
 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

«Η  ΓΛΩΣΣΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ». 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΕΛΗ 

 

Α.Μ. CSD 17015 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018 

 

 



 2 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

 

«Η  ΓΛΩΣΣΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ». 

 

«THE LANGUAGE DEVELOPMENT OF A CHILD IN THE ASSEMBLY SPACE 

AND THE STRENGTHENING OF THE GAME CREATIVE ACTIVITIES» 

 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΕΛΗ, CSD 17015 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΛΛΗ, ΕΠΟΠΤΡΙΑ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ). 

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ). 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ). 

 

 

    «Ο/η συγγραφέας βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος έργου είναι αποτέλεσμα 

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

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

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ…………………………………………. 

 

 

Χριστίνα Χαρέλη. 

 

 



 3 

Ευχαριστίες. 

 

    Η παρούσα εργασία αποτελεί διπλωματική εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» του τμήματος Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Τεχνών. 

 

    Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 

αισθάνοµαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω ορισμένους από τους ανθρώπους που γνώρισα, 

συνεργάστηκα µαζί τους και έπαιξαν πολύ σηµαντικό ρόλο στην πραγµατοποίησή της. 

 

    Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια της διπλωματικής 

μου εργασίας, Ειδική Παιδαγωγό και Λογοθεραπεύτρια Κα Ιωάννα Τάλλη για την πολύτιμη 

καθοδήγηση της και την εμπιστοσύνη και εκτίμηση που μου έδειξε.  

 

     Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας του 

Λόγου και της Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κα Μαρία Βλασσοπούλου καθώς 

και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας-Νευρογλωσσολογίας του τμήματος 

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Κα Σταυρούλα Σταυρακάκη οι οποίες με τα πλούσια 

πνευματικά τους προσόντα και το ήθος τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην ολοκλήρωση αυτής 

της εργασίας. 

 

   Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Νηπιαγωγό-Διευθύντρια καθώς και το παιδί 

και τους γονείς του Ειδικού Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης για την βοήθεια και την στήριξη 

που μου παρείχαν. 

 

   Θα ήταν αδύνατο να μην ευχαριστήσω την θεία μου Κατερίνα δασκάλα ειδικής αγωγής για 

την καθοριστική της βοήθεια, που στάθηκε σημαντική αρωγός στην προσπάθειά μου και με 

υποστήριξε σε κάθε φάση της πορείας μου. 

 

   Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την οικονομική και ψυχολογική 

υποστήριξη που μου παρείχε καθ’ολη την διάρκεια της φοίτησης μου στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. 

 



 4 

Πίνακας Περιεχομένων. 

Περίληψη……………………………………………………………………………………….7-8 

Abstract…………………………………………………………………………………………9-10 

Α’ Μέρος: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 

Κεφάλαιο 1: Γλωσσική Ανάπτυξη παιδιών…………………………………………………11-12 

  1.1. Θεωρίες για την Γλωσσική Κατάκτηση………………………………………………….12-16 

  1.2  Στάδια Γλωσσικής Ανάπτυξης…………………………………………………………...16-23 

  1.3. Ανάπτυξη Λεξιλογίου…………………………………………………………………….23-26 

     1.3.1. Στάδια Ανάπτυξης Λεξιλογίου……………………………………………………….26-28 

  1.4  Βασικό λεξιλόγιο παιδιών προσχολικής ηλικίας…………………………………...........28-30      

     1.4.1  Οι  πρώτες λέξεις των παιδιών……………………………………………………….30-32 

  1.5  Απόκτηση λέξεων στο νηπιαγωγείο……………………………………………………...33-34 

     1.5.1  Εκμάθηση εννοιών……………………………………………………………………35 

 

Κεφάλαιο 2: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). 

   2.1. Ορισμός και Ιστορική Αναδρομή Αυτισμού…………………………………………….36-38 

   2.2. Διαγνωστικά Κριτήρια – Συμπτώματα Αυτισμού – Έρευνες σχετικά με την ανάπτυξη 

         της  γλώσσας στα παιδιά με αυτισμό……………………………………………………..38-74 

   2.3. Αιτιολογία Αυτισμού……………………………………………………………………..74-75 

   2.4. Επιδημιολογία Αυτισμού…………………………………………………………………75-76 

   2.5. Πρόγνωση………………………………………………………………………………..76-80 

      2.5.1. Διάγνωση…………………………………………………………………………….80-83 

   2.6. Αντιμετώπιση Αυτισμού…………………………………………………………………83-84 

      2.6.1. Πρώιμη Παρέμβαση………………………………………………………………….84-85 

   2.7. Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Θεραπευτικές Παρεμβάσεις για τον Αυτισμό…………...85-86 

      2.7.1. Συμπεριφορικές Γνωστικές Προσεγγίσεις - Πρόγραμμα Τeacch……………………86-87 

      2.7.2. Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία (ABA)…………………………………………87-88 

      2.7.3. Πρόγραμμα Επιστημών Υγείας του Denver…………………………………………88 

    2.8. Προσεγγίσεις Ενίσχυσης Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης………………………………..88 

       2.8.1. Κοινωνικές Ιστορίες…………………………………………………………………88-89 

       2.8.2. Ο κύκλος των φίλων…………………………………………………………………89-90 

    2.9. Προσεγγίσεις Ενίσχυσης Εναλλακτικής- Υποστηρικτικής Επικοινωνίας………………90 

       2.9.1. Pecs………………………………………………………………………………….90 

       2.9.2. Makaton……………………………………………………………………………..90-91 

       2.9.3. Μοντέλο Scerts……………………………………………………………………...91-92 

    2.10. Θεραπεία Καθημερινής Ζωής………………………………………………………….92 

    2.11. Θεραπείες Ιατρικής και Ψυχοθεραπευτικής Φύσης……………………………………92 



 5 

     2.11.1. Υδροθεραπεία………………………………………………………………………92 

     2.11.2. Λογοθεραπεία………………………………………………………………………93-94 

     2.11.3. Εργοθεραπεία………………………………………………………………………94 

  2.12. Προγράμματα Παρέμβασης στην Αντιμετώπιση του Αυτισμού………………………94 

     2.12.1. Early Bird…………………………………………………………………………..94 

     2.12.2. Spell………………………………………………………………………………..95 

     2.12.3. Berard………………………………………………………………………………95 

     2.12.4. Ειδική Διαπαιδαγώγηση……………………………………………………………95-96 

     2.12.5. Φυσική Άσκηση για μαθητές με αυτισμό………………………………………….96-97 

  2.13. Θεραπείες μέσω Τέχνης - Ορισμός Θεραπειών Τέχνης………………………………..97 

     2.13.1.  Δραματοθεραπεία…………………………………………………………………98 

     2.13.2. Μουσικοθεραπεία…………………………………………………………………98-99 

     2.13.3. Εικαστική Ψυχοθεραπεία………………………………………………………….99-100 

     2.13.4. Χοροθεραπεία- Κινητική Θεραπεία……………………………………………….100 

  2.14. Προγράμματα Παρέμβασης μέσω Παιχνιδιού. 

     2.14.1. Friend’s Play……………………………………………………………………….100-101 

     2.14.2. Rdi………………………………………………………………………………….101 

  2.15. O Υπολογιστής ως μέσο θεραπείας - εκπαίδευσης σε παιδιά με αυτισμό…………….102-103 

  2.16. Προγράμματα Παρέμβασης μέσω επαφής με Ζώα. 

     2.16.1. Therapeutic Horseback Riding (Ιπποθεραπεία)…………………………………….103 

     2.16.2. Dolphin Assisted Therapy (Δελφινοθεραπεία)……………………………………..103-104 

 

Κεφάλαιο 3: Το παιχνίδι των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. 

   3.1. Ορισμός και Χαρακτηριστικά του παιχνιδιού…………………………………………..105-112   

   3.2. Θεωρίες ανάπτυξης του παιχνιδιού……………………………………………………..112-123 

   3.3. Είδη και Μορφές Παιχνιδιού……………………………………………………………123-128 

   3.4. Η σημασία του παιχνιδιού στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και η εξελικτική του  

          πορεία σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης…………………………………………………….128-142  

   3.5. Ο ρόλος του παιχνιδιού στην Εκπαίδευση……………………………………………….142-147 

   3.6. Η συμβολή του παιχνιδιού στην Ειδική Αγωγή………………………………………….147-151 

   3.7. Η θεραπευτική χρήση του παιχνιδιού……………………………………………………151-156 

   3.8. Η χρήση του παιχνιδιού ως μέσο αξιολόγησης………………………………………….156-159 

   

Κεφάλαιο 4: Παιχνίδι και Αυτισμός.  

  4.1 Η Ανάπτυξη του παιχνιδιού στα παιδιά με ΔΑΦ…………………………………………160-164 

  4.2. Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού στα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού  

         φάσματος………………………………………………………………………………....164-170 



 6 

4.3.  Μέθοδοι Ενίσχυσης του παιχνιδιού στην τάξη…………………………………………..171-174 

4.4.  Η οργάνωση και η ανάπτυξη του παιχνιδιού από εκπαιδευτικούς……………………….174-176 

4.5. Το παιχνίδι ως μέσο θεραπείας σε παιδιά με αυτισμό…………………………………….176-182 

4.6. Η συμβολή του παιχνιδιού στην εκπαίδευση και θεραπεία των παιδιών στο φάσμα  

       του αυτισμού………………………………………………………………………………182-187 

 

Ερευνητικό Μέρος 

   Κεφάλαιο 5: Ερευνητική Θεμελίωση. 

     5.1. Σκοπός της Έρευνας……………………………………………………………………188-189 

     5.2. Σημασία της Έρευνας…………………………………………………………………..189 

     5.3. Ερευνητικά Ερωτήματα………………………………………………………………...189 

   Κεφάλαιο 6: Mεθοδολογία. 

     6.1. Δείγμα της έρευνας……………………………………………………………………..190  

     6.2. Εισαγωγή………………………………………………………………………………..190 

     6.3. Συλλογή Στοιχείων/Αξιολόγηση 

        6.3.1. Σκοπός Αξιολόγησης……………………………………………………………….190-191 

          -  Αξιολόγηση παιδιού (από Φορέα ΚΕΔΔΥ)…………………………………..............191 

          -   Ιστορικό Παιδιού από Μητέρα………………………………………………………..191-192 

          -  Αρχική Παιδαγωγική Αξιολόγηση (15/2/2018)………………………………………..192-195 

          -  Αρχική Αξιολόγηση Παιδιού με Παρατήρηση (2018)………………………..............195-199 

          -  Προσέγγιση και Γνωριμία με το παιδί στο φάσμα του Αυτισμού…………………….199-200 

        6.3.2. Περιγραφή Εργαλείων Αξιολόγησης……………………………………………….200-202 

        6.3.3. Αποτελέσματα Αρχικής Αξιολόγησης……………………………………………...203 

      6.4. Παρέμβαση……………………………………………………………………………..203 

         6.4.1. Θεωρητικό Υπόβαθρο για το θέμα μελέτης………………………………………..204-209 

         6.4.2. Θεραπευτικός Σχεδιασμός 

            - Αφόρμηση Θεραπευτικού προγράμματος παρέμβασης………………………………209 

            - Σκοπός και Στόχοι Παρέμβασης……………………………………………..............210-211 

         6.4.3. Πρόγραμμα Παρέμβασης…………………………………………………………..211-240 

    Κεφάλαιο 7: Aποτελέσματα………………………………………………………………..241-258 

    Κεφάλαιο 8: Συζήτηση 

      8.1. Σύνδεση με βιβλιογραφικό υπόβαθρο…………………………………………………259-263 

      8.2. Περιορισμοί και Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες………………………………...264 

    Βιβλιογραφία………………………………………………………………………………..265-288 

    Παράρτημα…………………………………………………………………………………289-313 

 



 7 

Περίληψη. 

 

    Το θέμα μελέτης ήταν η γλωσσική ανάπτυξη ενός παιδιού με αυτισμό μέσα από δημιουργικές 

δραστηριότητες παιχνιδιού. Το θέμα αυτό ήταν αποτέλεσμα δικής μου έμπνευσης καθώς και της 

καθηγήτριάς μου και προέκυψε μετά από κοινή συζήτηση. Επίσης, ήταν ένα θέμα που άγγιζε τα 

προσωπικά μου ενδιαφέροντα ως εκπαιδευτικού και ειδικότερα το προσωπικό μου ενδιαφέρον για 

την διαταραχή αυτιστικού φάσματος σε παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης καθώς και για την εξέλιξη 

της γλωσσικής τους ανάπτυξης.  

    Το θέμα διερευνήθηκε μέσα από δύο πτυχές: α) βιβλιογραφικά και β) μέσα από την διεξαγωγή 

έρευνας σε παιδί με αυτισμό που φοιτούσε σε Ειδικό Νηπιαγωγείο στο νομό Θεσσαλονίκης. Αρχικά, 

συγκεντρώθηκαν στοιχεία μέσα από συζητήσεις με τους γονείς και την παιδαγωγό της τάξης για το 

φύλο, την διάγνωση καθώς και το επίπεδο του παιδιού. Αναλύθηκε ο σκοπός της έρευνας και οι 

γονείς συναίνεσαν να συμμετέχει το παιδί σε αυτή. Στην συνέχεια, εστίασα μέσα από παρατήρηση 

στην τάξη στις αντιδράσεις, στον τρόπο συμπεριφοράς, στον τρόπο που παίζει και επικοινωνεί με 

άλλα παιδιά, στις προτιμήσεις του, στις ικανότητές του καθώς και στα δυνατά και αδύνατα σημεία 

του. Στην πορεία, για να αξιολογήσω το επίπεδο του παιδιού χορήγησα τρία είδη σταθμισμένων 

ψυχομετρικών εργαλείων: α) το Raven Test (μη λεκτική κλίμακα) μέσα από το οποίο μελετήθηκε η 

νοημοσύνη του παιδιού καθώς και η ικανότητά του να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικοχωρικό 

πλαίσιο. β) το Dviq Test μέσα από το οποίο ελέγχτηκε η γλωσσική νοημοσύνη καθώς και ο βαθμός 

κατανόησης του παιδιού μέσα από εικόνες σχετικά με τις Μεταγλωσσικές Έννοιες και την 

Μορφολογία – Σύνταξη. γ) τo Peabody Picture Vocabulary Test μέσα από το οποίο ερευνήθηκε το 

δεκτικό-προσληπτικό λεξιλόγιο και ειδικότερα εκτιμήθηκε η ακουστική αντίληψη, κατανόηση και 

έμμεση γλωσσική ικανότητα και έκφραση μέσω υπόδειξης της σωστής εικόνας που αναπαριστούσε 

τη λέξη που άκουγε το παιδί. Τα τεστ αυτά χορηγήθηκαν ως αρχική αξιολόγηση και με βάση τα 

αποτελέσματα και τις ανάγκες του παιδιού σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα θεραπευτικό και 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: την γνωριμία με τα βασικά συναισθήματα (χαρά, λύπη και θυμό). 

Το πρόγραμμα αυτό στόχευε στην ανίχνευση, ενίσχυση και βελτίωση της λεκτικής ή μη γλωσσικής 

ικανότητας του παιδιού, στην εξοικείωση μέσα από την ενασχόληση με ποικίλα είδη παιχνιδιού 

όπως: συμβολικό, ψυχοκινητικό, γλωσσικό, επιτραπέζιο, παιχνίδι για έκφραση συναισθημάτων, 

θεατρικό, παιχνίδι στον καθρέφτη και μιμητικό. Τα γνωστικά αντικείμενα που ενισχύθηκαν ήταν : η 

γλώσσα (προφορική επικοινωνία και έκφραση και η ανάγνωση μέσα από προτάσεις), τα μαθηματικά 

καθώς η δημιουργία και έκφραση (εικαστικά, μουσική και δραματική τέχνη και το παιχνίδι). Η 

διάρκεια του προγράμματος ήταν 8 εβδομάδες και η παρέμβαση ήταν τρεις φορές την εβδομάδα.  

    Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έγινε χορήγηση των εργαλείων αξιολόγησης και 

διαπιστώθηκε η αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής και εκπαιδευτικής δράσης.  
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    Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη την διάγνωση του παιδιού (αυτισμό) διαπιστώθηκε ότι στο τεστ 

raven το παιδί είχε οριακή νοημοσύνη και υπήρχε μικρή βελτίωση μεταξύ των δύο φάσεων (αρχικής 

και τελικής αξιολόγησης – σκορ 13→15). Στο τεστ Dviq στις μεταγλωσσικές έννοιες μεταξύ τριών 

φάσεων (αρχικής, τελικής και φάση επαναξιολόγησης - follow up) παρατηρείται ότι το σκορ του 

παιδιού αρχικά αντιστοιχεί σε ηλικία 6 ετών, αργότερα πάνω από 6 ετών και φάση επαναξιολόγησης 

πάνω από 6 ετών. Δηλαδή ανάμεσα στις τρεις φάσεις έχουμε ανοδική πορεία από την αρχική στην 

τελική αξιολόγηση και στην επαναξιολόγηση μικρή πτώση χωρίς να υπάρχει διαφορά (17, 20 και 18). 

Στην μορφολογία σύνταξη μεταξύ τριών φάσεων (αρχικής, τελικής και φάση επαναξιολόγησης - 

follow up) παρατηρείται ότι το σκορ κυμαίνεται ανοδικά δηλαδή (19,  22 και 23 που αντιστοιχούν σε 

ηλικίες 5 ετών, 6 ετών και πάνω από 6 ετών). Στο PPVT τεστ παρατηρείται ότι από την αρχική (87 

μηνών) στην τελική αξιολόγηση (89 μηνών) υπάρχει μικρή ανοδική πορεία (σκορ 57 – εκατοστημόριο 

1, σκορ 76 – 5 εκατοστημόριο) δηλαδή από το κάτω από το μέσο όρο ανεβήκαμε στα κατώτερα όρια 

με βάση την νόρμα που αντιστοιχεί στην ηλικία του παιδιού. Ενώ, από την τελική αξιολόγηση στην 

επαναξιολόγηση με διάστημα 2.5 μηνών έχουμε πτωτική πορεία (σκορ 64 -1 εκατοστημόριο). 

      Παρ’όλα αυτά η θεραπευτική παρέμβαση θεωρείται επιτυχημένη διότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν το 

παιδί εξοικειώθηκε με τα βασικά συναισθήματα (χαρά, λύπη και θυμό), τα αναγνώρισε μέσα από 

εικόνες emoji, ρεαλιστικές φωτογραφίες και προσωπικές, έμαθε τραγούδια, διάβασε και δημιούργησε 

παραμύθια, κατασκεύασε και έπαιξε με τις κούκλες μαριονέτες των συναισθημάτων, γνώρισε 

διάφορα είδη παιχνιδιών και εξελίχθηκε στον τρόπο παιξίματος, έμαθε να συνεργάζεται, να υπακούει 

σε κανόνες, να τηρεί οδηγίες, να περιμένει την σειρά του, εξάσκησε την μνήμη και την συγκέντρωσή 

του, εμπλούτισε το λεξιλόγιό του, προσπάθησε να διαβάσει με βοήθεια και λεκτική καθοδήγηση 

λέξεις των συναισθημάτων, εκφράστηκε με λεκτικό και μη τρόπο (ζωγραφική, μουσική, χορό κλπ) 

και έμαθε να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Καλλιέργησε την δημιουργικότητά του, την 

φαντασία του, χρησιμοποίησε χαρούμενα και λυπημένα χρώματα στις ζωγραφιές του και τα διέκρινε. 

   Τέλος, η παρέμβαση παιχνιδιού σε ένα παιδί με αυτισμό με οριακή νοημοσύνη με δυσκολίες στην 

έκφραση, στην επικοινωνία, στην συγκέντρωση, στην διαχείριση των συναισθημάτων αλλά με 

ισχυρή αντίληψη, κατανόηση, μνήμη, καλλιτεχνική έκφραση (ζωγραφική, χορός) ήταν ιδιαίτερα 

επιτυχημένη διότι βοήθησε το παιδί να αναπτύξει και να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του, βελτίωσε την 

ικανότητα συγκέντρώσης του, την κατανόησή του, την έκφραση του μέσα από οπτικό υλικό και με 

λεκτική καθοδήγηση, του δίδαξε τον τρόπο να παίζει, να τηρεί τους κανόνες, να επικοινωνεί έμμεσα 

και άμεσα με τους άλλους και να διασκεδάζει με κάθε τρόπο. 
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Abstract. 

 

   The subject of study was the linguistic development of a child with autism through creative 

gambling activities. This issue was the result of my own inspiration as well as my teacher and 

emerged after a common debate. It was also an issue that touched my personal interests as an 

educator and, in particular, my personal interest in the autistic spectrum disorder in pre-school 

children as well as in the development of their linguistic development.  

    The subject was investigated through two aspects: a) bibliography; and b) by conducting research 

on a child with autism attending a Special Kindergarten in the prefecture of Thessaloniki. Initially, 

data was gathered through discussions with parents and classroom educators about gender, diagnosis 

and the level of the child. The purpose of the research was analyzed and the parents consented to the 

child's participation in it. Then, through classroom observation, I was focused on reactions, behavior 

and the way she plays and communicates with other children, her preferences, her abilities, and 

strengths and weaknesses. Along the way, to assess the child's level, I gave three types of balanced 

psychometric tools: a) The Raven Test (through a non-verbal scale) through which the child's 

intelligence was studied and his ability to draw conclusions in an optic framework. b) The Dviq Test 

through which linguistic intelligence and the degree of understanding of the child were tested through 

images of MetLogical Concepts and Morphology - Syntax. c) The Peabody Picture Vocabulary Test, 

through which the receptive-recruiting vocabulary was investigated, and in particular the listening 

perception, understanding and indirect linguistic ability and expression was appreciated by suggesting 

the correct image that represented the word the child was listening to. These tests were given as initial 

assessment and based on the results and needs of the child, a therapeutic and educational program 

entitled: acquaintance with basic emotions (joy, sorrow and anger) was designed and implemented. 

This program aimed at detecting, enhancing and enhancing the child's verbal or non-linguistic ability, 

familiarizing himself with various types of play such as: symbolic, psychomotor, lingual, table, play 

for expression of emotions, theatrical, play in the mirror, and mimetic. The cognitive objects were: 

language (oral communication and expression and reading through sentences), mathematics as well as 

creation and expression (art, music and dramatic art and play). The duration of the program was 8 

weeks and the intervention was three times a week.  

   After the completion of the program, evaluation tools were given and the effectiveness of 

therapeutic and educational action was established.  

   In particular, taking into account the diagnosis of the child (autism) it was found that in the raven 

test the child had marginal intelligence and there was little improvement between the two phases 

(initial and final assessment - score 13.15). In the Dviq test, the meta-lingual concepts between three 

phases (initial, final, and follow-up) show that the child's score originally corresponds to the age of 6, 

later over than 6 years and reassessment over than 6 years. That is, between the three phases we have 

a rising course from the initial to the final evaluation and the re-evaluation small drop without any 
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difference (17, 20 and 18). In the morphology, a synapses between three phases (initial, final, and 

follow-up) shows that the score is upwards (19, 22 and 23 corresponding to 5 years, 6 years and over 

6 years). In the PPVT test, it is observed that from the initial (87 months) to the final assessment (89 

months) there is a small upward course (score 57 - percentile 1, score 76 - 5 percentile), ie from 

below the average we raised to the lower limits according to the norm that corresponds to the child's 

age. While there is a downward trend (score of 64 -1 percentile) from the final evaluation in the 2.5 

month re-evaluation.  

     However, therapeutic intervention is considered to be successful because the goals were achieved, 

the child was familiar with the basic feelings (joy, sadness and anger), recognized them through emoji 

images, realistic pictures and personal, learned songs, read and created fairy tales, played with 

puppets puppets of emotions, he has learned various types of games and has evolved into a way of 

playing, learning to collaborate, obey rules, follow instructions, wait for his turn, exercise his memory 

and concentration, enrich his vocabulary, he tried to read words of emotion with help and speech 

guidance, expressed in a non-verbal way (painting, music, dance, etc.) and learned to manage his 

emotions. He cultivated his creativity, his imagination, he used happy and sad colors in his paintings 

and he discerned them.  

     Finally, through the games the child with autism of  a marginal intelligence and difficulties in 

expression, communication, concentration, emotion management but with strong perception, 

understanding, memory, artistic expression (painting, dancing) was particularly successful because it 

helped child to develop and enrich his vocabulary, he has improved his ability to concentrate, 

understand, express himself through visual material and with verbal guidance, teach him how to play, 

adhere to the rules, communicate indirectly and directly with others and entertain himself in any way. 
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Α’ Μέρος: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 

 

Κεφάλαιο 1: Γλωσσική Ανάπτυξη παιδιών. 

     

    Η Γλώσσα αποτελεί τον πολιτισμό, την ιστορία, την  νοοτροπία και την έκφρασή του 

λαού. Από την γέννηση προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το περιβάλλον και τους γύρω 

μας, να δείξουμε τα συναισθήματά μας καθώς και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Σύμφωνα με 

τον Saussure «η γλώσσα ορίζεται ως ένα πολύπλοκο σύστημα, που θέτει ως πρωταρχικό 

σκοπό την επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους και ο σκοπός αυτός πραγματοποιείται 

διότι η γλώσσα αποτελεί σύμβολο αντικειμένων, ιδεών και γεγονότων» (Βοσνιάδου, Σ. 

1992:17).  

    Ταυτόχρονα, γλώσσα (langue) είναι: ένας κατάλογος γλωσσικών στοιχείων, που υπάρχει 

στον εγκέφαλο των ατόμων μιας γλωσσικής κοινότητας (1998: προφορικές παραδόσεις 

μαθήματος Διδακτικής της Ελληνικής Γλώσσας και Λεξιλογίου). Μέσω του χαρακτήρα της 

γλώσσας, διεξάγεται η πληροφόρηση πραγμάτων και προσώπων, η ανταλλαγή αφηρημένων 

σκέψεων και απόψεων καθώς και η μετάδοση γνώσεων και παραδόσεων από τη μία γενιά 

στην άλλη.  

      Ο  Sapir (1921) επισημαίνει ότι η «γλώσσα είναι: μια πλήρης ανθρώπινη μέθοδος 

επικοινωνίας, ιδεών, συναισθημάτων, επιθυμιών μέσω αυθόρμητων συμβόλων». Ο ίδιος ο 

Trager (1942) υποστηρίζει ότι είναι «ένα σύστημα αυθαίρετων ηχητικών συμβόλων μέσω 

των οποίων τα μέλη της κοινωνίας αλληλεπιδρούν μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού τους». 

(http://el.wikipedia.org).  Κύριοι στόχοι της γλώσσας είναι: η μεταφορά, η ανταλλαγή ιδεών, 

η έκφραση συναισθημάτων, η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, ο έλεγχος της 

πραγματικότητας, η καταγραφή της μνήμης και των συμβάντων, η εκδήλωση της 

προσωπικότητας, η οργάνωση και εξέλιξη της σκέψης καθώς και η ίδια η ύπαρξή της 

(Κουρουπέτρογλου, Γ. & Λιάλιου, Σ. 2002:11, 16, 17).  

    Ένας άλλος ορισμός είναι ότι η γλώσσα είναι: παράγοντας πνευματικής και 

συναισθηματικής ανάπτυξης διότι μεταβάλλει και αυξάνει τη μάθηση και ενδυναμώνει τη 

μνήμη. Θεωρείται το μοναδικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό που διακρίνει τον άνθρωπο από 

όλους τους άλλους οργανισμούς. Είναι το πιο κοινωνικό στοιχείο του ατόμου και 

μεταδίδεται κυρίως με τη μίμηση. Όμως η γλώσσα βρίσκεται σε στενή σύνδεση με την όλη 

ψυχική εξέλιξη, βαδίζει παράλληλα προς την εξέλιξη του παιχνιδιού και του 

ιχνογραφήματος. Αποτελεί μία λειτουργία, είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός που για να 

τεθεί σε κίνηση απαιτεί ταυτόχρονα ένα ορισμένο βαθμό ωρίμανσης του νευρικού 

http://el.wikipedia.org/
http://el.wikipedia.org/
http://el.wikipedia.org/
http://el.wikipedia.org/
http://el.wikipedia.org/
http://el.wikipedia.org/
http://el.wikipedia.org/


 12 

συστήματος καθώς και ένα επίπεδο διανοητικής ανάπτυξης. Προϋποθέσεις της γλώσσας 

είναι η ανάγκη για έκφραση, η ύπαρξη ακουστικού προτύπου για μίμηση, η μιμητική 

ικανότητα και η ικανότητα κατανόησης συμβόλων (Νικολάου- Πανταζή, Δ. 1981: 80).  

 

    1.1 Θεωρίες για τη  γλωσσική κατάκτηση. 

 

    Οι θεωρίες σχετικά με την κατάκτηση της γλώσσας καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα 

φιλοσοφικών θέσεων, που στηρίζονται στην εμπειριοκρατία από τη μια και στον 

ορθολογισμό από την άλλη. Οι δύο αυτές απόψεις, οι οποίες αναφέρονται στη 

περιβαλλοντική θέση της μάθησης της γλώσσας και στην θέση περί του έμφυτου χαρακτήρα 

της γλώσσας, διαφέρουν στο ζήτημα αν η γλώσσα υπάρχει στο άτομο ως μια δημιουργική 

ψυχολογική διαδικασία ή αν κατακτάται από το παιδί με τη μάθηση.   

 

    I. Θεωρίες περί του έμφυτου χαρακτήρα της γλώσσας. 

   Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι: «η ανάπτυξη της γλώσσας πηγάζει από το ίδιο το άτομο». 

Είναι μια «έμφυτη διαδικασία, η οποία παραμένει ανεπηρέαστη από εξωτερικές δυνάμεις και 

άρα δεν μπορεί ούτε να επιταχυνθεί ούτε και να επιβραδυνθεί από την επέμβαση του 

περιβάλλοντος». Οι δύο υποκατηγορίες της θέσης περί του έμφυτου χαρακτήρα της γλώσσας 

περιλαμβάνουν: τις βιογλωσσολογικές θεωρίες, οι οποίες θεωρούν την ανάπτυξη της 

γλώσσας ως μια βιολογική διαδικασία και αποκλείουν σχεδόν κάθε παράγοντα επηρεασμού 

του περιβάλλοντος και τις γλωσσολογικές θεωρίες, οι οποίες υιοθετούν μια πιο μετριοπαθή 

θέση και αποδέχονται κάποια επέμβαση από το περιβάλλον στις διαδικασίες εκμάθησης της 

γλώσσας (Κουτσουβάνου, Ε. 1991:13). 

