που 

προέκυψαν από την Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς της Vineland (VABS-II), 

έγινε με το λογισμικό SPSS Statistics 21. Στο πρόγραμμα λοιπόν, κατασκευάστηκαν 28 

μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την περαιτέρω ανάλυση του δείγματος και 

του επιπέδου προσαρμοστικής συμπεριφοράς. 

Συγκεκριμένα, οι 9 μεταβλητές αναφέρονται στα δημογραφικά στοιχεία του 

δείγματος, οι 17 μεταβλητές αναφέρονται στην προσαρμοστική συμπεριφορά και οι 2 

μεταβλητές προέκυψαν από την επανακωδικοποίηση των μεταβλητών της ηλικίας και 

της λειτουργικότητας του λόγου σε δύο νέες μεταβλητές. Η μεταβλητή ηλικία (age) 

κωδικοποιήθηκε σε ηλικιακές ομάδες (agecat),  σύμφωνα με τις οποίες το δείγμα 

χωρίστηκε σε παιδιά και εφήβους. Η λειτουργικότητα του λόγου (speechfunction),  η 

οποία περιείχε τέσσερις τιμές (speechno, speechstereo, speechsingle, speechfull), 

κωδικοποιήθηκε σε νέα μεταβλητή όπου απουσίαζε η τιμή «απουσία λόγου - speechno». 

Οι μεταβλητές επίσης χωρίζονται σε 9 ποιοτικές μεταβλητές και 19 ποσοτικές. 

Από τις ποιοτικές μεταβλητές, οι 4 ήταν δίτιμες μεταβλητές, οι 3 είχαν τρεις τιμές, ενώ 2 

μεταβλητές είχαν τέσσερις και πέντε τιμές αντίστοιχα. Από τις 17 τιμές που αναφέρονται 

στην προσαρμοστική συμπεριφορά, μία μεταβλητή είναι ποιοτική και αναφέρεται στο 
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γενικό επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς με τιμές «υψηλό», «μέτρια υψηλό», 

«επαρκές», «μέτρια χαμηλό» και «χαμηλό». Οι υπόλοιπες αναφέρονται στο γενικό 

αποτέλεσμα προσαρμοστικής συμπεριφοράς, στα αποτελέσματα των τεσσάρων τομέων 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς και στα αποτελέσματα από τους υποτομείς κάθε τομέα 

(11 υποτομείς). 

Όσον αφορά, την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην στατιστική ανάλυση αξίζει 

να σημειωθεί πως αρχικά έγινε η περιγραφική ανάλυση των δεδομένων και ακολούθησε 

η επαγωγική. Ορίστηκε ο συντελεστής σημαντικότητας p=0,05, για κάθε p<0,05 υπάρχει 

στατιστικά σημαντικά διαφορά. Έπειτα κατά την επαγωγική ανάλυση ελέγχθηκαν ως 

προς την κανονικότητα οι υπό μελέτη μεταβλητές και ακολούθησαν οι παραμετρικοί και 

μη παραμετρικοί έλεγχοι ανάλογα από την περίπτωση. 
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Πίνακας 5. Μεταβλητές SPSS 

Όνομα μεταβλητής Περιγραφή μεταβλητής Κατηγορία μεταβλητής 

gender Φύλο Ποιοτική 

age Ηλικία Ποσοτική 

agediagnosis Ηλικία διάγνωσης Ποσοτική 

agecat Ηλικιακή ομάδα Ποιοτική 

autismdiagnosis Διάγνωση αυτισμού Ποιοτική 

speech Λόγος/ομιλία Ποιοτική 

speechage Ηλικία έναρξης ομιλίας Ποσοτική 

speechfunction Λειτουργικότητα λόγου Ποιοτική 

speechyes Ύπαρξη λειτουργικού λόγου Ποιοτική 

edu Μορφή εκπαίδευσης Ποιοτική 

siblings Αδέρφια Ποιοτική 

adaptivelevel Επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς Ποιοτική 

adaptive Σκορ προσαρμοστικής συμπεριφοράς Ποσοτική 

com Σκορ επικοινωνίας Ποσοτική 

daily Σκορ δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης Ποσοτική 

social Σκορ κοινωνικοποίησης Ποσοτική 

motor Σκορ κινητικών δεξιοτήτων Ποσοτική 

Creceptive Σκορ πρόσληψης Ποσοτική 

Cexpressive Σκορ έκφρασης Ποσοτική 

Cwritten Σκορ γραπτής Ποσοτική 

Dpersonal Σκορ ατομικών δεξιοτήτων Ποσοτική 

Dacademic Σκορ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων Ποσοτική 

Dschool Σκορ δεξιοτήτων σχολικής κοινότητας Ποσοτική 

Sinterpersonal Σκορ διαπροσωπικών σχέσεων Ποσοτική 

Splay Σκορ παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου Ποσοτική 

Scoping Σκορ δεξιοτήτων αντιμετώπισης Ποσοτική 

Mgross Σκορ αδρής κινητικότητας Ποσοτική 

Mfine Σκορ της λεπτής κινητικότητας Ποσοτική 
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Κεφάλαιο 3ο Αποτελέσματα 
 

Κατά την περιγραφική στατιστική αναλύθηκαν οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, οι 

ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές, οι συχνότητες και τα ποσοστά της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς, των τομέων της και των υποκατηγοριών σε συνάρτηση με τις 

δημογραφικές μεταβλητές του δείγματος. 

Το γενικό αποτέλεσμα προσαρμοστικής συμπεριφοράς του δείγματος παιδιών και 

εφήβων βρέθηκε να έχει μέσο όρο 59,40 με τυπική απόκλιση 15,17 (Πίνακας 6). Ο μέσος 

όρος αυτός αντιστοιχεί σε επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς «χαμηλό» και μας 

δείχνει πως οι συμμετέχοντες σημείωσαν αρκετά χαμηλά επίπεδα προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον μέσο όρο του επιπέδου 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς ο οποίος είναι 1,27 (Πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6. Μέσοι όροι προσαρμοστικής συμπεριφοράς του συνολικού δείγματος 

 Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Αποτέλεσμα προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς 
59,40 15,27 

Επίπεδο προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς 
1,27 0,56 

 

Οι τομείς προσαρμοστικής συμπεριφοράς παρουσίασαν και αυτοί χαμηλό 

επίπεδο όπως φαίνεται στον Πίνακα 7. Εξαίρεση αποτέλεσε ο τομέας κινητικών 

δεξιοτήτων ο οποίος εμφάνισε «μέτρια χαμηλό» επίπεδο, ωστόσο το τομέας αυτός 

αναφέρεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του δείγματος, αυτό των παιδιών ηλικίας 

5 έως 6 ετών. Από τους υπόλοιπους τομείς μεγαλύτερο μέσο όρο έχει ο τομέας 

δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης και μικρότερο ο τομέας δεξιοτήτων επικοινωνίας. 

 

Πίνακας 7. Μέσοι όροι τομέων προσαρμοστικής συμπεριφοράς συνολικού δείγματος 

 Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Τομέας δεξιοτήτων επικοινωνίας 60,94 18,16 

Τομέας δεξιοτήτων καθημερινής 

διαβίωσης 
60,96 15,31 

Τομέας δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης 
64,16 11,61 

Τομέας κινητικών δεξιοτήτων* 74,16 12,36 

* Ηλικίες 5-6 ετών  
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 Στην συνέχεια, αναλύθηκαν οι μέσοι όροι των υποτομέων της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς, οι οποίο και αυτοί παρουσιάζουν «χαμηλό» επίπεδο, πλην των 

υποτομέων αδρής και λεπτής κινητικότητας που όπως αναφέρθηκε παραπάνω αφορούν 

συγκεκριμένο ηλικιακό κομμάτι του δείγματος. Από τους υπόλοιπους τομείς, 

χαμηλότεροι μέσοι όροι εμφανίστηκαν στις ακαδημαϊκές δεξιότητες και στις δεξιότητες 

έκφρασης, ενώ υψηλότεροι στις δεξιότητες σχολικής κοινότητας και στις δεξιότητες 

πρόσληψης (Πίνακας 8). 

 

Πίνακας 8. Μέσοι όροι υποτομέων προσαρμοστικής συμπεριφοράς συνολικού δείγματος 

 Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Δεξιότητες πρόσληψης 9,49 3,31 

Δεξιότητες έκφρασης 7,78 2,99 

Δεξιότητες γραφής 8,29 3,57 

Ατομικές δεξιότητες 8,54 2,69 

Ακαδημαϊκές δεξιότητες 7,29 3,78 

Δεξιότητες σχολικής κοινότητας 9,80 2,74 

Δεξιότητες διαπροσωπικών 

σχέσεων 
8,12 2,41 

Δεξιότητες παιχνιδιού και 

ελεύθερου χρόνου 
8,32 2,26 

Δεξιότητες αντιμετώπισης 8,87 2,53 

Δεξιότητες αδρής 

κινητικότητας* 
11,30 3,55 

Δεξιότητες λεπτής 

κινητικότητας* 
10,14 4,01 

* Ηλικίες 5-6 ετών  

 

 Έπειτα, ακολούθησε η ανάλυση των μέσων όρων σε σχέση με τις δημογραφικές 

μεταβλητές. Συγκεκριμένα, αρχικά αναλύθηκαν οι μέσοι όροι τους οποίους εμφάνισαν 

τα αγόρια και τα κορίτσια του δείγματος. Σε όλους τους τομείς αλλά και στο γενικό 

αποτέλεσμα προσαρμοστικής συμπεριφοράς, τα αγόρια εμφάνισαν υψηλότερους μέσους 

όρους από τα κορίτσια. Αξίζει να σημειωθεί πως η σύγκριση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε 

στον τομέα των κινητικών δεξιοτήτων που αφορά τις ηλικίες 5 έως 6 ετών, καθώς τα 

παιδιά που ανήκαν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα ήταν όλα αγόρια. Προέκυψε λοιπόν ότι 

ο μέσος όρος του αποτελέσματος προσαρμοστικής συμπεριφοράς στα αγόρια ήταν 61,34 
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με τυπική απόκλιση 14,66 και στα κορίτσια 48,00 με τυπική απόκλιση 14,55. Τόσο τα 

αγόρια όσο και τα κορίτσια εμφάνισαν υψηλότερους μέσους όρους στον τομέα 

δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης, και χαμηλότερους στον τομέα δεξιοτήτων επικοινωνίας 

(Πίνακας 9). 

 

Πίνακας 9. Μέσοι όροι προσαρμοστικής συμπεριφοράς και φύλο. 

  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Αποτέλεσμα 

προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς 

Αγόρι 61,34 14,66 

Κορίτσι 48,00 14,55 

Τομέας δεξιοτήτων 

επικοινωνίας 

Αγόρι 62,89 17,45 

Κορίτσι 49,50 19,19 

Τομέας δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης 

Αγόρι 62,74 15,28 

Κορίτσι 50,50 11,32 

Τομέας δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης 

Αγόρι 65,61 11,43 

Κορίτσι 55,62 9,11 

Τομέας κινητικών 

δεξιοτήτων* 

Αγόρι 74,16 12,36 

Κορίτσι** - - 

* Ηλικίες 5-6 ετών 

 

 Ακολούθησε, η ανάλυση των μέσων όρων σε σχέση με τις δύο ηλικιακές ομάδες 

που έχουν καθοριστεί. Οι δύο ομάδες, λοιπόν παιδιών και εφήβων, δεν έδειξαν να 

διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό στους μέσους όρους. Αν και οι έφηβοι έχουν 

ελαφρώς αυξημένους μέσους όρους, δεν είναι μεγάλη η διαφορά τους από αυτούς των 

παιδιών και μένει να διερευνηθεί παρακάτω στο αν και κατά πόσο η ηλικιακή ομάδα 

επηρεάζει το γενικό αποτέλεσμα και τα αποτελέσματα των τομέων.  

 Οι πρώτες μεγάλες διαφορές σε μέσους όρους εμφανίστηκαν στην ανάλυση σε 

σχέση με την διάγνωση του αυτισμού. Οι συμμετέχοντες με διάγνωση αυτισμού υψηλής 

λειτουργικότητας εμφάνισαν σαφέστατα μεγαλύτερους μέσους όρους από τις άλλες δύο 

κατηγορίες. Το γενικό αποτέλεσμα προσαρμοστικής συμπεριφοράς των ατόμων με 

αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας είχε μέσο όρο 79,50 και χαρακτηρίζεται ως «μέτρια 

χαμηλό», ο τομέας δεξιοτήτων επικοινωνίας 88,00 και χαρακτηρίζεται ως «επαρκής», ο 

τομέας δεξιοτήτων με 81,75 είναι «μέτρια χαμηλός» και ο τομέας κοινωνικοποίησης 

επίσης «μέτρια χαμηλός» με μέσο όρο 73,62. 
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Πίνακας 10. Μέσοι όροι προσαρμοστικής συμπεριφοράς και ηλικιακή ομάδα. 

  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Αποτέλεσμα 

προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς 

Παιδιά 58,07 15,85 

Έφηβοι 62,93 13,43 

Τομέας δεξιοτήτων 

επικοινωνίας 

Παιδιά 59,72 19,72 

Έφηβοι 64,20 13,15 

Τομέας δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης 

Παιδιά 59,92 16,23 

Έφηβοι 63,73 12,63 

Τομέας δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης 

Παιδιά 62,72 10,60 

Έφηβοι 68,00 13,60 

Τομέας κινητικών 

δεξιοτήτων* 

Παιδιά 74,16 12,36 

Έφηβοι - - 

* Ηλικίες 5-6 ετών 

 

Οι συμμετέχοντες με διάγνωση αυτισμού σημείωσαν μέσους όρους σε 

χαμηλότερα επίπεδα, με την καλύτερη επίδοση να εμφανίζεται στον τομέα δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης και την χαμηλότερη στον τομέα δεξιοτήτων. Οι συμμετέχοντες με 

διάγνωση αυτισμού και νοητικής αναπηρίας σημείωσαν τον μικρότερο μέσο όρο γενικού 

αποτελέσματος 50,81 με τυπική απόκλιση 13,91 (Πίνακας 11). 

 

Πίνακας 11. Μέσοι όροι προσαρμοστικής συμπεριφοράς και διάγνωση. 

 Αυτισμός 
Αυτισμός και νοητική 

αναπηρία 

Αυτισμός υψηλής 

λειτουργικότητας 

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Αποτέλεσμα 

προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς 

57,55 11,41 50,81 13,91 79,50 16,62 

Τομέας δεξιοτήτων 

επικοινωνίας 
58,08 13,16 50,63 14,60 88,00 18,15 

Τομέας δεξιοτήτων 

καθημερινής 

διαβίωσης 

59,22 10,62 51,54 11,50 81,75 20,21 

Τομέας δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης 
63,30 10,27 60,09 12,15 73,62 13,02 

Τομέας κινητικών 

δεξιοτήτων* 
74,16 12,36 - - - - 

* Ηλικίες 5-6 ετών 
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 Στην προσπάθεια ανάλυσης των υποτομέων τόσο στα άτομα με αυτισμό, όσο και 

στα άτομα με αυτισμό και νοητική αναπηρία, οι μικρότεροι μέσοι όροι εμφανίστηκαν 

στις ακαδημαϊκές δεξιότητες και ακολούθησαν οι δεξιότητες γραφής και οι δεξιότητες 

έκφρασης. Επίσης, τα άτομα με αυτισμό σημείωσαν μεγαλύτερο μέσο όρο στις 

δεξιότητες σχολικής κοινότητας και τα άτομα με αυτισμό και νοητική αναπηρία στον 

υποτομέα δεξιοτήτων πρόσληψης (Πίνακας 12). 

  

Πίνακας 12. Μέσοι όροι υποτομέων προσαρμοστικής συμπεριφοράς και διάγνωση. 

 Αυτισμός 
Αυτισμός και νοητική 

αναπηρία 

Αυτισμός υψηλής 

λειτουργικότητας 

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Δεξιότητες 

πρόσληψης 
8,88 2,61 8,18 2,31 14,00 3.85 

Δεξιότητες 

έκφρασης 
7,25 2,12 6,36 2,24 12,12 3.64 

Δεξιότητες 

γραφής 
7,86 2,45 5,90 3,04 13,50 3.81 

Ατομικές 

δεξιότητες 
8,16 2,04 7,90 2,80 11,12 3.87 

Ακαδημαϊκές 

δεξιότητες 
6,77 2,51 5,00 2,28 12,75 5.28 

Δεξιότητες 

σχολικής 

κοινότητας 

9,77 2,23 7,90 1,70 12,50 3.89 

Δεξιότητες 

διαπροσωπικών 

σχέσεων 

8,05 2,11 7,00 2,72 10,00 2.44 

Δεξιότητες 

παιχνιδιού και 

ελεύθερου 

χρόνου 

8,16 2,09 7,63 1,80 10,00 2.97 

Δεξιότητες 

αντιμετώπισης 
8,61 2,36 10,75 2,65 8,36 2,61 

Δεξιότητες 

αδρής*  
12,16 2,99 - - - - 

Δεξιότητες 

λεπτής 

κινητικότητας* 

9,33 2,80 - - - - 

* Ηλικίες 5-6 ετών 
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 Στον πίνακα 12 παρατηρείται επίσης πως, τα άτομα με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας ως επί των πλείστων εμφάνισαν μεγαλύτερους μέσους όρους, με 

καλύτερες επιδόσεις αυτές στους υποτομείς δεξιοτήτων πρόσληψης και δεξιοτήτων 

γραφής και χαμηλότερες στον υποτομέα δεξιοτήτων αντιμετώπισης. 

 Η επόμενη σχέση υπό διερεύνηση είναι αυτή των μέσω όρων προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς και του λόγου. Σε πρώτο επίπεδο ελέγχθηκαν οι μέσοι όροι σε σχέση με 

το αν υπάρχει ή όχι λόγος/ομιλία και σε δεύτερο επίπεδο ελεγχθήκαν σε σχέση με την 

λειτουργικότητα του υπάρχοντος λόγου/ομιλίας. Οι μέσοι όροι τόσο του αποτελέσματος 

όσο και των τομέων προσαρμοστικής συμπεριφοράς φαίνεται πως διαφοροποιούνται 

όταν υπάρχει λόγος από το όταν απουσιάζει. Ο μέσος όρος του αποτελέσματος 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς για τα άτομα με λόγο είναι 65,33 με τυπική απόκλιση 

13,51 και για τα άτομα χωρίς λόγο 44,93 με τυπική απόκλιση 7,86. Παρόλου που και οι 

δύο μέσοι όροι αντιστοιχούν σε «χαμηλό» επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς, η 

μεταξύ τους διαφορά των 21,46 μονάδων είναι σημαντική. 

 

Πίνακας 13. Μέσοι όροι προσαρμοστικής συμπεριφοράς και λόγος. 

 Λόγος 

 Ναι Όχι 

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Αποτέλεσμα 

προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς 

65,33 13,51 44,93 7,86 

Τομέας δεξιοτήτων 

επικοινωνίας 
67,94 16,19 43,87 9,25 

Τομέας δεξιοτήτων 

καθημερινής 

διαβίωσης 

66,07 14,76 48,50 7,65 

Τομέας δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης 
68,10 10,98 54,56 6,43 

Τομέας κινητικών 

δεξιοτήτων* 
76,80 11,79 61,00 - 

* Ηλικίες 5-6 ετών 

 

 Όσον αφορά, τους υποτομείς και τον λόγο, παρατηρείται σημαντική διαφορά 

στους μέσους όρους των δεξιοτήτων όταν υπάρχει και όταν απουσιάζει ο λόγος. Με τις 

ακαδημαϊκές δεξιότητες, τις δεξιότητες ΄έκφρασης και τις δεξιότητες γραφής να 
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φαίνονται φανερά επηρεασμένες. Αξίζει να σημειωθεί πως όταν υπάρχει ο λόγος υπάρχει 

οι δεξιότητες πρόσληψης ενισχύονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Ενίσχυση παρατηρείται και 

στους υπόλοιπους υποτομείς δεξιοτήτων. 

 

Πίνακας 14. Μέσοι όροι υποτομέων προσαρμοστικής συμπεριφοράς και λόγος. 

 Λόγος 

 Ναι Όχι 

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Δεξιότητες 

πρόσληψης 
10,56 3,21 6,87 1,70 

Δεξιότητες 

έκφρασης 
8,89 2,76 5,06 1,38 

Δεξιότητες γραφής 9,61 3,15 5,06 2,26 

Ατομικές 

δεξιότητες 
9,33 2,72 6,62 1,36 

Ακαδημαϊκές 

δεξιότητες 
8,53 3,66 4,25 1,91 

Δεξιότητες 

σχολικής 

κοινότητας 

10,43 2,82 8,25 1,80 

Δεξιότητες 

διαπροσωπικών 

σχέσεων 

8,87 2,35 6,31 1,40 

Δεξιότητες 

παιχνιδιού και 

ελεύθερου χρόνου 

8,92 2,25 6,87 1,54 

Δεξιότητες 

αντιμετώπισης 
9,74 2,35 6,75 1,52 

Δεξιότητες αδρής 

κινητικότητας* 
12,40 3,29 11,00 - 

Δεξιότητες λεπτής 

κινητικότητας* 
10,00 2,55 6,00 - 

* Ηλικίες 5-6 ετών 

 

 Όπως αναφέρθηκε, είναι σημαντικό να αναλυθεί πως το αποτέλεσμα 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς και οι τομείς της διαφοροποιούνται από την 

λειτουργικότητα του υπάρχοντος λόγου. Έτσι προέκυψε πως οι μέσοι όροι των 

συμμετεχόντων με αναπτυγμένο λόγο αντιστοιχούν σε «μέτρια χαμηλά» επίπεδα, ενώ 
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αυτοί των συμμετεχόντων με στερεοτυπικό και μονολεκτικό λόγο σε «χαμηλά» επίπεδα. 

Οι χαμηλότεροι μέσοι όροι σημειώνονται όταν ο λόγος είναι στερεοτυπικός, με 

χαμηλότερο μέσο όρο ανάμεσα στους τομείς αυτόν του τομέα δεξιοτήτων επικοινωνίας 

(Πίνακας 15). 

 

Πίνακας 15. Μέσοι όροι προσαρμοστικής συμπεριφοράς και λειτουργικότητα  λόγου. 

 Λόγος 

 Αναπτυγμένος Στερεοτυπικός Μονολεκτικός 

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Αποτέλεσμα 

προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς 

73,31 12,26 53,22 6,64 57,00 4,72 

Τομέας δεξιοτήτων 

επικοινωνίας 
77,45 13,96 54,00 11,82 57,50 4,40 

Τομέας δεξιοτήτων 

καθημερινής 

διαβίωσης 

73,36 14,90 56,33 8,95 57,00 6,52 

Τομέας δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης 
74,00 10,67 58,00 4,00 63,25 5,20 

Τομέας κινητικών 

δεξιοτήτων* 
82,66 12,05 68,00 2,82 - - 

* Ηλικίες 5-6 ετών 

 

  Οι υποτομείς προσαρμοστικής συμπεριφοράς και αυτοί διαφοροποιούνται 

αντίστοιχα. Υψηλότεροι μέσοι όροι για τα άτομα με αναπτυγμένο λόγο σημειώνονται 

στους υποτομείς δεξιοτήτων πρόσληψης, δεξιοτήτων σχολικής κοινότητας και 

δεξιοτήτων γραφής, για τα άτομα με στερεοτυπικό λόγο στους υποτομείς δεξιοτήτων 

πρόσληψης και δεξιοτήτων σχολικής κοινότητας και για τα άτομα με μονολεκτικό λόγο 

στους υποτομείς δεξιοτήτων πρόσληψης και δεξιοτήτων σχολικής κοινότητας. Οι 

χαμηλότεροι μέσοι όροι παρατηρούνται στις δεξιότητες έκφρασης για τους 

συμμετέχοντες με στερεοτυπικό λόγο και στις ακαδημαϊκές δεξιότητες για τους 

συμμετέχοντες με μονολεκτικό λόγο (Πίνακας 16). 

 

 

 

 



 50 

Πίνακας 16. Μέσοι όροι υποτομέων προσαρμοστικής συμπεριφοράς και λειτουργικότητα 

λόγου. 

 Λειτουργικότητα λόγου 

 Αναπτυγμένος Στερεοτυπικός Μονολεκτικός 

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Δεξιότητες 

πρόσληψης 
12,18 2,68 8,22 3,59 8,75 0,88 

Δεξιότητες 

έκφρασης 
10,50 2,59 6,55 1,23 7,12 0,83 

Δεξιότητες 

γραφής 
11,18 3,09 7,33 2,23 7,87 1,35 

Ατομικές 

δεξιότητες 
10,36 2,96 7,88 1,83 8,12 1,55 

Ακαδημαϊκές 

δεξιότητες 
10,13 4,05 7,00 1,80 5,87 0,99 

Δεξιότητες 

σχολικής 

κοινότητας 

11,63 2,78 8,22 2,16 9,62 1,76 

Δεξιότητες 

διαπροσωπικών 

σχέσεων 

10,22 2,20 6,77 0,66 7,50 1,19 

Δεξιότητες 

παιχνιδιού και 

ελεύθερου 

χρόνου 

9,86 2,53 7,44 1,01 8,00 0,75 

Δεξιότητες 

αντιμετώπισης 
10,86 2,29 7,44 1,13 9,25 1,38 

Δεξιότητες 

αδρής 

κινητικότητας* 

12,67 4,50 12,00 1,41 - - 

Δεξιότητες 

λεπτής 

κινητικότητας* 

11,67 0.58 7,50 2,12 - - 

* Ηλικίες 5-6 ετών  

 

 Η Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς της Vineland (VABS-II) , στο 

εγχειρίδιο της, περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία για δείγμα ατόμων με αυτισμό χωρίς 

λόγο (δείγμα1) σε σύγκριση με δείγμα ατόμων με αυτισμό με αναπτυγμένο λόγο 

(δείγμα2). Στο εγχειρίδιο για το δείγμα1 παρατηρείται: 
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 μέσος όρος του συνολικού αποτελέσματος προσαρμοστικής συμπεριφοράς 42,6 

και τυπική απόκλιση 12,0 

 μέσος όρος τομέα δεξιοτήτων επικοινωνίας 45,3 και τυπική απόκλιση 13,5 

 μέσος όρος τομέα δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης 45,6 και τυπική απόκλιση 

12,7 

 μέσος όρος τομέα δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης 50,6 και τυπική απόκλιση 9,6 

και 

 μέσος όρος τομέα δεξιοτήτων κινητικών δεξιοτήτων 60,8 και τυπική απόκλιση 

13,9. 

Για το δείγμα2 παρατηρείται: 

 μέσος όρος του συνολικού αποτελέσματος προσαρμοστικής συμπεριφοράς 71,1 

και τυπική απόκλιση 16,1 

 μέσος όρος τομέα δεξιοτήτων επικοινωνίας 74,6 και τυπική απόκλιση 16,9 

 μέσος όρος τομέα δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης 73,7 και τυπική απόκλιση 

16,7 

 μέσος όρος τομέα δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης 71,8 και τυπική απόκλιση 15,1 

και 

 μέσος όρος τομέα δεξιοτήτων κινητικών δεξιοτήτων 79,1 και τυπική απόκλιση 

14,6. 
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 Παρατηρώντας με προσοχή τα δεδομένα και το διάγραμμα που περιλαμβάνει το 

εγχειρίδιο της Κλίμακας (Vineland Adaptive Behavior Scale – Second edition. Teacher 

Rating Form Manual), αλλά και τα δεδομένα που έχουν προκύψει μέχρι αυτή την στιγμή 

από την παρούσα έρευνα μπορεί κάποιος να εντοπίσει αρκετές ομοιότητες. Τόσο στο 

δείγμα ατόμων χωρίς λόγο που στην παρούσα έρευνα εμφάνισε μέσο όρο αποτελέσματος 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς 44,93 με τυπική απόκλιση 7,86, αλλά και στο δείγμα 

ατόμων με αναπτυγμένο λόγο που στην παρούσα έρευνα εμφάνισε μέσο όρο 73,31 και 

τυπική απόκλιση 12,26. 

 

 

Διάγραμμα 1. Σύγκριση δείγματος αυτισμού χωρίς λόγο με αυτισμό με αναπτυγμένο λόγο 

(Vineland Adaptive Behavior Scale – Second edition. Teacher Rating Form Manual). 

 Με στόχο, την εξέταση του κατά πόσο τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

συμπίπτουν με τα αποτελέσματα που περιλαμβάνει το εγχειρίδιο της VABS-II, 

κατασκευάστηκε το ακόλουθο διάγραμμα του περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας (Διάγραμμα 2). 
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Διάγραμμα 2. Σύγκριση αποτελεσμάτων εγχειριδίου VABS-II με την παρούσα έρευνα. 

 Μέσα από το δεύτερο διάγραμμα διαπιστώνουμε πως τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν είναι πολύ κοντά με αυτά που έχει παρουσιάσει η ίδια η κλίμακα, γεγονός 

το οποίο ενισχύει την αξιοπιστία της παρούσας έρευνας.  

 Στην συνέχεια της ανάλυση των μέσων όρων εξετάστηκε η σχέση της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς με την μορφή εκπαίδευσης των συμμετεχόντων. 

«Μέτρια χαμηλά» επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς εμφάνισαν οι μαθητές που 

φοιτούσαν σε γενικά δημοτικά σχολεία χωρίς παράλληλη στήριξη σε όλους τους τομείς 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Οι μαθητές που φοιτούσαν σε γενικά δημοτικά σχολεία 

με παράλληλη στήριξη, με μέσο όρο αποτελέσματος προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

68,61 και τυπική απόκλιση 12,31, παρουσίασαν «χαμηλό» επίπεδο προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. Ωστόσο στον τομέα δεξιοτήτων επικοινωνίας παρουσίασαν «μέτρια 

χαμηλό» επίπεδο, με μέσο όρο 72,83 και τυπική απόκλιση 15,18. 
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Αντιθέτως, οι μαθητές που φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο σημείωσαν χαμηλότερο 

μέσο όρο στον τομέα δεξιοτήτων επικοινωνίας και «χαμηλό» γενικό επίπεδο 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Με μία περαιτέρω ανάλυση μπορούμε να πούμε πως οι 

μαθητές με ή χωρίς παράλληλη στήριξη εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς από τους μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία. 

 

Πίνακας 17. Μέσοι όροι προσαρμοστικής συμπεριφοράς και μορφή εκπαίδευσης. 

 
Ειδικό δημοτικό  

σχολείο 

Γενικό δημοτικό με 

παράλληλη στήριξη 

Γενικό δημοτικό χωρίς 

παράλληλη στήριξη 

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Αποτέλεσμα 

προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς 

53,00 11,50 68,61 12,31 70,75 28,20 

Τομέας δεξιοτήτων 

επικοινωνίας 
52,93 12,99 72,83 15,18 73,50 32,67 

Τομέας δεξιοτήτων 

καθημερινής 

διαβίωσης 

55,24 11,13 68,66 13,11 73,50 31,63 

Τομέας δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης 
60,51 10,09 69,05 11,11 72,25 16,21 

Τομέας κινητικών 

δεξιοτήτων* 
65,50 6,36 78,50 12,90 - - 

* Ηλικίες 5-6 ετών  

 

 Τελευταία, σύγκριση μέσων όρων που πραγματοποιήθηκε είναι αυτή της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς με τα αδέρφια. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές 

διαφορές στους μέσους όρους. Η υπόθεση πως ίσως η ύπαρξη αδερφιών να βελτιώνει τα 

αποτελέσματα των τομέων δεξιοτήτων επικοινωνίας και δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης 

δεν επιβεβαιώνεται, καθώς οι μέσοι όροι διαφέρουν κατά ελάχιστες μονάδες μόνο 

(Πίνακας 18). 
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Πίνακας 18. Μέσοι όροι προσαρμοστικής συμπεριφοράς και αδέρφια. 

 Αδέρφια 

 Ναι Όχι 

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Αποτέλεσμα 

προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς 

59,97 13,22 57,33 21,70 

Τομέας δεξιοτήτων 

επικοινωνίας 
61,30 15,73 59,66 25,92 

Τομέας δεξιοτήτων 

καθημερινής 

διαβίωσης 

61,37 12,48 59,50 23,53 

Τομέας δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης 
64,74 11,08 62,08 13,66 

Τομέας κινητικών 

δεξιοτήτων* 
74,16 12,36 - - 

* Ηλικίες 5-6 ετών  

 

Από τον έλεγχο υποθέσεων (crosstabs) προέκυψε πως 43 άτομα από τα 55 

εμφάνισαν «χαμηλό» επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς, 9 εμφάνισαν «μέτρια 

χαμηλό» επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς και μόνο 3 άτομα «επαρκές». Αξίζει 

να σημειωθεί πως κανένα άτομο δεν εμφάνισε «μέτρια υψηλό» και «υψηλό» επίπεδο 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Στην συνέχεια στους ίδιους ελέγχους, κατά την 

διερεύνησή του λόγου και του επιπέδου προσαρμοστικής συμπεριφοράς, προέκυψε πως 

και τα 16 άτομα που δεν είχα λόγο εμφάνισαν «χαμηλό»  επίπεδο. Από τους 

συμμετέχοντες που είχαν λόγο, 27 εμφάνισαν «χαμηλό», 9 εμφάνισαν «μέτρια χαμηλό» 

και 3 «επαρκές» επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Ωστόσο η σχέση μεταξύ 

λόγου, λειτουργικότητας λόγου και προσαρμοστικότητας θα διερευνηθεί διεξοδικά 

παρακάτω. 