     Σύμφωνα με τον Osser (1975) με αναφορά στην Κουτσουβάνου (1991) υπάρχουν 

βιολογικές υποθέσεις, όπου η γλωσσική ανάπτυξη ακολουθεί μια παράλληλη πορεία με τη 

βιολογική ανάπτυξη του παιδιού καθώς η φυσιολογική ανάπτυξη συνεχίζεται, έτσι και η 

ανάπτυξη της γλώσσας προχωρεί βήμα βήμα. Οι βιογλωσσολόγοι υποστηρίζουν ότι ο 

αποκλειστικός χαρακτήρας της ανθρώπινης γλώσσας στηρίζεται στο γεγονός ότι οι 

βιολογικές ανεπάρκειες των ζώων, τα καθιστούν ανίκανα να μιλούν. O άνθρωπος όμως 

αντίθετα, από τη γέννηση του παρουσιάζει ειδικά συντονιστικά κέντρα για τις κινήσεις της 

ομιλίας, την αντίληψη ειδικευμένων χρονικών προτύπων, την εγκεφαλική ανάπτυξη, την 

ανοχή για παρατεταμένες προφορικές δραστηριότητες καθώς και άλλα βιολογικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία τον εξοπλίζουν με μία ικανότητα για τη γλώσσα. Η ανάπτυξη 

επομένως της γλώσσας εξαρτάται από αυτούς τους παράγοντες της φυσιολογικής ανάπτυξης 
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και η κατάκτησή της εξηγείται από τον «συγχρονισμό μεταξύ της επίτευξης κάθε γλωσσικού 

ορόσημου και της ανάπτυξης συγκεκριμένων κινητικών ικανοτήτων» . 

   Αντίθετα, σύμφωνα με τον McNeil (1970) με αναφορά στην Κουτσουβάνου (1991) οι 

γλωσσολογικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η γλώσσα αποτελεί έμφυτη ικανότητα του 

παιδιού. Αντιμετωπίζουν την κατάκτηση της γλώσσας όχι ως μια σύγχρονη αλληλεξάρτηση 

των διαδικασιών βιολογικής και γλωσσικής ανάπτυξης, αλλά ως το αποτέλεσμα έμφυτων 

γλωσσικών εννοιών που διαθέτει το παιδί και που συνθέτουν τις εισερχόμενες γλωσσικές 

πληροφορίες σε λογικά συστήματα κανόνων. Η έννοια της πρότασης είναι ο πυρήνας γύρω 

από τον οποίο σχηματίζονται όλα τα γλωσσικά στοιχεία του περιβάλλοντος, αυτή η 

υπάρχουσα δομή δίνει στο παιδί την ευκαιρία να αντιλαμβάνεται, να τακτοποιεί και να 

εξηγεί τις γλωσσικές πληροφορίες. 

     Ο Osser (1975) υποστηρίζει ότι: το παιδί από τη στιγμή της γέννησής του έχει την 

ικανότητα να επιλέγει τα κατάλληλα στοιχεία για τη γλώσσα που ακούει διότι διαθέτει μια 

αντίληψη γραμματικών δομών. Επομένως, στη διαδικασία ανάπτυξης της γλώσσας το 

γλωσσικό περιβάλλον αποτελεί παθητικό πρότυπο. Το παιδί διαδραματίζει ενεργητικό ρόλο 

καθώς είναι σε θέση να αποκλείσει τους λάθος κανόνες και να υιοθετήσει τα σωστά στοιχεία 

για τη γλώσσα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει. 

     Η Fox (1975) με αναφορά στην Κουτσουβάνου (1991) υπογραμμίζει ότι: η γλώσσα 

μεταδίδεται μέσω ενός προτύπου προγραμμάτων ενίσχυσης και με αυτόν τον τρόπο το ίδιο 

το παιδί σχηματίζει το δικό του μοναδικό γλωσσικό ρεπερτόριο. Επίσης, τονίζει ότι με τη 

βοήθεια του ενήλικα εμπλουτίζεται το γλωσσικό περιβάλλον και επεκτείνονται οι ιδέες του 

παιδιού εισάγοντας διάφορα γραμματικά στοιχεία όπως: λέξεις, έννοιες και ιδέες.  

     Στην απόκτηση της γλώσσας βοηθούν πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες μέσω 

μίμησης, εξάσκησης και καθοδήγησης. Με αυτόν τον τρόπο, σταδιακά με την συγκέντρωση 

λέξεων και φράσεων τα παιδιά μαθαίνουν την γλώσσα. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι 

γονείς και το περιβάλλον καθώς είναι αυτοί τους οποίους μιμείται το παιδί και αυτοί που το 

επιβραβεύουν σε κάθε προσπάθειά του. 

     Πολλοί είναι αυτοί που αμφισβητούν το γεγονός ότι η «μίμηση βοηθάει στην απόκτηση 

της γλώσσας», όμως:  

   α) Eπειδή τα παιδιά αναπτύσσουν τη γλώσσα σε μικρό διάστημα, είναι αδύνατο η μάθηση 

να εξαρτάται μόνο από εξωτερικούς παράγοντες.  

   β) Το περιεχόμενο των λέξεων είναι αδύνατον να μην παίζει  ρόλο.  

   γ) Στην ομιλία των παιδιών η παρουσία γραμματικών λαθών σε ανώμαλους τύπους λέξεων 

δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα μίμησης, διότι δεν ακούν λανθασμένα τις λέξεις.  
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   δ) Στις μικρές ηλικίες οι γονείς σπάνια διορθώνουν τα λάθη των παιδιών καθώς η 

επιλεκτική επιβράβευση δεν γίνεται σε βαθμό που η συμμετοχή τους να είναι καθοριστική.  

   Ο Chomsky (1950) υποστηρίζει ότι: «τα μικρά παιδιά έχουν επίγνωση των γραμμάτων και 

των συντακτικών δομών, διαθέτουν κάποιο έμφυτο μηχανισμό κατάκτησης της γλώσσας 

όπου περιλαμβάνονται οι δομές και οι κανόνες. Ο μηχανισμός αυτός ενεργοποιείται με 

οποιοδήποτε ερέθισμα. Ο άνθρωπος ακούγοντας συγκεκριμένες λέξεις και ήχους μορφοποιεί 

τη γλώσσα χρησιμοποιώντας τους κανόνες και παράγοντας φράσεις και έννοιες». 

     Υπάρχουν θεωρίες που επικεντρώνονται στο ρόλο των εννοιών και στο περιεχόμενο των 

λέξεων ως καθοριστικό παράγοντα ή στο ρόλο της δύναμης που προσφέρει η γλώσσα σε 

κάποιον να μπορεί να ρυθμίσει και να ελέγξει το περιβάλλον του (Κουρουπετρόγλου, Γ. & 

Λιάλιου, Σ. 2002:18-19). 

     Η ταχύτητα με την οποία τα μικρά παιδιά μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα,  χωρίς να 

έχουν εκπαιδευτεί αποτελεί θαύμα της φύσης καθώς και βιολογική βάση των μηχανισμών 

απόκτησης της γλώσσας (Chomsky 1968). Συγχρόνως, η ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας 

καθώς και η ικανότητα χρήσης των δομών της γλώσσας για έκφραση και ερμηνεία 

επηρεάζεται έντονα από τις εμπειρίες και το περιβάλλον των παιδιών (Hart & Risley 1995). 

Κατά την περίοδο της προσχολικής ηλικίας, οι αλληλεπιδράσεις με ενήλικες και γενικώς με 

άτομα που μιλούν καλά, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ικανότητας για 

επικοινωνία. 

    Στην ηλικία 2 ετών τα παιδιά διαθέτουν ένα λεξιλόγιο περίπου 50 λέξεων. Οι ενήλικες 

πρέπει να μπορούν να μαντεύουν πολλές φορές τι θέλουν να πουν τα παιδιά και να γεμίζουν 

τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που ταιριάζουν μ’ αυτά που τους λέει το παιδί. Από τα 3 

έως τα 5 χρόνια η γλωσσική ανάπτυξη φαίνεται να εκρήγνυται, μ’ έναν μέσο όρο αύξησης 

του λεξιλογίου 50 λέξεις το μήνα. Καθώς αυτή η δραματική αύξηση συνεχίζεται, το 

καθημερινό λεξιλόγιο των παιδιών φτάνει τις 8.000 με 14.000 λέξεις στην ηλικία των 6 ετών. 

Το μήκος των προτάσεων επίσης αυξάνεται κάθε χρόνο, καθώς και η χρήση αφηρημένων 

εννοιών. Η φλυαρία του παιδιού δύο χρονών, γίνεται τώρα πολύπλοκος λόγος. Τα μικρά 

παιδιά μιλάνε πολύ και συνέχεια. Ελκύονται από το ν’ ακούν να τους διαβάζουν ιστορίες. 

Τους αρέσει να μοιράζονται τα αγαπημένα βιβλία τους, να τα «διαβάζουν» και να 

αναδιηγούνται τις ιστορίες.  

    Σύμφωνα με τους  Sroufe Cooper & Dehart (1993) & Βowman (1994) με αναφορά στους  

Bredekamp, S. & Copple, C (1998) τα παιδιά στην ηλικία 3-5 ετών μαθαίνουν και 

χρησιμοποιούν ανάλογα με τις συνθήκες τα κατάλληλα λόγια π.χ. όπως όταν μιλούν στο 

τηλέφωνο, όταν βρίσκονται σε εστιατόριο και πρόκειται να παραγγείλουν, όταν πηγαίνουν 
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σε γενέθλια κλπ. H εξοικείωση με τις πράξεις και τη γλώσσα εκείνη που χρησιμοποιείται 

συμβατικά σε ορισμένες περιστάσεις ελευθερώνει τα παιδιά από το να εντείνουν την 

προσοχή τους για να ανταποκριθούν στις κοινωνικές απαιτήσεις της στιγμής και τους 

επιτρέπει να σπαταλούν περισσότερη ενέργεια στην εξάσκηση της γλώσσας. Με την γνώση 

του σωστού «σεναρίου» την συγκεκριμένη στιγμή διευκολύνεται σημαντικά η επικοινωνία 

του παιδιού. Για αυτό όταν ένα παιδί δεν έχει εξασκηθεί στη χρήση τέτοιων λόγων ή το 

κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον του είναι διαφορετικό  δυσκολεύεται στην επικοινωνία. 

    Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου δεν παίζει αποκλειστικά σημαντικό ρόλο στην 

κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά τους παρέχει και τα κατάλληλα εργαλεία για την 

νοητική αναπαράσταση ή «προφορική διαμεσολάβηση» (Vygotsky) δηλαδή την ικανότητα 

κατονομασίας πραγμάτων και διαδικασιών η οποία είναι αναγκαία για την ανάπτυξη 

εννοιών, τη γενίκευση καθώς και τη σκέψη. Η αυξημένη ικανότητα των νηπίων να 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να σκέφτονται και να εκφράζονται αποτελεί βασικό μέρος της 

ανάπτυξης αυτή την περίοδο και επιτρέπει στα παιδιά να λύνουν κάποια προβλήματα, χωρίς 

να επαφίενται μόνο στη λύση της δοκιμής και του λάθους (ένα παιδί χτίζει τον πύργο του με 

τα τουβλάκια μακριά από την πόρτα, διότι γνωρίζει ότι η πόρτα μπορεί ν’ ανοίξει).  

    Μια άλλη ένδειξη της ικανότητας είναι η χρήση του εγωκεντρικού λόγου: «η τάση των 

νηπίων να σκέφτονται δυνατά ή να ελέγχουν τις πράξεις τους με το να μιλάνε στον εαυτό 

τους». 

   Ο Vygotsky (1978) έδειξε τη χρησιμότητα αυτού του τύπου ομιλίας των παιδιών, στην 

επίλυση προβλημάτων και σε περιπτώσεις που έπρεπε να ανταπεξέλθουν σε καταστάσεις 

άγχους και απογοήτευσης. Επίσης, παρατήρησε τις αναπτυξιακές αλλαγές που συντελούνται 

στα παιδιά από τον τρόπο που χρησιμοποιείται αυτός ο λόγος. Στα μικρότερα παιδιά ο 

εγωκεντρικός λόγος καθορίζει την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας. Με την πάροδο της 

ηλικίας, τα παιδιά χρησιμοποιούν αυτό το είδος του λόγου κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας. Τέλος, όσο μεγαλώνει το παιδί, χρησιμοποιεί τον εγωκεντρικό λόγο στην 

αρχή των πράξεων του, για να σχεδιάσει  και να καθοδηγήσει τις πράξεις του.  

   Σύμφωνα με τους Kagan Moore & Bredekamp (1995) με αναφορά στους  Bredekamp, S. & 

Copple, C. (1998) καθώς παρατηρούμε και μιλούμε με 3χρονα, 4χρονα και 5χρονα παιδιά, 

μένουμε έκπληκτοι από την ποικιλία και την πολυπλοκότητα της γλωσσικής τους ανάπτυξης. 

    Τα παιδιά διαφέρουν ως προς τις γλωσσικές μορφές και φόρμες που έχουν κατακτήσει, 

καθώς και στο ρυθμό κατάκτησης τους. Υπάρχουν σημαντικές ατομικές διαφορές, ακόμη και 

σε παιδιά που προέρχονται από παρόμοιο κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο. Φυσικά η 
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πρωταρχική λειτουργία της γλώσσας είναι  να  ανταποκριθεί στους επικοινωνιακούς στόχους 

του ατόμου και της κοινωνίας. 

 

1.2   Στάδια γλωσσικής ανάπτυξης. 

      

    Είναι ξεκάθαρο ότι η μάθηση και η ανάπτυξη της γλώσσας διαρκούν πολλά χρόνια και η 

επιτυχής κατάληξή τους εξαρτάται από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Σε όλες 

τις περιπτώσεις η πορεία μάθησης της γλώσσας είναι σταδιακή, αυτό που παραμένει σταθερό 

είναι η σειρά που κατακτώνται οι διάφορες φάσεις της γλωσσικής ανάπτυξης, ενώ αυτό που 

αλλάζει από παιδί σε παιδί είναι η ακριβής ηλικία που το παιδί αποκτά τα στάδια γλωσσικής 

ανάπτυξης (Πόρποδας, Κ. 1996).  

     Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλες οι μελέτες που ασχολούνται με τη γλωσσική 

ανάπτυξη επισημαίνουν ότι τα κορίτσια υπερέχουν σε σχέση με τα αγόρια σε όλες τις 

γλωσσικές δεξιότητες. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η υπεροχή των κοριτσιών όχι μόνο 

εμφανίζεται νωρίς, αλλά συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης (Πόρποδας, K. 

1996:92).  

    Σύμφωνα με τον Πόρποδα (1996) με αναφορά στην Τζουριάδου (1994)  η μελέτη της 

μάθησης και της ανάπτυξης ήταν ενδιαφέρον αντικείμενο τόσο για τους γλωσσολόγους όσο 

και για τους ψυχολόγους. Εδώ παρουσιάζεται η ανάπτυξη της γλώσσας από την γέννηση 

μέχρι το 5ο - 6ο έτος ζωής του παιδιού, τα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης καλύπτοντας 

τους βασικούς τομείς: φωνολογικό, συντακτικό σημασιολογικό και  πραγματολογικό.  

     Πιο συγκεκριμένα, το φωνολογικό αναφέρεται «στα φωνήματα που αποτελούν βασικές 

μονάδες της ομιλίας καθώς και στους κανόνες που συνδυάζονται για να συγκροτήσουν τις 

λέξεις». Το συντακτικό αναφέρεται «στους κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τη σειρά, τον 

συνδυασμό καθώς και τη λειτουργία των λέξεων στις προτάσεις». Το σημασιολογικό 

αναφέρεται «στο περιεχόμενο των εννοιών, των λέξεων και των προτάσεων». Τέλος, το 

πραγματολογικό αναφέρεται «στους κανόνες χρήσης της γλώσσας στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας» (Βοσνιάδου 1995: 18).  

     Τη δομή της γλώσσας απαρτίζουν οι τρείς πρώτοι τομείς (φωνολογικό, συντακτικό και 

σημασιολογικό) και όταν τους κατέχει το παιδί κατέχει την γλώσσα. Η γνώση της γλώσσας 

ορίζεται ως γλωσσική ικανότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το γλωσσικά ικανό άτομο να 

είναι σε θέση να καταλαβαίνει και να παράγει οποιαδήποτε πρόταση καθώς και να διακρίνει 

τη γραμματικά σωστή από τη λαθεμένη πρόταση. Η γλώσσα ανάλογα με τον τρόπο που 

χρησιμοποιείται προσδιορίζει το λειτουργικό στοιχείο γνωστό και ως «γλωσσική πλήρωση».  
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    Στη διάρκεια της πρώτης περιόδου, το παιδί παράγει ήχους οι οποίοι με την πάροδο των 

μηνών ενώ δεν διαφοροποιούνται παρόλα αυτά δεν αποτελούν φωνολογικά σύνολα δηλαδή 

λέξεις. Προς το τέλος του 11ου – 12ου μήνα το παιδί παράγει την πρώτη του λέξη. 

    Οι πιο σημαντικές διαφορές της φωνολογικής ανάπτυξης είναι:  

  α) Από (0-3 μηνών) οι «πρώτες άναρθρες φωνές».   

  β) Από (4-5 μηνών) το «βάβισμα». 

 γ)  Από (8 μηνών) τα «δύσκολα φωνολογικά σύνολα». 

δ)  Από το τέλος του πρώτου έτους οι «λέξεις». 

    Στο τέλος του πρώτου έτους η γλώσσα αρχίζει να παρουσιάζει μία «συντακτική δομή», 

οπότε το παιδί αρχίζει να χρησιμοποιεί λέξεις στην ομιλία του. Αρχίζει δηλαδή μία 

ενδιαφέρουσα περίοδος ανάπτυξης του συντακτικού στοιχείου της γλώσσας, που 

ολοκληρώνεται γύρω στα  4-5 χρόνια.  

   Η πορεία συντακτικής ανάπτυξης είναι η ακόλουθη: 

  «Η πρώτη περίοδος συντακτικής ανάπτυξης είναι από (0-3χρ) και η δεύτερη περίοδος (3-5 ή 

6 χρ.)». Τέλος, έχουμε τη «σημασιολογική ανάπτυξη, που ολοκληρώνεται γύρω στα 8 χρόνια 

της ηλικίας του παιδιού».  

     Η σημασιολογική ανάπτυξη εμφανίζεται παράλληλα με τη συντακτική, όμως σε σύγκριση 

με την δεύτερη απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωσή της.          

     Η ανάπτυξη σημασιολογικού συστήματος περιλαμβάνει την ανάπτυξη πολλών επιμέρους 

τομέων, οι κυριότεροι είναι:  

    1) «Ο εμπλουτισμός και η ανάπτυξη λεξιλογίου του παιδιού». 

    2) «Η εκμάθηση της έννοιας που ταιριάζει σε κάθε λέξη». 

    3) «Η απόκτηση της γνώσης που βοηθά στη συσχέτιση εννοιών των λέξεων». 

    4) «Η μάθηση σύνθετης διαδικασίας που καθορίζει στην πρόταση τη δομή των 

         εννοιών των λέξεων». 

     Σύμφωνα με τους Browne (1996), Πήττα (1998) & Τζουριάδου (1994) με αναφορά στον 

Πόρποδα (1984) τα παιδιά από την στιγμή της γέννησής τους μαθαίνουν την γλώσσα του 

περιβάλλοντος όπου ζουν. Ιδιαίτερα, κατά τη βρεφική και νηπιακή ηλικία η γλωσσική 

ανάπτυξη ακολουθεί  μια εξελικτική πορεία. Κατά τους δύο πρώτους μήνες τα βρέφη 

εκφράζουν τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους γελώντας και κλαίγοντας, αργότερα 

χρησιμοποιούν ήχους, ψελλίσματα ή βαβίσματα. Αυτοί οι ήχοι δεν έχουν περιεχόμενο και 

είναι προκαθορισμένοι. Στην ηλικία των έξι μηνών οι ήχοι αυτοί αποκτούν σημασία και τα 

νήπια αρχίζουν να επιλέγουν εκείνους που προκαλούν θετική αντίδραση στα οικεία τους 

πρόσωπα (όπως μα, μα, μα). Σιγά σιγά εξελίσσουν τα βαβίσματα σε λέξεις που ακούν 
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καθημερινά (όπως μαμά, μπαμπά). Αυτές οι λέξεις των παιδιών ακούγονται στο τέλος του 

πρώτου έτους. 

    Σύμφωνα με τους Κακαβούλη (1993) & Glanzer (1989) με αναφορά στην Κατή (1992) 

ραγδαία εξέλιξη εμφανίζει η γλώσσα των παιδιών κατά το δεύτερο έτος της ηλικίας τους. 

Ειδικότερα, τα παιδιά είναι σε θέση να συνδυάζουν 2 ή 3 λέξεις με σκοπό να δημιουργήσουν 

μικρές σύντομες φράσεις (τον τηλεγραφικό λόγο). Τα παιδιά δηλαδή χρησιμοποιούν στον 

λόγο τους κυρίως ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα και καταφέρνουν να εκφράζουν σημαντικά 

νοήματα με τους διάφορους συνδυασμούς που κάνουν στο γνώριμο λεξιλόγιό τους. 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε δηλαδή μέσα από έρευνες ότι στο τέταρτο έτος ο λόγος των 

παιδιών εμφανίζεται πιο σύνθετος  διότι χρησιμοποιούν στις προτάσεις τους και άλλα μέρη 

του λογου π.χ. αντωνυμίες, προθέσεις ή συνδέσμους, μπορεί να κάνουν γραμματικά λάθη 

μέσα από τα οποία κατανοούμε την μη ολοκληρωμένη αλλά υπαρκτή γλωσσική γνώση των 

παιδιών.  

   Κατά το πέμπτο έτος της ηλικίας τους διαπιστώνουμε σύμφωνα με τον Πόρποδα (1984) & 

Browne (1996) με αναφορά στην Τάφα (2001) ότι οι προτάσεις των παιδιών είναι 

συντακτικά και γραμματικά σωστές και ο αριθμός των λέξεων που χρησιμοποιούν για να 

εκφραστούν στον προφορικό τους λόγο είναι περίπου 2.500 λέξεις. Σταδιακά καθώς το παιδί 

εξοικειώνεται όλο και περισσότερο με τον προφορικό λόγο, η επιλογή των λέξεων 

βελτιώνεται σημαντικά, τόσο ώστε δεν διαφέρει από τον λόγο των ενηλίκων.  

    Η Τζουριάδου (1994) καθώς και οι Tunmer & Herriman (1984) με αναφορά στην Τάφα 

(2001) υποστήριξαν ότι στο τέλος της προσχολικής ηλικίας τα παιδιά έχουν εμπεδώσει τους 

περισσότερους κανόνες που απαρτίζουν τα τέσσερα βασικά στοιχεία της μητρικής τους 

γλώσσας και είναι σε θέση να τους εφαρμόσουν στον προφορικό τους λόγο. Με αυτόν τον 

τρόπο η γλωσσική ανάπτυξη αυξάνεται και τα παιδιά συνειδητοποιούν ολοκληρωτικά την 

γλώσσα τους και μπορούν να εφαρμόσουν τους κανόνες της. Τα παιδιά ενημερώνονται 

σχετικά με την δομή και την λειτουργία της γλώσσας  και την χρησιμοποιούν ως τρόπο 

σκέψης. Με απλά λόγια, η ικανότητα του ίδιου του παιδιού να σκέφτεται και συγχρόνως να 

ελέγχει τη δομή του προφορικού του λόγου καθώς και να χρησιμοποιεί την γλώσσα σαν 

φορέα συλλογισμών, να εστιάζει στον γλωσσικό τύπο και όχι στο νόημα της λέξης είναι η 

«μεταγλωσσική ενημερότητα». 

   Στην ηλικία των δύο ετών η γλώσσα των παιδιών παρουσιάζει μία μεγάλη πορεία η οποία 

διέρχεται από πολλές φάσεις για αρκετά χρόνια και είναι τότε που ξεκινάει η ουσιαστική 

γλωσσική έκφραση του παιδιού. Η περίοδος εξέλιξης της γλώσσας διαρκεί από τα 2 έως τα 5 

έτη. Το νήπιο χωρίς πίεση και μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα με 
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φυσικό τρόπο. Η ανάπτυξη της γλώσσας συνεχίζεται και στα επόμενα χρόνια με αποτέλεσμα 

μέσα από τον διαρκή εμπλουτισμό της να γίνεται πιο ολοκληρωμένη. Η απόκτηση λέξεων 

από το παιδί γίνεται σταδιακά και προοδευτικά ανάλογα με τον βαθμό εξάσκησης των 

οργάνων της γλώσσας του. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι με την λήξη του δευτέρου έτους το 

λεξιλόγιο των παιδιών περιλαμβάνει περίπου 400 - 700 λέξεις σύμφωνα και με τα 

ερεθίσματα που παρέχει το οικογενειακό περιβάλλον. Μέγιστη ταχύτητα απόκτησης νέων 

λέξεων παρατηρείται στις αρχές του 3ου έτους. Παρόλο που από το 2ο έτος το παιδί περνά 

στην κύρια γλωσσική περίοδο, οι περισσότερες από τις λέξεις που χρησιμοποιεί είναι ξένες 

στη γλώσσα των ενηλίκων. Αυτό οφείλεται στο ότι το παιδί έχει την τάση να δημιουργεί νέες 

λέξεις χρησιμοποιώντας φθόγγους που στην αρχή πρόφερε τυχαία (μαμά). Μερικές από τις 

λέξεις των παιδιών μεταπήδησαν στην γλώσσα των ενηλίκων (π.χ. μητέρα, μαμά κλπ.). 

Παράλληλα το παιδί δημιουργεί και νέες λέξεις, με βάση τη σχέση προφοράς και σημασίας 

π.χ. τζιζ = φωτιά, μπε = πρόβατο. Οι λέξεις αποτελούν φυσικά σύμβολα των πραγμάτων. 

Ακόμα πολλές λέξεις του πρώτου παιδικού λεξιλογίου προέρχονται από την απομίμηση της 

γλώσσας των ενηλίκων αφού υποστούν μεγάλες ή μικρές τροποποιήσεις. Πολλές από τις 

λέξεις του παιδιού παραμορφώνονται. Έτσι, παραλείπονται γράμματα, μεταβάλλεται η 

προφορά ορισμένων φθόγγων, ορισμένα σύμφωνα αντικαθίστανται από άλλα, παραλείπονται 

συλλαβές με αποτέλεσμα η εξωτερική μορφή της παιδικής γλώσσας να διαφέρει από αυτή 

των ενηλίκων. Η παιδική ομιλία υποχωρεί και αντικαθίσταται από την μητρική γλώσσα. 

Αρχικά, μία λέξη παιδικού λεξιλογίου ισοδυναμεί με μία πρόταση ή ολόκληρη περίοδο, ενώ, 

οι πρώτες γλωσσικές εκφράσεις αναφέρονται σε συναισθήματα και επιθυμίες του παιδιού 

και λιγότερο στην ονοματολογία πραγμάτων (συναισθηματική περίοδος). Από τη 

συναισθηματική περίοδο το παιδί μεταβαίνει στην αντικειμενική περίοδο (διανοητική). Οι 

λέξεις αποκτούν αντικειμενικό χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν 

πράγματα, γεγονότα, ιδέες, σχέσεις. Το παιδί συχνά με μία λέξη ονομάζει πολλά αντικείμενα 

π.χ. με τη λέξη μπαμπάς ονομάζεται ο πατέρας, ο θείος, ο παππούς. Αργότερα το παιδί 

αποκτά συναίσθηση ότι κάθε πράγμα έχει την ιδιαίτερη σημασία του, γεγονός που 

εξωτερικεύεται με την ακατάσχετη τάση του παιδιού να ρωτά για την ονομασία  κάθε 

αντικειμένου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτατη αύξηση του γλωσσικού θησαυρού. 

Μπορούμε λοιπόν να παρατηρήσουμε ότι οι λέξεις που εμφανίζονται στα αρχικά στάδια της 

γλώσσας είναι λέξεις που δεν κλείνονται π.χ. ουσιαστικά εμφανίζονται στην ονομαστική 

ενικού, επίθετα στο θετικό βαθμό και ρήματα στο παρόν. Επίσης, τα μέρη του λόγου δεν 

διακρίνονται (προγραμματισμένη γλωσσική περίοδος). Τα μέρη του λόγου μπορεί να 

εμφανιστούν με την εξής σειρά: 
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   Μετά την χρήση των εκφράσεων με επιφωνήματα εμφανίζονται τα ουσιαστικά (1-1,5 

ετών) στην συνέχεια τα ρήματα και στο δεύτερο έτος τα επίθετα, τα επιρρήματα, οι 

αντωνυμίες, οι προθέσεις και τα αριθμητικά. Στην ηλικία των 2 ετών το λεξιλόγιο του 

παιδιού αποτελείται από 63% ουσιαστικά, από 23% ρήματα και από 14% λέξεις άλλων 

μερών του λόγου. Από 3 ετών τα παιδιά χρησιμοποιούν στον λόγο τους λέξεις που 

κλείνονται και αρχίζουν να εμφανίζονται οι αριθμοί, οι πτώσεις, οι χρόνοι, οι συζυγίες και οι 

βαθμοί σύγκρισης.   

    Από συντακτική άποψη η πρόταση και όχι η λέξη αποτελεί ουσιαστικά την αρχική μονάδα 

της γλώσσας. 1,5 χρονών τα παιδιά είναι σε θέση να χρησιμοποιούν λέξεις για να 

σχηματίσουν σύντομες φράσεις (μονολεκτική περίοδος). Αργότερα, οι λέξεις ενώνονται και 

δημιουργούν προτάσεις με θετικό περιεχόμενο (λήξη δευτέρου έτους). Στην ηλικία των 3 

χρονών σχηματίζουν προτάσεις με πολλές λέξεις και κάνουν την εμφάνισή τους οι 

ερωτηματικές και οι αρνητικές προτάσεις. 

    Σύμφωνα με τον Πόρποδα (1996) με αναφορά στην Αλαμάνη (2002) επισημαίνουμε ότι η 

εξέλιξη της γλώσσας συγχρονίζεται με την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών.  

    Στη δημιουργία και στην ανάπτυξη της γλώσσας διαδραματίζουν ενεργό ρόλο διάφοροι 

εξωτερικοί παράγοντες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η γλώσσα να αποτελεί προϊόν 

συνεργασίας των γλωσσικών προδιαθέσεων του παιδιού καθώς και της επίδρασης του 

περιβάλλοντος. Στην ηλικία των 5 ετών το ίδιο το παιδί έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να 

ξεπεράσει τις βασικές δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την εξέλιξη της γλώσσας χωρίς 

όμως αυτή να έχει ολοκληρωθεί (Νικολάου- Πανταζή, Δ. 1981:80-84).  

 

Πίνακας 1 : Στάδια γλωσσικής ανάπτυξης. 

 

Ηλικία.  Περιγραφή Σταδίων Εξέλιξης. 

0-3 μηνών. Γέλιο, κλάμα, παραγωγή ανάμικτων ήχων 

(φωνήεντα, ήχοι ευχαρίστησης) και 

αντίδραση σε ήχους (στροφή κεφαλής προς 

την πηγή του ήχου).  

3-6 μηνών. Έκφραση αναγκών μέσω του κλάματος, 

επανάληψη ίδιου ήχου, ποικιλία φωνής 

(ηχηρότητα και τόνος) και χρήση 

χειρονομιών για δείξη αυτού που θέλει. 

6-9 μηνών. Κατανόηση απλών οδηγιών, προφορά και 
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χρήση λέξεων «μαμά, μπαμπά», 

ανταπόκριση στο άκουσμα του ονόματός 

του, κατανόηση όρων ναι/όχι, αντίδραση σε 

ήχους (στροφή κεφαλής για εντοπισμό της 

πηγής του ήχου), παραγωγή ήχων που 

μοιάζουν με λέξεις και μίμηση ήχων 

περιβάλλοντος. 

9-12 μηνών. Χρήση κινήσεων για έκφραση π.χ «γεια και 

παλαμάκια»,  πρώτες λέξεις, βάβισμα, έντονα 

στοιχεία προσωδίας και επιτονισμού, ακούει 

όταν του μιλάνε, μετατροπή βαβίσματος σε 

ομιλία, εκφραστικό λεξιλόγιο (1-3 λέξεις), 

χρήση ουσιαστικών και κατανόηση εντολών.  

1-2 ετών. Ονομασία οικείων αντικειμένων και 

προσώπων, προφορά του ονόματος του, 

σχηματισμός προτάσεων(με ουσιαστικά και 

ρήματα) και ερωτήσεων με χρήση 2-3 

λέξεων, κατανόηση σύνθετων οδηγιών, 

χρήση χειρονομιών και φώνησης, παραγωγή 

κάποιων συμφώνων, ηχολαλία, ομιλία 

σχεδόν ακατάληπτη, χρήση προσωπικών 

αντωνυμιών (εγώ, εσύ, αυτός), αντιληπτικό 

λεξιλόγιο (πάνω από 300 λέξεις) και 

εκφραστικό λεξιλόγιο (50-100 λέξεις ή 

παραπάνω),   

2-3 ετών. Σχηματισμός προτάσεων 4-5 λέξεων, χρήση 

και απάντηση ερωτήσεων (τι, που και γιατί), 

χρήση προθέσεων (τουαλέτα), κατανόηση 

ερωτήσεων, οδηγιών και απλών ιστοριών, 

αναγνώριση μερών του σώματος, δημιουργία 

αρνητικών προτάσεων, χρήση περίπου 300 

λέξεων, συμμετοχή σε τραγούδια με κίνηση, 

μοναχική συνομιλία ή με τα παιχνίδια του, 

ομιλία κατανοητή από ξένους, κατανόηση 

εννοιών «όλα και πολλά», ζήτηση 

αντικειμένων με το όνομά τους, αντιληπτικό 
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λεξιλόγιο (500-900 λέξεων), εκφραστικό 

λεξιλόγιο (50-250 λέξεις), δυνατή ομιλία, 

γραμματικά και συντακτικά λάθη και 

παράλειψη ή αντικατάσταση φωνημάτων 

κατά την ομιλία. 

3-4 ετών. Αναγνώριση βασικών χρωμάτων, κατανόηση 

αντίθετων και χρονικών εννοιών (πάνω-κάτω 

και μέρα- νύχτα), χρήση ολοκληρωμένων 

προτάσεων (4-6 λέξεων), η ομιλία του 

παιδιού πλησιάζει των ενηλίκων στον τομέα 

της γραμματικής και του συντακτικού, 

διήγηση μέρους ιστορίας και μεταφορά 

ιδέας, εκτέλεση σύνθετων εντολών, έκφραση 

συναισθημάτων, αντιληπτικό λεξιλόγιο 

(1200-2000 λέξεις) και εκφραστικό λεξιλόγιο 

(800-1500 λέξεις), καταληπτότητα ομιλίας 

(80%), βελτίωση συντακτικών και 

γραμματικών λαθών, ψίθυρος, σωστή χρήση 

(αντωνυμιών, χρόνων ρημάτων και 

πληθυντικού αριθμού), αντίληψη εννοιών 

(παρελθόν και μέλλον) και συμμετοχή σε 

συζήτηση. 

4-5 ετών. Αναγνώριση βασικών σχημάτων, χρήση 

ερωτήσεων (ποιος και γιατί), χρήση 

σύνθετων προτάσεων, σωστή προφορά όλων 

των συμφώνων εκτός (από λ/ρ/σ), ομιλία 

χωρίς συντακτικά και γραμματικά λάθη, 

μέτρηση ως το 5 και αναμονή της σειράς του. 

5-6 ετών. Καθαρή προφορά συμφώνων και 

συμπλεγμάτων τους, γνώση βασικών 

αντίθετων εννοιών, αναπαραγωγή 

ιστορίας με βασική πλοκή, κατανόηση 

εννοιών («όμοιο/ διαφορετικό» χτες, 

σήμερα και αύριο), χρήση σύνθετων 

προτάσεων, χρήση ερωτήσεων για 
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συλλογή πληροφοριών, δημιουργία 

ιστορίας με αρχή, μέση και τέλος, 

επικοινωνία με ενήλικες, αντικατάσταση 

ελάχιστων φωνημάτων, χρήση κλίσεων 

και χρόνων ρημάτων (αόριστος, 

μέλλοντας), ονομασία μερών εβδομάδας, 

εκτέλεση εντολών (3 μέρη), συμμετοχή 

σε ομαδικά παιχνίδια και ακολουθία 

οδηγιών, αυτοματοποιημένη μέτρηση (ως 

το 30), συμμετοχή σε διάλογο, συνεχή 

αύξηση λεξιλογίου, κατανόηση (περίπου 

12.000 λέξεων), ονομασία 3 σχημάτων, 

γνώση και ονομασία 6 χρωμάτων.  

7-11 ετών. Απόκτηση λογικής σκέψης, διαφορετική 

έκφραση γραπτού-προφορικού λόγου, 

ανάπτυξη πραγματολογικών δεξιοτήτων 

προσαρμόζοντας την ομιλία του βάση της 

σχέσης του με τον ενήλικα, την ηλικία 

και τις γνώσεις του συνομιλητή του. 

 

(www.ikidcenters.com/στάδια-ανάπτυξης-λόγου-και-ομιλίας/). 

(https://anaptyksi.blogspot.com/2012/06/blog-post_25.html). 

(https://elogotherapeia.wordpress.com/tag/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B

9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-2/). 

 

1.3  Ανάπτυξη λεξιλογίου. 

 

    Το λεξιλόγιο είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της γλώσσας και της γλωσσικής 

διδασκαλίας, καθώς η συνεισφορά του στη γλωσσική επικοινωνία είναι θεμελιώδης και 

εντάσσεται στο ευρύτερο σημασιολογικό επίπεδο της γλώσσας.  

    Σύμφωνα με τον Μότσιο (1994) με αναφορά στον Οικονομίδη (2002) με τον όρο λεξιλόγιο 

(vocabulary) δηλώνεται: συνήθως «το σύνολο των λέξεων που διαθέτει ένα άτομο, μια 

file:///C:/Users/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(www.ikidcenters.com/στάδια-ανάπτυξης-λόγου-και-ομιλίας/)
https://anaptyksi.blogspot.com/2012/06/blog-post_25.html
(https:/elogotherapeia.wordpress.com/tag/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-2/).
(https:/elogotherapeia.wordpress.com/tag/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-2/).
(https:/elogotherapeia.wordpress.com/tag/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-2/).
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(επιστημονική, επαγγελματική, κοινωνική) ομάδα ατόμων ή όλα τα μέλη μιας γλωσσικής 

κοινότητας για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών τους».  

    Σύμφωνα με τον Marcellesi (1989) με αναφορά στον Οικονομίδη (2002) ως συνώνυμος 

όρος με το «λεξιλόγιο» χρησιμοποιείται ο όρος «λεξικό (lexicon)».  

   Το λεξικό έχει ευρύτερη έννοια από εκείνη του λεξιλογίου. Το λεξικό είναι: «η ολότητα 

του λεξιλογίου μιας γλώσσας, το σύνολο των μονάδων κυρίως των λέξεων που διαθέτει 

ολόκληρη η γλωσσική κοινότητα για να επικοινωνήσει μέσω της γλώσσας, ένα δυνητικό 

σύνολο που επεκτείνεται σε όλες τις διαθέσιμες λέξεις μιας γλώσσας» ενώ το λεξιλόγιο είναι: 

«το σύνολο των όρων που χρησιμοποιεί ένα άτομο σε μια δεδομένη περίσταση, ένα σύνολο 

λέξεων που πραγματώνεται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο».  

    Έτσι, αναφερόμαστε στο λεξιλόγιο ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων εννοώντας «το 

σύνολο των λέξεων που κατανοεί ή και χρησιμοποιεί», και στο λεξικό μιας γλώσσας 

εννοώντας «το σύνολο των λεξικών μονάδων που διαθέτει για να επιλέγουν και να 

επικοινωνούν οι ομιλητές της».  

    Το λεξιλόγιο, περισσότερο από όλους τους άλλους τομείς της γλωσσικής δομής 

(φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη), έχει άμεση σχέση με την εξωγλωσσική πραγματικότητα, 

αφού αποτελεί γλωσσική αναπαράσταση του κόσμου, των γνώσεων και των εμπειριών του 

ανθρώπινου γένους. 

 

    Τύποι λεξιλογίου.  

    Το λεξιλόγιο διακρίνεται σε δύο επιμέρους τύπους, ανάλογα με τη χρήση του.  Αυτοί είναι 

το παραγωγικό και το δεκτικό λεξιλόγιο.  

 

       Παραγωγικό λεξιλόγιο.  

    Σύμφωνα με τους Hartmann & James (1998), Δημητρίου (1983), Crystal (1993) & Nation 

(2001) με αναφορά στον Οικονομίδη (2002) παραγωγικό λεξιλόγιο (productive vocabulary) ή 

ενεργητικό λεξιλόγιο (active vocabulary) είναι: «το σύνολο των λέξεων που χρησιμοποιεί ο 

χρήστης μιας γλώσσας, για να κωδικοποιεί τα μηνύματα που εκπέμπει στην προφορική ή 

γραπτή επικοινωνία του με τα άλλα μέλη της γλωσσικής κοινότητας». 

    Σύμφωνα με τον Deighton (1971:461) με αναφορά στον Οικονομίδη (2002) διακρίνουμε 

τους εξής τύπους λεξιλογίου: 

     α) Προφορικό λεξιλόγιο (oral vocabulary) είναι: «το σύνολο των λέξεων που 

χρησιμοποιεί το άτομο στον προφορικό του λόγο».Το λεξιλόγιο αυτό δεν αποτελείται από 
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σταθερό αριθμό λέξεων, ούτε από συγκεκριμένες λέξεις, επειδή επηρεάζεται πολύ από 

εξωγλωσσικούς παράγοντες της προφορικής επικοινωνίας. 

   β) Γραπτό λεξιλόγιο (writing vocabulary) είναι: «οι λέξεις που χρησιμοποιεί το άτομο στο 

γραπτό λόγο». Επειδή το ίδιο άτομο στη γραπτή επικοινωνία, ως συγγραφέας, έχει 

μεγαλύτερη άνεση χρόνου από ό,τι στην προφορική επικοινωνία ως ομιλητής, είναι δυνατόν 

να λαμβάνει καλύτερα υπόψη του τις εξωγλωσσικές συνθήκες της επικοινωνίας, να 

προσαρμόζει καλύτερα σε αυτές το λεξιλόγιό του, με αποτέλεσμα το λεξιλόγιο του γραπτού 

λόγου να φαίνεται πλουσιότερο από αυτό του προφορικού του λόγου. 

    Δεκτικό λεξιλόγιο. 

    Σύμφωνα με τους Hartman, James (1998) & Crystal (1993) με αναφορά στον Οικονομίδη 

(2002) δεκτικό λεξιλόγιο (receptive vocabulary) ή παθητικό λεξιλόγιο (passive vocabulary) 

είναι: «το σύνολο των λέξεων που κατανοεί το άτομο, όταν αυτές χρησιμοποιούνται 

προφορικά ή γραπτά από άλλους». 

     Σύμφωνα με τους Eells (1978), Zimmerman, Steiner, Pott, Boucher & Lewis (1997) με 

αναφορά στον Οικονομίδη (2002) ένα μέρος από το σύνολο των λέξεων που κατανοεί και 

εφαρμόζει στο λόγο του ένα άτομο είναι λέξεις που αποτελούν το παραγωγικό ή ενεργητικό 

λεξιλόγιο. Κατά τον Corson (1995) ο οποίος διακρίνει το λεξιλόγιο σε παθητικό και 

ενεργητικό σύμφωνα με τη χρήση και όχι σύμφωνα με το βαθμό γνώσης των λέξεων, το 

παθητικό λεξιλόγιο περιλαμβάνει τέσσερις τύπους λεξιλογίων: το ενεργητικό λεξιλόγιο, 

λέξεις τις οποίες το άτομο δεν γνωρίζει πλήρως, λέξεις χαμηλής συχνότητας, οι οποίες δεν 

είναι άμεσα διαθέσιμες προς χρήση και λέξεις τις οποίες αποφεύγει να χρησιμοποιήσει. Έτσι, 

αρκετές λέξεις του παθητικού λεξιλογίου μπορεί να είναι πολύ γνωστές, αλλά να μη 

χρησιμοποιούνται ποτέ και επομένως, να μην εντάσσονται στο ενεργητικό λεξιλόγιο. 

     Όπως είναι φανερό, σύμφωνα με τον Templin (1957) με αναφορά στον Οικονομίδη 

(2002) στο δεκτικό λεξιλόγιο του ατόμου εντάσσεται το ενεργητικό λεξιλόγιο, το οποίο είναι 

κατά πολύ μικρότερό του, αλλά και λέξεις, τις οποίες το άτομο δεν έχει κατακτήσει πλήρως, 

δηλαδή σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τις χρησιμοποιεί στο λόγο του. 

      Επομένως, σύμφωνα με τον Nation (2001) το δεκτικό λεξιλόγιο είναι μεγαλύτερο από το 

παραγωγικό λεξιλόγιο του ατόμου, καθώς η παραγωγή ενός λεξικού τύπου απαιτεί 

μεγαλύτερη γνώση από ό,τι η κατανόησή του, καθώς στην καθημερινή γλωσσική 

επικοινωνία εξασκείται περισσότερο η δεκτική – προσληπτική χρήση της γλώσσας παρά η 

παραγωγική: περισσότερες είναι οι περιπτώσεις, στις οποίες λειτουργούμε ως δέκτες 

γλωσσικών μηνυμάτων, από εκείνες, στις οποίες λειτουργούμε ως πομποί. 
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     Σύμφωνα με τους Deighton (1971:462) & Smith (1941:317-318) με αναφορά στον 

Οικονομίδη (2002) διακρίνουμε  τους εξής τύπους δεκτικού λεξιλογίου: 

    α) Ακουστικό (listening vocabulary) είναι: το σύνολο των λέξεων που κατανοεί το άτομο, 

όταν τις ακούει στην προφορική επικοινωνία.  

    β) Αναγνωστικό (reading vocabulary) είναι: το σύνολο των λέξεων που κατανοεί το 

άτομο, όταν τις διαβάζει στη γραπτή επικοινωνία. Το αναγνωστικό λεξιλόγιο είναι 

μεγαλύτερο από το ακουστικό, διότι κατά την ανάγνωση ο αναγνώστης αφενός έχει 

μεγαλύτερη άνεση χρόνου, για να κατανοήσει μια λέξη από τα συμφραζόμενα, και, 

αφετέρου, δεν υπάρχει ο κίνδυνος μη κατανόησης της λέξης λόγω μη σωστής προφοράς της 

από τον ομιλητή. 

    Σε παλαιότερες μελέτες σύμφωνα με τους Belyayev (1963), Hatch & Brown (1995) & 

Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη (2001) με αναφορά στον Οικονομίδη (2002) 

χρησιμοποιούνταν κυρίως οι όροι «παθητικό λεξιλόγιο» και «ενεργητικό λεξιλόγιο» 

δηλώνοντας ό,τι και οι όροι «παραγωγικό λεξιλόγιο» και «δεκτικό λεξιλόγιο» αντίστοιχα. Ο 

Belyayev (1963) ασκώντας κριτική κυρίως στη χρήση των επιθέτων «ενεργητικό» και 

«παθητικό» υποστήριξε ότι η κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου δεν πρέπει 

να θεωρείται παθητική δεξιότητα και, επομένως, ούτε το λεξιλόγιο που απαιτείται για αυτή 

τη δεξιότητα πρέπει να θεωρείται παθητικό. Η χρήση του επιθέτου «δεκτικό» αντί του 

επιθέτου «παθητικό» προτάθηκε, για να μη δημιουργείται η εντύπωση ότι η κατανόηση μιας 

λέξης, η κατάκτηση της σημασίας της είναι μια παθητική διαδικασία. Κατ’αναλογίαν, η 

χρήση του επιθέτου «παραγωγικό» αντί του επιθέτου «ενεργητικό» υιοθετήθηκε για να 

δηλώνεται ξεκάθαρα η αναφορά στις λέξεις που χρησιμοποιεί το άτομο για την παραγωγή 

λόγου. 

     Σύμφωνα με τους Nation (2001) Ηatch & Brown (1995) με αναφορά στον Οικονομίδη 

(2002) τονίζεται, ότι η διάκριση του ατομικού λεξιλογίου σε δεκτικό και παραγωγικό δεν 

περιγράφει κάποιο διαχωρισμό του λεξιλογίου αλλά μία συνέχεια της γνώσης των λέξεων. Η 

κατάκτηση μιας λέξης αποτελεί μα διαδικασία πολλών συνεχόμενων σταδίων και δεν 

χαρακτηρίζεται από την άμεση μετάβαση από την άγνοια στη γνώση της λέξης. 

 

          1.3.1. Στάδια ανάπτυξης λεξιλογίου. 

     Το λεξιλόγιο σύμφωνα με την Clark (1993) με αναφορά στην Σουβλερού (2001) είναι: «η 

βάση και ο κύριος παράγοντας απόκτησης της γλώσσας». Τα παιδιά πρέπει να μάθουν τη 

σωστή άρθρωση κάθε λέξης, τη βασική δομή της, τη σύνταξη αυτών π.χ. πότε είναι ουσιαστικό 

και πότε ρήμα, το συνδυασμό, τη σημασία και το βαθμό πολυσημίας. Τα παιδιά κατακτούν τις 
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πρώτες τους λέξεις στην ηλικία του ενός χρόνου. Πιο συγκεκριμένα παράγουν 50-200 λέξεις σε 

ηλικία 1,5 ετών και 500-600 σε ηλικία 2 ετών. Τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τις λέξεις και δεν 

αποδίδουν σε αυτές την ίδια σημασία που δίνουν οι ενήλικες. Οι λέξεις που χρησιμοποιούν τα 

παιδιά ανήκουν στις εξής κατηγορίες: άνθρωποι, αντικείμενα, ενέργειες, ζώα, τρόφιμα, μέλη 

του σώματος, ρούχα, μεταφορικά μέσα και παιχνίδια. Σε αρχικά στάδια στο λεξιλόγιο των 

παιδιών υπάρχουν μια ή δύο λέξεις από κάθε τομέα. Σιγά σιγά αυξάνουν τον αριθμό των 

λέξεων. Καθώς όμως προσθέτουν περισσότερες λέξεις στο λεξιλόγιό τους, δημιουργούν και 

νέες κατηγορίες λέξεων, τις οποίες προσπαθούν απλά να τις προφέρουν και να τις 

χρησιμοποιήσουν. 

      Στη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας εξακολουθεί να αναπτύσσεται ο λεκτικός πλούτος 

της ομιλίας. Σε σύγκριση με τη νηπιακή ηλικία, το λεξιλόγιο του παιδιού της προσχολικής 

ηλικίας αυξάνεται, κατά κανόνα τρεις φορές. Αυτή η αύξηση του αριθμού των λέξεων 

εξαρτάται άμεσα από τις συνθήκες ζωής και διαπαιδαγώγησης. Το λεξιλόγιο του παιδιού της 

προσχολικής ηλικίας αυξάνεται γρήγορα όχι μόνο όσον αφορά τα ουσιαστικά, αλλά και τα 

ρήματα, τις αντωνυμίες, τα επίθετα, τα αριθμητικά και τους συνδέσμους. Αυτή η αύξηση του 

λεξιλογίου δε θα είχε μεγάλη σημασία, αν το παιδί δεν αποκτούσε παράλληλα την ικανότητα 

να συνδυάζει τις λέξεις σε προτάσεις, σύμφωνα με τους κανόνες της γραμματικής. Στην 

περίοδο της προσχολικής ηλικίας αφομοιώνεται το μορφολογικό σύστημα της μητρικής 

γλώσσας. Το παιδί αφομοιώνει πρακτικά σε γενικές γραμμές: τις γραμματικές κλίσεις και 

πτώσεις. Ταυτόχρονα τα παιδιά μπορούν να κάνουν πολύπλοκες προτάσεις, να 

χρησιμοποιούν τους συνδέσμους κι ακόμα περισσότερες από τις συχνές καταλήξεις (για την 

επισήμανση του φύλου, των μικρών παιδιών κ .α).  

     Στην προσχολική ηλικία τα παιδιά αρχίζουν να δημιουργούν με εξαιρετική ευκολία 

λέξεις, να αλλάζουν το νόημά τους, προσθέτοντας διάφορες καταλήξεις.  

    Η γλωσσική συμπεριφορά του παιδιού δείχνει ότι πίσω από τη λέξη βλέπει το πραγματικό 

αντικείμενο. Η αφομοίωση της γλώσσας καθορίζεται από την εξαιρετική ενεργητικότητα του 

ίδιου του παιδιού σε σχέση με τη γλώσσα. Αυτή η ενεργητικότητα εκφράζεται στις λέξεις 

που φτιάχνει και στις λέξεις που αλλάζει και που τις διαμορφώνει σύμφωνα με τα 

υποδείγματα που υπάρχουν (Μουχίνα, Β.Σ.  1990:289-292). 

    Το λεξιλόγιο αυξάνεται διαρκώς. 3-5 ετών το παιδί χρησιμοποιεί πάνω από 50 λέξεις κάθε 

μήνα (περίπου 600 λέξεις ετησίως). 6 χρονών χρησιμοποιεί περίπου 2.500 λέξεις. Το νόημα 

που αποδίδεται σε κάθε λέξη για το παιδί καθορίζεται με βάση την διαδικασία που 

ακολουθείται στην δημιουργία εννοιών: δηλαδή την αφαίρεση του όμοιου χαρακτηριστικού 
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και τη γενίκευσή του σε όλες τις ίδιες περιπτώσεις (Ιωάννου-Παρασκευοπούλου, Ν. 1985: 

68). 

 

    1.4 Βασικό λεξιλόγιο παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

 

    Σύμφωνα με τον Βουγιούκα (1990) με αναφορά στον Οικονομίδη (2002) στο παραγωγικό 

λεξιλόγιο μιας γλώσσας ή ενός ατόμου μπορούμε να εντάξουμε  και τον τύπο του βασικού 

λεξιλογίου (basic vocabulary), δηλαδή, του συνόλου των λέξεων που μπορούν να 

εξυπηρετήσουν καταρχήν τις αμεσότερες επικοινωνιακές ανάγκες του ατόμου. Ο όρος 

χρησιμοποιείται για να αποδώσει είτε το σύνολο των λέξεων της γλώσσας που 

χρησιμοποιούνται συχνότερα από τα μέλη της γλωσσικής κοινότητας, είτε το σύνολο των 

λέξεων που χρησιμοποιεί συχνότερα ένα άτομο ή μια ομάδα. Υπάρχει λοιπόν βασικό 

λεξιλόγιο της γλώσσας και βασικό λεξιλόγιο κάθε ομιλητή της. Όπως γίνεται φανερό, το 

βασικό λεξιλόγιο δεν περιλαμβάνει όλες τις λέξεις μιας γλώσσας ή όλες τις γνωστές στον 

ομιλητή λέξεις αντίστοιχα, αλλά εκείνες που έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης. 

    Σύμφωνα με τους Κούλα (1968, 1973), Παπαδάκη (1996), Βουγιούκα (1990), McCarthy 

(1990), Hartmann & James (1998) με αναφορά στον Οικονομίδη (2002) η μελέτη και η 

σύνταξη βασικών λεξιλογίων άρχισε την πρώτη εικοσαετία του 20ου αιώνα, με σκοπό να 

υποβοηθήσει τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε εκατομμύρια κατοίκους της Ασίας 

και της Αφρικής σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική γλωσσική 

επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής. Οι γλωσσολόγοι 

σκέφτηκαν ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έπρεπε οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί να 

διδαχθούν τις λέξεις που χρησιμοποιούσαν πιο συχνά στην καθημερινή τους επικοινωνία οι 

ίδιοι οι αγγλόφωνοι πληθυσμοί. Με τη βοήθεια της στατιστικής γλωσσολογίας εντόπισαν 

τις λέξεις της Αγγλικής με τη μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης, τις κατέταξαν κατά φθίνουσα 

σειρά συχνότητας και κατασκεύασαν το βασικό λεξιλόγιο της Αγγλικής. Με βάση το 

σκεπτικό ότι η ισχυρότερη ένδειξη για τη χρηστικότητα μιας λέξης είναι η συχνότητα 

χρήσης της στον προφορικό ή στο γραπτό λόγο, ή γενικά, συντάσσονται τα βασικά 

λεξιλόγια μιας γλώσσας ή ενός ατόμου. Το βασικό λεξιλόγιο προκύπτει από την 

καταμέτρηση όλων των λεξικών τύπων (types) με όποια γραμματική μορφή – δείγμα και αν 

εμφανίζονται σε ένα σώμα κειμένων. Οι λέξεις που αποτελούν το βασικό λεξιλόγιο μιας 

γλώσσας είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις στη γλώσσα αυτή και αποτελούν τον 

πυρήνα του λεξιλογίου της. 
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     Σύμφωνα με τους McCarthy (1990) & Παπαδάκη (1996) με αναφορά στον Οικονομίδη 

(2002), οι ερευνητές που ασχολούνται με τον προσδιορισμό είτε του βασικού λεξιλογίου 

μιας γλώσσας είτε του βασικού λεξιλογίου ενός ατόμου, προβληματίζονται σχετικά με το 

μέγεθος του σώματος κειμένων που εξετάζουν, με την προέλευση των κειμένων από τον 

προφορικό ή από το γραπτό λόγο, με το είδος των λέξεων που καταμετρούν, με τον 

υπολογισμό του αριθμού των κειμένων, στα οποία εμφανίζεται κάθε λεξικός τύπος, με την 

καταμέτρηση των διαφορετικών σημασιών (σωστών και λανθασμένων), με τις οποίες 

εμφανίζεται κάθε λεξικός τύπος. Η μελέτη του βασικού λεξιλογίου τόσο της ομιλούμενης 

γλώσσας όσο και του ατόμου, ιδιαίτερα του μαθητή, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη 

γλωσσική εκπαίδευση και διδασκαλία, επειδή της παρέχει σημαντικά στοιχεία αφενός 

σχετικά με τις λέξεις που πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής και αφετέρου σχετικά με τις λέξεις 

που ήδη χρησιμοποιεί, οι οποίες αποτελούν την αφετηρία για τον ευρύτερο εμπλουτισμό και 

τη βαθύτερη γνώση του λεξιλογίου της γλώσσας του. 

    Όσον αφορά την ανάπτυξη της γλώσσας παρατηρείται βελτίωση τόσο στον αριθμό των 

λέξεων όσο και στην διαφορετικότητά τους καθώς και στο σημασιολογικό τους περιεχόμενο. 

Ενώ, στην ηλικία των 5 ετών το μέγεθος του λεξιλογίου κυμαίνεται στις 2.100 λέξεις, στην 

ηλικία των 10 ετών γίνεται 5.400 λέξεις και στην ηλικία των 12 ετών φτάνει τις 7.200 λέξεις, 

μία αύξηση περίπου 600 λέξεων το χρόνο. Μέσα από μια έρευνα όπου αναλύθηκαν παιδικές 

εκθέσεις αποκαλύφθηκε ότι οι δέκα πιο συνηθισμένες λέξεις κάλυπταν το 25% του συνόλου 

των λέξεων, οι 300 λέξεις κάλυπταν το 79% και οι 1000 λέξεις κάλυπταν το 90%. Ο 

διαχωρισμός των λέξεων στα ποικίλα μέρη του λόγου ήταν: ουσιαστικά (46%), επίθετα 

(14%), ρήματα (24%) και επιρρήματα (7%). Κατέχοντας το παιδί το σημασιολογικό 

περιεχόμενο των λέξεων εκφράζεται με περισσότερη ακρίβεια και με τον πιο σωστό τρόπο 

διότι γνωρίζει την ιεραρχική οργάνωση των τάξεων. Όσον αφορά τον συντακτικό τομέα 

διαπιστώνουμε ότι στην προσχολική ηλικία το παιδί κατακτά τους κανόνες της γραμματικής 

ενώ κατά την σχολική ηλικία ξεκινά η εκμάθηση των εξαιρέσεων (Ιωάννου-

Παρασκευοπούλου, Ν. 1985: 99-100). 

     To βασικό λεξιλόγιο περιλαμβάνει 1100 λέξεις οι οποίες σχετίζονται με τα ακόλουθα 

σημασιολογικά πεδία: 

     Σπίτι (γενικό λεξιλόγιο αντικειμένων και δραστηριοτήτων, κουζίνα, μπάνιο,  

     κρεβατοκάμαρα, σαλόνι, γραφείο, ξυπνητήρι, φως κουβέρτα, καρέκλα, πόρτα).  

    Σχολείο – τάξη – γλώσσα – διαγωνίσματα.  

    Τόποι (φυσικοί, δομημένοι). 

    Μέσα συγκοινωνίας (αυτοκίνητο, βάρκα, φορτηγό). 
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    Αθλητισμός – ελεύθερος  χρόνος. 

    Ζώα – Έντομα (σκύλος, γάτα, πάπια, άλογο, αρκούδα, πουλί, αγελάδα). 

    Ρούχα (παπούτσια, κάλτσες, παντόφλες). 

    Σώμα – πρόσωπο. 

    Ποσότητα – Μονάδες μέτρησης. 

    Δέντρα – Φυτά – Λουλούδια. 

    Φυσικά φαινόμενα. 

    Επαγγέλματα. 

    Τρόφιμα – Φαγητά – Ποτά (χυμός, γάλα, μπισκότο, νερό, φρυγανιά, μήλο, κέικ,  

     μπανάνα, ποτό). 

    Σχέσεις συγγένειας – οικογένεια – φίλοι – ο εαυτός μας. 

    Χρόνος (εποχές-ώρα-ημερολόγιο). 

    Αριθμοί. 

    Υλικά – Χρώματα – Σχήματα. 

    Τοποθέτηση στο χώρο. 

    Υγεία. 

    Παιχνίδια (μπάλα, τουβλάκια, κούκλα). 

    (www.basikolexilogio.gr). 

          

        1.4.1  Οι Πρώτες λέξεις των παιδιών. 