 Κατά την επαγωγική στατιστική εξετάστηκαν και αναλύθηκαν οι σχέσεις 

ανάμεσα στις μεταβλητές, αναζητήθηκαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις, διερευνήθηκαν 

συσχετίσεις και μοντέλα παλινδρόμησης. Πριν από την πραγματοποίηση του κάθε 

ελέγχου έγινε έλεγχος κανονικότητας. Στις περιπτώσεις που δεν διαπιστώθηκε 

κανονικότητα πραγματοποιήθηκαν μη-παραμετρικοί έλεγχοι. 

 Από τους ελέγχους T-test, προέκυψαν δύο στατιστικά σημαντικές σχέσεις. Η 

πρώτη μεταξύ αποτελέσματος προσαρμοστικής συμπεριφοράς και του φύλου με 
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T=2,381, βαθμούς ελευθερίας df=53,00 και p=0,021<0,05, όπου διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στην προσαρμοστική συμπεριφορά αγοριών και 

κοριτσιών. Καθώς, τα αγόρια παρουσίασαν υψηλότερα αποτελέσματα προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς από τα κορίτσια. Επίσης βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στα αποτελέσματα προσαρμοστικής συμπεριφοράς των ατόμων με λόγο από τα άτομα 

χωρίς λόγο, με T=-6,973, βαθμούς ελευθερίας df=46,43 και p=0,000<0,05. Αυτό συνέβη, 

καθώς τα άτομα με λόγο εμφάνισαν υψηλότερα αποτελέσματα προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς από τα άτομα χωρίς λόγο. Παράλληλα, το αποτέλεσμα προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς, ελέγχθηκε ως προς τον βαθμό που επηρεάζεται από την ηλικιακή ομάδα 

και από τα αδέρφια, ωστόσο δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική επιρροή από τις δύο 

αυτές μεταβλητές. 

 Μέσα από τους μη- παραμετρικούς ελέγχους Mann – Whitney U test (Πίνακας 

19) παρατηρείται πως το φύλο επηρεάζει σημαντικά τον τομέα δεξιοτήτων καθημερινής 

διαβίωσης και τον τομέα δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης. Ενώ ο λόγος επηρεάζει όλους 

τους τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς.  

 

Πίνακας 19. Τομείς προσαρμοστικής συμπεριφοράς οι οποίοι επηρεάζονται στατιστικά 

σημαντικά. 

  Mann – Whitney U test 

  p 

Φύλο 

Τομέας δεξιοτήτων καθημερινής 

διαβίωσης 
0,015 

Τομέας δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης 
0,015 

Λόγος 

Τομέας δεξιοτήτων επικοινωνίας 0,000 

Τομέας δεξιοτήτων καθημερινής 

διαβίωσης 
0,000 

Τομέας δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης 
0,000 

 

 Στην ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), ελέγχθηκε αν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στο αποτέλεσμα προσαρμοστικής συμπεριφοράς ανάμεσα στις τρεις 

κατηγορίες διάγνωσης αυτισμού. Έτσι, με F(2,52)= 12,84 και p=0,00 διαπιστώθηκε πως 

υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των αποτελεσμάτων. Η 

διαφορά αυτή, όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους πολλαπλών συγκρίσεων (Scheffe), 

εντοπίζεται στην διαφορά που υπάρχει στο αποτέλεσμα των ατόμων με αυτισμό και στο 
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αποτέλεσμα των ατόμων με αυτισμό και νοητική αναπηρία, με MD=6,73 και p=0,000. 

Τα άτομα με αυτισμό παρουσίασαν μεγαλύτερα αποτελέσματα από τα άτομα με αυτισμό 

και νοητική αναπηρία. Επίσης από τους ίδιους ελέγχους διαπιστώθηκε διαφορά των 

αποτελεσμάτων προσαρμοστικής συμπεριφοράς των συμμετεχόντων με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας και των συμμετεχόντων με αυτισμό και νοητική αναπηρία, με MD= 

28,68 και p= 0,000. Τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας εμφάνισαν 

σαφέστατα υψηλότερα αποτελέσματα από τα άτομα με αυτισμό και νοητική αναπηρία. 

 Η επόμενη επόμενη ανάλυση διακύμανσης  (ANOVA) μεταξύ αποτελέσματος 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς και μορφής εκπαίδευσης με F(2,52)=9,593 και p=0,000 

αποκάλυψε άλλη μία σημαντική διαφορά. Η διαφορά αυτή, όπως διαπιστώθηκε από τους 

ελέγχους πολλαπλών συγκρίσεων (Scheffe), εντοπίζεται στην διαφορά του 

αποτελέσματος προσαρμοστικής συμπεριφοράς των συμμετεχόντων που φοιτούν σε 

ειδικό σχολείο, από αυτούς που φοιτούν σε γενικό σχολείο με παράλληλη στήριξη 

(MD=15,61 και  p=0,001), και από αυτούς που φοιτούν σε γενικό σχολείο χωρίς 

παράλληλη στήριξη (MD=17,75 και p=0,050). Οι συμμετέχοντες που φοιτούσαν σε 

ειδικό σχολείο εμφάνισαν χαμηλότερα αποτελέσματα από τόσο από του συμμετέχοντες 

που φοιτούσαν σε γενικά σχολεία με παράλληλη στήριξη όσο και από αυτούς που 

φοιτούσαν σε γενικά σχολεία χωρίς παράλληλη στήριξη. 

 Ολοκληρώνοντας τις αναλύσεις διακυμάνσεων (ANOVA) εξετάστηκε η 

μεταβλητή της λειτουργικότητας του λόγου σε σχέση με το αποτέλεσμα προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς όπου F(2,36)=16,09 και αποκάλυψε ακόμη μία στατιστικά σημαντική 

διαφορά p=0,000<0,05. H διαφορά αυτή, όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους 

πολλαπλών συγκρίσεων (Scheffe), αποδίδεται στις διαφορές που παρουσιάζει ο 

αναπτυγμένος λόγος από τον στερεοτυπικό με MD=-20,09 και p=0,000 καθώς επίσης και 

ο αναπτυγμένος από τον μονολεκτικό με MD=-16,31 και p=0,002. Ο στερεοτυπικός και 

ο μονολεκτικός λόγος δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται. Τα άτομα με αναπτυγμένο λόγο 

παρουσίασαν υψηλότερα αποτελέσματα τόσο από τα άτομα με στερεοτυπικό, όσο και 

από τα άτομα με μονολεκτικό λόγο. 

 Κατά την διενέργεια των ελέγχων συσχετίσεων σημειώθηκαν στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στο αποτέλεσμα προσαρμοστικής συμπεριφοράς και 

στους τομείς της. Το αποτέλεσμα προσαρμοστικής συμπεριφοράς ισχυρή θετική 

συσχέτιση με τον τομέα δεξιοτήτων επικοινωνίας (r=0,953, p<0,01), με τον τομέα 

δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης (r=0,947, p<0,010), με τον τομέα δεξιοτήτων 
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κοινωνικοποίησης (r=0,889, p<0,010) και με τον τομέα κινητικών δεξιοτήτων (r=0,950, 

p<0,010) . 

 

Πίνακας 20. Συσχετίσεις Pearson ανάμεσα στους τομείς και τα αποτελέσματα της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς. 

 

Αποτέλεσμα 

προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς 

Τομέας 

δεξιοτήτων 

επικοινωνίας 

Τομέας 

δεξιοτήτων 

καθημερινής 

διαβίωσης 

Τομέας δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης 

Τομέας δεξιοτήτων 

επικοινωνίας 
0,953**    

Τομέας δεξιοτήτων 

καθημερινής 

διαβίωσης 

0,947** 0,876**   

Τομέας δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης 
0,889** 0,753** 0,781**  

Τομέας κινητικών 

δεξιοτήτων 
0,950** 0,889* 0,770 0,922** 

* Στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,05. 

** Στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,01. 

 

 Παράλληλα, μελετήθηκε και οι συσχετίσεις του αποτελέσματος προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς και των τομέων με τις δημογραφικές μεταβλητές, ηλικία, ηλικία 

διάγνωσης και λόγος. Από τον έλεγχο αυτόν δεν φάνηκαν σημαντικές συσχετίσεις 

ανάμεσα στην ηλικία και την προσαρμοστική συμπεριφορά (Πίνακας 24). Ωστόσο, 

βρέθηκαν χαμηλές θετικές συσχετίσεις μεταξύ της ηλικίας διάγνωσης και του 

αποτελέσματος (r=0,340, p<0,05), μεταξύ της ηλικίας διάγνωσης και του τομέα 

δεξιοτήτων επικοινωνίας (r=0,389, p<0,01) και μεταξύ της ηλικίας διάγνωσης και του 

τομέα δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης (r=0,355, p<0,05). 

 Ο  λόγος φαίνεται να έχει για ακόμη μία φορά καθοριστικό ρόλο καθώς εμφάνισε 

ισχυρές θετικές συσχετίσεις με το αποτέλεσμα (r=0,612, p<0,01), με τον τομέα 

δεξιοτήτων επικοινωνίας (r=0,607, p<0,01), με τον τομέα δεξιοτήτων καθημερινής 

διαβίωσης (r=0,526, p<0,01) και με τον τομέα δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης (r=0,534, 

p<0,01). 
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Πίνακας 21. Συσχετίσεις Pearson ανάμεσα σε δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα 

αποτελέσματα της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. 

 Ηλικία Ηλικία διάγνωσης Λόγος 

Αποτέλεσμα 

προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς 

0,140 0,340* 0,612** 

Τομέας δεξιοτήτων 

επικοινωνίας 
0,155 0,389** 0,607** 

Τομέας δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης 
0,065 0,235 0,526** 

Τομέας δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης 
0,196 0,355* 0,534** 

* Στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,05. 

** Στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,01. 

 

 Περεταίρω αναλύθηκαν οι συσχετίσεις που αφορούσαν τους υποτομείς της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς και τις δημογραφικές μεταβλητές. Έτσι στους υποτομείς 

του τομέα των δεξιοτήτων επικοινωνίας (Πίνακας 25) βρέθηκαν ισχυρές θετικές 

συσχετίσεις μεταξύ λόγου και δεξιοτήτων πρόσληψης (r=0,511, p<0,01), μεταξύ λόγου 

και δεξιοτήτων έκφρασης (r=0,586, p<0,01) και μεταξύ λόγου και δεξιοτήτων γραφής 

(r=0,583, p<0,01). Στην συνέχεια, η ηλικία διάγνωσης βρέθηκε να έχει χαμηλές θετικές 

συσχετίσεις με τις δεξιότητες πρόσληψης (r=0,384, p<0,05), με τις δεξιότητες έκφρασης 

(r=0,367, p<0,05) και με τις δεξιότητες γραφής (r=0,335, p<0,05). 

 

Πίνακας 22. Συσχετίσεις Pearson ανάμεσα σε δημογραφικά χαρακτηριστικά και στους 

υποτομείς των δεξιοτήτων επικοινωνίας. 

 Ηλικία Ηλικία διάγνωσης Λόγος 

Δεξιότητες πρόσληψης 0,172 0,384* 0,511** 

Δεξιότητες έκφρασης 0,143 0,367* 0,586** 

Δεξιότητες γραφής 0,412 0,335* 0,583** 

* Στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,05. 

** Στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,01. 

 

 Οι υποτομείς του τομέα δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης αποκάλυψαν μία 

ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και λόγου με r=0,519 και 

p<0,01. Τέλος, δύο χαμηλές θετικές συσχετίσεις, η πρώτη μεταξύ λόγου και ατομικών 

δεξιοτήτων με r=0,460 και p<0,01 και η δεύτερη μεταξύ λόγου και δεξιοτήτων σχολικής 

κοινότητας με r=0,365 και p<0,01. 
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Πίνακας 23. Συσχετίσεις Pearson ανάμεσα σε δημογραφικά χαρακτηριστικά και στους 

υποτομείς των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. 

 Ηλικία Ηλικία διάγνωσης Λόγος 

Ατομικές δεξιότητες 0,204 0,191 0,460** 

Ακαδημαϊκές 

δεξιότητες 
-0,056 0,258 0,519** 

Δεξιότητες σχολικής 

κοινότητας 
0,077 0,287 0,365** 

* Στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,05. 

** Στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,01. 

 

 Όσον αφορά τον τομέα δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης (Πίνακας 27), οι υποτομείς 

του αποκάλυψαν θετική ισχυρή συσχέτιση μεταξύ λόγου και δεξιοτήτων αντιμετώπισης 

(r=0,540, p<0,01), θετικές χαμηλές συσχετίσεις μεταξύ λόγου και δεξιοτήτων 

διαπροσωπικών σχέσεων (r=0,486, p<0,01), μεταξύ λόγου και δεξιοτήτων παιχνιδιού και 

ελεύθερου χρόνου (r=0,415, p<0,01), μεταξύ ηλικίας διάγνωσης και δεξιοτήτων 

αντιμετώπισης (r=0,406, p<0,01) και μεταξύ ηλικίας διάγνωσης και δεξιοτήτων 

παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου (r=0,355, p<0,05). 

 

Πίνακας 24. Συσχετίσεις Pearson ανάμεσα σε δημογραφικά χαρακτηριστικά και στους 

υποτομείς των δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης. 

 Ηλικία Ηλικία διάγνωσης Λόγος 

Δεξιότητες 

διαπροσωπικών 

σχέσεων 

0,130 0,250 0,486** 

Δεξιότητες παιχνιδιού 

και ελεύθερου χρόνου 
0,193 0,355* 0,415** 

Δεξιότητες 

αντιμετώπισης 
0,229 0,406** 0,540** 

* Στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,05. 

** Στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,01. 

 

 Στο επόμενο στάδιο κατασκευάστηκαν και αναλύθηκαν μοντέλα, τόσο απλά όσο 

και πολλαπλά, παλινδρόμησης με σκοπό να διερευνηθεί η ερμηνευτική ικανότητα και η 

σημαντικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών. Έτσι, αρχικά ελέγχθηκαν με την 

διαδικασία των απλών μοντέλων παλινδρόμησης οι σχέσεις ανάμεσα στους τομείς 
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προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Τα μοντέλα αυτά τα οποία όλα εμφάνισαν καλή 

προσαρμογή, αποκάλυψαν πως οι τομείς αλληλεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται 

(Πίνακας 28). 

 

Πίνακας 25. Σχέσεις μεταξύ των τομέων προσαρμοστικής συμπεριφοράς – μοντέλα 

παλινδρόμησης. 

      ANOVA 

  Beta t p R2 F p 

     0,768 175,390 0,000 

Τομέας 

δεξιοτήτων 

επικοινωνίας 

Τομέας 

δεξιοτήτων 

καθημερινής 

διαβίωσης 

0,876 13,243 0,000    

     0,567 69,353 0,000 

Τομέας 

δεξιοτήτων 

επικοινωνίας 

Τομέας 

δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης 

0,753 8,328 0,000    

     0,610 82,725 0,000 

Τομέας 

δεξιοτήτων 

καθημερινής 

διαβίωσης 

Τομέας 

δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης 

0,781 9,095 0,000    

 

 Αφού ελέγχθηκαν τα παραπάνω μοντέλα, ελέγχθηκε και το πρώτο πολλαπλό 

μοντέλο το οποίο είχε ως εξαρτημένη μεταβλητή το αποτέλεσμα προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς και ανεξάρτητες τους τομείς της. Όπου βρέθηκε R2 = 1,00 , F=898,06, 

p=0,025 γεγονός που μας υποδεικνύει πως το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή. Οι 

ανεξάρτητες έτσι μπορούμε να δηλώσουμε πως έχουν 100% ερμηνευτική ικανότητα. Οι 

συντελεστές beta που προέκυψαν ακολουθούν κατά σειρά ερμηνευτικής ικανότητας, beta 

κοινωνικοποίησης=0,28 , beta επικοινωνίας=0,28 , beta κινητικών δεξιοτήτων=0,26 και 

τέλος beta δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης=0,23. 