    Είναι προφανές ότι τα παιδιά μαθαίνουν αρκετά πράγματα για διαφορετικά αντικείμενα, 

πράξεις και σχέσεις, πριν ακόμη αρχίσουν να μιλάνε. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν 

αντικείμενα που μπορούν να κινούνται από μόνα τους και να κάνουν άλλα  αντικείμενα να 

κινηθούν. Ένα πρωτογενές σύνολο αντικειμένων περιλαμβάνει και τους ανθρώπους, ιδιαίτερα 

τους ενηλίκους που φροντίζουν το παιδί, καθώς και οχήματα (π.χ. αυτοκίνητα). Επίσης, 

αναγνωρίζουν αντικείμενα που μπορούν εύκολα να μετακινηθούν από μόνα τους ή από 

άλλους, όπως είδη ρουχισμού (παπούτσια, κάλτσες, γάντια) ή παιχνίδια (μπάλες, 

κουδουνίστρες, αρκουδάκια). Αναγνωρίζουν σαν πιθανούς αποδέκτες τους ανθρώπους στους 

οποίους μπορούν να δίνουν αντικείμενα ή να τους τ’αφήνουν. Γνωρίζουν τα μέρη που 

φυλάσσονται τα αντικείμενα (κουτί παιχνιδιών). Είναι εξοικειωμένα με τα αντικείμενα που 

χρησιμοποιούν για να τρώνε (κουτάλι, πιρούνι) ή για να παίζουν ορισμένα παιχνίδια π.χ. ένα 

μπαστούνι που ρίχνει τα κουτιά (Clark 1977). Τα παιδιά αρχίζουν να εκφράζονται με τον λόγο 

έχοντας οργανώσει την γνώση τους για συγκεκριμένες κατηγορίες πραγμάτων, πράξεων και 

σχέσεων. 

http://www.basikolexilogio.gr/
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    Σύμφωνα με τους Bohn (1914), Boyd (1914), Grant (1915), Guillaume (1927), Nice 

(1915) & Nelson (1973) με αναφορά στη Βοσνιάδου (1992) το χαρακτηριστικό του «εδώ και 

τώρα» είναι το πιο σημαντικό στοιχείο των φράσεων των παιδιών που αποτελούνται από μία 

και από δύο λέξεις. Τα παιδιά μιλάνε για το φαγητό: χυμός, γάλα, μπισκότα, ψωμί, νερό, 

μιλάνε για τα μέρη του σώματος, αρχίζοντας  με όρους όπως: μάτι, μύτη, στόμα και αφτί και  

προχωρούν πέρα από το πρόσωπο στα πάνω και κάτω άκρα με τις λεπτομέρειές τους 

(Andersen 1978). Μιλάνε για τα ρούχα: καπέλο, παπούτσια, πάνες ή ποδιές και παλτό. 

Μιλάνε για τα ζώα: σκυλί, γάτα, πουλί, πάπια ή κότα, αγελάδα, άλογο και πρόβατο που 

εμφανίζονται από τους  18 μήνες ως τα 2 χρόνια. Μιλάνε για οχήματα: αυτοκίνητο, φορτηγό, 

βάρκα και τρένο. Μιλάνε για  παιχνίδια: μπάλες, κύβοι, βιβλία και κούκλες. Διάφορα 

αντικείμενα του σπιτιού που τα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή: φλιτζάνι, 

κουτάλι, μπουκάλι, βούρτσα, κλειδί, ρολόι  και  φως. Τέλος, μιλάνε για ανθρώπους: 

μπαμπάς, μαμά, γιαγιά, παππούς και μωρό. Οι πρώτες πενήντα λέξεις που τα παιδιά 

κατακτούν σήμερα ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες λέξεων που αποκτούσαν τα παιδιά μισό 

αιώνα πριν, ενώ, οι λέξεις  που παρουσιάζονται  συχνά  είναι ίδιες.  

     Σύμφωνα με τους Brown (1958) & Ferguson (1964) με αναφορά στη Βοσνιάδου (1992) 

τα παιδιά αντλούν τις πρώτες τους λέξεις αρχικά από τα οικεία τους πρόσωπα, αν και έχει 

αποδειχθεί ότι αυτοί χρησιμοποιούν λέξεις δικής τους επιλογής ενσωματώνοντάς τες στο 

λεξιλόγιο των μικρών παιδιών. Οι λέξεις του βρεφικού λόγου περιλαμβάνουν 

ονοματοποιημένες λέξεις για τους ήχους που κάνουν τα ζώα (νιάου,  γαβ-γαβ για τη γάτα και 

το σκύλο), λέξεις  για διαδικασίες και αντικείμενα παιχνιδιών (τσαφ-τσουφ για το τρενάκι), 

λέξεις για καθημερινές συνήθειες και σωματικές λειτουργίες (π.χ. καληνύχτα, ώπα, που 

λέγεται όταν σηκώνουν το μωρό ή  όταν το ταχτοποιούν), και λέξεις για όρους συγγένειας 

(π.χ. μαμά και  μπαμπάς ).  

    Ένας κατάλογος των αντικειμένων στα οποία αναφέρονται αυτές οι πρώτες λέξεις δεν 

αποκαλύπτει απαραίτητα για ποιο πράγμα μιλάνε τα παιδιά. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί 

λέει φορτηγό, μπορεί να το λέει επειδή είναι ένα αντικείμενο που κάνει άλλα αντικείμενα να 

κινηθούν, επειδή το ίδιο μπορεί να κινηθεί ή επειδή είναι μια θέση στο χώρο, ένας από τους 

ρόλους που θα μπορούσε το αντικείμενο να έχει το γεγονός που περιγράφεται. Πρόσφατα, οι 

Greenfield & Smith (1976) πρότειναν ότι οι φράσεις της μιας λέξης κατονομάζουν ειδικούς 

ρόλους και όχι μόνο τα ίδια τα αντικείμενα. Για π.χ. τα παιδιά  ονομάζουν αυτούς που 

προκαλούν κίνηση όπως όταν λένε μαμά  στην περίπτωση που η μητέρα βάζει τα  παπούτσια 

του παιδιού ή μπαμπά όταν ο πατέρας μπαίνει στο αυτοκίνητό του. Ονομάζουν τα 

αντικείμενα που κινούνται και δέχονται την επίδραση μιας πράξης, όπως όταν λένε κουτάλι 
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καθώς το παιδί ρίχνει το κουτάλι του και ονομάζουν τους αποδέκτες μιας πράξης, συνήθως 

ανθρώπους, αλλά και τις θέσεις στο χώρο. Ακόμη, μιλάνε για πράξεις ή για καταστάσεις που 

δημιουργούνται σαν αποτέλεσμα κάποιας πράξης, όπως όταν λένε κάτω αφού καθίσουν 

κάτω. 

    Οι πρώτοι ρόλοι για τους όποιους μιλάνε αντικείμενα που κάνουν άλλα αντικείμενα να 

κινηθούν και αντικείμενα που δέχονται την επίδραση μιας πράξης μπορεί να είναι  οι πιο 

σημαντικοί  για τα μικρά παιδιά. Και οι δύο ρόλοι περικλείουν κίνηση. Ίσως αυτό εξηγεί 

γιατί οι λέξεις για πιθανά αντικείμενα που κάνουν άλλα αντικείμενα να κινηθούν (άνθρωποι, 

ζώα και οχήματα) και για αντικείμενα που μπορούν να δεχτούν την επίδραση μιας πράξης 

(ρουχισμός, παιχνίδια, τροφή) αποτελούν τον κορμό του πρώτου παιδικού λεξιλογίου 

(Βοσνιάδου, Σ.1992: 48-51). 

    Σύμφωνα με τους Griffiths & Atkinson (1978), Guillaume (1927), Bredekamp &  Copple 

(1998) με αναφορά στη Βοσνιάδου (1992) αν και τα παιδιά αρχίζουν να μιλάνε για ένα 

μάλλον περιορισμένο αριθμό εννοιολογικών τομέων γρήγορα επεκτείνουν τους ορίζοντές 

τους και το λεξιλόγιο τους. Από την ηλικία των δύο ετών τοποθετούν στο ρεπερτόριο τους 

λέξεις που αφορούν αντικείμενα, πράξεις και σχέσεις. Οι συγκεκριμένες λέξεις που 

χρησιμοποιούν δεν είναι πάντοτε η καλύτερη ένδειξη για το τι ακριβώς μιλάνε. Για π.χ. το 

πρώτο λεξιλόγιο των παιδιών τείνει να περιέχει πολλούς όρους που για τους ενηλίκους είναι 

ουσιαστικά ονόματα για κατηγορίες αντικειμένων. Μερικές φορές οι όροι φαίνεται να 

αναφέρονται μόνο στο αντικείμενο που περιέχεται σε κάποιο γεγονός, άλλες φορές δεν είναι 

δυνατό να διαχωρίσει κανείς το αντικείμενο από την πράξη που το επηρεάζει. Για π.χ. 

μερικά  παιδιά χρησιμοποιούν τη λέξη πόρτα, ένα ουσιαστικό για τους ενήλικες, που δείχνει 

το αντικείμενο μιας πράξης, εκεί που άλλα χρησιμοποιούν τη λέξη ανοίγω, ένα ρήμα που 

δηλώνει μόνο μια πράξη.  

    Σύμφωνα με τους Farwell (1977), Greenfield & Smith (1976) & Clark (1978) με αναφορά 

στη Βοσνιάδου (1992) οι πρώτες λέξεις των παιδιών περιέχουν επίσης όρους όπως πάνω, 

κάτω και έξω επιρρήματα που χρησιμοποιούνται αντί του ρήματος για να δηλώσουν την 

κατάσταση ενός αντικείμενου ή το αποτέλεσμα  μιας  πράξης, π.χ. κλείνω το φως  ή κάθομαι 

κάτω. Από 1,5 -2 χρονών και μετά, τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν ορισμένα ρήματα, 

π.χ. πηγαίνω (για να εκφράσουν κίνηση, σε τυπικές εκφράσεις όπως πηγαίνω σπίτι, καθώς 

επίσης για τους συνηθισμένους θορύβους που κάνουν διάφορα ζώα και αντικείμενα), το 

βλέπω ή το κοιτάζω (χρησιμοποιούνται ως δεικτικές λέξεις για να επιστήσουν την προσοχή 

σε κάτι, όπως εδώ - εκείνο) κι όλο και περισσότερες εξιδανικευμένες λέξεις όταν μιλάνε για 

καθημερινές πράξεις π.χ. πίνω, τρώω, σπρώχνω, κάθομαι και πετάω. 
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1.5   Απόκτηση λέξεων στο νηπιαγωγείο. 

 

     Σύμφωνα με τους Copple, Sigel & Saunders (1984), Smilansky & Shefatya (1990), 

Clements & Nastasi (1993), Wright & Shade (1994) με αναφορά στους Bredekamp & 

Copple (1998) τα παιδιά είναι ανάγκη να γνωρίζουν ένα πλήθος αντικειμένων και εμπειριών 

τα οποία μπορούν να εξερευνήσουν και να μάθουν γι’ αυτά, με τις αισθήσεις τους. Σε όλη 

την διάρκεια των προσχολικών χρόνων τα παιδιά επωφελούνται από υλικά, εμπειρίες, 

διδακτικές μεθόδους, που τα βοηθούν να διακρίνουν τα κύρια χαρακτηριστικά των 

αντικειμένων, τα γραφικά σύμβολα και άλλα ερεθίσματα. Τα μικρά παιδιά είναι φλύαρα. 

Έλκονται από το ν’ ακούν να τους διαβάζουν ιστορίες.  

    Τους αρέσει να μοιράζονται τα αγαπημένα τους βιβλία, να τα διαβάζουν και να 

αναδιηγούνται τις ιστορίες. Η νηπιαγωγός μέσα από δραστηριότητες διδάσκει την χρήση 

χωρικών εννοιών (π.χ. πάνω, κάτω, γύρω). Οι εργασίες σε ομάδες που χρειάζονται 

συνεργασία π.χ. συμβολικό παιχνίδι προσφέρουν ποικίλες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της 

γλώσσας. Τα παιδιά διαπραγματεύονται, αντιμετωπίζουν τις διαφορές των απόψεων τους και 

μιμούνται ότι θα έκαναν και θα έλεγαν οι μεγάλοι. Χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να 

χωρίσουν ρόλους ή να μεταχειριστούν συμβολικά τα αντικείμενα («ας πούμε ότι αυτό το 

βιβλίο είναι ένα τηλέφωνο, εσύ θα είσαι ο αστυνόμος»). Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί είναι 

σε θέση να αναγνωρίσουν τον ρόλο που διαδραματίζει το συμβολικό παιχνίδι στη γλωσσική, 

νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και με κάθε ευκαιρία το ενισχύουν. Παρέχουν 

στα παιδιά διάφορα αντικείμενα και πολύ δυνατά υλικά, όπως τουβλάκια που τα παιδιά τα 

χρησιμοποιούν με διάφορους τρόπους. Η συμμετοχή των παιδαγωγών σε παιχνίδια 

αναπαράστασης («ας πούμε ότι…») και οι ρόλοι των ενηλίκων που παίζουν τα παιδιά τα 

βοηθούν ν’ αποκτήσουν ένα ανώτερο επίπεδο τόσο στη γλώσσα όσο και στο παιχνίδι. Οι 

υπολογιστές συντελούν στη γλωσσική και κοινωνική αλληλεπίδραση, όταν τα παιδιά τους 

χρησιμοποιούν συνεργατικά. Η γλωσσική ανάπτυξη αποτελεί βασικό στόχο για τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Οι εκπαιδευτικοί είναι ανάγκη να παρέχουν πολλές ευκαιρίες στα 

παιδιά για κοινωνική συναναστροφή και συζήτηση καθώς και  δραστηριότητες που απαιτούν 

ικανότητες αναπαράστασης (π.χ. «ζητάμε από ένα παιδί  να περιγράψει ένα αντικείμενο σ’ 

ένα άλλο το οποίο δεν το έχει δει, να περιγράψει πώς γίνεται ή πως λειτουργεί κάτι ή να 

λύσει με τη συζήτηση μια διαφορά που προέκυψε ανάμεσα σ’ αυτό και σε κάποιο άλλο 

νήπιο»). Οι παιδαγωγοί πρέπει να έχουν σχεδιάσει έτσι το περιβάλλον και τα υλικά, ώστε να 

προωθείται η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, π.χ. γωνιά βιβλιοθήκης, εικαστικών, 

συμβολικού παιχνιδιού, ανάγνωσης και γραφής όπου περιέχονται αφίσες, σφραγίδες, 
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μαγνητικά ή ξύλινα γράμματα, πάζλ, επιτραπέζια παιχνίδια, πίνακες, κιμωλίες  και  

κατάλογοι.  

    Τα μικρά παιδιά δομούν ενεργά την κατανόηση διάφορων εννοιών και «συλλογισμών», 

π.χ. η αιτία και το αποτέλεσμα, ο αριθμός, η ταξινόμηση και η σειραθέτηση.  

    Στο χώρο του νηπιαγωγείου τα  παιδιά έρχονται σε επαφή με τις λέξεις: μέσα από πίνακες 

αναφοράς: πίνακες όπου υπάρχει αντιστοιχία εικόνας – γραπτής λέξης, π.χ. καρτέλες με 

ονόματα και φωτογραφίες παιδιών, που χρησιμοποιούνται είτε στα συρτάρια τους και στις 

κρεμάστρες είτε για να εντοπιστούν καθημερινά οι παρόντες και οι απόντες, σύμβολα για 

τον καιρό, σύμβολα και ονομασία διαφορετικών γωνιών, πίνακες αναφοράς για το 

καθημερινό πρόγραμμα και τη διαδοχή δραστηριοτήτων, σύμβολα για τη διάκριση των 

τύπων των βιβλίων, πίνακας καθηκόντων και ανακοινώσεων τα παιδιά ενημερώνονται για τις 

δουλειές που έχουν αναλάβει να κάνουν και οι γονείς για το τι συμβαίνει στο σχολείο, 

ημερολόγιο τάξης, κάρτες εποχών, μηνών, ζώων, γραμμάτων και αριθμών. Αυτοί οι πίνακές 

αναφοράς  αποτελούν τις πρώτες μορφές «λεξικών» με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα 

παιδιά  προσχολικής ηλικίας. Αποτελούν ερέθισμα για παρατήρηση και όχι μέσο αναζήτησης 

πληροφοριών. Με τον πίνακα αναφοράς τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι η κατονομασία του 

εικονιζόμενου αντικειμένου αποδίδεται με συμβολικό τρόπο μέσω μάθησης και έχει 

ενημερωτικό ρόλο. Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν τις λέξεις μέσα από τον περιβάλλοντα 

έντυπο λόγο (δείγματα γραπτού λόγου που βρίσκονται στο οικογενειακό ή ευρύτερο 

περιβάλλον του παιδιού: επιγραφές, πινακίδες, σήματα, λογότυποι, αφίσες και διάφοροι 

λογαριασμοί) (Σφυρόερα, Μ. 2000). Με τη ζωγραφική (μη συμβατικός κώδικάς) τα παιδιά 

διασκεδάζουν με τους συμμαθητές τους, μαθαίνουν να αναπαριστούν τις σκέψεις τους στο 

χαρτί μαθαίνοντας καινούριες λέξεις και εκφράζοντας τις σκέψεις τους. Με τον διάλογο είτε 

μεταξύ των παιδιών και του παιδαγωγού. Με τα συμβολικά παιχνίδια στις γωνιές 

(κουκλόσπιτο, μαγαζάκι, ιατρείο, κομμωτήριο, ταχυδρομείο, οικοδομικό υλικό) τα παιδιά 

μαθαίνουν να συνεργάζονται και ανακαλύπτουν νέες λέξεις και χώρους. Με το παιδαγωγικό 

υλικό (πάζλ, επιτραπέζια παιχνίδια, λεκτικά, ψυχοκινητικά παιχνίδια, ξύλινα τουβλάκια κλπ.) 

τα παιδιά μαθαίνουν νέες λέξεις, να τηρούν τους κανόνες και να συνεργάζονται αρμονικά. 

Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι τα παιδιά εκφράζονται, παίζουν ρόλους, παιχνίδια μίμησης, 

αυτοσχεδιασμού, τραγουδούν, χορεύουν κλπ. Τέλος, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τα 

παιδιά ενημερώνονται μέσα από το ίντερνετ, μαθαίνουν την επικαιρότητα, παίζουν παιχνίδια 

και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.  
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           1.5.1  Εκμάθηση εννοιών. 

     Τα μικρά παιδιά οργανώνουν τις πληροφορίες σε έννοιες (π.χ. καρέκλα, αυτοκίνητο) 

βασισμένες σε ιδιότητες που χαρακτηρίζουν ένα αντικείμενο ή μια ιδέα (τέσσερα πόδια και 

κάθεσαι πάνω της ή τέσσερις τροχοί και οδηγείς). Επίσης, μπορούν να περιγράψουν 

αντικείμενα με βάση την εμφάνιση ή τις πράξεις τους (ο μεγάλος κακός σκύλος). Γύρω στα 5 

χρόνια, τα παιδιά είναι ικανά να αντιστοιχήσουν αντικείμενα ένα προς ένα, αλλά έχουν 

αδυναμία στην πλήρη κατανόηση της έννοιας του αριθμού. Μπορεί να μπερδεύονται όταν 

συγκρίνουν τον ίδιο αριθμό αντικειμένων διατεταγμένων σε πυκνότερες ή αραιότερες σειρές. 

Αν και τα νήπια έχουν αναπτύξει ένα αρκετά μεγάλο πλούτο εννοιών, έχουν δυσκολία να 

χρησιμοποιούν και να οργανώνουν εμπειρίες που σχετίζονται με το χρόνο, το χώρο και την 

ηλικία.  

     Από τα 3 έως τα  5 χρόνια, τα  παιδιά δείχνουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για τους 

αριθμούς και τις ποσότητες (μετρούν, συγκρίνουν), καθώς και για πιο πολύπλοκες 

δραστηριότητες αντιστοίχησης και ταξινόμησης. Τα 3 χρονα παιδιά έχουν μεγάλη δυσκολία 

στο να προσκολληθούν σ’ ένα μόνο κριτήριο για την ταξινόμηση. Κάποια χαρακτηριστικά 

φαίνεται ν’ αποσπούν την προσοχή τους, από το να χρησιμοποιούν σταθερά μόνο ένα 

κριτήριο για να ομαδοποιήσουν κάποια αντικείμενα. Τα προνήπια έχουν επίσης κάποιες 

δυσκολίες με τη σειραθέτηση, (π.χ. να βάλουν σε αύξουσα ή φθίνουσα κατεύθυνση 6 ή 8 

ράβδους διαφορετικού μεγέθους).  

 Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα παιδιά μόλις έχουν αρχίσει να κατανοούν έννοιες του όλου, 

του μέρους και της ιεραρχίας, τους είναι δύσκολο να αντιληφθούν ότι ένα πράγμα μπορεί να 

περιλαμβάνεται σε μία ή περισσότερες ομάδες ή να καταλάβουν ότι στην ομάδα των 

τεσσάρων αγοριών και έξι κοριτσιών είναι περισσότερα τα κορίτσια. 4-5 ετών τα παιδιά 

είναι σε θέση να ταξινομούν χρησιμοποιώντας πάνω από ένα κριτήριο (π.χ. σχήμα και 

χρώμα) (Bredekamp, S. & Coople, C. 1998: 153-162). 
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Κεφάλαιο 2: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). 

 

2.1. Ορισμός και Ιστορική Αναδρομή Αυτισμού. 

 

    Μέσα από έρευνες έχει αποδειχτεί ότι ο αυτισμός έγινε αντικείμενο από διάφορους 

επιστήμονες σε όλο τον κόσμο για πολλές δεκαετίες. Ειδικότερα, αποκαλύφτηκε ότι είναι 

χρόνιες, νευρο-ψυχιατρικές καταστάσεις γνωστικής φύσης, που επιδρούν στον τρόπο που το 

άτομο κατανοεί τον εαυτό του, τον περίγυρό του καθώς και τον τρόπο μάθησης και 

προσαρμογής του στις περιστάσεις της καθημερινής του ζωής (Καλύβα, 2005, 11). 

   Στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος κυριαρχεί ο αυτισμός. Πρόκειται δηλαδή για 

«φάσμα σοβαρών, νευροψυχιατρικών καταστάσεων». Με άλλα λόγια, χαρακτηρίζεται ως 

«διαταραχή φάσματος διότι η κλινική εικόνα που παρουσιάζει είναι ετερογενής διότι είναι 

δυνατόν να παρατηρηθούν ελαφριές μορφές (με ελάχιστα και ήπιας μορφής αυτιστικά 

στοιχεία, καθώς και φυσιολογική πνευματική ικανότητα). Επιπλέον, είναι δυνατόν να 

παρατηρηθούν και βαρύτερες μορφές (με πολλαπλά στοιχεία του αυτισμού που 

συνυπάρχουν με μεγάλη Νοητική Υστέρηση) (Τσιμάρας, 2012). Ο ίδιος ο αυτισμός έχει 

αποτελέσει αντικείμενο για τους επιστήμονες για πολλά χρόνια και έχουν αναφερθεί αρκετοί 

ορισμοί για αυτόν. Αρχικά, ο αυτισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαταραχή που προκύπτει 

κατά την διάρκεια της γέννησης και αφορά την ανάπτυξη του εγκεφάλου καθώς έχει 

αποδειχθεί ότι παραμένει στο άτομο σε όλη του την ζωή. Η ίδια η διαταραχή αυτή δεν 

επιτρέπει στα άτομα να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν σωστά όσα βλέπουν, ακούν και 

αισθάνονται και μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στις κοινωνικές τους σχέσεις, στην 

επικοινωνία τους καθώς και στην συμπεριφορά τους (Wing, 2000). 

    Μέσα από έρευνες έχει αποδειχτεί ότι είναι δύσκολο να δοθεί ένας συγκεκριμένος 

ορισμός για τον αυτισμό διότι είναι δυνατόν να εμφανίσει διαφορές από την πληθώρα των 

πηγών προέλευσής του καθώς και από τους διάφορους επαγγελματίες ειδικούς που 

σχετίζονται και από τους ίδιους τους γονείς των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Όσον 

αφορά τον ορισμό του αυτισμού καθώς και την συσχέτισή του με διαφορετικές καταστάσεις 

αναπηρίας της παιδικής ηλικίας παρουσιάστηκαν διαφωνίες αλλά και απορίες (Wing, 2000, 

5).  

   Πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί από τα ίδια τα άτομα που πάσχουν από αυτισμό. Ενδεικτικά 

μπορούμε να αναφέρουμε ότι:  

  «Ο αυτισμός δεν αποτελεί κέλυφος, αλλά εισχωρεί σε κάθε πτυχή του ατόμου καθώς είναι 

ένας τρόπος ύπαρξης (Jim Sinclair, άτομο με αυτισμό)». 
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  «Εμφανίζεται ως απόσπαση από την εξωτερική πραγματικότητα και συνυπάρχει με μια 

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

  «Πρόκειται για διαταραχή της ανάπτυξης καθώς αφορά ένα ελάττωμα των συστημάτων 

επεξεργασίας των αισθητηριακών πληροφοριών (Temple Grandin, άτομο με αυτισμό)».  

   «Δεν αποτελεί ετικέτα με την έννοια ότι είναι εφικτό να αναγνωρίσουμε τις δυσκολίες που 

μπορεί να παρουσιάζονται σε μια ετικέτα όσο και σε μια ταμπέλα. Αντίθετα, είναι ένας 

θετικός τρόπος σκέψης του ατόμου (Exley, άτομο με αυτισμό)» (Γκονέλα, 2006, 25). 

    Επιπρόσθετα, μπορούμε να αναφέρουμε τον Ιατρικό και τον Εκπαιδευτικό Ορισμό του 

αυτισμού. Σύμφωνα με τον «Ιατρικό ορισμό ο αυτισμός είναι δυνατόν να οριστεί και να 

διαγνωστεί με βάση χαρακτηριστικές μορφές συμπεριφοράς, χωρίς όμως οι συμπεριφορές 

αυτές να αποτελούν την αποκλειστική ένδειξη του αυτισμού. Η ίδια η συμπεριφορά είναι 

στοιχειώδης για την αναγνώριση του αυτισμού, αλλά δεν μας βοηθά να αντιληφθούμε την 

ίδια την πάθηση ή να είμαστε σε θέση να την προσεγγίσουμε» (Γκονέλα, 2006, 24). Η ίδια η 

ιατρική επιστήμη καθόρισε μερικά κριτήρια για το φάσμα του αυτισμού, σύμφωνα με τα 

οποία το άτομο πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο από αυτά που αναφέρονται στην λίστα των 

συμπτωμάτων έτσι ώστε να διαγνωστεί ως αυτιστικό. 

     Από την άλλη πλευρά, ο «Εκπαιδευτικός ορισμός επισημαίνει ότι σε αυτόν 

περιλαμβάνονται προσεγγίσεις με διδακτικό περιεχόμενο, κατάλληλο περιβάλλον για 

εκπαίδευση καθώς και εξατομικευμένη εργασία. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται κυρίως στην 

εξατομίκευση, στην οπτική στήριξη, στην προβλεψιμότητα και στην συνέχεια. Τέλος, 

υποστηρίζει ότι υπάρχει ποικιλία προσεγγίσεων διότι υπάρχει τεράστια ποικιλία ατομικών 

αναγκών μάθησης» (Γκονέλα, 2006, 25).  

 

       Ιστορική Αναδρομή Αυτισμού.  

     Η ιστορία του αυτισμού ξεκίνησε το 1943 όταν ο παιδοψυχίατρος Leo Kanner 

παρατήρησε μια ομάδα παιδιών τα οποία είχαν τα εξής συμπτώματα: «έντονη δυσκολία στην 

λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, στερεοτυπικές συμπεριφορές και εσωστρέφεια σε 

έντονο βαθμό (τα παιδιά δεν ενδιαφέρονταν και δεν αντιλαμβάνονταν τι συμβαίνει γύρω 

τους, στο περιβάλλον τους).  

     Αργότερα, ο παιδίατρος Hans Asperger παρατηρώντας περισσότερα από 400 περιστατικά 

που αφορούσαν παιδιά με παρόμοια χαρακτηριστικά, τα διέγνωσε με τον όρο «autism» ο 

οποίος προέρχεται από την ελληνική λέξη «εαυτός» δίνοντας έμφαση στα συμπτώματα της 

συμπεριφοράς τους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μετά από πολλά χρόνια ο αυτισμός 

αποτέλεσε μια ξεχωριστή διαταραχή.  
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    Ο Ελβετός ψυχίατρος Bleuler το 1911 χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο «αυτισμό» για να 

δηλώσει την απουσία επαφής και επικοινωνίας του ασθενούς με την ίδια την 

πραγματικότητα. Ο ίδιος ο Νότας (2006) αναφέρει ότι ο Leo Kanner περιέγραψε για πρώτη 

φορά τον αυτισμό ως «πρώιμο παιδικό αυτισμό» τονίζοντας ότι πρόκειται για παιδική 

ψύχωση. Μέχρι τότε θεωρούνταν ότι τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού 

διαθέτουν νοημοσύνη σε φυσιολογικά πλαίσια αλλά αργότερα προέκυψε ότι μεγάλο 

ποσοστό των παιδιών αυτών είναι δυνατόν να παρουσιάσει νοητική υστέρηση καθώς και 

δυσκολίες στην μάθηση. Ταυτόχρονα, ο αυτισμός μπορεί να εμφανίζεται με δυσκολίες στην 

γλώσσα και στον λόγο.  

   Αντίθετα, ο Asperger το 1944 περιέγραψε μια ομάδα παιδιών που αποκάλεσε «αυτιστική 

ψυχοπάθεια» αλλά υποστήριζε ότι υπήρχε μια εκ γενετής ανωμαλία η οποία ευθύνονταν για 

τα προβλήματα αυτά. Ο ίδιος τόνιζε ότι το σύνδρομο αυτό μπορεί να καταταχθεί στο πιο 

ψηλό σημείο του φάσματος του αυτισμού εξαιτίας των συμπτωμάτων τα οποία μπορεί να 

είναι πιο ελαφριάς μορφής σχετικά με των άλλων συνδρόμων (Quill, 1995). Στις μέρες μας, 

το σύνδρομο Asperger είναι δυνατόν να περιγραφεί μέσα από τα διαγνωστικά κριτήρια 

καθώς και μέσα από τις ταξινομήσεις δίνοντας έμφαση σε άτομα με διαταραχές αυτιστικού 

τύπου αλλά με υψηλή λειτουργικότητα και με δείκτη νοημοσύνης οριακό έως φυσιολογικό. 

Πρόσφατες έρευνες δίνουν έμφαση στην σύνθετη αλληλεξάρτηση του τρόπου γνωστικής 

μάθησης, της αντίληψης του κοινωνικού περίγυρου, της ευρύτερης μάθησης καθώς και της 

γλώσσας και προτύπων κανονικότητας. Η ίδια η Quill (1995) εξετάζει τα συμπτώματα του 

αυτισμού μέσα από το φυσικό περιβάλλον, την κοινωνική κατανόηση και αντίληψη και τις 

επαφές κοινωνικού και επικοινωνιακού τύπου. (http://www.stathmosnet.gr/blogs-

kos/eflogon/491-2011-12-03-12-40-15.html).  

       

2.2. Διαγνωστικά Κριτήρια. 