 Από όλη την στατιστική ανάλυση και την ερμηνεία των παραπάνω δεδομένων, 

έχει διαπιστωθεί πως υπάρχουν συγκεκριμένες δημογραφικές μεταβλητές οι οποίες 

φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τόσο το αποτέλεσμα της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς, όσο και τους τομείς ξεχωριστά. Για τον λόγο αυτό, οι μεταβλητές αυτές 

θα χρησιμοποιηθούν στα παρακάτω πολλαπλά μοντέλα παλινδρόμησης. Αυτές οι 
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μεταβλητές είναι το φύλο, η διάγνωση του αυτισμού, η ηλικία διάγνωσης, ο λόγος ή η 

λειτουργικότητα του λόγου και  η μορφή εκπαίδευσης. 

 
Πίνακας 26. Μοντέλο παλινδρόμησης αποτελέσματος προσαρμοστικής συμπεριφοράς και 

δημογραφικών μεταβλητών. 

     ANOVA 

 Beta t p R2 F p 

    0,543 9,037 0,000 

Λόγος 0,41 3,35 0,002    

Μορφή 

εκπαίδευσης 
-0,36 -2,96 0,005 

   

Ηλικία 

διάγνωσης 
0,31 2,715 0,010 

   

Διάγνωση 

αυτισμού 
-0,22 -1,83 0,074 

   

Φύλο -0,04 -0,38 0,705    

 

 Το μοντέλο παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή το αποτέλεσμα 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς και ανεξάρτητες τις δημογραφικές μεταβλητές φαίνεται 

να έχει καλή προσαρμογή με R2=0,543 και F=9,037 και να είναι στατιστικά σημαντικό 

με p= 0,000. Οι μεταβλητές βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές εκτός από τις 

μεταβλητές του φύλου και της διάγνωσης του αυτισμού. Η πρώτη σε ερμηνευτική 

ικανότητα ήταν ο λόγος με beta=0,41, η δεύτερη η μορφή εκπαίδευσης με beta=-0,36 και 

τρίτη η ηλικία διάγνωσης με beta=0,32 (Πίνακας 29). 

 Στην συνέχεια ακολούθησαν τα μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένες τους τομείς προσαρμοστικής συμπεριφοράς και ανεξάρτητες τις 

δημογραφικές που προαναφέρθηκαν. Το μοντέλο παλινδρόμησης (Πίνακας 31) με 

εξαρτημένη τον τομέα δεξιοτήτων επικοινωνίας έδειξε καλή προσαρμογή με R2=0,592, 

F=11,015 και p=0,000 όπου υποδηλώνει πως είναι ένα στατιστικά σημαντικό μοντέλο. 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές, εκτός από τις μεταβλητές 

της διάγνωσης του αυτισμού και του φύλου. Πρώτες σε ερμηνευτική ικανότητα ήταν η 

λειτουργικότητα του λόγου και  η μορφή εκπαίδευσης με beta=0,41 και οι δύο, και 

ακολουθεί η ηλικία διάγνωσης με beta= 0,36. 
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Πίνακας 27. Μοντέλο παλινδρόμησης τομέα δεξιοτήτων επικοινωνίας και δημογραφικών 

μεταβλητών. 

     ANOVA 

 Beta t p R2 F p 

    0,592 11,015 0,000 

Μορφή 

εκπαίδευσης 
-0,41 -3,60 0,001    

Λόγος 0,41 3,53 0,001    

Ηλικία 

διάγνωσης 
0,36 3,31 0,002    

Διάγνωση 

αυτισμού 
-0,19 -1,67 0,103    

Φύλο 0,03 0,30 0,765    

 

 Στο επόμενο μοντέλο που ελέγχθηκε ήταν αυτό με εξαρτημένη μεταβλητή τον 

τομέα δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης και με ανεξάρτητες τις δημογραφικές 

(Πίνακας 32). Το μοντέλο εμφάνισε καλή προσαρμογή με R2=0,378 και F=4,623, ενώ 

ήταν στατιστικά σημαντικό με p=0,002. Οι μεταβλητές που βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές ήταν ο λόγος (p=0,017) και η μορφή εκπαίδευσης (p=0,049). Πρώτος σε 

ερμηνευτική ικανότητα ήταν ο λόγος με beta=0,35 και δεύτερη η μορφή εκπαίδευσης με 

beta=0,30. 

 

Πίνακας 28. Μοντέλο παλινδρόμησης τομέα δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης και 

δημογραφικών μεταβλητών. 

     ANOVA 

 Beta t p R2 F p 

    0,378 4,623 0,002 

Λόγος 0,35 2,49 0,017    

Μορφή 

εκπαίδευσης 

-0,30 -2,13 0,040 
   

Ηλικία 

διάγνωσης 

0,20 1,50 0,142 
   

Διάγνωση 

αυτισμού 

-0,17 -1,21 0,233 
   

Φύλο -0,07 -0,54 0,592    

 

 Τελευταίο μοντέλο παλινδρόμησης ήταν αυτό με εξαρτημένη τον τομέα 

δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης και ανεξάρτητες τις δημογραφικές μεταβλητές (Πίνακας 
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33). Το μοντέλο εμφάνισε καλή προσαρμογή με R2=0,415 και F=5,383, ενώ ήταν 

στατιστικά σημαντικό με p=0,001. Οι μεταβλητές που βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

ήταν ο λόγος (p=0,000) και η ηλικία διάγνωσης (p=0,012). Πρώτος σε ερμηνευτική 

ικανότητα ήταν ο λόγος με beta=0,36 και δεύτερη η μορφή εκπαίδευσης με beta=0,34. 

 

Πίνακας 29. Μοντέλο παλινδρόμησης τομέα δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης και 

δημογραφικών μεταβλητών. 

     ANOVA 

 Beta t p R2 F p 

    0,415 5,383 0,001 

Λόγος 0,36 2,64 0,012    

Ηλικία 

διάγνωσης 

0,34 2,65 0,012 
   

Διάγνωση 

αυτισμού 

-0,21 -1,61 0,115 
   

Μορφή 

εκπαίδευσης 

-0,21 -1,55 0,130 
   

Φύλο -0,07 -0,53 0,596    
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Κεφάλαιο 4ο Συζήτηση 

4.1 Συμπεράσματα 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης μας οδηγούν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά 

ενδεχομένως να συμβάλλουν στην έγκυρη αξιολόγηση των παιδιών και εφήβων με 

αυτισμό, αλλά και στην οργάνωση καταλληλότερων προγραμμάτων παρέμβασης. Πολύ 

σημαντικό για την αξιοπιστία της παρούσας έρευνας αποδείχθηκε το γεγονός πως τα 

αποτελέσματα της ακολουθήσαν το μοτίβο των αποτελεσμάτων του εγχειριδίου του 

ερευνητικού εργαλείου.  

 Το προφίλ προσαρμοστικής συμπεριφοράς των ατόμων με αυτισμό, όπως αυτό 

προέκυψε από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, με τα περισσότερα ελλείματα να 

εντοπίζονται στον τομέα δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης και να εμφανίζονται πιο 

ενισχυμένοι οι τομείς δεξιοτήτων επικοινωνίας, καθημερινής διαβίωσης και κίνησης 

(Carter et al., 1998), δεν διαπιστώθηκε στην παρούσα έρευνα. Αντιθέτως βρέθηκε σε 

συνολικό επίπεδο ο τομέας κίνησης να είναι υψηλότερος, να ακολουθεί ο τομέας 

κοινωνικοποίησης, ο τομέας καθημερινής διαβίωσης κα τελευταίος ο τομέας 

επικοινωνίας. 

 Αρχικά, από την έρευνα προέκυψε πως τόσο τα παιδιά όσο και οι έφηβοι με 

αυτισμό εμφάνισαν χαμηλά επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς χωρίς να 

εμφανίζονται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες. Αυτό συνέβη καθώς 

η ηλικία, ως παράγοντας επιρροής, δεν βρέθηκε να επηρεάζει ούτε το γενικότερο 

αποτέλεσμα προσαρμοστικής συμπεριφοράς, ούτε τα αποτελέσματα των τομέων της. Το 

συμπέρασμα αυτό έρχεται να συμφωνήσει με την άποψη της Kenworthy και των 

συνεργατών της (2010), οι οποίοι επίσης συμπέραναν πως δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση ανάμεσα της συμπεριφοράς και της ηλικίας και να αντικρούσει τα 

αποτελέσματα που θέλουν την προσαρμοστική συμπεριφορά να φθίνει στην εφηβεία 

(Fenton et al., 2003· Lord & Schopler, 1989). Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο 

ηλικιακές ομάδες εμφάνισαν υψηλότερα αποτελέσματα στον τομέα δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης, οι έφηβοι χαμηλότερα στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και τα 

παιδιά στις δεξιότητες επικοινωνίας.  
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 Ωστόσο, η ηλικία που εμφάνισε θετικές συσχετίσεις τόσο με την συνολική 

προσαρμοστική συμπεριφορά όσο και με τους τομείς δεξιοτήτων επικοινωνίας και 

κοινωνικοποίησης, ήταν η ηλικία διάγνωσης. Σε επίπεδο επικοινωνίας βρέθηκε να 

σχετίζεται θετικά με τις δεξιότητες πρόσληψης, έκφρασης και γραφής, ενώ σε επίπεδο 

κοινωνικοποίησης με τις δεξιότητες παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου και τις δεξιότητες 

αντιμετώπισης. 

 Η διάγνωση του αυτισμού ως παράγοντας επιρροής έφερε και τις πρώτες μεγάλες 

διαφορές στα αποτελέσματα. Διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα 

αποτελέσματα της ομάδας των ατόμων με αυτισμό και νοητική αναπηρία και στα 

αποτελέσματα από τις άλλες δύο ομάδες. Προγενέστερες έρευνες επίσης τόνισαν πως η 

διάγνωση και τα χαρακτηριστικά του αυτισμού επηρεάζουν σημαντικά την συνολική 

προσαρμοστική συμπεριφορά και ειδικά τις δεξιότητες επικοινωνίας και 

κοινωνικοποίησης (Kanne et al., 2010). 

 Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 

παρουσίασαν υψηλότερα αποτελέσματα προσαρμοστικής συμπεριφοράς, με τον τομέα 

δεξιοτήτων επικοινωνίας να είναι φανερά ενισχυμένος ενώ τον τομέα δεξιοτήτων 

κοινωνικοποίησης να υπολείπεται σημαντικά. Στα άτομα αυτά, οι δεξιότητες 

αντιμετώπισης ήταν αυτές που εμφάνισαν τις μεγαλύτερες ελλείψεις με τις δεξιότητες 

διαπροσωπικών σχέσεων και παιχνιδιού/ελεύθερου χρόνου να ακολουθούν. Οι 

συμμετέχοντες με αυτισμό και οι συμμετέχοντες με αυτισμό και νοητική αναπηρία 

εμφάνισαν χαμηλότερα αποτελέσματα στον τομέα επικοινωνίας, συγκεκριμένα στις 

δεξιότητες έκφρασης και στις δεξιότητες γραφής, και στον τομέα δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης, συγκεκριμένα στις ακαδημαϊκές δεξιότητες. Οι δεξιότητες 

έκφρασης και παλαιότερα έχει διαπιστωθεί πως ήταν οι λιγότερο αναπτυγμένες 

δεξιότητες (Sugar et al., 2010). Η διάγνωση του αυτισμού ωστόσο δεν βρέθηκε να 

ερμηνεύει ικανοποιητικά ούτε την προσαρμοστική συμπεριφορά ούτε τους τομείς της.  

 Οι δημογραφικές μεταβλητές φύλο και λόγος διαπιστώθηκε πως επηρέαζαν 

σημαντικά το αποτέλεσμα προσαρμοστικής συμπεριφοράς αλλά τα αποτελέσματα των 

τομέων της. Παρατηρήθηκαν χαμηλές αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ φύλου, 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς, τομέων και υποτομέων. 

 Η Carter και οι συνεργάτες της (1998) υποστήριζαν στην έρευνα τους πως ο λόγος 

και η λειτουργική ομιλία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την 

προσαρμοστική συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό, καθώς τα άτομα χωρίς την 

παρουσία λειτουργικού λόγου εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα προσαρμοστικής 
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συμπεριφοράς. Στην ίδια διαπίστωση οδηγήθηκε και η παρούσα έρευνα όπου η ύπαρξη 

ή όχι λόγου στο άτομο αποδείχθηκε καθοριστικός παράγοντας, με σημαντική επιρροή 

στην προσαρμοστική συμπεριφορά. Εμφανίστηκαν ισχυρές θετικές συσχετίσεις μεταξύ 

λόγου, προσαρμοστικής συμπεριφοράς, τομέων και όλων των υποτομέων δεξιοτήτων. 

Το δείγμα συμμετεχόντων με λόγο εμφάνισε σαφέστατα υψηλότερα αποτελέσματα σε 

όλους τους τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς από το δείγμα συμμετεχόντων 

χωρίς λόγο. 

 Η λειτουργικότητα του λόγου φάνηκε επίσης να επιδρά στα επίπεδα 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς των συμμετεχόντων. Έτσι, οι συμμετέχοντες με 

αναπτυγμένο λόγο εμφάνισαν μέτρια χαμηλά επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς σε 

όλους τους τομείς, με  τον τομέα επικοινωνίας να είναι υψηλότερος σε σχέση με τους 

άλλους δύο τομείς και τον τομέα δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης να έχει τα 

χαμηλότερα αποτελέσματα. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με την θέση του Kanne και 

της ομάδας του (2010) που διαπίστωσε πως ακόμα και τα άτομα με αναπτυγμένη την 

επικοινωνία, εμφάνιζαν αδυναμία στις δεξιότητες στην καθημερινή διαβίωσης καθώς δεν 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις αναπτυγμένες τους δεξιότητες σωστά. Παράλληλα 

από τα αποτελέσματα φάνηκε πως  ο αναπτυγμένος λόγος ενίσχυε όλους τους υποτομείς 

δεξιοτήτων, με τις δεξιότητες πρόσληψης να εμφανίζουν τα υψηλότερα αποτελέσματα. 

 Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων με βάση την μορφή εκπαίδευσης 

διαπιστώθηκε πως οι ομάδες διαφοροποιούνταν ως προς τα αποτελέσματα και αυτό 

αποδίδεται στην διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στους μαθητές που φοιτούν σε ειδικό 

σχολείο και στους μαθητές που φοιτούν σε γενικό σχολείο με ή χωρίς παράλληλη 

στήριξη. Οι μαθητές που φοιτούσαν σε γενικά σχολεία είχαν σαφώς ενισχυμένες 

δεξιότητες σε όλους τους τομείς, ιδίως στις δεξιότητες επικοινωνίας. 

 Καταγράφηκαν, επίσης, οι σχέσεις μεταξύ προσαρμοστικής συμπεριφοράς και 

τομέων όπου βρέθηκε πως οι τομείς ερμήνευαν απόλυτα το γενικό αποτέλεσμα 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Οι τομείς μεταξύ τους επίσης βρέθηκαν να 

αλληλεξαρτώνται και να αλληλοεπηρεάζονται. Η επικοινωνία έτσι αποδείχθηκε 

σημαντική και για την καθημερινή διαβίωση και για την κοινωνικοποίηση. Σε 

παλαιότερες έρευνες επίσης έχει διαπιστωθεί η ιδία συνθήκη, πως οι τομείς δεξιοτήτων 

επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης είναι άμεσα συνδεδεμένοι και οι δεξιότητες 

επικοινωνίας είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης 

(Saulnier & Klin, 2006). 
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 Συνοψίζοντας, ο λόγος, η μορφή εκπαίδευσης και η ηλικία διάγνωσης βρέθηκαν 

να επηρεάζουν σημαντικά την προσαρμοστική συμπεριφορά, ενώ παράγοντες όπως η 

ηλικία, η ηλικιακή ομάδα και τα αδέρφια δεν επιδρούσαν σημαντικά. Ο παράγοντας της 

μορφής της διάγνωσης αν και επηρέαζε τα αποτελέσματα, δεν είχε την κατάλληλη 

ερμηνευτική ικανότητα. Στοιχείο που συγκλείνει με άλλες έρευνες που επίσης 

υποστήριξαν πως η διάγνωση μπορεί να αιτιολογήσει μόνο ως ένα βαθμό την 

διακύμανση των αποτελεσμάτων στον τομέα της κοινωνικοποίησης (Perry & Factor, 

1989), και για τον λόγο αυτόν πρέπει να ληφθούν και άλλοι παράγοντες υπόψιν.  Ο λόγος 

αποδείχθηκε καθοριστικός στον τομέα δεξιοτήτων επικοινωνίας και στον τομέα 

δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης καθώς έχει την μεγαλύτερη ερμηνευτική ικανότητα.  

 Τα συνολικά αποτελέσματα αποδείχθηκαν ενδιαφέροντα και μπόρεσαν να 

συνεξεταστούν με αυτά που προέκυψαν από την διεθνή βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το 

ερευνητικό εργαλείο αποδείχθηκε εξαιρετικά εύχρηστο και παρείχε σημαντικά στοιχεία 

τα οποία πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από όλους τους εμπλεκόμενους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η σημασία τους, άλλωστε στην οργάνωση και στην 

αξιολόγηση στοχευμένων προγραμμάτων παρέμβασης έχει αναγνωριστεί από την 

ερευνητική κοινότητα. 

 Παράλληλα, τα αποτελέσματα σχετικά με την μορφή εκπαίδευσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στον καθορισμό και στην επιλογή του καταλληλότερου περιβάλλοντος 

εκπαίδευσης με βάση τις ατομικές ανάγκες του κάθε ατόμου. Αλλά και να ενισχύσουν 

την οργάνωση περισσότερων και καλύτερα δομημένων προγραμμάτων συνεκπαίδευσης 

και να συμβάλλουν σε μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας των προγραμμάτων αυτών. 

 Τα αποτελέσματα σχετικά με τον λόγο αλλά και την λειτουργικότητα του λόγου 

ενισχύουν την ανάγκη που έχουν για επικοινωνία τα άτομα με αυτισμό. Η δεξιότητα του 

να μπορεί να επικοινωνήσει το άτομο τις ανάγκες του είναι κρίσιμη, καθώς όπως 

διαπιστώθηκε τα άτομα με αναπτυγμένη την επικοινωνία εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Έτσι, για τα άτομα με αυτισμό χωρίς αναπτυγμένο λόγο 

κρίνεται με βάση αυτά τα συμπεράσματα αναγκαία η ανάπτυξη εναλλακτικών 

συστημάτων επικοινωνίας. 

 

4.2 Περιορισμοί 

 

Προφανώς και μέσα από την ανάλυση προέκυψαν και σημαντικοί περιορισμοί, οι οποίοι 

πρέπει να συνυπολογιστούν με τα αποτελέσματα. Αρχικά, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 
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μικρός αριθμός συμμετεχόντων ηλικίας 5 έως 6 ετών, στους οποίους μπορούσε να γίνει 

η μέτρηση του τομέα κινητικών δεξιοτήτων. Οι συμμετέχοντες ήταν μόλις έξι και όλοι 

αγόρια στο φύλο, γεγονός το οποίο έκανε αρκετά δύσκολή έως και αδύνατη την 

στατιστική ανάλυση σε κάποιες περιπτώσεις. 

 Ακόμη ένας προβληματισμός που προέκυψε, ήταν το γεγονός πως δεν υπήρχαν 

στοιχεία από άλλα ερευνητικά εργαλεία. Εργαλεία των οποίων τα αποτελέσματα θα 

μπορούσαν να συνεξεταστούν με την αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

όπως το Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) που αξιολογεί το νοητικό 

επίπεδο, το Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) που αξιολογεί την 

κοινωνικο-συμπεριφορική και γνωστική εξέλιξη των ατόμων με αυτισμό, το Sensory 

Profile Test που εξετάζει την αισθητηριακή επεξεργασία των ατόμων με αυτισμό, κ.α. 

 

4.3 Μελλοντικές προτάσεις 

 

 Η αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς αποδείχθηκε ένα εργαλείο 

οργάνωσης ολοκληρωμένων προγραμμάτων παρέμβασης, που θα ανταποκρίνονται στις 

εξατομικευμένες ανάγκες του ατόμου. Ωστόσο, για να μπορέσουν να αξιολογηθούν τα 

αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών, μελλοντικά θα ήταν χρήσιμο σε δεύτερο 

επίπεδο τα πρόγραμμα αυτά να εφαρμοστούν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και 

έπειτα να επαναξιολογηθούν οι μαθητές για να μπορέσει να συγκριθεί το αρχικό και το 

τελικό επίπεδο. 

 Μία ακόμη μελλοντική πρόταση, είναι και η σύγκριση του δείγματος των ατόμων 

με αυτισμό, με δείγματα χωρίς αναπηρία, αλλά και δείγματα με άλλες αναπηρίες. Όπως 

αναφέρθηκε, και στους περιορισμούς σε μελλοντικές έρευνες θα ήταν χρήσιμο να 

συγκριθούν τα αποτελέσματα και με τα αποτελέσματα από άλλα ερευνητικά εργαλεία. 

 Επιπρόσθετα, θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί πως διαμορφώνεται και 

επηρεάζεται η προσαρμοστική συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό, τα οποία 

χρησιμοποιούν εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας. Όπως μπορεί να αντιληφθεί 

κανείς, οι μελλοντικές προτάσεις που ανακύπτουν μπορεί να είναι πάρα πολλές καθώς 

είναι ελάχιστες οι έρευνες στην Ελλάδα που έχουν μελετήσει την προσαρμοστική 

συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό. 
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Παραρτήματα 
 

1. Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Ονομάζομαι Ευγενιάδου Βιολέτα, είμαι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ειδικής 

αγωγής και φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ειδική αγωγή, Εκπαίδευση 

και Αποκατάσταση» του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου διατριβής με θέμα 

«Προσαρμοστική συμπεριφορά παιδιών και εφήβων με αυτισμό», αναζητώ 

εκπαιδευτικούς μαθητών με αυτισμό (ηλικίας 3 έως 17 ετών). Σκοπός της παρούσας 

έρευνας είναι να μελετήσει την προσαρμοστική συμπεριφορά παιδιών και εφήβων με 

αυτισμό στον ελληνικό πληθυσμό. 

 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει δηλώσεις που περιγράφουν προσαρμοστικές 

συμπεριφορές - οι συμπεριφορές που χρειάζεται ο μαθητής για να συνυπάρχει με τους 

άλλους και να χειρίζεται τις καθημερινές απαιτήσεις του σχολικού  περιβάλλοντος. 

 Παρακαλώ διαβάστε κάθε δήλωση και σκεφτείτε την συμπεριφορά που 

περιγράφεται. Τότε δώστε στην δήλωση βαθμολογία χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο 

κανόνα : 

  

Όταν η συμπεριφορά χρειάζεται, πόσο συχνά ο μαθητής την πραγματοποιεί 

ικανοποιητικά και χωρίς βοήθεια ή υπενθύμιση; 

 Βαθμολογία 

Συχνά ή σχεδόν πάντα  (ή όταν ο μαθητής το έκανε κατά το 

παρελθόν αλλά έχει ξεπεράσει πλέον αυτή τη συμπεριφορά) 

2 

Μερικές φορές (ή όταν ο μαθητής πραγματοποιεί μόνο ένα μέρος 

αυτής της συμπεριφοράς) 

1 

Ποτέ ή πολύ σπάνια (ή πότε ή πολύ σπάνια χωρίς βοήθεια ή 

υπενθύμιση) 

 

0 
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Υπολογισμός βαθμολογίας 

Εάν δεν είχατε την ευκαιρία να παρατηρήσετε τον μαθητή να πραγματοποιεί την 

συμπεριφορά, παρακαλώ υπολογίστε και βαθμολογήστε πόσο συχνά o μαθητής επί του 

παρόντος πραγματοποιεί την συμπεριφορά, βασιζόμενοι σε αυτά που γνωρίζετε για την 

συμπεριφορά του/της σε άλλους τομείς. Πρόσθετα τσεκάρετε το κουτί δίπλα στην 

δήλωση (μην τσεκάρετε το κουτί για συμπεριφορές που ο μαθητής έχει ξεπεράσει). Εάν 

πρέπει να κάνετε ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων παρακαλώ ενημερώστε το άτομο που 

σας έδωσε το ερωτηματολόγιο. 

 

Ερωτήσεις 

Εάν έχετε κάποια ερώτηση για μια δήλωση πρώτα βαθμολογήστε τη συμπεριφορά του 

μαθητή και έπειτα κυκλώστε το ερωτηματικό που βρίσκεται δεξιά από την δήλωση.  Θα 

έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε τη συγκεκριμένη ερώτηση αργότερα με το άτομο που 

σας έδωσε το ερωτηματολόγιο. 

 

Παρατηρήσεις και σχόλια 

Παρακαλώ γράψτε οποιαδήποτε σχόλια ή παρατηρήσεις που θα ήταν σημαντικές για την 

κατανόηση του μαθητή, χρησιμοποιείστε το χώρο στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας.  

Επίσης όταν τελειώσετε τη βαθμολογία όλων των δηλώσεων, παρακαλώ συμπληρώστε 

τις συγκεντρωτικές παρατηρήσεις  στην τελευταία σελίδα. 

 

Παρακαλώ δώστε βαθμολογία για κάθε δήλωση. 

Βαθμολογήστε τι κάνει ο μαθητής πραγματικά,  και όχι τι μπορεί να κάνει. 

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας 

Με εκτίμηση, 

Ευγενιάδου Βιολέτα. 
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2. Ερωτηματολόγιο συλλογής δημογραφικών στοιχείων 

 

 

1. Ηλικία μαθητή:  Έτη________ Μήνες________ 

2. Ημερομηνία γέννησης:__________________________ 

3. Φύλο: Αγόρι / Κορίτσι 

4. Αδέρφια: Ναι / Όχι 

5. Αριθμός αδερφιών: ________ 

6. Διάγνωση ΚΕΔΔΥ:  1. Αυτισμός 

2. Αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας 

3. Αυτισμός και νοητική αναπηρία 

7. Ηλικία διάγνωσης: ________ 

8. Λόγος: Ναι / Όχι 

9. Λειτουργικότητα λόγου:  1. Αναπτυγμένος  

2. Μονολεκτικός  

3. Στερεοτυπικός 

10. Ηλικία έναρξης ομιλίας: ________ 

11. Εκπαίδευση:  1. Γενικό σχολείο με παράλληλη στήριξη 

2. Γενικό σχολείο χωρίς παράλληλη στήριξη 

3. Ειδικό σχολείο 
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3. Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς Vineland – Αναφορά εκπαιδευτικού. 

Τομέας Επικοινωνίας 

Επιλογές απαντήσεων: 2 = Συχνά, 1 = Μερικές φορές ή Μερικώς, 0 = Ποτέ 

Πρόσληψη   Απορία 

Ηλικία 

Εκκίνησης 

3+ 

1 Επιδεικνύει κατανόηση του νοήματος  του “ναι”,  ή μία λέξη ή 

χειρονομία με το ίδιο νόημα (για παράδειγμα, συνεχίζει τη 

δραστηριότητά, χαμογέλα, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

2 Δείχνει σε τουλάχιστον τρία μεγάλα μέρη του σώματος όταν αυτό του 

ζητηθεί (για παράδειγμα, μύτη, στόμα, χέρι, πόδια, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

3 Δείχνει σε συγκεκριμένα αντικείμενα μέσα σε ένα βιβλίο ή περιοδικό 

όπως αυτά ονομάζονται (για παράδειγμα, σκύλος, αυτοκίνητο, 

ποτήρι, κλειδί, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

4 Ακούει μία ιστορία για τουλάχιστον πέντε λεπτά (δηλαδή, παραμένει 

σχετικά ακίνητος και στρέφει την προσοχή στον αφηγητή ή 

αναγνώστη). 

2 1 0   ? 

5 Ακούει σε οδηγίες. 2 1 0   ? 

6 Δείχνει σε τουλάχιστον πέντε μικρά μέρη του σώματος όταν του 

ζητηθεί (για παράδειγμα, δάχτυλα, αγκώνες, δόντια, δάχτυλά ποδιού, 

κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

7 Τακτοποιεί το δεξί και το αριστερό μέρος του σώματος του 

συμπεριλαμβάνοντας χέρια, πόδια, μηρό, κ.τ.λ. 

2 1 0   ? 

8 Γυρνάει δεξιά ή αριστερά μετά από εντολή. 2 1 0   ? 

9 Ακολουθεί οδηγία αποτελούμενη από τρία μέρη (για παράδειγμα, 

βγάλε ένα χαρτί και ένα μολύβι, γράψε το όνομα σου στο πάνω μέρος 

της σελίδας, και κοίτα όταν είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις). 

2 1 0   ? 

10 Ακούει μια ιστορία για τουλάχιστον τριάντα λεπτά. 2 1 0   ? 

11 Αναγνωρίζει το δεξί και το αριστερό μέρος του σώματος ενός 

ανθρώπου που βρίσκεται απέναντι του/της. 

2 1 0   ? 

12 Κατανοεί φράσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται με κυριολεκτική 

σημασία (για παράδειγμα, “ράψε το στόμα σου”, “πάρε τηλέφωνο”). 

2 1 0   ? 

13 Ακούει μια ενημερωτική συζήτηση για τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά. 2 1 0   ? 

14 Ακούει μια ενημερωτική συζήτηση για τουλάχιστον τριάντα λεπτά. 2 1 0   ? 
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Τομέας Επικοινωνίας, συνέχεια 

Επιλογές απαντήσεων: 2 = Συχνά, 1 = Μερικές φορές ή Μερικώς, 0 = Ποτέ 

Έκφραση   Απορία 

Ηλικία 

Εκκίνησης 

3+ 

1 Παράγει/κάνει ήχους ή χειρονομίες (για παράδειγμα, κουνάει το χέρι, 

κ.τ.λ.) για να τραβήξει την προσοχή σας. 

2 1 0   ? 

2 Δείχνει ή χειρονομεί για να επιδείξει την προτίμηση του όταν 

προσφέρεται επιλογή (για παράδειγμα, όταν ζητηθεί “Θέλεις αυτό ή 

εκείνο;”). 

2 1 0   ? 

3 Επαναλαμβάνει ή προσπαθεί να επαναλάβει κοινές λέξεις αμέσως 

μόλις τις ακούσει (για παράδειγμα, μπάλα, αυτοκίνητο, πήγαινε, 

κ.τ.λ.) 

2 1 0   ? 

4 Λέει μονολεκτικά αιτήματα (για παράδειγμα, πάνω, κι άλλο, έξω, 

κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

5 Κατονομάζει τουλάχιστον τρία αντικείμενα (για παράδειγμα, 

μπουκάλι, σκύλος, αγαπημένο παιχνίδι, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

6 Λέει τουλάχιστον πενήντα αναγνωρίσιμες λέξεις. 2 1 0   ? 

7 Λέει την ηλικία του σωστά όταν του ζητηθεί. 2 1 0   ? 

8 Χρησιμοποιεί απλές λέξεις για να περιγράψει αντικείμενα για 

παράδειγμα βρώμικο όμορφο μεγάλο δυνατό, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

9 Λέει το όνομα και το επίθετό του όταν ζητηθεί. 2 1 0   ? 

Ηλικία  

Εκκίνησης 

8-12 

10 Λέει τουλάχιστον 100 αναγνωρίσιμες λέξεις. 2 1 0   ? 

11 Μιλάει για εμπειρίες με απλές προτάσεις (για παράδειγμα, “Η 

Τζίντζερ και εγώ παίζουμε.”, “Ο Νταν μου διάβασε ένα βιβλίο.”, 

κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

12 Κατηγοριοποιεί αντικείμενα σε απλές γενικεύσεις (για παράδειγμα, 

βλέπει έναν τίγρη και έναν ελέφαντα και τα αναφέρει ως ¨ζώα”, 

αναφέρεται σε τουλίπες και τριαντάφυλλα ως “λουλούδια”, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

Ηλικία 

Εκκίνησης 

13+ 

13 Χρησιμοποιεί ομαλά  τα ουσιαστικά στον πληθυντικό (για 

παράδειγμα, δύο σκύλοι, τα παιχνίδια, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 14 Κάνει ερωτήσεις που ξεκινούν με το “Πότε” (για παράδειγμα, “Πότε 

είναι το δείπνο;”,  “Πότε μπορούμε να πάμε σπίτι;”, κ.τ.λ.). 