 

    Σύμφωνα με το DSM-5 ο αυτισμός αποτελεί μια διαταραχή όπου τα πρώτα της 

συμπτώματα εμφανίζονται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Παλαιότερα, η διάγνωση 

γινόταν στα 5-6 χρόνια της ζωής ενός παιδιού ενώ πλέον γίνονται αντιληπτά κάποια 

συμπτώματα και από την βρεφική ηλικία. Η διαταραχή δεν παραμένει στατική σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του ατόμου, αντίθετα με τον καιρό παρουσιάζονται αλλαγές στα 

συμπτώματα και στις εκδηλώσεις της διαταραχής ιδιαίτερα κατά την εφηβική ηλικία, όπου 

το παιδί περνά από έντονες αλλαγές σε σωματικό, πνευματικό και νοητικό επίπεδο 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). Μπορεί να κυμαίνεται από ήπιες μορφές με ορισμένα μόνο 
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αυτιστικά στοιχεία και φυσιολογικά επίπεδα νοημοσύνης ή και ιδιαίτερα υψηλά, αλλά και 

ιδιαίτερα σοβαρές μορφές όπου το παιδί παρουσιάζει πολλά από τα συμπτώματα της 

διαταραχής ταυτόχρονα και τα οποία συνοδεύονται από βαριά νοητική υστέρηση (Γενά, 

2002).  

    Όσον αφορά την διάγνωση του Αυτισμού πραγματοποιείται τόσο με την αξιοποίηση του 

DSM-5 όσο και με το ICD-10.  Και στα δύο διαγνωστικά εγχειρίδια εντοπίζονται τρείς 

κατηγορίες διαγνωστικών κριτηρίων για τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Οι τρείς 

κατηγορίες συμπτωμάτων είναι: Δυσκολίες στην Κοινωνική Αλληλεπίδραση, Δυσκολίες 

στην Επικοινωνία, Στερεοτυπικές Επαναλαμβανόμενες Συμπεριφορές, Δραστηριότητες και 

Ενδιαφέροντα.  

      Στο DSM-5 οι τρείς κατηγορίες έχουν γίνει δύο με τις δύο πρώτες (δυσκολίες στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία να αποτελούν μία ενιαία ομάδα τα προβλήματα 

στην κοινωνική επικοινωνία και η τρίτη παραμένει ίδια (Βαργιάμη & Ζαφειρίου, 2013). Η 

βαρύτητα της εκδήλωσης των συμπτωμάτων διακρίνεται σε τρείς υποκατηγορίες που 

μετριούνται με τους κατάλληλους δείκτες: Έτσι διακρίνονται 3 επίπεδα:  

  Επίπεδο 3 (Ανάγκη ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης. Υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες 

στην κοινωνικοποίηση και στην ευελιξία του παιδιού).  

 Επίπεδο 2 (Ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης. Υπάρχουν αξιοσημείωτες δυσκολίες στην 

κοινωνικοποίηση και στην ευελιξία του παιδιού).  

 Επίπεδο 1 (Ανάγκη υποστήριξης. Υπάρχουν δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και στην 

ευελιξία του παιδιού).  

     Επιπλέον, σύμφωνα με το DSM-5 τα αισθητηριακά ερεθίσματα της υποευαισθησίας και 

υπερευαισθησίας απορροφήθηκαν στην ομάδα των επαναλαμβανόμενων και στερεοτυπικών 

συμπεριφορών. Για π.χ. ένα παιδί με δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία χωρίς 

επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα παίρνει 

διάγνωση Διαταραχής Κοινωνικής Επικοινωνίας. Τα συμπτώματα πρέπει να έχουν 

εμφανιστεί έως 3 χρονών και πρέπει να διακρίνονται στην πρώιμη παιδική ηλικία ενώ 

λειτουργικά προβλήματα και δυσκολίες μπορεί να εμφανιστούν αργότερα. Οι δείκτες που 

περιγράφουν τις ικανότητες και τις δυσκολίες του παιδιού (μπορεί να αφορούν το νοητικό 

επίπεδο του παιδιού, άλλες παθήσεις, το σημείο εμφάνισης των συμπτωμάτων καθώς και την 

αναπτυξιακή πορεία) (Μαγνησάλης & Σάγια, 2014). 
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2.2. Συμπτώματα Αυτισμού. 

 

    Όσον αφορά την διάγνωση του αυτισμού τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται 

σχετίζονται: α) με την «κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση, β) καθώς και τα 

περιορισμένα και επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς και ενδιαφερόντων στην 

πρώιμη παιδική ηλικία» (Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders, American 

Psychiatric Association, 2013). 

     Ειδικότερα τα συμπτώματα που παρουσιάζονται είναι:  

  A) Επίμονες διαταραχές στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση, για τις οποίες 

δεν ευθύνονται γενικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη και μπορούν να εκδηλωθούν στους 

εξής τομείς:  

   - Στους τομείς της κοινωνικο-συναισθηματικής αμοιβαιότητας, της μη-λεκτικής 

κοινωνικής συμπεριφοράς καθώς και της ανάπτυξης και διατήρησης των σχέσεων σύμφωνα 

με το στάδιο ανάπτυξης.  

 

         Δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία: 

  - Μέσα από έρευνες έχει αποδειχτεί ότι οι ικανότητες επικοινωνίας των ατόμων στο φάσμα 

του αυτισμού ποικίλουν. Μερικοί δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν προφορικό λόγο ή το 

λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν για να εκφραστούν είναι περιορισμένο και εμφανίζει ελλιπή 

γραμματικο-συντακτική δομή, ενώ, άλλα άτομα διαθέτουν ένα άρτιο, πλούσιο ακόμα και 

εξειδικευμένο λεξιλογικό ρεπερτόριο.  

  - Τα άτομα με αυτισμό χρησιμοποιούν κυριολεκτικό λόγο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

μπερδεύονται και να συγχέουν την μεταφορική χρήση του λόγου.      

 -  Συγχρόνως, εμφανίζουν «μια ελλιπή συναισθηματική ταύτιση (ενσυναίσθηση)» καθώς 

έχουν δυσκολία να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τα ενδιαφέροντα και τα 

συναισθήματα των άλλων ατόμων.  

  - Τα ίδια τα άτομα αδιαφορούν για τα ενδιαφέροντα των άλλων και συνεχίζουν να μιλούν 

χωρίς να σταματάνε και δεν αντιλαμβάνονται ότι το θέμα για το οποίο μιλάνε δεν αφορά 

τους άλλους.  

  - Ο τόνος της φωνής τους χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δυνατός και χωρίς καμία 

συναισθηματική φόρτιση.  

  - Δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν χειρονομίες καθώς και την γλώσσα του σώματος 

(βλεμματική επαφή και χαμόγελο), ωστόσο βιώνουν τα ίδια συναισθήματα με τους άλλους 

αλλά δυσκολεύονται στον τρόπο εκδήλωσής τους.  
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  - Μερικά από αυτά τα άτομα δυσκολεύονται να διαχειριστούν κοινωνικές καταστάσεις και 

συναντούν δυσκολίες στην δημιουργία σχέσεων. Παρόλα αυτά, συνάπτουν φιλίες με χαρά οι 

οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά τους, προσεγγίζουν ένα 

πρόβλημα ή μια κοινωνική κατάσταση με βάση τον μοναδικό, προσωπικό τους τρόπο. 

 

     Β) Επαναλαμβανόμενα, περιορισμένα πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και 

δραστηριοτήτων που υπάρχουν σε δύο από τα παρακάτω: 

   - Συνεχόμενη και στερεοτυπική ομιλία (ηχολαλία), κινήσεις ή χρήση αντικειμένων με 

στερεοτυπικό τρόπο.  

   - Υπερβολική αντίσταση σε αλλαγή, πρότυπα τελετουργικής λεκτικής και μη 

συμπεριφοράς καθώς και προσκόλληση σε ρουτίνες. 

   - Περιορισμένα και προσκολλημένα ενδιαφέροντα μη φυσιολογικά σε ένταση ή στον τόπο 

εστίασης (εμμονή/προσκόλληση σε μη συνηθισμένα αντικείμενα).  

   - Αντιδραστικότητα σε αισθητηριακά ερεθίσματα ή σε μη συνηθισμένα ενδιαφέροντα σε 

πλευρές του περιβάλλοντος (π.χ. πόνος, ζέστη, κρύο, ήχοι, όσφρηση και αφή αντικειμένων).  

 

        Επαναλαμβανόμενα και στερεότυπα μοτίβα συμπεριφοράς: 

   - Τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν μια ομοιογένεια κατά την 

πραγματοποίηση ενεργειών (π.χ. εκτελούν το ίδιο δρομολόγιο, βάζουν τα αντικείμενα στην 

ίδια θέση, έχουν συγκεκριμένη ακολουθία ενεργειών, χρησιμοποιούν στερεοτυπικό και 

ασυνήθιστο τρόπο στο παιχνίδι τους με ένα αντικείμενο). 

  - Ξεσπάσματα θυμού, σύγχυση, απογοήτευση προκλείονται από μία απροειδοποίητη 

αλλαγή στο πρόγραμμα τους που αποτελεί την ρουτίνα τους.  

 - Ως ένδειξη αναζήτησης χαλάρωσης, εκδήλωσης διάθεσης, συναισθημάτων ή 

επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής λέξεων ή φράσεων (ηχολαλίας), ως μέσο επεξεργασίας 

πληροφοριών, εκμάθησης γλωσσικών δεξιοτήτων τα άτομα με αυτισμό μπορεί να 

εκδηλώσουν στερεοτυπικές κινήσεις σώματος.   

 - Είναι δυνατόν να εμφανιστεί προσκόλληση σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αντικείμενα, 

τραγούδια, ήρωες, ταινίες ή σε αριθμούς και χρώματα ως ένδειξη ενδιαφέροντος ή ανάγκης 

εκπλήρωσης αισθητηριακών ή συναισθηματικών αναγκών. 

-  Χαρακτηριστικά των αυτιστικών ανθρώπων μπορούν να θεωρηθούν: το έντονο ενδιαφέρον 

για ένα θέμα, η κλίση, η επιμονή ασχολία, η συνεχής ενημέρωση, η εκπαίδευση και η 

επιμόρφωση γύρω από αυτό. Έχει αποδειχθεί ότι πολλά άτομα διακρίνονται στο αντικείμενο 
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υψηλού ενδιαφέροντος σε εκπαιδευτικό, επαγγελματικό, ακαδημαϊκό και σε 

κατασκευαστικό επίπεδο.    

 

          Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά. 

  Ορισμένα στοιχεία δευτερεύουσας σημασίας που μπορεί να συνυπάρχουν με 

χαρακτηριστικά της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος  είναι: 

  - H ανάγκη αισθητηριακής ολοκλήρωσης που μπορεί να εκδηλωθεί μέσω υπερ/υπό 

ευαισθησίας του ατόμου σε ερεθίσματα (π.χ. έκφραση δυσαρέσκειας σε συγκεκριμένους 

ήχους, φώτα, υφή και γεύση). 

 - Συνύπαρξη με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως: δυσαριθμησία, δυσορθογραφία, 

υπερκινητικότητα και δυσκολία συγκέντρωσης της προσοχής καθώς και δυσλεξία.  

 - Πιθανή ύπαρξη συναισθηματικών διαταραχών όπως κατάθλιψη ως αποτέλεσμα δυσκολίας 

διαχείρισης κοινωνικών και συναισθηματικών περιστάσεων και σε συνδυασμό με την 

έλλειψη κατανόησης από τους άλλους ανθρώπους όσον αφορά τις ανάγκες τους ή τον 

αποκλεισμό τους από το κοινωνικό περιβάλλον που προξενούν τα παραπάνω.  

 -  Δυσκολία στον οπτικο-κινητικό συντονισμό. 

 -  Διαταραχή στον ύπνο. 

 -  Δυσκολίες γαστρονομικής φύσης (π.χ. γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση). 

 -  Δυσανεξία στην τροφή. 

 -  Νοητικό δυναμικό χαμηλό (κάτω του μέσου όρου) ή πολύ υψηλό (πάνω του μέσου όρου). 

Σε άτομα που παρουσιάζουν δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας η εκτίμηση νοητικών 

ικανοτήτων σε αυτιστικά άτομα είναι δύσκολη. 

  

      Διαρκή ξεσπάσματα θυμού. 

       Οι πρώτες ενδείξεις είναι: 

   -  Μέχρι την ηλικία  12 μηνών έλλειψη παραγωγής λόγου/ήχων/δείξης. 

   -  Μέχρι την ηλικία 16 μηνών απουσία στην παραγωγή μεμονωμένων λέξεων  

       και στην ηλικία 2 ετών απουσία φράσεων (2 λέξεων).  

   -  Μη ανταπόκριση όταν ακούει το όνομά του/της. 

   -  Απώλεια κοινωνικών δεξιοτήτων ή λόγου. 

   -  Μη διατήρηση βλεμματικής επαφής-φτωχή. 

   -  Σειροθέτηση αντικειμένων ή παιχνιδιών. 

   -  Έλλειψη χαμόγελου ή κοινωνικής απόκρισης. 
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     Καθυστερημένα σημάδια είναι:  

 -  Δυσκολία δημιουργίας φιλικών σχέσεων (με συνομηλίκους). 

 -  Δυσκολία κατά την έναρξη ή διατήρηση συνομιλίας με άλλους. 

 -  Δυσκολία στην πραγματοποίηση συμβολικού παιχνιδιού με περιεχόμενο  

    κοινωνικού χαρακτήρα. 

 -  Ασυνήθιστη, στερεότυπη και επαναλαμβανόμενη χρήση λόγου.  

 - Ασχολία με συγκεκριμένα θέματα ή αντικείμενα. 

 - Προσκόλληση σε ρουτίνες και τελετουργίες. 

 - Μοτίβα ενδιαφερόντων με ασυνήθιστη συγκέντρωση ή ένταση.  

  (http://kentro-autismou.gr/aytismos/#tab-id-1). 

 

   Οι  Τομείς που επηρεάζονται είναι: 

•  O Νοητικός τομέας. 

•  O Γνωστικός τομέας. 

•  O Επικοινωνιακός /Κοινωνικός τομέας. 

•   O Συναισθηματικός τομέας. 

•   O Tομέας Παιχνιδιού. 

•   O Τομέας Αισθητηριακών αντιδράσεων. 

 

  Η Εικόνα των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού είναι: 

 - Συμπεριφορική και συναισθηματική διαταραχή, η οποία εμφανίζεται με έλλειψη 

ανταπόκρισης σε άλλα πρόσωπα μεταξύ αυτών και των γονέων.  

- Απομόνωση. 

- Έλλειψη βλεμματικής επαφής. 

- Μειωμένη φυσική επαφή. 

- Έντονη προσκόλληση σε αντικείμενα και σε μέρη αντικειμένων.  

 

    Συμπεριφορικές διαταραχές: 

•  Επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. 

•  Αντίσταση στην αλλαγή ρουτίνας, συνηθειών, περιβάλλοντος. 

•  Έντονα νευρικά επιθετικά /αυτοκαταστροφικά ξεσπάσματα. 

•  Ασταθής συμπεριφορά. 

 

http://kentro-autismou.gr/aytismos/#tab-id-1
http://kentro-autismou.gr/aytismos/#tab-id-1
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     Κινητικές διαταραχές: 

•   Ασυνήθιστες κινητικές συμπεριφορές: Γρήγορες κινήσεις των χεριών και των δακτύλων 

(συχνά στο ύψος των ματιών) ή κινήσεις ολόκληρου του σώματος (στριφογυρίσματα, 

τρέξιμο και χτύπημα χεριών, επαναλαμβανόμενα πηδηματάκια κ.ά.). 

•  Καθυστέρηση στην αναπτυξιακή εξέλιξη και στα κινητικά ορόσημα σε ποσοστό 33%, 

μειωμένος κινητικός συντονισμός και προβλήματα στην ισορροπία. 

•  Διαταραχές στην εκούσια εκτέλεση μυϊκών κινήσεων (απραξία, στοματο-κινητικός 

έλεγχος). 

•  Αδυναμία κατανόησης του άλλου (έλλειψη θεωρίας νου).  

•  Στερεοτυπικές δραστηριότητες. 

•  Άτυπο, αλλόκοτο παιχνίδι, αλλόκοτη χρήση αντικειμένων και παιχνιδιών: πετάει κάτω 

οποιοδήποτε παιχνίδι του δοθεί, τα βάζει στο στόμα, τα τοποθετεί σε σειρές ή σχήματα κλπ. 

•  Ανισότητες στις επιδόσεις σε γνωστικούς/ γλωσσικούς στόχους. 

•  Διαταραχές στις αισθήσεις (ακοή, όραση, αφή). 

•  Απουσία ανάπτυξης συμβολικού τρόπου σκέψης.  

•  Αδυναμία στην χρησιμοποίηση της γλώσσας του σώματος καθώς και της μη λεκτικής 

επικοινωνίας. 

•  Ανοσολογικές διαταραχές. 

     → Μερικά από αυτά είναι ιδιαίτερα προικισμένα σε ένα ορισμένο πεδίο: μνήμη, 

αριθμητικές  πράξεις, μουσική κ.ά. 

 

     Συμπεριφορές βρέφους. 

•  Καθυστέρηση στη χρήση πρώιμων χειρονομιών (π.χ. μη δείξη αντικειμένων σε ηλικία 

ενός χρονών, μη ανταπόκριση στην αγκαλιά). 

•  Δεν δείχνουν προτίμηση στους ήχους της ομιλίας. 

•  Δε χαμογελούν στο μητρικό πρόσωπο, δεν δείχνουν ενδιαφέρον απέναντι στους άλλους 

ανθρώπους. 

•  Δε καθηλώνουν το βλέμμα σε αντικείμενα. 

•  Δεν αναπτύσσουν κοινή επικέντρωση προσοχής. 

 

    Προβλήματα στην αντίληψη και έκφραση της γλώσσας: 

•  16 μηνών: δεν συλλαβίζουν ούτε προφέρουν λέξεις. 

•  24 μηνών: δεν παράγουν φράσεις με χρήση 2 λέξεων. 
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    Διαταραχές γλωσσικής έκφρασης. 

•  Οι δυσκολίες εκδηλώνονται ήδη από το προ-λεκτικό στάδιο. 

•  Το 50% κατακτούν σύνθετο λειτουργικό εκφραστικό λόγο, το 15-20% δεν κατακτά ούτε 

μεμονωμένες επικοινωνιακές λέξεις μέχρι την ύστερη παιδική και εφηβική ηλικία. 

•  Άλλοτε έχει πολύ διαταραγμένο λόγο, χωρίς αντωνυμίες, σύνταξη ή γραμματικούς 

κανόνες. 

•  Η χρήση της γλώσσας έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση προσωπικών αναγκών και όχι την 

αλληλεπίδραση. 

•  Δυσκολίες στη χρήση μη λεκτικής επικοινωνίας. 

•  Περισσότερο μίμηση παρά αυθόρμητος λόγος. 

•  Χρήση ιδιοσυγκρασιακής γλώσσας. 

•  Επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις, δυσκολία στις απαντήσεις (απαντούν στο κυριολεκτικό 

νόημα της ερώτησης, δεν λαμβάνουν υπόψη τις προθέσεις του άλλου). 

 

      Ηχολαλία. 

    Ορίζεται ως μια ασήμαντη επανάληψη των λεγομένων των άλλων και πρόκειται για μια 

παθολογική, αυτόματη και μη εσκεμμένη συμπεριφορά η οποία συναντάται κυρίως στον 

αυτισμό: διακρίνεται σε άμεση, όταν το άτομο επαναλαμβάνει μία φράση αμέσως μόλις την 

άκουσε και καθυστερημένη, όταν υπάρχει χρονική διαφορά μεταξύ της πρωτότυπης φράσης 

και της  επανάληψής της.  

 

   Διαταραχές προσωδίας. 

•  Ιδιόρρυθμη προσωδία, ασυνήθιστα φωνητικά χαρακτηριστικά (μονότονη, επίπεδη χροιά 

φωνής, τραγουδιστή, «ρηχή», «ξύλινη»). 

•  Ακατάλληλοι κυματισμοί φωνής. 

•  Διαταραχές φώνησης (μειωμένη ή αυξημένη ένταση, υψιφωνία, βραχνάδα κ.ά.). 

 

     Συντακτικό  - Μορφολογία. 

•  Σωστή σύνταξη στον αυθόρμητο λόγο (όταν υπάρχει). 

•  Κατανοούν και χρησιμοποιούν σωστά τους γραμματικούς κανόνες. 

•  Περιορισμένη χρήση προσωπικών αντωνυμιών. 

•  Δεικτικοί όροι (αντωνυμίες: αναφέρεται στον εαυτό του στο δεύτερο ή τρίτο πρόσωπο 

ενικού). 
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•  Αόριστος χρόνος. 

•  Άρθρα (αόριστο, οριστικό). 

 

      Σημασιολογία. 

•   Σημασιολογικά λάθη λόγω δυσκολίας στην κωδικοποίηση σχέσεων μεταξύ αντικειμένων,  

γεγονότων και μεταξύ αντικειμένων και γεγονότων. 

•  Δε χρησιμοποιούν προσδιορισμούς που δηλώνουν σχέσεις (π.χ. προθέσεις). 

•  Δυσκολίες στη χρήση μεταφορικού λόγου. 

•  Έχουν δυσκολία στην χρήση αφηρημένων εννοιών. 

•  Ιδιοσυγκρασιακές εκφράσεις. 

•  Νεολογισμοί, ασυνάρτητος λόγος. 

•  Δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών. 

 

    Πραγματολογία.  

•  Επαναληπτικός, μονότονος και στερεότυπος λόγος με ιδιοτυπίες στο στυλ και τη χρήση 

λέξεων. 

• Κάνουν επαναλαμβανόμενες στερεότυπες ερωτήσεις προκειμένου να πάρουν τις 

πληροφορίες που χρειάζονται ή να τραβήξουν την προσοχή του συνομιλητή τους ή να 

αποφύγουν ή να διατηρήσουν μια κοινωνική αλληλεπίδραση και μια κατάσταση. 

• Διατύπωση άσχετων ή απρεπών σχολίων και διακοπή του συνομιλητή τους ή ταυτόχρονη 

ομιλία με τον άλλο. 

• Δεν χρησιμοποιούν ούτε κατανοούν την εναλλαγή σειράς σε μια συζήτηση, τη διατήρηση 

θέματος ή την κατάλληλη αλλαγή του θέματος. 

•  Τάσεις φλυαρίας είτε αποφυγής συνομιλίας. 

•  Στείρος, επιτηδευμένος, αδέξιος λόγος. 

•  Παρερμηνεία κυριολεκτικών/μεταφορικών εκφράσεων. 

•  Προβλήματα στην κατανόηση ιδιωματισμών, μεταφορών, ειρωνείας, σαρκασμού, χιούμορ 

κλπ. 

•  Δυσκολίες στην έκφραση και κατανόηση της πρόθεσης του άλλου στο κομμάτι της 

επικοινωνίας, στην διαχείριση της συζήτησης καθώς και των κοινωνικών γνώσεων.  

• Συνεχής σκέψη και προσκόλληση, απουσία ευγένειας, ιδιοσυγκρασιακό στυλ, δυσκολία 

ευελιξίας, συνεργασίας, απουσία γνώσεων σχετικά με την θέση και το ρόλο που παίζει 

κάποιος, ασυνεννοησία, επιθετική στάση και υπερβολική εξάρτιση. 
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     Γνωστικές δεξιότητες. 

•  Μεγάλη ποικιλομορφία ως προς τις γνωστικές δεξιότητες και ως προς τη νοημοσύνη. 

•  Ελαφριά έως σοβαρή νοητική καθυστέρηση. 

•  Μερικά είναι ιδιαίτερα προικισμένα σε ένα ορισμένο γνωστικό πεδίο: μνήμη,  

   αντίληψη, μίμηση, ενώ άλλα όχι. 

     Η εμφάνιση των συμπτωμάτων πραγματοποιείται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία (αλλά 

είναι πιθανό στο διάστημα αυτό να μην έχουν εκδηλωθεί ολοκληρωτικά έως ότου οι 

κοινωνικές απαιτήσεις ξεπεράσουν τις δεξιότητες αυτές). Συνολικά τα συμπτώματα 

περιορίζουν ή δυσκολεύουν την καθημερινή λειτουργία του ατόμου. 

(Σημειώσεις μαθήματος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στις Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές). 

 

     2.2. Η γλωσσική ικανότητα στον αυτισμό. 

    Στον αυτισμό, ο ίδιος ο λόγος και ιδιαίτερα η γλώσσα (μέσο επικοινωνίας) είναι ένας 

τομέας που παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και καθυστέρηση. Ο Βογινδρούκας (2003) 

ισχυρίζεται ότι «άτομα που εμφανίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη γλώσσας, (π.χ. άτομα με 

αυτισμό) ενώ έχουν πρόθεση να επικοινωνήσουν, παρουσιάζουν πρόβλημα στον τρόπο 

υλοποίησής του». Υπάρχει πιθανότητα το παιδί να μην έχει κανένα πρόβλημα στην γλώσσα 

ή το λόγο του, να αναπτυχθεί καθυστερημένα ή και καθόλου, σύμφωνα με το βαθμό της 

διαταραχής και με την σοβαρότητά του.    

   Σύμφωνα με τους Καμπούρογλου & Παπαντωνίου (2003) ουσιαστικό χαρακτηριστικό του 

αυτιστικού λόγου είναι: η αδυναμία στο επίπεδο της πραγματολογίας της γλώσσας καθώς 

και σε στοιχεία της γλώσσας όπως ο επιτονισμός  και η χροιά της φωνής. Βασικό γνώρισμα 

του αυτισμού είναι η έλλειψη στην κοινωνική συναλλαγή η οποία πραγματοποιείται μέσω 

της γλώσσας και ειδικότερα της επικοινωνίας. Επομένως, παρατηρούμε ότι οποιοδήποτε 

πρόβλημα που σχετίζεται με την ανάπτυξη και εξέλιξη επικοινωνιακών και γλωσσικών 

δεξιοτήτων επηρεάζει άμεσα και την κοινωνική επαφή και συνδιαλλαγή. Παιδιά με 

διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού ίσως εμφανίσουν προβλήματα που αφορούν την 

κατανόηση και ανάπτυξη της γλώσσας καθώς και την παραγωγή και την ίδια τη χρήση της.  

 

      Η Ανάπτυξη της επικοινωνίας και της γλώσσας στο φάσμα του αυτισμού. 

   Έχει αποδειχθεί ότι το επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης προηγείται από το επίπεδο της 

χρήσης της. Σύμφωνα με τον Kuhl (2000) υποστηρίζεται ότι ο τρόπος ανάπτυξης του 

εγκεφάλου επηρεάζει την ανάπτυξη της γλώσσας διότι παρατήρησε ότι ο εγκέφαλος των 
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αυτιστικών παιδιών αντιδρά με διαφορετικό τρόπο σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος. 

Αντίθετα, διαπιστώνουμε ότι στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ο εγκέφαλος είναι σε θέση να 

ξεχωρίζει τις ομοιότητες στον περίγυρο και  να τις ενσωματώνει σε κατηγορίες κάνοντας 

εφικτή την ανάπτυξη της γλώσσας. Σύμφωνα με νευροαπεικονιστικές μελέτες καθώς και με 

την θεωρία του Νου που εστίασαν στη δομή και στη συμπεριφορά του εγκεφάλου 

αυτιστικών και μη ατόμων εντοπίστηκαν διαφορές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου (Walenski 

et al., 2006). Σύμφωνα με την νευροαπεικόνιση και τις διεργασίες κατά τη Θεωρία του Νου 

παρατηρήθηκε ότι σε άτομα με αυτισμό υπήρξε μειωμένη ενεργοποίηση στις περιοχές του 

μετωπιαίου λοβού δηλαδή (στις εμπρόσθιες περιοχές του εγκεφάλου) και αυξημένη 

ενεργοποίηση σε κροταφικές περιοχές. Ενώ, σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη διαπιστώθηκε ότι 

οι διεργασίες πραγματοποιήθηκαν στο μέσο μετωπιαίο και κατώτερο μετωπιαίο λοβό 

(περιοχή Broca) καθώς και στον οπίσθιο άνω κροταφικό και κροταφοβρεγματικό λοβό.  

    Οι Walenski et al (2006) ισχυρίζονται ότι «η θεωρία του Νου μπορεί να προβλέψει σε 

μικρή ηλικία την ικανότητα του παιδιού να δίνει την προσοχή του συγχρόνως σε ένα άλλο 

άτομο καθώς και σε ένα γεγονός ή αντικείμενο. Τα παιδιά που αναπτύσσονται φυσιολογικά 

έχουν έμφυτη αυτή την ικανότητα από νωρίς, ενώ τα παιδιά με δαφ εμφανίζουν ελλείψεις 

κοινωνικής συναλλαγής που προϋποθέτουν την ύπαρξη αυτής της ικανότητας». Η ίδια η 

καθυστέρηση της γλώσσας σχετίζεται με προβλήματα στην προσοχή καθώς και στην 

συγκέντρωση που αποτελούν προγνωστικούς δείκτες της γλωσσικής ανάπτυξης σε παιδιά με 

δαφ. Η διάσπαση της προσοχής οφείλεται στη υπο-ανάπτυξη του μηχανισμού αντίληψης 

συνεπώς η δυσκολία λειτουργίας των γνωστικών μηχανισμών είναι αποτέλεσμα της 

αδυναμίας επεξεργασίας των πληροφοριών που αφορούν την ίδια την γλώσσα. Σύμφωνα με 

την εξέλιξη του παιδιού οι δεξιότητες επικοινωνίας αναπτύσσονται αρχικά διότι το βρέφος 

εκφράζεται με την χρήση της οπτικής επαφής, των κινήσεων και των φωνών. Ο πρώτος 

χρόνος είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της γλώσσας καθώς το παιδί 

μαθαίνει να χρησιμοποιεί το λόγο σταδιακά.  

     Σύμφωνα με τους Bates, Camaoni & Voltera (1976) τα αναπτυξιακά στάδια της 

επικοινωνίας είναι τρία: το διαλεκτικό στάδιο  (perlocutionary stage), το προσλεκτικό ή 

επικοινωνιακό στάδιο (illocutionary stage) και το εκφωνητικό ή λεκτικό στάδιο (locutionary 

stage). O Βογινδρούκας & οι Καμπούρογλου & Παπαντωνίου (2003) τονίζουν ότι η 

γλωσσική και η επικοινωνιακή ανάπτυξη των παιδιών με αυτισμό σε σχέση με τα παιδιά που 

αναπτύσσονται φυσιολογικά εμφανίζει διακριτές διαφορές. Η ιδιόμορφη ανάπτυξή τους 

καθώς και η καθυστέρηση στους τομείς αυτούς επηρεάζεται τόσο από το βαθμό της 

διαταραχής του αυτισμού όσο και από τις ικανότητες νόησής τους.  
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   Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά των δύο πληθυσμών στα στάδια ανάπτυξης της γλώσσας 

παρατηρούμε ότι:  

    Στο διαλεκτικό στάδιο που εμφανίζεται από την γέννηση έως τον ένατο μήνα, το παιδί 

δεν κάνει καμία προσπάθεια να επικοινωνήσει με τον περίγυρό του, αλλά συγχρόνως στέλνει 

σήματα στους άλλους (π.χ. κλάμα – έμφυτη αντανακλαστική αντίδραση με σκοπό την 

ικανοποίηση των αναγκών του). Επιπλέον, στο στάδιο αυτό κάνουν την εμφάνισή τους και οι 

μη λεκτικές ικανότητες. 6-8 βδομάδων παρατηρούμε την ανάπτυξη του χαμόγελου. 2 μηνών 

εμφανίζεται η παραγωγή των πρώτων ήχων (φωνήεντα, ικανότητα μίμησης εκφράσεων του 

προσώπου). 6 μηνών παρουσιάζονται στο λόγο του παιδιού τα σύμφωνα και η εναλλαγή 

σειράς στις συνομιλίες.  