 

 

2 1 0   ? 
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Έκφραση (συνέχεια)   Απορία 

 15 Χρησιμοποιεί αντωνυμίες σε φράσεις ή προτάσεις; πρέπει να 

χρησιμοποιεί σωστό γένος και τύπο, αλλά η πρόταση δεν χρειάζεται 

να είναι γραμματικά σωστή (για παράδειγμα, “Αυτός το έκανε.”, 

“Αυτοί έφυγαν.”, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 16 Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες σε φράσεις και προτάσεις (για 

παράδειγμα, “Αυτό είναι το βιβλίο της.”, “Αυτή είναι η δική του 

μπάλα.”, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 17 Χρησιμοποιεί ομαλά ρήματα αορίστου (για παράδειγμα, περπάτησα, 

έψησα, κ.τ.λ.) μπορεί να χρησιμοποιεί τα ανώμαλα με λάθος 

γραμματικό τρόπο (για παράδειγμα, βλέπω-βλέπησα και όχι είδα, 

κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 18 Χρησιμοποιεί την γνώση του ή τις απόψεις του για να περιγράψει ή 

να σχολιάσει πράγματα, καταστάσεις και συναισθήματα (για 

παράδειγμα, λέει “νομίζω πως της θύμωσε γιατί έλεγε άσχημα 

πράγματα για αυτόν”, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 19 Λέει το μήνα και την μέρα των γενεθλίων του όταν του ζητηθεί. 2 1 0   ? 

 20 Λέει βασικά κομμάτια μιας ιστορίας ή μίας τηλεοπτικής εκπομπής 

(για παράδειγμα, λέει για ποιον είναι αυτή ιστορία, πώς τελείωσε, τι 

συνέβη, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 21 Ρυθμίζει τον τόνο της φωνής, την ένταση και τον ρυθμό κατάλληλα 

(για παράδειγμα, δεν μιλάει κατά συνέπεια πολύ δυνατά, αθόρυβα, 

μονότονα, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 22 Μιλάει για εμπειρίες με λεπτομέρεια (για παράδειγμα, λέει ποιος 

εμπλέκεται, ποια δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 23 Λέει το τηλέφωνο του όταν ζητηθεί. 2 1 0   ? 

 24 Μένει εντός θέματος σε συζητήσεις: δεν ξεκινάει ξαφνικά να μιλάει 

ή να σκέφτεται ένα εντελώς καινούργιο θέμα. 

2 1 0   ? 

 25 Χρησιμοποιεί ανώμαλά ουσιαστικά στον πληθυντικό (για 

παράδειγμα, ο πρέσβης - οι πρέσβεις, ο πλούτος - τα πλούτη, ο 

πρύτανης - οι πρυτάνεις, ο μυς - οι μύες, κ.τ.λ.). 

 

 

2 1 0   ? 
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Έκφραση (συνέχεια)  Απορία 

 

  Απορία 

 26 Περιγράφει ένα βραχυπρόθεσμο στόχο και τι αυτός/αυτή χρειάζεται 

για να τον πετύχει (για παράδειγμα, λέει “Θέλω να πάρω άριστα στο 

διαγώνισμα, άρα θα διαβάσω σκληρά.”, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 27 Περιγράφει με λεπτομέρεια ένα μακροπρόθεσμο στόχο που μπορεί 

να πραγματοποιηθεί σε έξι μήνες ή περισσότερο (για παράδειγμα, 

λέει “Θέλω να γίνω πρόεδρος της τάξης μου. Θα ζητήσω από τους 

φίλους μου να φτιάξουμε αφίσες και να οργανώσουμε την 

καμπάνια.”, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 28 Δίνει περίπλοκες οδηγίες σε άλλους (για παράδειγμα, για μια 

μακρινή τοποθεσία, για μία περίπλοκη συνταγή με πολλά υλικά ή 

βήματα, κ.τ.λ.). 

Βοήθεια βαθμολογίας: Σημειώστε “2”, εάν οι οδηγίες είναι αρκετά καθαρές 

για να ακολουθηθούν· σημειώστε “1”, εάν ο μαθητής διατυπώνει οδηγίες, αλλά 

δεν είναι αρκετά καθαρές για να ακολουθηθούν· σημειώστε “0”, εάν ο μαθητής 

δεν διατυπώνει ποτέ οδηγίες. 

2 1 0   ? 

 29 Παρουσιάζει προφορικές εκθέσεις για τουλάχιστον δέκα λεπτά (για 

παράδειγμα, σε συμμαθητές, σε μέλη ενός οργανισμού, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις/Σχόλια: ___________________________________________________ 
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Τομέας Επικοινωνίας, συνέχεια 

Επιλογές απαντήσεων: 2 = Συχνά, 1 = Μερικές φορές ή Μερικώς, 0 = Ποτέ 

Γραφή   Απορία 

Ηλικία  

Εκκίνησης 

3-7 

1 Αναγνωρίζει ένα ή περισσότερα γράμματα του αλφάβητου ως 

γράμματα και διακρίνει τα γράμματα από τους αριθμούς. 

2 1 0   ? 

2 Αναγνωρίζει τουλάχιστον δέκα εκτυπωμένα γράμματα του 

αλφαβήτου. 

2 1 0   ? 

3 Δείχνει κατανόηση ότι ο γραπτός λόγος διαβάζεται με συγκεκριμένη 

κατεύθυνση (για παράδειγμα, από αριστερά προς δεξιά στα ελληνικά, 

σε κάποιες γλώσσες από δεξιά προς αριστερά, από πάνω προς τα 

κάτω, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

4 Αντιγράφει το μικρό του όνομα. 2 1 0   ? 

Ηλικία 

Εκκίνησης 

8-10 

5 Αποτυπώνει τουλάχιστον τρεις απλές λέξεις από παράδειγμα (για 

παράδειγμα, γάτα, κοίτα, πάτα, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

6 Αποτυπώνει ή γράφει το όνομα και το επίθετό του από μνήμης. 2 1 0   ? 

Ηλικία 

Εκκίνησης 

11-12 

7 Αναγνωρίζει όλα τα τυπωμένα γράμματα του αλφαβήτου, μικρά και 

κεφαλαία. 

2 1 0   ? 

8 Διαβάζει τουλάχιστον δέκα λέξεις φωναχτά. 2 1 0   ? 

Ηλικία 

Εκκίνησης 

13+ 

9 Διαβάζει απλές ιστορίες φωναχτά (υπό την προϋπόθεση, οι ιστορίες 

να αποτελούνται από προτάσεις τριών έως πέντε λέξεων). 

2 1 0   ? 

 10 Αποτυπώνει τουλάχιστον δέκα απλές λέξεις από μνήμης (για 

παράδειγμα, το, μπάλα, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 11 Αποτυπώνει απλές προτάσεις τριών ή τεσσάρων λέξεων. 2 1 0   ? 

 Ηλικίες 3-4 σταματούνε. Συνεχίζουν οι ηλικίες 5+.    

 12 Διαβάζει και κατανοεί υλικό επίπεδο δευτέρας τάξης τουλάχιστον. 2 1 0   ? 

 13 Βάζει μία λίστα λέξεων σε αλφαβητική σειρά. 2 1 0   ? 

 14 Γράφει απλή αλληλογραφία μήκος τουλάχιστον τριών προτάσεων 

(για παράδειγμα, κάρτες, ευχαριστήρια σημειώματα, μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 15 Επιδεικνύει ενδιαφέρον τόσο για πραγματικό όσο και φανταστικό 

αναγνωστικό υλικό. 

2 1 0   ? 

 16 Χρησιμοποιεί έντυπο ή ηλεκτρονικό λεξικό όταν χρειάζεται. 

 

2 1 0   ? 
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Γραφή (συνέχεια)   Απορία 

 Ηλικία 5 σταματάει. Συνεχίζουν οι ηλικίες 6+.    

 17 Διαβάζει και κατανοεί υλικό επιπέδου τέταρτης τάξης τουλάχιστον. 2 1 0   ? 

 18 Γράφει αναφορές, εργασίες ή εκθέσεις έκτασης τουλάχιστον μίας 

σελίδας· μπορεί να χρησιμοποιεί υπολογιστή. 

2 1 0   ? 

 19 Επεξεργάζεται ή διορθώνει την δική του γραπτή εργασία προτού την 

παραδώσει (για παράδειγμα, ελέγχει στίξη, ορθογραφία, γραμματική, 

κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 20 Διαβάζει και κατανοεί υλικό επιπέδου έκτης τάξης τουλάχιστον. 2 1 0   ? 

 21 Προγραμματίζει, οργανώνει ή περιγράφει υλικό που είναι για 

γράψιμο. 

2 1 0   ? 

 22 Γράφει αναφορές ή εκθέσεις έκτασης τουλάχιστον τριών σελίδων· 

μπορεί να χρησιμοποιεί υπολογιστή.  

2 1 0   ? 

 23 Διαβάζει και κατανοεί υλικό επίπεδο τρίτης γυμνασίου τουλάχιστον. 2 1 0   ? 

 24 Γράφει επαγγελματικά γράμματα (για παράδειγμα, αιτεί για 

πληροφορίες, κάνει παράπονά ή δίνει παραγγελίες, κ.τ.λ.)· μπορεί να 

χρησιμοποιεί υπολογιστή. 

2 1 0   ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις/Σχόλια: ___________________________________________________ 
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Τομέας Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής, συνέχεια 

Επιλογές απαντήσεων: 2 = Συχνά, 1 = Μερικές φορές ή Μερικώς, 0 = Ποτέ 

 

Ατομικές   Απορία 

Ηλικία  

Εκκίνησης 

3+ 

1 Ρουφάει με καλαμάκι. 2 1 0   ? 

2 Πίνει από μια κούπα ή ποτήρι χωρίς να λερώνει. 2 1 0   ? 

3 Τρώει μόνος του με κουτάλι χωρίς να λερώνει. 2 1 0   ? 

4 Ρωτάει για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. 2 1 0   ? 

5 Είναι σε εκπαίδευση-τουαλέτας κατά τη διάρκεια της ημέρας (υπό την 

προϋπόθεση, ότι δεν έχει ατυχήματα στο σχολείο). 

Βοήθεια βαθμολογίας: Σημειώστε “2”, εάν ο μαθητής χρησιμοποιεί την 

τουαλέτα ανεξάρτητα· σημειώστε “1”, εάν ο μαθητής χρειάζεται βοήθεια, όπως 

σκούπισμα, ή έχει περιστασιακά ατυχήματα· σημειώστε “0”, εάν ο μαθητής έχει 

επαναλαμβανόμενα ατυχήματα ή χρειάζεται βοήθεια για να χρησιμοποιήσει την 

τουαλέτα. 

2 1 0  

 ? 

6 Φοράει ρούχα τα οποία ανοίγουν στο μπροστινό μέρος (για 

παράδειγμα, παλτό, φούτερ, κ.τ.λ.)· δεν χρειάζεται να ανεβάζει το 

φερμουάρ ή να κουμπώνει τα κουμπιά. 

2 1 0  

 ? 

Ηλικία 

Εκκίνησης 

8+ 

7 Αποκρίνεται σε χαμηλού επιπέδου πόνο (αντιδρά κατάλληλα όταν 

γρατζουνάει το γόνατο, όταν τσιμπάει το δάχτυλο, κ.τ.λ.). 

2 1 0  
 ? 

8 Κλείνει φερμουάρ τα οποία είναι στερεωμένα στο κάτω μέρος (για 

παράδειγμα, σε παντελόνια, σακίδια, κ.τ.λ.). 

2 1 0  
 ? 

9 Σκουπίζει ή φυσάει τη μύτη χρησιμοποιώντας χαρτομάντιλο ή 

μαντήλι. 

2 1 0  
 ? 

10 Βάζει τα παπούτσια στο σωστό πόδι (δε χρειάζεται να δένει τα 

κορδόνια). 

2 1 0  
 ? 

11 Βρίσκει και χρησιμοποιεί την κατάλληλη τουαλέτα ανάλογα με το 

φύλο του/της. 

2 1 0  
 ? 

12 Κουμπώνει μεγάλα κουμπιά στο μπροστινό μέρος, στις σωστές 

κουμπότρυπες. 

2 1 0  
 ? 

13 Διατηρεί ή προσπαθεί να διατηρήσει μια καθαρή, κατάλληλη για την 

ηλικία, εμφάνιση κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

 

 

2 1 0  

 ? 
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Ατομικές (συνέχεια)   Απορία 

 14 Κουμπώνει μικρά κουμπιά στο μπροστινό μέρος, στις σωστές 

κουμπότρυπές. 

2 1 0  
 ? 

15 Καλύπτει το στόμα και την μύτη όταν βήχει και φτερνίζεται. 2 1 0   ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις/Σχόλια: ___________________________________________________ 
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Τομέας Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής, συνέχεια 

Επιλογές απαντήσεων: 2 = Συχνά, 1 = Μερικές φορές ή Μερικώς, 0 = Ποτέ 

Ακαδημαϊκές   Απορία 

Ηλικία  

Εκκίνησης 

3+ 

1 Μετράει τουλάχιστον 10 αντικείμενα, ένα προς ένα. 2 1 0   ? 

2 Αναγνωρίζει τους αριθμούς ως αριθμούς και διακρίνει τους αριθμούς 

από τα γράμματα του αλφάβητου. 

2 1 0   ? 

3 Επιδεικνύει κατανόηση της χρήσης του ρολογιού (για παράδειγμα, 

λέει, “Το ρολόι μας δείχνει την ώρα.”, “Είναι ώρα για φαγητό.”, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

4 Λέει τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 20 σε σειρά. 2 1 0   ? 

5 Επιδεικνύει δεξιότητες στον υπολογιστή που είναι απαραίτητες για να 

παίξει ένα παιχνίδι ή να εκκινήσει προγράμματα με τον υπολογιστή 

ανοικτό· δεν χρειάζεται να ανοίξει τον υπολογιστή μονό του.  

Βοήθεια βαθμολογίας: Κύκλωσε το “ΧΔ”,  Χωρίς Δυνατότητα, εάν το σχολείο 

σας δεν έχει υπολογιστές διαθέσιμους για χρήση από τους μαθητές. 

2 1 0   ? 

ΧΔ 

6 Επιδεικνύει κατανόηση της χρήσης των χρημάτων (για παράδειγμα, 

λέει, “Τα χρήματα είναι αυτό που χρειάζεσαι για να αγοράσεις 

πράγματα.”, “ Πόσο κοστίζει αυτό;”, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

7 Λέει τις ημέρες της εβδομάδας στη σειρά, όταν ερωτηθεί. 2 1 0   ? 

Ηλικία 

Εκκίνησης 

11-12 

8 Λέει τον τρέχον μήνα του έτους όταν ερωτηθεί. 2 1 0   ? 

Ηλικίες 3-4 σταματούνε. Συνεχίζουν οι ηλικίες 5+.   ? 

9 Αναγνωρίζει το μονόλεπτό, το πεντάλεπτο, το δεκάλεπτο και το 

εικοσάλεπτο με το όνομα τους όταν ερωτευθεί· δεν χρειάζεται να 

γνωρίζει την αξία των κερμάτων. 

2 1 0   ? 

10 Λέει την ώρα σε αναλογικό ρολόι ανά ώρα (για παράδειγμα, μία η ώρα, 

δύο η ώρα, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

Ηλικία 

Εκκίνησης 

13+ 

11 Επιδεικνύει κατανόηση ότι κάποια αντικείμενα κοστίζουν 

περισσότερο από άλλα (για παράδειγμα, λέει, “Έχω αρκετά χρήματα 

για να αγοράσω μαστίχα, αλλά όχι ένα γλειφιτζούρι.”,  “Ποιο μολύβι 

κοστίζει λιγότερο”, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

12 Λέει την ώρα χρησιμοποιώντας ψηφιακό ρολόι τοίχου ή χεριού. 

 

 

2 1 0   ? 
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Ακαδημαϊκές (συνέχεια)   Απορία 

 13 Δηλώνει την αξία του 0,01 € (μονόλεπτό), των 0,05 € (πεντάλεπτο), 

των 0,10 € (δεκάλεπτο) και το 0,20 € (εικοσάλεπτο). 

2 1 0   ? 

14 Χρησιμοποιεί χάρακα, μεζούρα ή άλλα εργαλεία μέτρησης για να 

μετρήσει εκατοστά και μέτρα. 

2 1 0   ? 

15 Αφαιρεί μονοψήφιους αριθμούς χωρίς να χρησιμοποιεί δάχτυλα. 2 1 0   ? 

16 Λέει την ώρα ανά μισάωρο σε αναλογικό ρολόι (για παράδειγμα, μία 

και μισή, δύο και μισή, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

17 Επιδεικνύει κατανόηση των ακόλουθων μαθηματικών συμβόλων: + , - 

, Χ , / . 

Βοήθεια βαθμολογίας: Σημειώστε “2”, εάν ο μαθητής επιδεικνύει κατανόηση 

και των τεσσάρων συμβόλων· σημειώστε “1”, εάν ο μαθητής επιδεικνύει κατανόηση 

δύο ή τριών συμβόλων· σημειώστε “0”, εάν ο μαθητής επιδεικνύει κατανόηση ενός 

ή κανενός συμβόλου. 

2 1 0   ? 

Ηλικία 5 σταματάει. Συνεχίζουν οι ηλικίες 6+.    

18 Προσθέτει διψήφιους αριθμούς όταν απαιτείται πράξη με κρατούμενο. 2 1 0   ? 

19 Αφαιρεί  διψήφιους αριθμούς όταν απαιτείται πράξη με δανεισμό. 2 1 0   ? 

20 Επιδεικνύει κατανόηση των κοινών κλασμάτων (για παράδειγμα, ½, 

¼, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

21 Επιδεικνύει μαεστρία στην προπαιδεία, μέχρι την προπαίδεια του 9. 2 1 0   ? 

22 Επιδεικνύει δεξιότητες υπολογιστή απαραίτητες για να ολοκληρώσει 

σύνθετα καθήκοντα (για παράδειγμα, επεξεργασία λέξεων, πρόσβασης 

στο διαδίκτυο, εγκατάσταση λογισμικού, κ.τ.λ.).  

Βοήθεια βαθμολογίας: Κύκλωσε το “ΧΔ”,  Χωρίς Δυνατότητα, εάν το σχολείο 

σας δεν έχει υπολογιστές διαθέσιμους για χρήση από τους μαθητές. 

2 1 0   ? 

ΧΔ 

23 Χρησιμοποιεί κομπιουτεράκι για να επιλύσει σύνθετά μαθηματικά 

προβλήματα όταν χρειάζεται. 

2 1 0   ? 

24 Επιδεικνύει κατανόηση των ακόλουθων συμβόλων < , > ,% , . 

Βοήθεια βαθμολογίας: Σημειώστε “2”, εάν ο μαθητής επιδεικνύει κατανόηση 

και των τεσσάρων συμβόλων· σημειώστε “1”, εάν ο μαθητής επιδεικνύει κατανόηση 

δύο ή τριών συμβόλων· σημειώστε “0”, εάν ο μαθητής επιδεικνύει κατανόηση ενός 

ή κανενός συμβόλου. 

2 1 0   ? 

Παρατηρήσεις/Σχόλια: ___________________________________________________ 
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Τομέας Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής, συνέχεια 

Επιλογές απαντήσεων: 2 = Συχνά, 1 = Μερικές φορές ή Μερικώς, 0 = Ποτέ 

Σχολικής κοινότητας   Απορία 

Ηλικία  

Εκκίνησης 

3+ 

1 Ακολουθεί απλές εντολές από το δάσκαλο (για παράδειγμα, “Ήσυχα.”, 

“Κάθισε.”, “Άνοιξε το βιβλίο σου στη σελίδα 25.”, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

2 Ακολουθεί τους κανόνες και τις ρουτίνες της τάξης. 2 1 0   ? 

3 Ακολουθεί τους κανόνες του σχολείου (για παράδειγμα, στέκεται στη 

γραμμή όταν του ζητηθεί, συγκρατείται από το να τρέξει στους 

διαδρόμους ή να σπρώξει άλλους μαθητές, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

4 Αποκρίνεται κατάλληλα σε συναγερμούς έκτακτης ανάγκης (που 

σημαίνει, να πηγαίνει στο μέρος που του έχει υποδειχθεί). 

2 1 0   ? 

5 Καθαρίζει το θρανίο του ή τον χώρο του παιχνιδιού στο τέλος της 

δραστηριότητας (για παράδειγμα, μαζεύει και πετάει χαρτάκια και 

σκουπίδια, σκουπίζει κόλλες ή μπογιές που χύθηκαν, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

6 Επιδεικνύει κατανόηση του δικαιώματος της προσωπικής 

ιδιωτικότητας για τον εαυτό του και για τους άλλους (για παράδειγμα, 

όταν χρησιμοποιεί την τουαλέτα ή όταν αλλάζει ρούχα, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

7 Παραμένει σε μια δραστηριότητα για περισσότερο από πέντε λεπτά. 2 1 0   ? 

8 Παραμένει σε μια δραστηριότητα χωρίς να αναζητά την επιβεβαίωση 

του δασκάλου. 

2 1 0   ? 

9 Εργάζεται με ή κοντά σε άλλους χωρίς να αποσπάται η προσοχή του. 2 1 0   ? 

10 Φέρνει τα κατάλληλα υλικά στην τάξη (για παράδειγμα, βιβλία, 

εργαλεία, ρούχα γυμναστικής, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

11 Αποφεύγει ή τερματίζει σχέσεις ή καταστάσεις που είναι επίπονες ή 

επικίνδυνες (για παράδειγμα, όταν εκφοβίζεται, ντροπιάζεται ή τον/την 

εκμεταλλεύονται σεξουαλικά ή οικονομικά, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

12 Ολοκληρώνει και παραδίδει τις εργασίες που είχε για το σπίτι. 2 1 0   ? 

13 Επιχειρεί να βελτιώσει την ποιότητα εργασίας ή τις συνθήκες 

διαβάσματος όταν δέχεται εποικοδομητική κριτική από το δάσκαλο. 

2 1 0   ? 

14 Χρησιμοποιεί τον ανεξάρτητο χρόνο εργασίας στην τάξη παραγωγικά 

(για παράδειγμα, διαβάζει το παρακάτω, κάνει τις εργασίες που έχει 

για το σπίτι, κ.τ.λ.). 

 

2 1 0   ? 
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Σχολικής κοινότητας (συνέχεια)   Απορία 

 15 Χρησιμοποιεί ρολόι για να παρακολουθεί το πότε έχει να κάνει κάτι 

(για παράδειγμα, να παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα ή ομάδες 

εργασίας, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

16 Ελέγχει τις εργασίες του για λάθη ή σφάλματα. 2 1 0   ? 

17 Προγραμματίζει και οργανώνει μακροπρόθεσμα σχέδια, ώστε να τηρεί 

τις προθεσμίες (για παράδειγμα, καταλαβαίνει τις εργασίες που 

εμπλέκονται, υπολογίζει τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει 

πράγματα που του έχουν ανατεθεί, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

18 Επιδεικνύει κατανόηση του δικαιώματος να έχει πρόσβαση σε 

προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα, σχολικά ή ιατρικά 

αρχεία). 

2 1 0   ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις/Σχόλια: ___________________________________________________ 
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Τομέας Κοινωνικοποίησης 

Επιλογές απαντήσεων: 2 = Συχνά, 1 = Μερικές φορές ή Μερικώς, 0 = Ποτέ 

Διαπροσωπικές σχέσεις   Απορία 

Ηλικία  

Εκκίνησης 

3+ 

1 Δείχνει ενδιαφέρον σε μαθητές ίδιας ηλικίας (για παράδειγμα, τους 

κοιτάει, γελάει σε αυτούς, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 2 Κάνει ή προσπαθεί να κάνει κοινωνική επαφή (για παράδειγμα, γελάει, 

νεύει, μιλάει, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 3 Εκφράζει με λέξεις τη σχέση που έχει ο ίδιος με οικείους ανθρώπους 

(για παράδειγμα, λέει, “Αυτός είναι ο δάσκαλός μου.”, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 4 Επιδεικνύει συμπεριφορά αναζήτησης φιλίας με άλλους συνομήλικους 

(για παράδειγμα, λέει, “Θέλεις να παίξουμε;”,  ή πιάνει έναν άλλο 

μαθητή από το χέρι, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 5 Απαντά όταν οι οικείοι ενήλικες κάνουν ψιλοκουβέντα (για 

παράδειγμα, αν ερωτηθεί “Πώς είσαι;” απαντά “Είμαι καλά.”, αν 

ειπωθεί “Έκανες καλή δουλειά.” λέει “Ευχαριστώ.”, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 6 Χρησιμοποιεί λέξεις για να εκφράσει τα συναισθήματα του (για 

παράδειγμα, λέει, “Είμαι χαρούμενος.”, “Είμαι τρομαγμένος.”, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 7 Αναγνωρίζει τη χαρά, τη λύπη, τον φόβο και τον θυμό στους άλλους 

(για παράδειγμα, λέει, “Φαίνεσαι στεναχωρημένος.”, “Μη θυμώνεις.”, 

κ.τ.λ.).  

Βοήθεια βαθμολογίας: Σημειώστε “2”, εάν ο μαθητής αναγνωρίζει τρία ή 

τέσσερα συναισθήματα· σημειώστε “1”, εάν ο μαθητής αναγνωρίζει δύο ή τρία 

συναισθήματα· σημειώστε “0”, εάν ο μαθητής αναγνωρίζει ένα ή κανένα 

συναίσθημα. 

2 1 0   ? 

 8 Χρησιμοποιεί λέξεις για να εκφράσει την χαρά, το ενδιαφέρον ή τις 

ανησυχίες του για τους άλλους (για παράδειγμα, λέει, “Συγχαρητήρια 

κέρδισες.”, “Είσαι καλά;”, κ.τ.λ.). 

 

2 1 0   ? 

 9 Αναγνωρίζει τις συμπάθειές και τις αντιπάθειες των άλλων (για 

παράδειγμα, λέει, “Στον Γιάννη αρέσει το ποδόσφαιρο.”, “Η Σούζη δεν 

τρώει πίτσα.”, κ.τ.λ.). 

 

2 1 0   ? 
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Διαπροσωπικές σχέσεις (συνέχεια)   Απορία 

 10 Έχει κολλητό φίλο ή δείχνει προτίμηση για συγκεκριμένους φίλους 

(οποιουδήποτε φύλου).  

Βοήθεια βαθμολογίας: Σημειώστε “2”, είτε ο μαθητής έχει ένα κολλητό φίλο 

είτε δείχνει προτίμηση για συγκεκριμένους φίλους. 

2 1 0   ? 

 11 Δρα όταν ένα άλλο άτομο χρειάζεται χείρα βοηθείας (για παράδειγμα, 

κρατάει την πόρτα ανοιχτή, σηκώνει αντικείμενα που έπεσαν, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 12 Μιλάει με τους άλλους για κοινά ενδιαφέροντα (για παράδειγμα, 

αθλήματα, τηλεοπτικές εκπομπές, καλοκαιρινά σχέδια, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 13 Δείχνει το ίδιο επίπεδο συναισθήματος όπως οι άλλοι τριγύρω του/της 

(για παράδειγμα, δεν υποβαθμίζει ή υπερδραματοποιεί μία κατάσταση, 

κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 14 Κρατάει απόσταση άνεσης ανάμεσα στον εαυτό του και τους άλλους 

(για παράδειγμα, δεν πηγαίνει πολύ κοντά σε ένα άλλο άτομο όταν 

μιλάει, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 15 Επιλέγει να μην πει ντροπιαστικά ή κακά πράγματα ή να κάνει αγενής 

ερωτήσεις δημόσια.  

Βοήθεια βαθμολογίας: Σημειώστε “0”,  εάν ο μαθητής δεν μιλάει. 

2 1 0   ? 

 16 Αναγνωρίζει ανθρώπους από τα χαρακτηριστικά τους παρά από το 

όνομά τους (για παράδειγμα, από τα φυσικά χαρακτηριστικά, εργασία, 

τοποθεσία, σχέση με τους άλλους, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 17 Συμμετέχει σε συζητήσεις στην τάξη χωρίς να μονοπωλεί. 2 1 0   ? 

 18 Συνεργάζεται με τους άλλους για να οργανώσει ή να πάρει μέρος σε 

μία ομαδική εργασία ή δραστηριότητα. 

2 1 0   ? 

 19 Ξεκινάει ψιλοκουβέντα όταν συναντάει ανθρώπους που αυτός/αυτή 

αναγνωρίζει. 

2 1 0   ? 

 20 Καταλαβαίνει ότι οι άλλοι δεν γνωρίζουν τι αυτός/αύτη σκέφτεται, 

εκτός εάν αυτός/αυτή τους το πει. 

2 1 0   ? 

 21 Επιδεικνύει κατανόηση των υπονοούμενων ή των έμμεσων νύξεων σε 

μία συζήτηση (για παράδειγμα, γνωρίζει ότι τα χασμουρητά μπορεί να 

σημαίνουν “βαριέμαι”, μία απότομη αλλαγή του θέματος μπορεί να 

σημαίνει “δεν θέλω να μιλήσω για αυτό”, κ.τ.λ.). 

 

2 1 0   ? 
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Διαπροσωπικές σχέσεις (συνέχεια)   Απορία 

 22 Συζητάει προσωπικά θέματα διακριτικά. 2 1 0   ? 

 23 Ξεκινάει συζητήσεις σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των άλλων 

(για παράδειγμα, λέει, “Ο Κάρολος μου είπε πως σου αρέσουν οι 

υπολογιστές.”, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις/Σχόλια: ___________________________________________________ 
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Τομέας Κοινωνικοποίησης 

Επιλογές απαντήσεων: 2 = Συχνά, 1 = Μερικές φορές ή Μερικώς, 0 = Ποτέ 

Παιχνίδι και ελεύθερος χρόνος   Απορία 

Ηλικία  

Εκκίνησης 

3+ 

1 Παίζει απλά παιχνίδια αλληλεπίδρασης με τους άλλους (για 

παράδειγμα, κουκουτζα, κουπεπε, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

2 Δείχνει προτίμηση σε συγκεκριμένους ανθρώπους ή αντικείμενα (για 

παράδειγμα, γελάει, προσπαθεί να φτάσει ή κινείται προς ένα άτομο ή 

αντικείμενο, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

3 Παίζει συνεργατικά με ένα ή περισσότερους μαθητές το πολύ για πέντε 

λεπτά. 

2 1 0   ? 

4 Παίζει συνεργατικά με περισσότερους από έναν μαθητές, για 

περισσότερο από πέντε λεπτά. 

2 1 0   ? 

5 Παίζει με άλλους υπό την ελάχιστη επίβλεψη. 2 1 0   ? 

6 Μοιράζεται παιχνίδια ή αντικείμενα που έχει στην κατοχή του όταν 

ζητηθεί. 

2 1 0   ? 

7 Περιμένει τη σειρά του, όποτε ζητηθεί, όταν παίζει παιχνίδια ή 

αθλήματα. 

2 1 0   ? 

8 Χρησιμοποιεί κοινά αντικείμενα του σπιτιού ή άλλα αντικείμενα για 

συμβολικές δραστηριότητες (για παράδειγμα, προσποιείται ότι ένα 

τουβλάκι είναι αυτοκίνητο, ένα κουτί είναι σπίτι, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

9 Προστατεύει τον εαυτό του με το να φεύγει μακριά από αυτούς που 

καταστρέφουν πράγματα ή προκαλούν τραυματισμό (για παράδειγμα, 

αυτούς που δαγκώνουν, χτυπάνε, πετάνε πράγματα, τραβάνε μαλλιά, 

κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

10 Αναζητάει τους άλλους για παιχνίδι ή συντροφιά στο σχολείο (για 

παράδειγμα, ζητάει από κάποιον ή κάποια να γίνει το ζευγάρι του για 

μία δραστηριότητα, παίζει στην παιδική χαρά με άλλους, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

11 Ακολουθεί κανόνες σε απλά παιχνίδια (για παράδειγμα, 

σκυταλοδρομίες, διαγωνισμούς ορθογραφίας, ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

12 Μοιράζεται παιχνίδια ή αντικείμενα της κατοχής του χωρίς να ζητηθεί. 2 1 0   ? 

13 Περιμένει τη σειρά του χωρίς να ζητηθεί. 2 1 0   ? 
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Παιχνίδι και ελεύθερος χρόνος (συνέχεια)   Απορία 

 14 Εμπλέκεται με τους άλλους στην επεξεργασία  δραστηριοτήτων 

προσποίησης που περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν ρόλους (για 

παράδειγμα, παίζει “σχολείο” ή “ντύσου”, ή προσποιείται ότι είναι 

κάποιος τηλεοπτικός ή κινηματογραφικός ήρωας, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

15 Ζητάει άδεια προτού χρησιμοποιήσει αντικείμενα τα οποία ανήκουν ή 

χρησιμοποιούνται από κάποιον άλλον. 

2 1 0   ? 

16 Δείχνει ευγενή άμιλλα σε αθλήματα (που σημαίνει, ακολουθεί 

κανόνες, δεν είναι υπερβολικά επιθετικός, συγχαίρει την ομάδα που 

νικάει και δεν θυμώνει όταν χάνει). 

2 1 0   ? 

17 Απέχει από το να μπει σε μία ομάδα όταν οι μη-λεκτικές νύξεις 

υποδηλώνουν ότι αυτός ή αυτή, δεν είναι ευπρόσδεκτος/η. 

2 1 0   ? 