    Χαρακτηριστικά παιδιών τυπικής ανάπτυξης του σταδίου αυτού είναι: η οπτική επαφή, το 

κλάμα και το ψέλλισμα. 8 μηνών αρχίζει το βάβισμα. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας των 

παιδιών με αυτισμό είναι διαφορετική από το πρώτο στάδιο όπου παρουσιάζονται σημάδια 

της διαταραχής. Ειδικότερα, βλέπουμε ότι: το κλάμα των αυτιστικών παιδιών έχει 

«ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά δηλαδή είναι μονότονο και παρουσιάζει δυσκολία στην 

κατανόησή του». 8 μηνών: το παιδί με αυτισμό εμφανίζει περίεργες κραυγές και 

περιορισμένο ψέλλισμα.  

     Στο προσλεκτικό στάδιο που διαρκεί από 9-15 μηνών το παιδί παρουσιάζει επιθυμία και 

έχει πρόθεση να επικοινωνήσει και με αυτόν τον τρόπο σταματάει η μονόπλευρη 

επικοινωνία. Οι ήχοι του παρουσιάζουν στοιχεία προσωδίας που μοιάζουν με των 

προτάσεων. Το παιδί φτιάχνει τη δική του ιδιόγλωσσα με τη χρήση εκφωνημάτων με σκοπό 

να προσελκύσει την προσοχή των γύρων του για να πετύχει αυτό που θέλει. Άλλος τρόπος 

έκφρασης αποτελούν και οι χειρονομίες. Υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που έως το πρώτο 

στάδιο δεν εμφάνισαν σημάδια πρώιμης διαταραχής.  

     Καθώς περνούν τα στάδια οι διαφορές των αυτιστικών παιδιών και των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης είναι πιο ευδιάκριτες και ουσιαστικές. Αρχικά, δεν χρησιμοποιούν χειρονομίες με 

σκοπό να επικοινωνήσουν. Παρόλα αυτά μέσα από έρευνες των Walenski et al (2006) 

διαπιστώνουμε ότι παιδιά με αυτισμό κατανοούν και χρησιμοποιούν ως χειρονομία τη δείξη 

όταν αφορά κάποιο αίτημά τους. Αντίθετα, παρατηρείτε ολοκληρωτική έλλειψη της 

χειρονομίας εκεί όπου γίνεται χρήση για να δείξουν κάποιο αντικείμενο σχετικά με κάποιο 

πρόσωπο ή με σκοπό την προσέλκυση της προσοχής σε κάτι. Περιορισμένη εμφανίζεται και 

σε αυτό το στάδιο η οπτική τους επαφή καθώς και το κλάμα τους που είναι δύσκολο να 

ερμηνευτεί. Επίσης, εμφανίζεται καθυστερημένη η ανάπτυξη της γλώσσας τους η οποία 

συνοδεύεται και από περιορισμένο λεξιλόγιο ή 1 χρονών κάποια παιδιά εμφανίζουν τις 
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πρώτες τους λέξεις οι οποίες παράγονται με τρόπο ιδιοσυγκρασιακό χωρίς συνοδεία 

κινήσεων και με κάποιο νόημα. Παιδιά με Asperger ίσως εμφανίζουν καλύτερο επίπεδο 

επικοινωνίας σε σχέση με τυπικά αυτιστικά παιδιά αν και η επαφή τους με τους γύρω τους 

είναι ιδιόρρυθμη και προβληματική.  

    Στο εκφωνητικό στάδιο που διαρκεί από τον 15ο μήνα έως την ολοκλήρωση της 

ανάπτυξης, το παιδί αναπτύσσει τον προφορικό λόγο και είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει 

την γλώσσα του με σκοπό να επικοινωνήσει. 18 μηνών: το λεξιλόγιο παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης αποτελείται από τρεις έως πενήντα λέξεις που αφορούν αντικείμενα ή ενέργειες. 

2 ετών: συνδυάζει δύο λέξεις μαζί και μπορεί να ζητήσει ένα αντικείμενο που επιθυμεί. 

Συχνά φαινόμενα που εμφανίζονται είναι: «η ηχολαλία, η επανάληψη ήχων, λέξεων ή 

φράσεων που άκουσε καθώς και η σε βάθος διερεύνηση εννοιών δηλαδή (η χρήση μιας 

λέξης με γενικό νόημα συμπεριλαμβάνοντας έννοιες με κοινά χαρακτηριστικά με το αρχικό 

νόημα – χρήση της λέξης γάτα για όλα τα ζώα). 2-3 ετών: εμφάνιση τηλεγραφικού λόγου, 

δεικτικών αντωνυμιών (με συνοδεία χειρονομιών δείξης). Το παιδί έχει λεξιλόγιο γύρω στις 

1000 λέξεις καθώς είναι σε θέση να αναπτύξει και την γραμματική. 

    Οι Καμπούρογλου & Παπαντωνίου (2003) αναφέρουν ότι: τα λάθη στην γραμματική σε 

μορφήματα αριθμού και χρόνου είναι σπάνια, ειδικότερα δεν σχηματίζουν λάθος τους 

χρόνους των ρημάτων (π.χ. μόρφημα του αορίστου και το μόρφημα του πληθυντικού στα 

ουσιαστικά χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές σωστά). Επιπλέον, τονίζουν ότι το παιδί 

με φυσιολογική ανάπτυξη χρησιμοποιεί το λόγο σε περισσότερα περιβάλλοντα, αναπτύσσει 

λεκτική πραγματολογία και έως 5 χρονών αναπτύσσει ολοκληρωτικά τις επικοινωνιακές και 

γλωσσικές δεξιότητές του.  

   Ταυτόχρονα, χειρίζεται γλωσσικές δομές που παρουσιάζουν πολυπλοκότητα, δημιουργεί 

κρίσεις που αφορούν την γραμματική, κατανοεί ρόλους ομιλητή και ακροατή και μπορεί να 

αντιληφθεί τη μη κυριολεκτική χρήση της γλώσσας. 5-7 ετών: το παιδί αναπτύσσει τις 

δεξιότητες πραγματολογίας. Εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ανάπτυξη της 

ικανότητας αφήγησης και έκφρασης.  

   Σύμφωνα με την μελέτη του Κάκουρου & Μανιαδάκη (2013) μερικά παιδιά με αυτισμό 

δεν καταφέρνουν ποτέ να φτάσουν στο τρίτο στάδιο, δηλαδή δεν αναπτύσσουν ποτέ λόγο. 

Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται γύρω στο 50% του πληθυσμού. Παιδιά που αναπτύσσουν λόγο 

θεωρείται περιορισμένος σε χρήση και κυρίως εστιάζει σε θέματα του ενδιάφεροντός τους. 

Σε σύγκριση με το λεξιλόγιο των παιδιών τυπικής ανάπτυξης παρατηρούμε ότι το λεξιλόγιο 

των παιδιών με αυτισμό στον πρώτο χρόνο ζωής αποτελείται από λιγότερες από δεκαπέντε 

λέξεις που δεν ακολουθούν χρήση χειρονομιών και σπάνια αναφέρονται σε αντικείμενα του 
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περιβάλλοντος. 3 ετών: τα αυτιστικά παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα με δημιουργικό 

τρόπο, εμφανίζεται το φαινόμενο της ηχολαλίας, που διατηρείται σε μεγαλύτερη ηλικία και 

χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας. Έπειτα, παρουσιάζεται δυσκολία στο συνδυασμό 

λέξεων μεταξύ τους καθώς και στη χρήση του λόγου που θεωρείται περιορισμένη 

(Βογινδρούκας & Καμπούρογλου, 2003). Παιδιά με δαφ παρουσιάζουν ανομοιόμορφη 

ανάπτυξη στα επίπεδα της γλώσσας, δηλαδή στη μορφολογία, τη φωνολογία, τη σύνταξη, τη 

σημασιολογία και την πραγματολογία. Βασικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των 

ατόμων με σύνδρομο Asperger που ενώ διαθέτουν τυπική ανάπτυξη στα τρία πρώτα επίπεδα 

της γλώσσας, στα δύο τελευταία και ειδικότερα στον τομέα της πραγματολογίας εμφανίζουν 

σοβαρές δυσκολίες στην γλωσσική τους ανάπτυξη.  

    Σε παιδιά με αυτισμό η ανάπτυξη της επικοινωνίας ακολουθεί την ίδια πορεία με την 

ανάπτυξη των παιδιών που αναπτύσσονται φυσιολογικά, αλλά παρατηρούμε ότι εμποδίζεται 

με διαφορετικούς τρόπους στα στάδια ανάπτυξης διότι επηρεάζεται από την ικανότητα 

νόησης των παιδιών καθώς και το βαθμό της διαταραχής τους. Η ανάπτυξη των 

συμπεριφορών επικοινωνίας σε παιδιά με δαφ εξελίσσεται διαφορετικά από ότι στα παιδιά 

με φυσιολογική ανάπτυξη. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στη τυπική επικοινωνιακή ανάπτυξη οι 

λειτουργίες παρουσιάζονται ταυτόχρονα ενώ στα παιδιά με αυτισμό εμφανίζεται σε μια 

αλληλουχία – σειρά. Το μοντέλο ανάπτυξης της επικοινωνίας των παιδιών με αυτισμό 

εμφανίζεται ποιοτικά και ποσοτικά διαφορετικό σε σχέση με τη φυσιολογική προ γλωσσική 

αναπτυξιακή σειρά.  

   Ενώ παρατηρούμε μεγάλη ποικιλία και διαφορετικότητα εντός των πλαισίων του 

φάσματος του αυτισμού τα αναπτυξιακά στοιχεία που αφορούν την πρώιμη επικοινωνία δεν 

εφαρμόζονται και δεν γενικεύονται για όλα τα παιδιά.  

    Σύμφωνα με το μοντέλο των Bates, Camaoni & Voltera (1975) στην αρχή της ζωής τους 

όλα τα βρέφη και με αυτισμό είναι στο πρώτο αναπτυξιακό στάδιο «το διαλεκτικό» ή στάδιο 

μονομερούς επικοινωνίας (perlocutionary stage). Σύμφωνα με έρευνες Ricks (1975) & Wing 

(1976) επισημαίνεται ότι τα συμπτώματα του αυτισμού εμφανίζονται στην πρώτη βρεφική 

ηλικία και συνδέονται με την ποιότητα του κλάματος το οποίο εμφανίζεται με τρόπο 

ιδιοσυγκρασιακό δηλαδή χαρακτηρίζεται ως μονότονο και δύσκολο να ερμηνευτεί. 

Επιπλέον, τα βρέφη με αυτισμό μέσω του κλάματος είναι σε θέση να εκφράσουν όμοια 

συναισθήματα με των βρεφών τυπικής ανάπτυξης όπως: έκπληξη, χαιρετισμό, έλλειψη και 

αίτηση (Ricks 1975). 
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    Συνεπώς μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 6 μηνών: είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε το 

κλάμα του και να του αποδώσουμε νόημα. 8 μηνών: εμφανίζεται περιορισμένο ή ασυνήθιστο 

ψέλλισμα /γλωσσικό (π.χ. στριγκλιές ή κραυγές).  

    Στο δεύτερο στάδιο του μοντέλου της Bates ξεκινάει η σοβαρή απόκλιση στην ανάπτυξη 

της επικοινωνίας σε βρέφη με αυτισμό. Στο «προσλεκτικό» στάδιο εμφανίζεται η απουσία 

μίμησης ήχων, χειρονομιών ή εκφράσεων. Ειδικότερα κάποια βρέφη με αυτισμό δεν 

υιοθετούν την αναγκαία οπτική επαφή, ούτε συμμετέχουν σε παιχνίδι ήχων με αλλαγή 

σειράς (Newson 1979α). Επίσης, δεν κάνουν χρήση της δείξης με σκοπό να επικοινωνήσουν 

ή να τραβήξουν την προσοχή ή να καθοδηγήσουν την προσοχή του ενήλικα 

(πρωτοδηλωτικές συμπεριφορές) ή να εκφράσουν κάτι που επιθυμούν (πρωτοπροστακτικές 

συμπεριφορές). 12 μηνών: εμφανίζονται οι πρώτες λέξεις αλλά χωρίς να αποδίδουν κάποιο 

νόημα. Το κλάμα είναι συχνό, δυνατό και δυσερμήνευτο. Παιδιά με αυτισμό υψηλά 

λειτουργικά είναι δυνατό να εμφανίσουν πρωτοπροστακτικές συμπεριφορές (π.χ. έκφραση 

επιθυμιών τους στον ενήλικα για να ικανοποιήσουν μια ανάγκη τους), αλλά δεν εμφανίζουν 

πρωτοδηλωτικές συμπεριφορές (δεν προσελκύουν την προσοχή του ενήλικου σε ένα 

αντικείμενο με σκοπό την αλλαγή της δικής του νοητικής κατάστασης (π.χ. δεν 

χρησιμοποιούν τη δείξη της θέσης ή της ύπαρξης αντικειμένου λόγω της αδυναμίας τους να 

οριοθετήσουν τον δικό προσωπικό χώρο και ειδικά να δηλώσουν κάτι πέρα από τον εαυτό 

τους). Αυτή η συμπεριφορά προϋποθέτει την κατανόηση της θεωρίας του νου (γνώση ότι ο 

άλλος δεν γνωρίζει ή δεν πρόσεξε κάτι) που εμφανίζεται διαταραγμένη στον αυτισμό.  

     Όπως αποδεικνύεται 50%-80% παιδιών με δαφ περνά στο τρίτο στάδιο το «εκφωνητικό» 

και αναπτύσσει προφορικό λόγο, αλλά παρατηρείται ότι ο λόγος τους εξαιτίας της μη 

ύπαρξης όλων των σταδίων ανάπτυξης της επικοινωνίας εμφανίζεται περιορισμένος με 

σκοπό το αίτημα ή την επαναληπτική στερεοτυπική συμπεριφορά για ένα θέμα που τους 

αφορά (Jordan 2000).  

    24 μηνών: το λεξιλόγιο είναι μικρότερο από 15 λέξεις, οι λέξεις εμφανίζονται και 

εξαφανίζονται και δεν χρησιμοποιούνται οι χειρονομίες. Λίγα παιδιά χρησιμοποιούν την 

δείξη στα αντικείμενα.  

   3 ετών: έχουμε σπάνιο συνδυασμό λέξεων, εμφάνιση ηχολαλικών φράσεων, ενώ 

απουσιάζει ή είναι περιορισμένη η χρήση της γλώσσας με δημιουργικό τρόπο.  

   4 ετών: λίγα παιδιά καταφέρνουν να ταιριάξουν 2-3 λέξεις δημιουργικά. Η ηχολαλία 

υπάρχει και χρησιμοποιείται με σκοπό την επικοινωνία. Κάνουν την εμφάνισή τους οι 

πράξεις με επικοινωνιακό σκοπό δηλαδή τα ίδια τα παιδιά προσπαθούν να μιμηθούν 

διαφημίσεις που βλέπουν στην τηλεόραση καθώς επίσης εκφράζουν και τα αιτήματά τους.  
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      Η κατανόηση της γλώσσας και επεξεργασίας στο φάσμα του αυτισμού. 

   Οι Williams & Minshew (2010) ισχυρίζονται ότι: «ο εγκέφαλος των παιδιών με αυτισμό 

διαφέρει από των άλλων ατόμων, συνεπώς τα άτομα αυτά διαθέτουν διαφορετική αντίληψη 

και κατανόηση του κόσμου σε σχέση  με τους άλλους». Μπορούμε να αναφέρουμε ότι τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης έχουν έμφυτους και χρησιμοποιούν κάποιους αυτόματους 

μηχανισμούς με σκοπό την επεξεργασία των νέων πληροφοριών, ενώ τα παιδιά με αυτισμό 

δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τέτοιους μηχανισμούς. Ιδιαίτερα πρέπει να τονίσουμε 

ότι: τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν κάποια προβλήματα στην οργάνωση καινούριων 

πληροφοριών σε κατηγορίες, στην αφαιρετική σκέψη, στην αναγνώριση προσώπων καθώς 

και σε οποιαδήποτε διεργασία βασίζεται στην δόμηση πρωτοτύπων τα οποία διαδραματίζουν 

ουσιαστικό ρόλο στην κατηγοριοποίηση των εννοιών στον εγκέφαλο.  

    Η μελέτη των Williams &  Minshew (2010) αποκάλυψε τα εξής: Μετά από σχετική 

σύγκριση παιδιών στο φάσμα του αυτισμού με παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη μπορούμε 

να ισχυριστούμε ότι: τα παιδιά με αυτισμό εμφάνισαν δυσκολίες στην πραγματοποίηση 

διεργασιών που τα άλλα τυπικά παιδιά εκτελούσαν αυτόματα. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα διεργασιών αποτελούν η διάκριση λέξεων μέσα στο λόγο, η διάκριση λέξεων 

από μη λέξεις, η χρησιμοποίηση και εφαρμογή της υπάρχουσας γνώσης που διαθέτουν για 

τον κόσμο γύρω τους με σκοπό την ερμηνεία του ερεθίσματος που σχετίζεται με την 

γλώσσα, η συσχέτιση λέξεων με αντικείμενα ή η σημασία λέξεων με άλλες λέξεις. Επιπλέον, 

διαπιστώνουμε ότι παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος δεν είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν τη φωνή της μητέρας τους και δεν ανταποκρίνονται σε αυτήν, ούτε και στο 

άκουσμα του δικού τους ονόματος γεγονός που καμιά φορά συνδέεται ως πρόβλημα στην 

ακοή αντί για ένδειξη αυτισμού. Τέλος, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μπορούν και 

αναγνωρίζουν την φωνή της μητέρας τους και ανταποκρίνονται θετικά σε αυτήν καθώς και 

στο όνομά τους.  

 

        Η παραγωγή της γλώσσας στον αυτισμό.  

    Η γλωσσική παραγωγή στο φάσμα του αυτισμού θεωρείται προβληματική περιοχή η 

οποία διαθέτει λιγότερες έρευνες σε σχέση με την κατανόηση και χρήση του λόγου διότι 

είναι μια διαδικασία που δεν ερμηνεύεται εύκολα μέσω μεθόδων νευροαπεικόνισης 

(Παπαντωνίου & Παπαντωνίου, 2003). Εξαιτίας του γεγονότος ότι κατά την διεξαγωγή της 

παραγωγής του λόγου χρησιμοποιούνται πολλοί μύες του προσώπου είναι μη εφικτή η 

μελέτη της παραγωγής της γλώσσας μέσω μαγνητικής λειτουργικής τομογραφίας (FMRI), 

που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε κάθε κίνηση και ομιλία του ατόμου που συμμετέχει. Η ίδια 
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η γλωσσική παραγωγή έχει άρρηκτη σύνδεση με την επεξεργασία εισερχόμενων γλωσσικών 

πληροφοριών για αυτό και οι μελετητές χρησιμοποίησαν την μαγνητική τομογραφία με 

γραπτό λόγο με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την δυσκολία επεξεργασίας 

και παραγωγής του λόγου σε άτομα με διαταραχές που επηρεάζουν αρνητικά και την 

ικανότητα της γλώσσας. Σε μια έρευνα των Koshino et al (2005) με αναφορά στο άρθρο της 

Minshew (2010) σχετικά με την μελέτη της μνήμης εργασίας σε παιδιά με αυτισμό και σε 

τυπικά παιδιά διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά με αυτισμό διέκριναν την επεξεργασία του 

ερεθίσματος της γλώσσας σε περιοχές του δεξιού ημισφαιρίου όπου διεξάγεται η διεργασία 

οπτικού και όχι γλωσσικού ερεθίσματος, ενώ σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης παρατηρήθηκε 

ότι κατά την διεξαγωγή του πειράματος όταν αντίκριζαν ένα γράμμα έκαναν χρήση 

γλωσσικών περιοχών του αριστερού ημισφαιρίου καθώς και χρήση της εμπρόσθιας περιοχής 

της μνήμης εργασίας με σκοπό την σύνδεση με το όνομα του γράμματος. Τέλος, υπάρχει 

υποψία ότι στα παιδιά με αυτισμό η δυσκολία επεξεργασίας ερεθισμάτων σε περιοχές που 

αφορούν το αριστερό ημισφαίριο (που σχετίζεται με διεργασίες της γλώσσας)  συνδέεται με 

την προβληματική ανάπτυξη και παραγωγή της ίδιας της γλώσσας (Williams & Minshew, 

2010). 

 

        Η χρήση της γλώσσας στον αυτισμό.   

    Στις μέρες μας όπως έχει αποδειχθεί από έρευνες η χρησιμοποίηση του λόγου αποτελεί 

βασικό πρόβλημα της γλώσσας καθώς παρουσιάζεται σχεδόν σε όλες τις διαταραχές στο 

αυτιστικό φάσμα. Μερικά άτομα με αυτισμό είναι δυνατόν να μην εμφανίζουν καμία 

δυσκολία στην παραγωγή της γλώσσας, ούτε στη κατανόησή της αλλά όλα τα άτομα στο 

φάσμα χρησιμοποιούν την γλώσσα με ιδιόρρυθμο τρόπο. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι 

βασικό σύμπτωμα στον αυτισμό είναι η έκπτωση στην κοινωνική συναλλαγή η οποία 

θεωρείται ουσιαστική για την χρήση του λόγου έξω από την κοινωνία. Τα παιδιά με αυτισμό 

αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τον λόγο με τον κατάλληλο τρόπο, δηλαδή να κάνουν 

σωστή χρήση της γλώσσας, στο κατάλληλο χώρο και χρόνο και με βάσει τους κανόνες της 

κοινωνίας που ισχύουν, με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία καθώς και την έκφραση 

των επιθυμιών τους, δηλαδή παρατηρούμε σημαντικές αποκλίσεις στο κομμάτι της 

πραγματολογίας. Όπως υποστηρίζει ο Βογινδρούκας (2005α) για να είναι επιτυχημένη μια 

συνομιλία είναι ανάγκη το άτομο να θέλει να επικοινωνήσει, να διαθέτει την ικανότητα 

λεκτικής έκφρασης με βάσει τους κανόνες της κοινωνίας καθώς και τη δυνατότητα 

κατανόησης των συναισθημάτων και των προθέσεων του συνομιλητή του. Στο σημείο αυτό 

τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν σοβαρή αδυναμία. Μία μελέτη της Δροσινού (2000) 
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επισημαίνει ότι άτομα με αυτισμό βαριάς μορφής δυσκολεύονται να εκφράσουν λεκτικά 

ακόμα και τις σωματικές τους ανάγκες με αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό τους από 

πολλά περιβάλλοντα (π.χ. σχολικό). 

 

      Επικοινωνιακές διαταραχές στον αυτισμό. 

    Οι Βογινδρούκας & Παπαγεωργίου (1999) υποστηρίζουν ότι οι αδυναμίες στον λόγο και 

στην επικοινωνία δημιουργούν το σημάδι που κάνει τους γονείς παιδιών με αυτισμό να 

ανησυχήσουν και να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό.  

   Οι παράγοντες που βοηθούν στην δυσκολία κατάκτησης της γλώσσας και της επικοινωνίας 

σε άτομα με αυτισμό σχετίζονται με:  

    1. Παράγοντες που προξενούνται από τον αυτισμό και  

    2. από πρόσθετους παράγοντες. 

 

    Οι παράγοντες που προκαλούνται από τον αυτισμό:  

   α) H προβληματική κοινωνική επικοινωνία αποτελεί την αρχική δυσκολία του παιδιού με 

αυτισμό που επηρεάζει γενικότερα τις δεξιότητες επικοινωνίας. Οι ερευνητές Newson 

(1984), Hobson (1993) & Frith (1994) τονίζουν ότι η αδυναμία κατανόησης εκφράσεων του 

προσώπου, στην εδραίωση της οπτικής επαφής, στην εμπλοκή συμπεριφορών με αλλαγή 

σειράς, ο αποκλεισμός στην ανάπτυξη του κοινωνικού συγχρονισμού καθώς και η απουσία 

ενσυναίσθησης σχετικά με τα συναισθήματα και τις γνώμες των άλλων, 

συμπεριλαμβάνονται στις δυσκολίες που απαγορεύουν στα παιδιά με δαφ την ανάπτυξη 

προλεκτικών επικοινωνιακών συμπεριφορών που θα χρησιμοποιηθούν τόσο στην ανάπτυξη 

του λόγου όσο και στην κατάλληλη χρήση αργότερα. 

   β) Σημαντικό ρόλο στην ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία της γλώσσας διαδραματίζει η 

ένταξη των υπο-επιπέδων της σε ένα σύστημα στο οποίο κάθε επίπεδο (φωνολογία, 

μορφολογία) συντελεί στην ολοκληρωτική ανάπτυξη. Παρατηρείται λοιπόν ότι παιδιά στο 

φάσμα του αυτισμού αναπτύσσονται άνισα σχετικά με τα επιμέρους γλωσσικά επίπεδα. 

Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι συνδέεται τόσο με την δυσκολία λειτουργίας σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε επιμέρους δομές ή λειτουργίες του νευρικού συστήματος, 

συμβάν που θεωρείται υπεύθυνο για το άνισο επίπεδο λειτουργίας των ικανοτήτων της 

γλώσσας στο παιδί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα υψηλά λειτουργικά παιδιά 

που ίσως εμφανίζουν τυπική ανάπτυξη σε τομείς της σύνταξης ή της σημασιολογίας και 

συγχρόνως παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα στην επικοινωνία καθώς και στην 
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συνδιαλλαγή με τους άλλους εντός κοινωνικού πλαισίου δηλαδή σε επίπεδο 

πραγματολογίας. 

    γ) Ακαμψία σκέψης ή γνωστική αδυναμία.  

    Σύμφωνα με τον Jordan (2000) τα παιδιά αυτά αδυνατούν να αποκωδικοποιούν ή να 

μεταφράζουν εμπειρίες σε σύμβολα ή αναπαραστάσεις. Ταυτόχρονα, η αδυναμία τους να 

κατακτήσουν καινούριες πληροφορίες λόγω της δυσκολίας τους στην επεξεργασία του 

λόγου, ο άκαμπτος τρόπος σκέψης, η δυσκολία τους να γενικεύουν τις αποκτηθείσες γνώσεις 

καθώς και η απουσία μάθησης μέσα από εμπειρίες επηρεάζουν την γενική επικοινωνιακή και 

λεκτική ανάπτυξη παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, και εμποδίζουν την εδραίωση και 

χρησιμοποίηση συμβόλων και την αφηρημένη σκέψη. 

 

   Πρόσθετοι παράγοντες: 

    Στον αυτισμό είναι δυνατόν πέρα από δυσκολίες που αφορούν την ανάπτυξη του λόγου, 

να υπάρχουν συγχρόνως και πρόσθετες διαταραχές που σχετίζονται με την γλώσσα. Οι 

διαταραχές αυτές ίσως είναι αποτέλεσμα αναπτυξιακής διαταραχής του  λόγου ή οφείλονται 

στο επίπεδο ικανοτήτων νόησης των παιδιών ή σε σύνοδες διαταραχές των αισθήσεων. Οι 

δυσκολίες που σχετίζονται με την επικοινωνία και την γλώσσα στον αυτισμό διαφέρουν και 

αναφέρονται τόσο στη λεκτική όσο και στη μη-λεκτική επικοινωνία. Υπάρχουν παιδιά που 

είτε αναπτύσσουν λόγο καθυστερημένα ή δεν τον αναπτύσσουν καθόλου. Επισημαίνεται ότι 

παιδιά χωρίς λόγο είναι ικανά να μιμηθούν μεμονωμένες λέξεις ή μηχανικούς ήχους, ενώ 

παιδιά που μιλούν παρατηρούνται δυσκολίες στον τομέα της πραγματολογίας (στην 

κοινωνική χρήση του λόγου).  

     Ειδικότερα, τονίζεται σε μελέτες ότι ακόμα και το παιδί με σοβαρό αυτισμό εμφανίζει 

συμπεριφορές που διαγιγνώσκονται σαν επικοινωνιακές εντός κατάλληλου περιβάλλοντος. 

Θεωρώντας ότι παιδιά στο φάσμα δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι ισχύει η  αυτό-εκπληρούμενη  προφητεία (δηλαδή εξαιτίας της άποψης ότι 

δεν επικοινωνούν δεν τα αντιμετωπίζουμε ως συνομιλητές και δεν αναλύουμε τις 

συμπεριφορές τους με σκοπό να ανακαλυφθούν οι προθέσεις της επικοινωνίας ή οι 

αλληλεπιδράσεις. Αν και παρατηρούμε ότι παιδιά στο φάσμα ίσως βρίσκονται σε προ-

επικοινωνιακό ή προγλωσσικό στάδιο, αντιδρούν σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Για να 

είμαστε σε θέση να καθορίζουμε τους ιδιοσυγκρασιακούς τρόπους έκφρασης καθώς και 

επικοινωνίας θα πρέπει να αναλύουμε  τις συμπεριφορές των ατόμων με αυτισμό εντός 

κοινωνικού πλαισίου.  
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         Βασικά χαρακτηριστικά του λόγου στον αυτισμό. 

    Μέσα από έρευνες διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη της γλώσσας στον αυτισμό δεν 

χαρακτηρίζεται ως παραγωγική και δημιουργική. Επίσης, δίνεται έμφαση στο λόγο των 

παιδιών με αυτισμό, στην ιδιόρρυθμη μορφή ομιλίας και στις δυσκολίες κατανόησης και όχι 

ιδιαίτερα στις ψυχολογικές τους αδυναμίες. Οι τομείς που επηρεάζονται στην έκφραση και 

στην κατανόηση είναι όσοι σχετίζονται με προσωδιακά, παραλεκτικά στοιχεία της ομιλίας 

όπως: η χροιά της φωνής, η ένταση, η δύναμη και ο επιτονισμός. Ενώ στον τομέα της 

πραγματολογίας του λόγου σε μη λεκτικό και σε λεκτικό επίπεδο αναφέρονται: η στάση του 

σώματος, η απόσταση και οι εκφράσεις του προσώπου. Όλα αυτά κάνουν την 

χρησιμοποίηση της γλώσσας με σκοπό την επικοινωνία πολύ επιβαρημένη.   

    Σημαντικές δυσκολίες δεν παρατηρούνται σε τομείς της γραμματικής, του συντακτικού 

και της φωνολογίας. Σύμφωνα με τους Bernstein & Tiegerman (1993) αν οι τομείς αυτοί 

εμφανίσουν αδυναμίες αυτό δεν θα έχει σχέση με την ύπαρξη του αυτισμού, αλλά με την 

χαμηλή δυνατότητα νόησης ή με πρόσθετες λεκτικές διαταραχές. Ένα παιδί μπορεί να 

εμφανίζει ικανότητα σε επίπεδο σημασιολογίας, ενώ αδυνατεί φανερά σε συντακτικό 

επίπεδο ή και το αντίθετο. Έχει αποδειχθεί ότι ένα ποσοστό παιδιών με αυτισμό που 

παρουσιάζει νοητική υστέρηση είναι σε θέση να διαβάζει σε βαθμό ικανοποιητικό. Τα παιδιά 

αυτά διαβάζουν χωρίς να κάνουν λάθη δυνατά και συμπληρώνουν προτάσεις ανολοκλήρωτες 

με κατάλληλη γραμματική τους μορφή. Τα παιδιά με δαφ παρουσιάζουν πολύ καλή επίδοση 

ως προς τις συντακτικές και φωνολογικές ικανότητές τους αλλά συγχρόνως αδυνατούν να 

επεξεργαστούν σημασιολογικά ένα κείμενο (π.χ. δυσκολεύονται να βρουν τη λέξη που 

απουσιάζει από μια ιστορία ή εστιάζουν σε λέξεις που παρεμβάλλονται ενδιάμεσα και δεν 

έχουν κάποιο νόημα. Σχετικά με την ικανότητα τη σημασιολογική των λειτουργικών 

αυτιστικών ατόμων έχουν διεξαχθεί λίγες έρευνες. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι τα 

αυτιστικά χαρισματικά άτομα δεν εμφανίζουν καμία μειονεξία όταν τα θέματα που 

συζητιούνται άπτονται των ενδιαφερόντων τους, αλλά αδυνατούν να κατανοήσουν τα λεπτά 

νοήματα φράσεων ή λέξεων. Οι ίδιες οι λέξεις όταν προφέρονται με διαφορετική πρόθεση 

επικοινωνίας είναι δυνατόν να αλλάξουν το νόημα. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η 

ειρωνεία. Για τα παιδιά με αυτισμό το νόημα των λέξεων αποδίδεται μόνο κυριολεκτικά και 

δεν αλλάζει εντός ειρωνικού περιβάλλοντος. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσπάθεια 

προκειμένου ένα άτομο με αυτισμό να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις λεπτές και 

δυσδιάκριτες διαφορές ή αποχρώσεις του νοήματος διότι το άτομο αυτό είναι σε μειονεκτική 

θέση λόγω της χαμηλής πνευματικής ικανότητας του νοητικού του δυναμικού. 
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   Δυσκολίες σε πραγματολογικό επίπεδο. 

    Παγκόσμιο γνώρισμα του αυτισμού είναι η αδυναμία τους στον πραγματολογικό τομέα. 

Δηλαδή, αν και το επίπεδο των δεξιοτήτων σημασιολογίας ή σύνταξης είναι υψηλό ή πολύ 

υψηλό, το επίπεδο στον τομέα της πραγματολογίας εμφανίζεται χαμηλότερο. Έχει 

αποδειχθεί ότι άτομα με αυτισμό που έχουν καταφέρει να αναπτύξουν λόγο σε 

ικανοποιητικό επίπεδο εξακολουθούν να έχουν μειονεξίες στο επίπεδο της επικοινωνίας. Η 

πραγματολογία εστιάζει στον τρόπο που η γλώσσα χρησιμοποιείται με σκοπό την ίδια την 

επικοινωνία. Γενικά, τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν διαταραχές στην πραγματολογία σε 

προ-λεκτικό, μη -λεκτικό και λεκτικό επίπεδο (Βογινδρούκας, 2002): 

 

     Προ-λεκτική πραγματολογία. 

- Έλλειψη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον. 

- Μειωμένη και διαφορετική αντίληψη και κατανόηση του περίγυρου. 

- Ασταθής αντίδραση ερεθισμάτων. 

- Εκλεκτικότητα ερεθισμάτων. 

- Μειωμένο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους.  

- Έλλειψη πρωτοβουλίας για αλληλεπίδραση. 

- Ελλιπής πρόθεσης επικοινωνίας 

- Μειωμένος μη λεκτικός σχολιασμός. 

- Απουσία δεξιοτήτων εναλλαγής σειράς. 

- Χαμηλός κοινωνικός συγχρονισμός. 

- Αδυναμία κατανόησης εκφράσεων του προσώπου.  

- Δυσκολία κατανόησης προσωδίας του λόγου.  

- Αδυναμία συντονισμού του βλέμματος. 

 

    Μη – λεκτική πραγματολογία. 

 - Παρουσία κλάματος και αγκαλιάς.  

 - Περίεργη ένταση φωνής και χροιάς. 

 - Αδυναμία καθορισμού απόστασης ομιλητών. 

- Απουσία χρήσης εξωλεκτικής επικοινωνίας με σκοπό την ενθάρρυνση του ομιλητή.  
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Λεκτική πραγματολογία. 

- Άκαμπτη στάση σώματος.  

- Αδυναμία αντίληψης πνευματικού επιπέδου του ακροατή. 

- Έλλειψη σχολιασμού. 

-  Δυσκολία εξαγωγής συμπερασμάτων. 

- Αδυναμία χρήσης λόγου βάσει κοινωνικών κανόνων. 

- Δυσκολία αφήγησης. 

- Αδυναμία αιτιολόγησης καταστάσεων. 

- Δυσκολία στην κατεύθυνση άλλων.  

- Δυσκολία έναρξης συζήτησης.  

- Αδυναμία διατήρησης διαλόγου. 

- Δυσκολία διόρθωσης συζήτησης. 

- Περιορισμένα θέματα συζήτησης. 

- Εμμονές λεκτικού περιεχομένου.  

- Αδυναμία κατανόησης μεταφορών, αινιγμάτων, λογοπαίγνιων, ανέκδοτων, παροιμιών, 

πολύσημων και δεικτικών λέξεων. 

 

      Ιδιορρυθμίες της γλώσσας στο φάσμα του αυτισμού.  

    Ιδιαίτερες ιδιορρυθμίες της γλώσσας σε παιδιά με αυτισμό αποτελούν ή ηχολαλία, η 

αντιστροφή αντωνυμιών (εγώ – εσύ) και η μεταφορική χρήση του λόγου. Παιδιά στο φάσμα 

του αυτισμού δεν κατανοούν την γλώσσα και σκέφτονται με κυριολεκτικό τρόπο και αυτό 

ταυτίζεται με το χαμηλή νοητική τους αδυναμία, δεν μπορούν είναι ευέλικτοι. Στις λέξεις 

αποδίδουν κυριολεκτικό νόημα, δεν μπορούν να επεξεργαστούν τους ιδιωματισμούς, τον 

σαρκασμό καθώς και το χιούμορ. Επιπλέον, παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση και 

στην κατάκτηση λέξεων ειδικών κατηγοριών π.χ. προσδιορισμούς ή συσχετιζόμενα ρήματα 

(π.χ. μικρό-μεγάλο, πριν-μετά, δίνω-παίρνω κλπ.) και ειδικότερα σε λέξεις που το νόημά 

τους πηγάζει από το ίδιο το περιβάλλον, από τη σχέση με άλλες λέξεις εντός της πρότασης ή 

από το εξωτερικό πλαίσιο. Για τις έννοιες «μικρό-μεγάλο» δεν υπάρχει απόλυτος ορισμός 

αλλά η σημασία τους είναι σχετική ανάλογα με το ποια αντικείμενα συγκρίνουμε μεταξύ 

τους (μπουκάλι, κουτάλι, ποτήρι). 
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       Μεταφορική χρήση του λόγου. 

     Έχει αποδειχθεί ότι τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού είναι σε θέση να δημιουργούν 

δικά τους ονόματα για ποικίλα αντικείμενα που θεωρητικά είναι ίδια ή πραγματοποιούν 

περίεργα σχόλια με ιδιοσυγκρασιακό τρόπο δηλαδή τα ίδια τα σχόλιά τους στηρίζονται σε 

συσχετίσεις και όχι σε εμπειρίες πιο προσιτές στον ακροατή και στον συνομιλητή. Ο 

ιδιοσυγκρασιακός τρόπος ομιλίας φανερώνει μια έλλειψη ενδιαφέροντος ή άμεσης ανάγκης 

να μοιραστούν ένα πιο γενικό πλαίσιο και να αλληλεπιδράσουν ενεργά με τον ακροατή. Δεν 

είναι σε θέση να δώσουν σημασία στην κατανόηση των ακροατών και οι ίδιες οι 

πληροφορίες θεωρούνται ως ανεξάρτητα κομμάτια που δεν τοποθετούνται σε ένα γενικό 

πλαίσιο. Μπορούμε να αναφέρουμε συμπτώματα που συσχετίζονται με την έλλειψη 

ευελιξίας της σκέψης και είναι δυνατόν να συνδεθούν με την αντιστροφή προσωπικών 

αντωνυμιών καθώς τα παιδιά με δαφ έχουν δυσκολία στην σωστή χρήση του εγώ και του 

εσύ. Όταν θέλουν να αναφερθούν στον εαυτό τους λένε «εσύ», «αυτή», «αυτός», ή 

προφέρουν το όνομά τους ως αντανάκλαση αυτού που ακούν όταν οι άλλοι τους απευθύνουν 

τον λόγο. Παράδειγμα αποτελεί η ερώτηση σε παιδί με δαφ «θέλεις μπισκότο»; στο στάδιο 

της κατάκτησης της γλώσσας απαντώντας το ίδιο το παιδί και επαναλαμβάνοντας την ίδια 

φράση μιλώντας για τον εαυτό του και  λέγοντας «εγώ». Η απόκτηση νοήματος και 

ανάλυσης των λαθών που σχετίζονται με τις αντωνυμίες συνδέεται με τη δεικτική λειτουργία 

των προσωπικών αντωνυμιών. Τα παιδιά χρησιμοποιούν μια μικρή ποσότητα πληροφοριών 

που υπόκειται στην ανάγκη τους για τοπική και όχι σφαιρική συνοχή. Η χρήση των 

αντωνυμιών γίνεται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την πρόθεση του ομιλητή.  

     Παρατηρείται λοιπόν ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης λαμβάνουν υπόψη τους μεγάλες 

ποσότητες πληροφοριών, είναι σε θέση να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τον τρόπο που 

οι αντωνυμίες συνδέονται με όσα προηγούνται ή ακολουθούν και μπορούν να επιλέξουν την 

αντωνυμία ή το ουσιαστικό που ταιριάζει καλύτερα στη συνοχή και στο νόημα του διαλόγου. 

Αντίθετα, τα παιδιά με αυτισμό έχουν δυσκολίες ακόμα και με τους χρόνους, κάτι το οποίο 

δεν είναι πρόβλημα γραμματικής αλλά γνώσης του κατάλληλου τρόπου χρήσης των χρόνων. 

Εμφανίζεται το φαινόμενο της ηχολαλίας (της χωρίς κατανόηση κυριολεκτικής επανάληψης 

λέξεων ή φράσεων που έχει πει κάποιος άλλος ή που άκουσε σε ανύποπτο χρόνο). Το 

φαινόμενο αυτό λαμβάνεται ως προσπάθεια επικοινωνίας ή γλωσσικό παιχνίδι. Η άμεση ή 

ετεροχρονισμένη ηχολαλία δεν αποτελεί αποκλειστικά χρήση της γλώσσας που δεν έχει 

νόημα αλλά προσπάθεια να ελεγχθεί η κατάσταση με περιορισμένα διαθέσιμα μέσα. Τα 

άτομα που αναπτύσσονται φυσιολογικά κάνουν χρήση νέων συνδυασμών λέξεων και τους 

προσαρμόζουν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Τα ίδια τα ενδιαφέροντα του 
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συνομιλητή καθώς και η ευελιξία αυτή θεωρείται δύσκολη ακόμα και για υψηλά λειτουργικά 

και προικισμένα άτομα με αυτισμό. Αυτά χρησιμοποιούν συνεχώς εκφράσεις και προτάσεις 

που μαθαίνουν από άλλους απ’έξω χωρίς να προχωρούν σε ανάλυση του νοήματός τους ή να 

προσπαθούν να τις μεταφράσουν.  

   Όπως διαπιστώνουμε η κατανόηση της καθυστερημένης ηχολαλίας έρχεται σε αντίθεση με 

την άποψη ότι το παιδί με αυτισμό αποφεύγει την επαφή κάτι που δεν ισχύει διότι παιδιά στο 

φάσμα επιχειρούν να επικοινωνήσουν αν και διαθέτουν περιορισμένα μέσα.  

    Φαινόμενα όπως: η δυσκολία χρήσης των αντωνυμιών, οι σχετικοί όροι που αναφέρονται 

στον χώρο και τον χρόνο, η εμμονή σχολίων με ιδιοσυγκρασιακό περιεχόμενο καθώς και η 

ευρύτητα της ηχολαλίας παρομοιάζονται με τις κορυφές ενός τεράστιου παγόβουνου. Πιο 

συγκεκριμένα ως παγόβουνο ορίζεται «η έλλειψη εκτίμησης του ευρύτερου νοήματος που 

εμπεριέχει τις προθέσεις του ομιλητή». Επομένως, τα γνωρίσματα του αυτιστικού λόγου 

ερμηνεύονται ως απόρροια και όχι ως αιτία μιας ανεπάρκειας της επικοινωνίας.  

   Στον αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας παρουσιάζεται η διαταραγμένη επικοινωνία, αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν δύο είδη επικοινωνίας. Το ένα είδος έχει τεράστια 

σημασία για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και αποτελεί την «ηθελημένη επικοινωνία» 

δηλαδή οι πληροφορίες που δίδονται σχετίζονται με καταστάσεις νόησης και συγχρόνως 

αξιολογούνται.  

    Το άλλο είδος ισχύει στη μεταβίβαση μηνυμάτων. Είναι ανάγκη λοιπόν σαν ακροατές να 

διαθέτουμε την γνώση στην οποία ο ομιλητής αποδίδει μια σκέψη και χρειάζεται να 

νιώθουμε σίγουροι ότι μας κατανοούν όπως επιθυμούμε. Στις καθημερινές συνομιλίες τα 

στοιχειώδη μηνύματα εμφανίζονται σπάνια και ερμηνεύονται για κάποιο επικοινωνιακό 

στόχο. Ενώ, στα παιδιά με αυτισμό η έλλειψη επικοινωνίας αποδίδεται στην εξαρχής 

αδυναμία κατανόησης του λόγου για τον οποίο έγινε η ερώτηση με αποτέλεσμα να δίνει 

λάθος απάντηση. Οι ίδιοι οι ομιλητές προσφέρουν όχι μόνο πλεονασμό πληροφοριών από 

αυτές που εμπεριέχονται στο βασικό μήνυμα αλλά και πληροφορίες που έχουν αξιολογηθεί. 

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν διαφορετικούς βαθμούς κατανόησης που κυμαίνονται από 

υπαινιγμούς έως την κατηγορηματική ακρίβεια της λεκτικής ακρίβειας. Για να υλοποιηθεί 

αυτό ο ίδιος ο ομιλητής κάνει χρήση των εργαλείων επικοινωνίας π.χ. τον πλεονασμό, την 

επιλογή συγκεκριμένων λέξεων, τον τόνο φωνής και μια γκάμα μη – λεκτικών σωματικών 

σημείων που μπορούν να αξιοποιηθούν.  

   Στον φάσμα του αυτισμού η αληθινή επικοινωνία αδυνατεί σε σχέση με τη μεταβίβαση 

στοιχειωδών μηνυμάτων. Αυτό εξηγεί το γεγονός γιατί τα άτομα δεν είναι σε θέση να 

κατανοήσουν τον πνευματώδη και χιουμοριστικό λόγο και παραμένουν υπερβολικά 
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προσκολλημένα στον κυριολεκτικό τρόπο έκφρασης. Οι φράσεις χαρακτηρίζονται ως 

μακροσκελείς και χωρίς φαντασία, ενώ κάνουν χρήση τυποποιημένων εκφράσεων. Άλλες 

φορές τα σχόλιά τους λαμβάνονται υπόψη ως ακατάλληλα, αστεία ή αγενή ή πάρα πολύ 

ευγενικά.  

 

     Η ανάπτυξη του σημασιολογικού τομέα. 

   Μέσα από έρευνες προκύπτει ότι παιδιά με αυτισμό έχουν δυσκολία στη μετάφραση ή 

μετατροπή σε γλώσσα ή γλωσσικές έννοιες των εμπειριών που συγκεντρώνουν από την 

καθημερινότητά τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις δυσκολίες του σημασιολογικού τομέα 

καθώς δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν την λειτουργική σύνδεση μεταξύ των 

αντικειμένων. Η σημασιολογική ανάπτυξη των παιδιών με δαφ ίσως είναι περιορισμένη σε 

συγκεκριμένες χρήσεις ή κατηγορίες που αφορούν την σημασία (π.χ. πολλά αντικείμενα και 

λίγες ενέργειες) οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για το παιδί. 

 

      Σύνταξη  

    Όσον αφορά την ανάπτυξη της σύνταξης σε παιδιά με αυτισμό οι έρευνες είναι λίγες. Με 

βάση αυτές καταλήγουμε στο γεγονός ότι τα παιδιά με διαταραχή του αυτισμού εμφανίζουν 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη της σύνταξης που σχετίζεται με τη γενική καθυστέρηση στην 

ανάπτυξη και μοιάζει με την αδυναμία άλλων παιδιών με άλλες διαταραχές όπως δυσφασία. 

Ειδικότερα, τα παιδιά με δαφ δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν ή χειριστούν ορισμένους 

γλωσσικούς τύπους όπως: παραλείπουν μικρές γραμματικές λέξεις (προθέσεις, αντωνυμίες, 

ρήματα, άρθρα, ή έχουν δυσκολία να κάνουν σωστή χρήση των καταλήξεων των ρημάτων, 

όπως ο αόριστος ή ο παρατατικός) διότι δεν μπορούν να  αντιληφθούν την σημασία τους 

(Βογινδρούκας, 2002). Για να είμαστε σίγουροι για τις δομικές /συντακτικές ικανότητες των 

παιδιών στο φάσμα του αυτισμού θα πρέπει να εστιάσουμε στον αν και στο πως 

μεταβάλλεται η δομή της γλώσσας τους σε διαφορετικές καταστάσεις επικοινωνίας. Η ίδια η 

συνδιαλλαγή, ο διάλογος με ένα άτομο δίνει στο παιδί ένα πλαίσιο οπού μπορεί να 

δημιουργήσει την απάντησή του (π.χ. τι κάνει ο μπαμπάς;- ο μπαμπάς τρέχει). Όταν το 

πλαίσιο από τον συνομιλητή δεν υφίσταται εμφανίζεται ελάχιστη μείωση των δομών της 

σύνταξης ή των τύπων που κάνουν χρήση παιδιά στο φάσμα για να αποδώσουν ένα μήνυμα.  
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    Φωνολογία.  

   Η ανάπτυξη της φωνολογίας σε παιδιά με αυτισμό προσιδιάζει με αυτή την πορεία των 

φυσιολογικών παιδιών παρά την καθυστερημένη ανάπτυξη ομιλίας. Τα «υπερτεμαχιακά 

γνωρίσματα της ομιλίας» όπως: ο τονισμός, το ύψος της φωνής, η προσωδία (επιτονισμός) 

και ο ρυθμός αποκλίνουν από το φυσιολογικό. Αυτά τα παιδιά εμφανίζουν ιδιαίτερη 

ποιότητα φωνής και έχουν μονότονη ομιλία, ιδιαιτερότητα παρουσιάζεται ακόμα και στον 

τόνο και ύψος της φωνής διότι μπορεί να μην συνοδεύουν με τον κατάλληλο τρόπο το 

περιεχόμενο της σημασίας μιας κατάστασης ή πρότασης. Τέλος, οι δυσκολίες στο 

φωνολογικό τους επίπεδο οφείλονται στην δυσκολία επεξεργασίας ή χρήσης των 

προσωδιακών στοιχείων του περιβάλλοντος.  

 

        Έρευνες για την γλωσσική ανάπτυξη παιδιών με αυτισμό. 

    Μέσα από έρευνες έχει παρατηρηθεί ότι στα άτομα με αυτισμό υπάρχει σοβαρή 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γλώσσας καθώς και στο κομμάτι της επικοινωνίας. 

Δηλαδή, η εξέλιξη της γλώσσας είναι πολύ αργή και μερικές φορές η ανάπτυξή της είναι 

μηδαμινή. Σε περίπτωση, ανάπτυξης της γλώσσας η έκφρασή της παρουσιάζει περίεργες 

μορφές ή χρησιμοποιούνται λέξεις με ασυνήθιστο περιεχόμενο οι οποίες δεν συνδέονται με 

την σημασία τους.  

    Κάποια άτομα με λόγο είναι δυνατόν να εμφανίσουν «ηχολαλία» (δηλαδή επανάληψη των 

δικών τους λόγων που ακούν και εκφράζουν). Τα άτομα αυτά διαθέτουν ιδιαίτερο τρόπο 

ομιλίας που μοιάζει με «έμμετρο λόγο» και για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους 

χρησιμοποιούν λέξεις όπως: «εκείνος/η» ασυνήθιστες παρομοιώσεις ή χρησιμοποιούν 

μονότονη, τυπική φωνή κατά την ομιλία τους. 

    Στον τομέα της φωνολογίας τα παιδιά με αυτισμό ακολουθούν την ίδια πορεία ομαλής 

ανάπτυξης και όσο αφορά στη σειρά εμφάνισης των φωνημάτων, αλλά και το μοντέλο 

λαθών, διαφοροποιείται όμως ως προς το χρόνο, καθώς εμφανίζουν μια αναστολή/ 

καθυστέρηση στην κατάκτηση του φωνολογικού. Παρά ταύτα είναι ικανά να προβούν σε 

διακρίσεις λεπτών φωνολογικών διαφοροποιητικών λειτουργιών όπως η διάκριση -/s/ -/z/, 

όπου το -/z/ είναι καταληκτικό στον πληθυντικό.(Frith,1999). Εκτός από την καθυστέρηση 

στην απόκτηση μια σημαντική διαφορά στον συγκεκριμένο τομέα στα παιδιά με αυτισμό, σε 

σύγκριση με τα φυσιολογικά, αφορά στα προσωδιακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

ομιλίας (Baron-Cohen & Bolton, 1993) από την περίοδο του βαβίσματος και είναι 

θεμελιώδους σημασίας καθώς η προσωδία επηρεάζει το περιεχόμενο και τη σημασία των 

εκφωνημάτων. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι η ροή του λόγου, ο ρυθμός ομιλίας και η ένταση της 
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φωνής, ο τονισμός των λέξεων και των ενοτήτων τους στις φράσεις είναι φανερά 

διαταραγμένα (Frith,1999). Σύμφωνα με τον Lock (1995) τα αυτιστικά παιδιά φαίνεται να 

μιλούν μονότονα, μηχανικά και σχολαστικά,, δηλαδή, η φωνή να παρουσιάζεται επίπεδη, 

ενώ άλλοτε πάλι ο τόνος της φωνής διακυμαίνεται ως προς την ένταση σε υψηλές και 

χαμηλές συχνότητες χωρίς αυτό να συνδέεται με κάποιο επικοινωνιακό σκοπό ή να 

προσδίδει κάποιο ιδιαίτερο νόημα στη σημασία των εκφωνημάτων (Siegel, 1996). Τα ίδια τα 

άτομα δεν είναι σε θέση να διακρίνουν τον κατάλληλο βαθμό έντασης με σκοπό να γίνουν 

κατανοητά από τον ακροατή/ συνομιλητή τους (Frith,1999). Σε ότι αφορά τη χροιά 

παρατηρήθηκε ότι αυτή ενίοτε μοιάζει με τη χροιά παιδιών τα οποία είναι κωφά. Ο Lock 

(1995) διατείνεται ότι πρόκειται για μία ακόμη περίπτωση αδυναμίας των παιδιών με 

αυτισμό να κατανοήσουν τη σωστή χρήση της γλώσσας. 

 

      Μορφοσύνταξη. 

    Στην περίπτωση των ομιλούντων παιδιών με αυτισμό η αναπτυξιακή πορεία του 

συντακτικού τομέα ακολουθείται με τον ίδιο τρόπο και τα άτομα δεν φαίνεται να 

παρουσιάζουν ελλείμματα που οφείλονται στην διαταραχή αποκλειστικά. Παρατηρείται 

όμως διαφορά στο ρυθμό ανάπτυξης (Sigman & Capps 1997) ενώ οι συντακτικές δομές 

εμφανίζονται με την ίδια σειρά. Ομοίως και η γραμματική μορφολογία δε φαίνεται να 

παρουσιάζει προβλήματα. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις στην παραγωγή εκφωνημάτων 

που οι συντακτικές δομές μπορούν να είναι αρκετά περιορισμένες. Δηλαδή, από την ομιλία 

των ατόμων απουσιάζουν μη λειτουργικές λέξεις άρθρα, προθέσεις, αντωνυμίες και 

βοηθητικά ρήματα  όπως στο στάδιο της τηλεγραφικής ομιλίας ή το γεγονός ότι τα αυτιστικά 

παιδιά χρησιμοποιούν γλωσσικές εκφράσεις με στερεοτυπικό και επαναλαμβανόμενο 

περιεχόμενο (Frith 1999). Αντίθετα, παιδιά με αυτισμό και νοητική καθυστέρηση βρέθηκαν 

να είναι πολύ καλοί αναγνώστες και να διακρίνουν λεπτές συντακτικές δομές όπως αυτές του 

ενικού-πληθυντικού αριθμού (Frith,1999) παρά το ότι μελέτες έδειξαν ότι πρόσωπο και 

αριθμός των ρημάτων και λιγότερο καθολικές στις γλώσσες του κόσμου είναι και 

κατακτώνται τελευταίες από το παιδί. 

    Μια επιπλέον χαρακτηριστική για τον αυτισμό γλωσσική ιδιομορφία είναι η αναστροφή 

προσωπικών αντωνυμιών («εγώ», «εσύ»), ή αντωνυμιών που δηλώνουν κτήση σε 

περιπτώσεις δείξης του εαυτού τους ή του έτερου συνομιλητή τους. Παρατηρήσεις έδειξαν 

ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν σωστά τα ονόματα για να τα ταυτιστούν με πρόσωπα, φάνηκε 

όμως πως έχουν την τάση να χρησιμοποιούν τα ονόματα στη θέση εκείνη που τα 

φυσιολογικά παιδιά θα χρησιμοποιούσαν αντωνυμίες (Frith,1999). Αν λάβουμε υπόψη μας 



 65 

τα λάθη αντιστροφής λέξεων (εδώ, εκεί ή τώρα, μετά) ή την αδυναμία σωστής χρήσης των 

χρόνων (με έμφαση στους παρελθοντικούς) όχι σε επίπεδο γραμματικής μορφολογίας αλλά 

επικοινωνιακής περίστασης, τότε παραπέμπουμε σε μια επικοινωνιακής και 

πραγματολογικής φύσεως δυσκολία κατανόησης και χρήσης που αφορά τη δεικτική 

λειτουργία αυτών των λέξεων. Η ίδια η Frith (1999) όσον αφορά τις αντωνυμίες αναφέρει 

ότι: το παιδί μπερδεύεται σχετικά την αναγνώριση του ομιλητή και του ακροατή καθώς και 

των διακριτών τους ρόλων στην συζήτηση ενώ, δυσκολεύονται να συνυπάρξουν στο ίδιο 

κοινωνικό πλαίσιο και να κατανοήσουν «το εδώ και το τώρα» της συγκεκριμένης συνθήκης 

(McTear & Conti-Ramsden, 1992). 

 

        Σημασιολογία και Λεξιλόγιο. 

   Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού είναι δυνατόν να εμφανίσουν καθυστέρηση στην 

απόκτηση λέξεων, κάτι που θεωρείται αναμενόμενο καθώς παρουσιάζουν σοβαρό έλλειμμα 

στην απόδοση προσοχής σε μια κοινή με τον ενήλικα εστία. (Sigman & Capps 1997). Παρά 

ταύτα κατακτούν το νόημα των λέξεων, κατονομάζουν αντικείμενα και όπως έδειξε η Tager-

Flusgerg (1985) είναι ικανά να προβούν σε κατηγοριοποιήσεις εικόνων με την επιλογή των 

κατάλληλων, εφόσον δεν συνυπάρχει κάποια μορφή νοητικής καθυστέρησης. 

    Χαρακτηριστικό γνώρισμα γλωσσικής συμπεριφοράς στον αυτισμό είναι: «ο 

ιδιοσυγκρασιακός λόγος», (όταν οι λέξεις αποκτούν ιδιαίτερο νόημα που βασίζεται στη 

προσωπική εμπειρία του παιδιού). H Frith (1999), ισχυρίζεται ότι πρόκειται για εσφαλμένη 

θεματοποίηση, από την πλευρά του αυτιστικού ατόμου, παράβλεψη του κοινού θέματος στο 

οποίο εστιάζει ο ενήλικας κατά τη διάρκεια της κατάλληλης στιγμής που λέγεται η 

κατάλληλη λέξη, προκειμένου να κατακτηθεί η σημασία. Όσον αφορά τον αριθμό των 

λέξεων που κατέχουν τα παιδιά με αυτισμό που διαθέτουν λόγο αυτός διαφέρει και 

εξαρτάται από τις ευκαιρίες έκθεσης τους σε ερεθίσματα και συμβάντα. Επιπλέον, είναι 

πιθανόν άτομα με αυτισμό να διαθέτουν μεγάλο εύρος λεξιλογίου αλλά και ένα εμμονικό 

ενδιαφέρον σχετικά με τον ορισμό των λέξεων (Baron-Cohen & Bolton,1993). Επιπρόσθετα, 

όσον αφορά το είδος των λέξεων αποδείχτηκε ότι: ενώ τα παιδιά είναι σε θέση να ονομάζουν 

αντικείμενα, παρουσιάζουν σοβαρό πρόβλημα στην κατανόηση καθώς και στην χρήση 

λέξεων με αφηρημένο περιεχόμενο. Ο Leslie προσπάθησε να ερμηνεύσει την γενική 

αδυναμία των παιδιών στην δημιουργία αναπαραστάσεων, στην κατανόηση και απόδοση 

νοητικών συνθηκών (π.χ. πεποιθήσεις, σκοπούς και επιθυμίες) σχετικά με τους άλλους 

(Happe, 2003). 
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     Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό των αυτιστικών ατόμων να αδυνατούν να κατανοήσουν 

τέτοια εκφωνήματα και αντί αυτού να λαμβάνουν με απολύτως κυριολεκτικό και κατά λέξη 

τρόπο, το νόημα της φράσης που τους απευθύνεται. 

      Παρατηρείται ακόμη ότι αυτιστικά άτομα αδυνατούν να αντιληφθούν περιπτώσεις 

συνωνυμίας. Άλλοτε η παραγωγή των εκφωνημάτων είναι μικρού μήκους λόγω της 

πολυπλοκότητας των συντακτικών δομών, ενώ αντίθετα υπάρχουν περιπτώσεις 

μακροσκελέστατων εκφωνημάτων χωρίς συνοχή στη σημασία. Οι νεολογισμοί μπορεί να 

είναι συχνοί προκειμένου να αναφερθούν κάπου, στην προσπάθειά τους να γίνουν 

κατανοητά από τον ενήλικα (Βaron-Cohen, 1993). 

     Η μεταφορά, μαζί με άλλα στοιχεία συνιστούν τη βασικότερη μειονεξία στον αυτισμό σε 

επίπεδο επικοινωνίας. Πρόκειται για μια έλλειψη ενδιαφέροντος ή ανάγκης να μοιραστούν 

και να εμπλακούν ενεργά σε αλληλεπιδράσεις κι έτσι τα μηνύματα που μεταφέρονται 

αποτελούν αυτόνομα και λεπτομερή μέρη (Frith,1999).  