18 Παίζει απλά παιχνίδια που απαιτούν να κρατάει βαθμολογία (τρίλιζα, 

κικμπολ, χαρτιά, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις/Σχόλια: ___________________________________________________ 
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Τομέας Κοινωνικοποίησης 

Επιλογές απαντήσεων: 2 = Συχνά, 1 = Μερικές φορές ή Μερικώς, 0 = Ποτέ 

Δεξιότητες αντιμετώπισης   Απορία 

Ηλικία  

Εκκίνησης 

3+ 

1 Συνεργάζεται με τα αιτήματα που γίνονται από τον δάσκαλο ή το 

υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου. 

2 1 0   ? 

2 Δείχνει σεβασμό για τους δασκάλους και το υπόλοιπο σχολικό 

προσωπικό. 

2 1 0   ? 

3 Αλλάζει εύκολα από τη μια δραστηριότητα στην άλλη. 2 1 0   ? 

4 Λήγει συζητήσεις κατάλληλα (για παράδειγμα, λέει, “Αντίο”, “Θα τα 

πούμε μετά.”, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

5 Αποκρίνεται κατάλληλα σε εύλογες αλλαγές στην σχολική ρουτίνα 

(για παράδειγμα, απέχει από το να παραπονεθεί, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

6 Λέει “ευχαριστώ” όταν του δοθεί κάτι. 2 1 0   ? 

7 Λέει “παρακαλώ” όταν ερωτηθεί για κάτι. 2 1 0   ? 

8 Λέει ότι αυτός/αυτή λυπάται για ακούσια λάθη (για παράδειγμα, που 

σκόνταψε πάνω σε κάποιον, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

9 Επιλέγει να μην χλευάσει, πειράξει ή εκφοβίσει. 

Βοήθεια βαθμολογίας: Σημειώστε “0”, εάν ο μαθητής δεν έχει λεκτική 

επικοινωνία. 

2 1 0   ? 

10 Αλλάζει τη συμπεριφορά του ανάλογα από το πόσο καλά αυτός/αυτή 

γνωρίζει ένα άλλο άτομο (για παράδειγμα, συμπεριφέρεται 

διαφορετικά με ένα νέο συμμαθητή, από ότι με ένα καλό του φίλο, 

κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

11 Αντιγράφει ή μιμείται την κατάλληλη συμπεριφορά των άλλων, όταν 

είναι αβέβαιος για τη σωστή ενέργεια (που σημαίνει, σε μία νέα 

κατάσταση, παρακολουθεί τους άλλους για να αποφασίσει την 

κατάλληλη συμπεριφορά). 

2 1 0   ? 

12 Διαχειρίζεται τον θυμό ή τα πληγωμένα αισθήματα, όταν τα σχέδια 

αλλάζουν για λόγους που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά (για 

παράδειγμα, μια εκδρομή που αναβλήθηκε λόγω των κακών καιρικών 

συνθηκών ή λόγω μεταφορικού προβλήματος, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

13 Επιστρέφει δανεικά αντικείμενα (για παράδειγμα, χρήματα ή άλλα 

αγαθά που δανείστηκε από φίλους, βιβλία βιβλιοθήκης, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 
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Δεξιότητες αντιμετώπισης (συνέχεια)   Απορία 

 14 Δέχεται χρήσιμες συμβουλές ή λύσεις από τους άλλους. 2 1 0   ? 

15 Αλλάζει τον τόνο της φωνής ανάλογα από την τοποθεσία ή την 

κατάσταση (για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη, κατά τη διάρκεια 

ανεξάρτητου χρόνου εργασίας, κατά τη διάρκεια μίας σχολικής 

συνέλευσης ή θεατρικού, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

16 Μιλάει με τους άλλους χωρίς να τους διακόπτει ή να γίνεται αγενής. 2 1 0   ? 

17 Ελέγχει τον θυμό ή τα πληγωμένα αισθήματα όταν δεν γίνεται το δικό 

του/της (για παράδειγμα, όταν δεν επιτρέπεται να μιλάει με ένα 

συμμαθητή, όταν μια πρότασή του απορρίπτεται από έναν φίλο ή 

δάσκαλο, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

18 Δέχεται μέτριο πείραγμα χωρίς να αναστατώνεται. 2 1 0   ? 

19 Σκέφτεται το τι θα μπορούσε να συμβεί πριν πάρει αποφάσεις (για 

παράδειγμα, απέχει από το να δρα παρορμητικά, σκέφτεται για 

σημαντικές πληροφορίες, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις/Σχόλια: ___________________________________________________ 
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Τομέας Κινητικών Δεξιοτήτων 

Επιλογές απαντήσεων: 2 = Συχνά, 1 = Μερικές φορές ή Μερικώς, 0 = Ποτέ 

Αδρή κινητικότητα   Απορία 

Ηλικία  

Εκκίνησης 

3+ 

1 Περπατάει για να μετακινείται; δε χρειάζεται να κρατιέται από κάτι. 2 1 0   ? 

2 Σκαρφαλώνει πάνω και κάτω από χαμηλά αντικείμενα (για 

παράδειγμα, μια καρέκλα, σκαμνάκι, τσουλήθρα, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

3 Σκαρφαλώνει πάνω και κάτω από καρέκλα μεγέθους ενηλίκων. 2 1 0   ? 

4 Τρέχει χωρίς να πέφτει· μπορεί να είναι άβολο και ασυντόνιστο. 2 1 0   ? 

5 Ανεβαίνει σκάλες βάζοντας και τα δύο πόδια σε κάθε σκαλί· μπορεί να 

χρησιμοποιεί κιγκλίδωμα. 

2 1 0   ? 

6 Κατεβαίνει σκάλες, κοιτώντας προς τα εμπρός, βάζει και τα δυο πόδια 

σε κάθε σκαλί· μπορεί να χρησιμοποιεί κιγκλίδωμα. 

2 1 0   ? 

7 Πηδάει με τα δυο πόδια από το πάτωμα. 2 1 0   ? 

8 Τρέχει ομαλά χωρίς να πέφτει. 2 1 0   ? 

9 Ανεβαίνει σκάλες, εναλλάσσοντας τα πόδια· μπορεί να χρησιμοποιεί 

κιγκλίδωμα. 

2 1 0   ? 

10 Χοροπηδάει στο ένα πόδι τουλάχιστον μία φορά χωρίς να πέφτει· 

μπορεί να κρατιέται από κάτι για ισορροπία. 

2 1 0   ? 

11 Κάνει βαθύ κάθισμα ή σκύβει για να επαναφέρει αντικείμενα. 2 1 0   ? 

12 Σκαρφαλώνει πάνω και κάτω από ψηλά αντικείμενα (για παράδειγμα, 

τοίχο αναρρίχησης, σκάλα τσουλήθρας τεσσάρων σκαλοπατιών, 

κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

13 Κατεβαίνει σκάλες εναλλάσσοντας στα πόδια· μπορεί να χρησιμοποιεί 

κιγκλίδωμα. 

2 1 0   ? 

14 Τρέχει ομαλά, με αλλαγές στην ταχύτητα και την φορά. 2 1 0   ? 

15 Χοροπηδάει προς τα εμπρός στο ένα πόδι με άνεση. 2 1 0   ? 

16 Υπερπηδά/πηδά τουλάχιστον ενάμιση μέτρο. 2 1 0   ? 

 

 

 

Παρατηρήσεις/Σχόλια: ___________________________________________________ 
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Τομέας Κινητικών Δεξιοτήτων 

Επιλογές απαντήσεων: 2 = Συχνά, 1 = Μερικές φορές ή Μερικώς, 0 = Ποτέ 

Λεπτή κινητικότητα   Απορία 

Ηλικία  

Εκκίνησης 

3-6 

1 Σηκώνει μικρά αντικείμενα με τον αντίχειρα και τα δάχτυλα. 2 1 0   ? 

2 Γυρνάει σελίδες σε έναν πίνακα, πάνινο ή χάρτινο βιβλίο, μία σελίδα 

τη φορά. 

2 1 0   ? 

3 Ολοκληρώνει απλά πάζλ με τουλάχιστον δύο κομμάτια ή σχήματα. 2 1 0   ? 

4 Ανοίγει πόρτες γυρνώντας τα πόμολα. 2 1 0   ? 

5 Γυρνάει σελίδες από βιβλία ή περιοδικά μία μία. 2 1 0   ? 

6 Κολλάει ή επικολλάει δύο ή περισσότερα κομμάτια μαζί για μία 

εργασία (για παράδειγμα, καλλιτεχνικά ή εργασίες φυσικής, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

7 Χρησιμοποιεί περιστρεφόμενη κίνηση του καρπού (για παράδειγμα, 

περάτωση παιχνιδιού, βιδώνει ή ξεβιδώνει καπάκια βάζων, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

8 Χτίζει κατασκευές τριών διαστάσεων (για παράδειγμα, ένα σπίτι, 

γέφυρα ή όχημα) με τουλάχιστον πέντε μικρά τουβλάκια. 

2 1 0   ? 

9 Κρατάει το μολύβι στην σωστή θέση (όχι με την παλάμη) για να γράψει 

ή να ζωγραφίσει. 

2 1 0   ? 

10 Σχεδιάζει περισσότερες από μία αναγνωρίσιμες μορφές (για 

παράδειγμα, έναν άνθρωπο, σπίτι, δέντρο, κ.τ.λ.).  

Βοήθεια βαθμολογίας: Σημειώστε “2”, εάν ο μαθητής σχεδιάζει δύο ή 

περισσότερες αναγνωρίσιμες μορφές· σημειώστε “1”, εάν ο μαθητής σχεδιάζει μια 

αναγνωρίσιμη μορφή· σημειώστε “0”, εάν ο μαθητής δεν σχεδιάζει καμία 

αναγνωρίσιμη μορφή. 

2 1 0   ? 

11 Φτιάχνει αναγνωρίσιμα γράμματα ή αριθμούς. 2 1 0   ? 

12 Χρησιμοποιεί ψαλίδι για να κόψει ίσια κατά το μήκος μίας σελίδας σε 

ευθεία γραμμή. 

2 1 0   ? 

13 Σχεδιάζει έναν κύκλο με ελεύθερο χέρι κοιτώντας ένα παράδειγμα. 2 1 0   ? 

14 Χρωματίζει απλά σχήματα· χρωματίζει μέσα στις γραμμές. 2 1 0   ? 

15 Κόβει απλά σχήματα (για παράδειγμα, κύκλους, τετράγωνα, 

πολύγωνα, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

16 Χρησιμοποιεί σβήστρα χωρίς να σκίζει το χαρτί. 2 1 0   ? 

17 Σχεδιάζει ένα τετράγωνο με ελεύθερο χέρι κοιτώντας σε ένα 

παράδειγμα. 

2 1 0   ? 
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Λεπτή κινητικότητα (συνέχεια)   Απορία 

 18 Χρησιμοποιεί πληκτρολόγιο, γραφομηχανή ή οθόνη αφής για να 

πληκτρολογήσει όνομα ή μικρές λέξεις· μπορεί να κοιτάει τα πλήκτρα. 

Βοήθεια βαθμολογίας: Κυκλώστε “ΧΔ”, Χωρίς Δυνατότητα, εάν το σχολείο 

σας δεν έχει υπολογιστές διαθέσιμους για χρήση από μαθητές. 

2 1 0   ? 

ΧΔ 

19 Σχεδιάζει ευθεία γραμμή χρησιμοποιώντας χάρακα ή κλιμακόμετρο. 2 1 0   ? 

20 Δένει κόμπους. 2 1 0   ? 

21 Κόβει περίπλοκα σχήματα (για παράδειγμα, αστέρια, ζώα, γράμματα 

του αλφάβητου, κ.τ.λ.). 

2 1 0   ? 

22 Δένει γερά φιόγκο. 2 1 0   ? 

23 Χρησιμοποιεί πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσει μέχρι 10 σειρές· 

μπορεί να κοιτάει τα πλήκτρα. 

Βοήθεια βαθμολογίας: Κυκλώστε “ΧΔ”, Χωρίς Δυνατότητα, εάν το σχολείο 

σας δεν έχει υπολογιστές διαθέσιμους για χρήση από μαθητές. 

 

2 1 0   ? 

ΧΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις/Σχόλια: ___________________________________________________ 
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4. Πίνακας συχνών ερωτήσεων 

 
Τι γίνεται όταν ο μαθητής δεν πραγματοποιεί μια συμπεριφορά, επειδή 

η συμπεριφορά είναι πολύ παιδική για αυτόν/ αυτήν; 

Βαθμολογήστε “2”, εάν πιστεύετε ότι ο λόγος που ο μαθητής δεν 

πραγματοποιεί την συμπεριφορά είναι ότι την έχει ξεπεράσει.  Η 

βαθμολογία σας να βασίζεται σε παρατηρήσεις του πως ο μαθητής 

πραγματοποιεί σχετικές συμπεριφορές που είναι πιο προχωρημένες 

σήμερα.  Για παράδειγμα, εάν ένας μεγαλύτερος μαθητής δεν παίζει απλά 

παιχνίδια αλληλεπίδρασης,  όπως κουκουτζα,  αλλά παίζει παιχνίδια με 

άλλους που είναι κατάλληλα για την ηλικία του/της· βαθμολογήστε “2”, 

για την δήλωση “ Παίζει απλά παιχνίδια αλληλεπίδρασης.” 

Τι γίνεται όταν η συμπεριφορά δεν ανακαλείται συχνά; Βαθμολογήστε “2”, εάν ο μαθητής την  εκτελεί τακτικά όταν προκύπτει 

ανάγκη. 

Τι γίνεται όταν ο μαθητής χρησιμοποιεί προσαρμογές για να 

πραγματοποιήσει την συμπεριφορά; 

Βαθμολογήστε “2”, εάν ο μαθητής πραγματοποιεί ικανοποιητικά την 

συμπεριφορά με τη χρήση προσαρμογών (π.χ. νοηματική γλώσσα,  

γραφή Braille). 

Τι γίνεται όταν ο μαθητής δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την 

συμπεριφορά λόγω κάποιας αναπηρίας; 

Αν υπάρχουν φυσικοί ή αντιληπτικοί περιορισμοί που αποτρέπουν τον 

μαθητή από το να πραγματοποιήσει την συμπεριφορά, βαθμολογήστε 

“0”. Για παράδειγμα, εάν ο μαθητής χρησιμοποιεί αμαξίδιο,  

βαθμολογήστε “0"  για τη δήλωση “Τρέχει χωρίς να πέφτει.” 

 Τι γίνεται όταν ο μαθητής πραγματοποιεί συμπεριφορά ικανοποιητικά 

κάποιες φορές αλλά όχι συχνά; 

Βαθμολογήστε “1”, εάν ο μαθητής πραγματοποιεί  την συμπεριφορά 

μόνο κάποιες φορές. Για παράδειγμα, εάν ο μαθητής ακολουθεί τους 

κανόνες της τάξης μόνο περιστασιακά, βαθμολογήστε “1” για την 

δήλωση “Ακολουθεί τους κανόνες και τις ρουτίνες της τάξης.”. 

 Τι γίνεται όταν ο μαθητής πραγματοποιεί μόνο ένα μέρος της 

συμπεριφοράς; 

Βαθμολογήστε “1”, εάν ο μαθητής πραγματοποιεί ένα μέρος και όχι 

ολόκληρη τη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, εάν ο μαθητής λέει μόνο το 

μικρό του όνομα όταν ζητηθεί,  βαθμολογήστε “1”, για την δήλωση “Λέει 

το όνομα και το επίθετό του όταν ζητηθεί.” 

 Τι γίνεται όταν ο μαθητής χρειάζεται βοήθεια για να πραγματοποιήσει 

συμπεριφορά; 

Βαθμολογήστε “0”, εάν ο μαθητής δεν πραγματοποιεί ποτέ την 

συμπεριφορά χωρίς βοήθεια, ή “1” εάν ο μαθητής την πραγματοποιεί 

κάποιες φορές χωρίς βοήθεια. Για παράδειγμα, εάν ο μαθητής κάποιες 

φορές χρειάζεται βοήθεια για να βρει τη σωστή κουμπότρυπα για να 

κουμπώσει το μπουφάν του,  βαθμολογήστε “1” για την δήλωση 

“Κουμπώνει μεγάλα κουμπιά, στο μπροστινό μέρος, στη σωστή 

κουμπότρυπα.” 

Τι γίνεται όταν ο μαθητής δεν μπορεί να πραγματοποιήσει 

συμπεριφορά; 

Βαθμολογήστε “0”, εάν ο μαθητής δεν πραγματοποιεί την συμπεριφορά 

για κάποιον από αυτούς τους λόγους. 

Τι γίνεται όταν ο μαθητής είναι πολύ μικρός για να πραγματοποιήσει 

την συμπεριφορά; 

Τι γίνεται όταν ο μαθητής δεν έχει μάθει ακόμα τη συγκεκριμένη 

συμπεριφορά; 

Τι γίνεται όταν ο μαθητής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τη 

συγκεκριμένη συμπεριφορά; 
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