     Τα αυτιστικά παιδιά ακόμα και στο στάδιο της μονής επικοινωνίας (διαλεκτικό) αλλά και 

σε αυτό της μη λεκτικής επικοινωνίας (προσλεκτικό) παρουσιάζουν συμπτώματα της 

διαταραχής.  

     Σύμφωνα με έρευνες των Ricks (1975) & Wing (1976) το κλάμα του αυτιστικού παιδιού 

έχει μονότονο χαρακτήρα και δεν ερμηνεύεται εύκολα από τους γονείς. Παρά ταύτα 

εκφράζουν αίτημα ή έλλειψη. Στο «προσλεκτικό» δεν διατηρούν επαφή με τα μάτια, 

αρνούνται να συμμετέχουν σε παιχνίδι με ήχους σχετικά με την αλλαγή σειράς, δεν 

χρησιμοποιούν τη δείξη ως μέσο επικοινωνίας και δεν αποσκοπούν στην προσέλκυση και 

κατεύθυνση της προσοχής του ενήλικα (πρωτοδηλώσεις) ή έκφραση επιθυμιών (Κατή, 

2000). 

 

        Πραγματολογία. 

     Σε ότι αφορά το λόγο των αυτιστικών ατόμων παρατήρησε πρώτος ο Kanner (1943) ότι 

τα υποκείμενα αποτυγχάνουν στη χρήση της γλώσσας με επικοινωνιακό περιεχόμενο και 

στόχο, ενώ ο Rutter (1967) τονίζει την τάση για ερωτήσεις επαναλαμβανόμενες 

ψυχαναγκαστικού τύπου. Και οι δύο διαπιστώσεις εμπίπτουν στον τομέα της 

πραγματολογίας (Baron-Cohen,1993). Σύμφωνα με τον Cunningham (1968) ο λόγος του 

παιδιού με αυτισμό συμβαδίζει με τον εγωκεντρικό λόγο των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Ο 

ίδιος κατέληξε ότι είναι μια διαταραχή που αφορά την ανάπτυξη. Χαρακτηριστικά του λόγου 

των παιδιών με αυτισμό είναι: η ηχολαλία, η επανάληψη φράσεων, οι μονόλογοι και τα 
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άστοχα σχόλια. Τα παιδιά αυτά αδιαφορούν για την επικοινωνία, μιλούν «σε» άλλους αλλά 

όχι με ουσιαστικό τρόπο μαζί τους.  

     Η πρώτη συστηματική μελέτη που εξετάζει τις πραγματολογικές δεξιότητες του 

αυτιστικού ατόμου έγιναν από την Baltaxe (1977) η οποία εξετάζοντας το λόγο ενήλικων 

αυτιστικών συγκριτικά με τα φυσιολογικά παιδιά διαπίστωσε ότι τα αυτιστικά υποκείμενα 

δεν καταφέρνουν να μετακινηθούν δηλαδή από ακροατές να γίνουν ομιλητές. Η δυσκολία 

αλλαγής ρόλων ίσως διαπιστώνεται από το γεγονός ότι τα παιδιά με αυτισμό σταματούν το 

άτομο με το οποίο συνομιλούν για να μιλήσουν οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να παραμένουν για 

πολύ ώρα στο ρόλο του ομιλητή καταστρατηγώντας την αρχή της ποσότητας στην 

συνομιλιακή συνεργασία. 

    Επιπλέον, η Baltaxe διαπίστωσε ότι τα αυτιστικά υποκείμενα παραβιάζουν τους 

συνομιλιακούς κανόνες περί ευγένειας επειδή δεν αντιλαμβάνονται τους κοινωνικούς 

κανόνες που είναι παρόντες σε μια περίσταση επικοινωνίας.  

   Όπως επισημαίνει η Frith (1999) τα σχόλιά τους είναι υπέρ του δέοντος ευγενικά, ή 

γίνονται αντιληπτά ως αγενή ή ακατάλληλα ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο. Τα παιδιά με 

Asperger ειδικά χρησιμοποιούν υψηλό επίσημο ύφος σε ανεπίσημα κοινωνικά 

συμφραζόμενα. 

    Μία τρίτη μειονεξία που διαπίστωσε η Baltaxe ήταν ότι δεν στηρίζουν τα εκφωνήματά 

τους στο ενδογλωσσικό πλαίσιο της συνομιλίας. Η χρήση των λέξεων (οριστικών και 

αόριστων άρθρων, υπερ-χρήση ουσιαστικών) από μέρους τους δεν επιτρέπει σε αυτόν που 

ακούει να διακρίνει την νέα από την παλιά πληροφορία.  

    Από την άλλη πλευρά όταν χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως «επί τη ευκαιρία», «τέλος 

πάντων» στην πραγματικότητα δεν το κάνουν με λειτουργικό τρόπο καθώς δεν εισάγουν ένα 

καινούριο θέμα η μια νέα συνεισφορά ούτε διατηρούν το εκάστοτε παρόν θέμα  (Frith,1999). 

    Ο δε Langdel (1980) παρατήρησε ότι όταν αρχίζουν να μιλούν για κάτι δεν χρησιμοποιούν 

αυτές τις λέξεις - σημάδια έναρξης. Είναι σαν να συνεχίζουν μια συζήτηση που δεν έχει 

γίνει.  

   Επιπλέον, υποστήριξε ότι κατά τη συνομιλία δεν εξετάζουν τα γεγονότα και τις γνώσεις 

του συνομιλητή καθώς και αν παρευρίσκονταν ή όχι συμβάντα που συζητιούνται. 

Ερμηνεύεται δε αυτή η συμπεριφορά, ως αδυναμία του αυτιστικού υποκειμένου να 

αντιληφθεί την οπτική γωνία του άλλου (Baron-Cohen 1988). Κατά τη διάρκεια μιας 

συνομιλίας, όταν το θέμα τους είναι αδιάφορο τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο 

μονολεκτικές απαντήσεις (Siegel,1996), ενώ άλλοτε οι συνεισφορές τους δεν σχετίζονται 

καν με το θέμα. Ακόμη, η συζήτηση μπορεί να διακοπεί απότομα αν δεν υπάρξει ερώτηση – 
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ανατροφοδότηση από τον έτερο συνομιλητή ενώ άλλοτε επανέρχονται σε συγκεκριμένα 

θέματα με τα οποία είναι προσκολλημένα κατά τη συζήτηση με τη μορφή ψυχαναγκαστικής 

εμμονής ή μπορούν να επαναδιατυπώνουν ερωτήσεις που τους έχουν ήδη απαντηθεί. Με 

αυτούς τους τρόπους καταστρατηγείται η συνάφεια, μία από τις συνομιλιακές αρχές 

συνεργασίας (Baron-Cohen 1988).  

   Σχετικά με την κατανόηση των λεκτικών πράξεων η Bail (1978) συγκρίνοντας παιδιά με 

αφασία και παιδιά με αυτισμό διαπιστώνει ότι στη δεύτερη ομάδα αδυνατεί να κάνει σχόλια 

για αντικείμενα, να αντιληφθεί τις προθέσεις και το σκοπούμενο νόημα των συνομιλητών 

και γενικά να αποδώσει σκέψεις και νοητικές καταστάσεις ανεξάρτητες από τον πραγματικό 

κόσμο στον έτερο.    

    Αντίθετα τα φυσιολογικά παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται από την προσχολική ηλικία 

εμμεσότερους άρα και πιο περίπλοκους, τρόπους έκφρασης αιτημάτων.  

   Τέλος, η Bail επισημαίνει ότι στον αυτισμό δεν χρησιμοποιούνται χειρονομίες με 

επικοινωνιακό τρόπο όπως συμβαίνει στα φυσιολογικά άτομα. 

    

            Αφήγηση. 

    Σε ότι αφορά τις μελέτες για την αφηγηματική ικανότητα σε παιδιά με μειονεξίες, οι 

Loveland, McEvoy, Tunaly & Kelley (1990):Volkmar 1997), συγκρίνοντας παιδιά με 

αυτισμό και σύνδρομο ντάουν, με την ίδια χρονολογική, νοητική λεκτική ηλικία, 

διαπίστωσαν ότι τα αυτιστικά υποκείμενα καλούμενα να διηγηθούν ιστορίες που είδαν, 

παρήγαγαν φτωχότερες αφηγήσεις, μεγαλύτερη συχνότητα γραμματικών λαθών, 

περιλαμβάνοντας παράξενες και ακατάλληλες πληροφορίες, ενώ ταυτόχρονα παρέλειπαν να 

αναφέρουν ακόμη και τα κεντρικά θέματα και ερμήνευαν λανθασμένα τα γεγονότα. 

Επιπλέον, ήταν λιγότερο ικανά να δημιουργήσουν ιστορία με επίλυση μύθου αλλά 

μπορούσαν να εισάγουν νέο χαρακτήρα στη διήγηση με αμφίβολο όμως τρόπο (Capps, 

Kehresh & Sigman 1998, Tager-Flusberg 1995 Tager-Flusberg & Sallivan 1995: 

Volkmar,1997).  

     Σε σύγκριση με τα φυσιολογικά παιδιά και τα νοητικά καθυστερημένα, τα αυτιστικά 

παιδιά στη θέα μιας εικόνας λένε μικρότερες ιστορίες και λιγότερο πολύπλοκες αφηγήσεις 

με περισσότερα γραμματικά και λεξιλογικά λάθη όπως απλουστεύσεις και λάθη στην 

επιλογή λέξεων ή δυσκολία εξεύρεσης λέξεων. Ακόμη απουσιάζουν εντελώς αφηγήσεις σε 

παρελθόντα χρόνο (Sigman & Capps, 1997). Σε σχέση με τους χαρακτήρες τα αυτιστικά 

υποκείμενα παρουσίασαν ιδιαίτερη δυσκολία να χρησιμοποιήσουν όρους που αναφέρονται 

σε νοητικές καταστάσεις ή συναισθηματικές και ενώ έδειξαν να κατανοούν τέλεια σειρά από 
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εικόνες με μηχανικές και συμπεριφοριστικές ιστορίες (Frith1999), πέρα από την απλή 

περιγραφή τους, δεν προέβαιναν σε αιτιολογικές ερμηνείες. Η ασυναρτησία που 

χαρακτηρίζει τις διηγήσεις των αυτιστικών παιδιών δημιουργείται και από την ιδιαίτερη 

απουσία συνεκτικών κρίκων (Baron-Cohen, 1993). Χωρίς νοητική καθυστέρηση, ενήλικα 

αυτιστικά άτομα κλήθηκαν να επαναλάβουν μια ιστορία που διάβασαν η οποία όμως 

περιελάμβανε και θεματοποιούσε μια απάτη (όπως στα τεστ εσφαλμένης αντίληψης). Τα 

υποκείμενα έτειναν να αναφέρουν την απάτη, αποτύγχαναν όμως να οργανώσουν την 

αναδιήγησή τους γύρω από αυτή. H διαπίστωση μεταφράστηκε ως δυσκολία να 

κατανοήσουν τι χρειάζεται να πουν ώστε να γίνουν αντιληπτοί και να εκτιμήσουν τις 

λειτουργίες της αφηγηματικής δραστηριότητας.  

 

       Ηχολαλία. 

   Υποστηρίχθηκε ότι το 80% των ομιλούντων αυτιστικών παιδιών εκδηλώνουν ηχολαλία. 

Σύμφωνα με τη Frith (1999) η επανάληψη μικρών ή μεγάλων αποσπασμάτων λόγου απαιτεί 

μεγάλη επιδεξιότητα στην επεξεργασία φωνολογικών ή προσωδιακών χαρακτηριστικών του 

και διατήρηση της προσοχής μόνο στο λόγο αντίθετα με άλλους θορύβους του 

περιβάλλοντος. Επίσης, τα στοιχεία που επαναλαμβάνονται είναι περισσότερο ομιλία που 

απευθύνεται άμεσα στο παιδί παρά στους άλλους και παρά όταν πρόκειται για 

μαγνητοφωνημένη φωνή αν και υπάρχουν παραδείγματα επανάληψης αποσπασμάτων από 

διαφημίσεις ή τραγούδια.  

    Σε πειράματα μνημονικής ανάκλησης της Frith τα αυτιστικά παιδιά επαναλαμβάνουν 

εύκολα λέξεις ή προτάσεις με νόημα. Επιπλέον, σε συνθήκες άγχους το παιδί ίσως 

επαναλάβει τις παραινετικές φράσεις που άκουσε στο παρελθόν από το γονιό ή το δάσκαλο.  

   Αναφορικά με τον επικοινωνιακό στόχο που ενδεχομένως υπηρετεί η επανάληψη 

υποστηρίχθηκε ότι μπορεί να αποτελεί απλώς μια στερεοτυπική συμπεριφορά χωρίς 

λειτουργικό ρόλο ή να σημαίνει ότι δεν κατανοεί αυτό που απευθύνεται στο αυτιστικό παιδί. 

Οι Prizand & Duchan (1981) από την άλλη πλευρά, επισημάνουν επικοινωνιακές λειτουργίες 

που βρήκαν να υπηρετούνται από την άμεση ηχολαλία., όπως η επιδίωξη να διεκδικήσουν το 

λόγο, να προβάλουν αιτήματα, να δώσουν καταφατικές απαντήσεις, άλλοτε σαν μορφή 

άσκησης για να ζητήσουν βοήθεια ή να αυτό-ρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους. Η 

καθυστερημένη ηχολαλία πάλι, ίσως επιδιώκει να «αναδημιουργήσει» σκηνές-περιστατικά 

επικοινωνίας που διαδραματίστηκαν στο παρελθόν, με την επανάληψη φράσεων που 

ειπώθηκαν τότε ως χαρακτηριστικά της σκηνής.  
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    Ακόμη, οι Shapiro (1977) & οι Carr, Schreibman & Lovaas (1975) διαπίστωσαν ότι τα 

παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού ίσως ηχολαλούσαν άμεσα ερωτήσεις και 

εντολές που δεν κατανοούσαν ή ερωτήσεις των οποίων δεν γνώριζαν τις κατάλληλες 

απαντήσεις (Volkmar,1997).   

    Η ηχολαλία φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη επικοινωνία του παιδιού ειδικά 

εκείνου που παρουσιάζει μεγαλύτερο έλλειμμα στις γλωσσολογικές γνώσεις 

(Voklmar,1997). Σχετικά με το πώς ερμηνεύεται η ηχολαλία οι Paccia & Curcio (1982) 

υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα μεταξύ κατανόησης και απόδοσης νοήματος 

εκ μέρους των παιδιών στα εκφωνήματα των άλλων. Το αυτιστικό παιδί ακούει και 

καταγράφει επιλεγμένα αποσπάσματα του προφορικού λόγου και τα μεταφράζει επιδέξια σε 

ομιλία. 

   Τα παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στην ανάπτυξη της γλώσσας, ενώ 

περίπου τα μισά παιδιά με αυτισμό (50%) δεν καταφέρνουν να αναπτύξουν/παράγουν 

καθόλου λόγο. Οι αδυναμίες τους ίσως οφείλονται στις ανεπαρκείς ικανότητές τους να 

εκτελέσουν κάποιες αναγκαίες κινήσεις για την παραγωγή του λόγου.  

   Ένα βασικό γνώρισμα της ανάπτυξης της γλώσσας των παιδιών με αυτισμό είναι ότι ο 

λόγος δεν χρησιμοποιείται με λειτουργικό τρόπο. Η χρήση του λόγου από παιδιά με αυτισμό 

έχει πολλές ιδιομορφίες και συνήθως τα παιδιά αυτά δεν χρησιμοποιούν αυθόρμητα το λόγο. 

Η άμεση ή καθυστερημένη ηχολαλία είναι μία από τις ιδιομορφίες που σχετίζεται με την 

επανάληψη λέξεων ή φράσεων που αναφέρθηκαν από κάποιο άλλο πρόσωπο, και 

συναντάται αρκετά συχνά σε παιδιά με αυτισμό και οφείλεται σε καλή βραχυπρόθεσμη 

μνήμη. Η επανάληψη μπορεί να περιλαμβάνει την υποβολή της ίδιας ερώτησης ξανά και 

ξανά, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η κοινωνική αλληλεπίδραση.  

   Μία άλλη ιδιομορφία του λόγου είναι η αντιστροφή της προσωπικής αντωνυμίας, δηλαδή 

τα συγκεκριμένα παιδιά κάνουν χρήση της αντωνυμίας ««εσύ» αντί «εγώ» για να 

αναφερθούν στον ίδιο τους τον εαυτό καθώς και η δυσκολία τους στην αλλαγή των 

αντωνυμιών. Παρ’όλα αυτά η ηχολαλία αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας για τα παιδιά αυτά.  

    Τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται να πάρουν μέρος σε μία συζήτηση, γιατί ενδέχεται 

να μιλάνε για πράγματα που δεν έχουν κάποιο νόημα, να επιμένουν στο ίδιο θέμα ακόμα και 

αν οι συνομιλητές τους δεν ενδιαφέρονται για αυτό, να αλλάζουν συνεχώς θέμα και να 

αδιαφορούν για την γνώμη που εκφράζει ο συνομιλητής τους. 

    Ο Eales (1993) υποστήριξε, ότι η δυσκολία συμμετοχής σε μια συζήτηση παρατηρείται 

επειδή τα παιδιά με αυτισμό δεν κατανοούν τις προθέσεις του συνομιλητή τους, αλλά τις 

επιφανειακές ενδείξεις μιας συζήτησης.  
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    Ο Tager- Flusberg (1989) θεωρούσε, πως τα παιδιά με αυτισμό δεν ήταν σε θέση να 

κατανοήσουν τη διαφορετικότητα των ατόμων και τη μοναδικότητα στον τρόπο αντίληψης 

και ανάλυσης των λειτουργιών και των ερεθισμάτων που λαμβάνουν από το περιβάλλον τους 

(Κακούρος & Μανιαδάκη, 2006). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν τις μεταφορές και τις παρομοιώσεις που χρησιμοποιούν οι συνομιλητές τους. 

     Επιπλέον, δυσκολίες παρουσιάζονται στην αντίληψη και εμπέδωση των αφηρημένων 

όρων από τα παιδιά αυτά. Έννοιες, όπως, αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη, φιλία είναι άγνωστες 

σημασιολογικά για τα παιδιά αυτά. Παρόμοια δυσκολία συναντάται στα παιδιά αυτά και στη 

χρήση του ήδη γνωστού λεξιλογίου σε μια κατάσταση ανταλλαγής πληροφοριών, όπου το 

εύρος των λέξεων που χρησιμοποιούνται είναι περιορισμένο. Ακόμα και στις περιπτώσεις 

όπου το λεξιλόγιο είναι πιο αναπτυγμένο, δεν χρησιμοποιείται για την έναρξη μίας 

συζήτησης.  

    Σύμφωνα με τον Tager- Flusberg (1996), τα περισσότερα παιδιά με αυτισμό αδυνατούν να 

κατανοήσουν ότι ο λόγος είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους συνανθρώπους τους 

(Κακούρος & Μανιαδάκη, 2006). 

 

      Έρευνες για την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών με αυτισμό. 

   Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές για την οικοδόμηση υγιών διαπροσωπικών 

σχέσεων, όπως: «η δημιουργία συναισθηματικού δεσίματος με τους γονείς, η συνδυαστική 

προσοχή, το χαμόγελο, η μίμηση και η ενσυναίσθηση». Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν 

σημαντικές δυσκολίες στους τομείς των κοινωνικών δεξιοτήτων και οι δυσκολίες αυτές 

γίνονται ήδη εμφανείς από την βρεφική ηλικία. Οι δυσκολίες αυτές έχουν αντίκτυπο στις 

σχέσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά με αυτισμό με άτομα του οικογενειακού τους 

περιβάλλοντος. Μάλιστα κάποιοι ερευνητές όπως, ο Phillips (1995), υποστηρίζουν ότι 

αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως αντικείμενα (Κακούρος & Μανιαδάκη, 2006). 

   Τα προηγούμενα χρόνια πίστευαν ότι ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού δεν είναι σε θέση 

να ξεχωρίσει τους γονείς του από τους ξένους. Όμως αργότερα, υποστηρίχθηκε από τους 

Sigman & Mundy (1989), πως η πλειονότητα των παιδιών με αυτισμό δείχνουν να 

αναζητούν οικεία πρόσωπα (γονείς) σε σύγκριση με άγνωστα πρόσωπα, μετά από ένα 

διάστημα μικρής απομάκρυνσης (Κακούρος & Μανιαδάκη, 2006). 

   Η συνδυαστική προσοχή, δηλαδή η βλεμματική επαφή και η χρήση χειρονομιών, είναι μια 

πρώιμη δεξιότητα προ-λεκτικής επικοινωνίας, όπου το βρέφος προσπαθεί να επικοινωνήσει 

με άλλα άτομα. Τα βρέφη με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες στην συνδυαστική προσοχή, 

δηλαδή αν ένα βρέφος με αυτισμό θέλει ένα αντικείμενο θα δείξει το συγκεκριμένο 
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αντικείμενο με το χέρι του σε κάποιο πρόσωπο για να του το δώσει, αλλά δεν θα δείξει 

κάποιο ενδιαφέρον ή κάποιο συναίσθημα. 

    Ανάλογες δυσκολίες συναντιούνται και στην έκφραση του κοινωνικού χαμόγελου. Ένα 

βρέφος με αυτισμό μπορεί να χαμογελάσει αλλά δεν θα συνδυαστεί με βλεμματική επαφή 

και σπάνια θα απαντήσει στην μητέρα του με χαμόγελο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

δυσκολίες στην επικοινωνία μεταξύ του βρέφους και των γονιών του. 

    Η μίμηση ανάμεσα στη μητέρα και στο βρέφος, είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί με αυτόν 

τον τρόπο το βρέφος θα μπορέσει σταδιακά να αναπτύξει την επαφή με τον ίδιο του τον 

εαυτό καθώς και με τα άλλα πρόσωπα. Η «μίμηση» σχετίζεται με την ανάπτυξη του λόγου, 

την κοινωνικοποίηση, την μάθηση καθώς και με το συμβολικό παιχνίδι. Ένα βρέφος με 

αυτισμό σπάνια θα μιμηθεί τις κινήσεις άλλων ανθρώπων, και αργότερα ως νήπιο σπάνια θα 

κάνει συμβολικό παιχνίδι.  

   Σύμφωνα με τους Rogers & Pennington (1991) & τους Meltzoff & Gopnik (1993), η 

μίμηση σχετίζεται με τις δυσκολίες στη συνδυαστική προσοχή και στην ικανότητα των 

παιδιών να αντιληφθούν και να εμπεδώσουν τον τρόπο που νιώθουν οι άλλοι  (Κακούρος & 

Μανιαδάκη, 2006). Η απουσία των πρώιμων κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά με αυτισμό 

συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση των κοινωνικών και συναισθηματικών επαφών του παιδιού 

με την οικογένειά του. Οι ίδιοι οι γονείς υπάρχει περίπτωση να συναντήσουν εμπόδια στην 

προσπάθειά τους να έρθουν σε επαφή με το παιδί τους. 

 

        Έρευνες για την νοητική ανάπτυξη των παιδιών με αυτισμό. 

    Μέσα από έρευνες των τελευταίων χρόνων σχετικά με τον αυτισμό, παρατηρούμε ότι: ένα 

μεγάλο ποσοστό παιδιών με αυτισμό παρουσιάζει νοητική υστέρηση, δηλαδή ο Δείκτης 

Νοημοσύνης τους είναι κάτω από 70. Δυστυχώς μόνο τα παιδιά με αυτισμό που έχουν 

φυσιολογική νοημοσύνη μπορούν να υπάρξουν ως αυτόνομοι ενήλικες. 

   Ο Happe (1994) με αναφορά στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, (2006) υποστήριξε, ότι στις 

νοομετρικές δοκιμασίες όπως: στην κλίμακα νοημοσύνης Wisc, παιδιά στο φάσμα έχουν 

καλύτερη απόδοση στο κομμάτι που αφορά τις πρακτικές δοκιμασίες, ενώ στην λεκτική 

κλίμακα οι επιδόσεις τους είναι πιο χαμηλές και κυρίως στον τομέα της κατανόησης.    

    Τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τις δεξιότητες που 

αναφέρονται στο κομμάτι της «θεωρίας του νου» (theory of mind). Με βάση την θεωρία 

αυτή τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται να κατανοήσουν πως οι ιδέες που διαμορφώνουν 

είναι διαφορετικές από αυτές που αναπτύσσουν οι άλλοι άνθρωποι. Ο Baron-Cohen (1989) 

υποστήριξε ότι τα παιδιά με αυτισμό αδυνατούν να κατανοήσουν τον συνάνθρωπό, δηλαδή 
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το πώς σκέφτεται και νιώθει. Τα παιδιά αυτά αντιλαμβάνονται μόνο τις φυσικές ενδείξεις 

που υπάρχουν για ένα άλλο άτομο. 

   Ανάλογες δυσκολίες κάνουν την εμφάνιση τους και στις λειτουργίες εκτελεστικού 

ελέγχου. Όταν αναφερόμαστε στις λειτουργίες εκτελεστικού ελέγχου εννοούμε τους 

γνωστικούς μηχανισμούς όπως είναι ο προγραμματισμός μιας δραστηριότητας και η επίλυση 

ενός προβλήματος. Τα παιδιά, λοιπόν, με αυτισμό παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα 

στην ενεργοποίηση αυτών των μηχανισμών. 

   Ένας λόγος που τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται να έρθουν σε ουσιαστική επαφή με 

άλλα άτομα, είναι ο τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών, δηλαδή, ότι τις 

αντιλαμβάνονται σαν μεμονωμένα στοιχεία, ενώ στην πραγματικότητα οι πληροφορίες είναι 

μέρη ενός συνόλου. Ο τρόπος αυτός σκέψης των παιδιών με αυτισμό εξηγεί τις υψηλές 

επιδόσεις που παρουσιάζουν στο υποτέστ των Κύβων στη κλίμακα WISC. Οι γνωστικές 

αυτές δυσκολίες παρουσιάζονται και σε άλλες διαταραχές, όμως οι δυσκολίες στις γνωστικές 

δεξιότητες στη «θεωρία του νου» είναι αυτές που χαρακτηρίζουν τον αυτισμό. 

 

       Έρευνες για την ερμηνεία συμπεριφορικών αντιδράσεων στον αυτισμό. 

   Σύμφωνα με τον Volkmar (1986), οι στερεότυπες συμπεριφορές περιλαμβάνουν παράξενες 

ιδιοτυπίες και ασυνήθιστα αισθητηριακά ενδιαφέροντα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

στερεοτυπικών κινήσεων και συμπεριφορών των παιδιών με αυτισμό αποτελούν «η 

αιώρηση, ο στροβιλισμός, το περπάτημα στην άκρη των δαχτύλων καθώς και οι απότομες 

και γρήγορες κινήσεις δαχτύλων μπροστά από τα μάτια» (Κακούρος & Μανιαδάκη, 2006). 

    Οι Wing & Gould (1979) υποστήριξαν, ότι τα μικρά παιδιά και τα παιδιά με χαμηλή 

νοημοσύνη παρουσιάζουν αρκετά συχνά στερεότυπες κινήσεις (Κακούρος & Μανιαδάκη, 

2006). Κάποιες από τις κινήσεις αυτές όμως τις συναντάμε και σε παιδιά με αυτισμό με 

υψηλό δείκτη νοημοσύνης, η επιμονή σταθερής σειράς στην εκτέλεση δραστηριοτήτων της 

καθημερινότητάς τους (πλύσιμο δοντιών). Όταν κάποιος θελήσει να αλλάξει τη ροή της 

καθημερινότητάς τους, τότε τα παιδιά αυτά αντιδρούν αρκετά έντονα και δεν δέχονται 

εύκολα νέες αλλαγές. 

   Όταν το παιδί με αυτισμό δεν ασχολείται με δράσεις ή βρίσκεται απέναντι σε νέες και μη 

προβλέψιμες καταστάσεις, είναι δυνατόν να αντιδράσει με στερεοτυπικό τρόπο 

συμπεριφοράς.  

    Ο Ornitz (1989) ανέφερε ότι οι στερεότυπες κινήσεις λειτουργούν σαν είδος 

αυτοδιέγερσης ή ως προστατευτικό απέναντι σε ένα κόσμο που απαρτίζεται από πληθώρα 
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ερεθισμάτων που προξενούν πανικό και φόβο στο παιδί με αυτισμό (Κακούρος & 

Μανιαδάκη, 2006). 

   Όταν ένα παιδί με αυτισμό πραγματοποιεί μία δραστηριότητα ακολουθεί ακριβώς την ίδια 

διαδικασία κάθε φορά χωρίς παραλλαγές αυθόρμητου χαρακτήρα και με προσκόλληση σε 

παλιά και οικεία αντικείμενα. Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στο καθημερινό 

πρόγραμμα του παιδιού, τότε το παιδί αναστατώνεται και συχνά μπορεί να υπάρξουν 

ξεσπάσματα θυμού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αισθήματα έντασης στο οικείο 

περιβάλλον του. Γι’αυτό τον λόγο, οι γονείς και ο θεραπευτής πρέπει πάντα να ακολουθούν 

ένα αυστηρό πρόγραμμα χωρίς αλλαγές.  

  Εάν, οι γονείς ή ο θεραπευτής θέλουν να επιβάλλουν αλλαγές στο πρόγραμμα του παιδιού, 

οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνουν σταδιακά. Ακόμα και η αντικατάσταση ενός παλιού, 

φθαρμένου παιχνιδιού από ένα καινούργιο πρέπει να γίνεται σταδιακά, διότι αν και στους 

υπόλοιπους φαίνεται μία απόλυτα φυσιολογική πράξη, για ένα παιδί με αυτισμό, αυτή η 

πράξη μπορεί να του δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση. Η αλλαγή, λοιπόν, της ροής της 

καθημερινότητας αυτών των παιδιών πρέπει να γίνεται σταδιακά και με ιδιαίτερη προσοχή 

(Schopler, Ε., 1995).  

 

    2.3. Αιτιολογία Αυτισμού. 

    Η Αιτιολογία για τον αυτισμό είναι πολυπαραγοντική. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 

υποψίες ότι ο αυτισμός οφείλεται σε γενετικά αίτια, δηλαδή στον αυτισμό εμπλέκονται 

περισσότερα από ένα γονίδια. Για παράδειγμα, γονίδια στο χρωμόσωμα 7q (το γονίδιο 

Engrailed-2 (EN2) εντοπίζεται στον γενετικό τόπο 7q36 (γενετικός τόπος ευπάθειας στον 

αυτισμό), τα γονίδια: FOXP2, RAY1/ST7, IMMP2L και RELN (ρελίνη, μια γλυκοπρωτεΐνη) 

στον γενετικό τόπο 7q22-q33. Επίσης, υπάρχουν κυτταρογενετικές ανωμαλίες στον 15q11-

q13 (GABAA υποδοχείς) οι οποίες έχουν  ενοχοποιηθεί για τον αυτισμό. 

    Άλλα αίτια που σχετίζονται με τον Αυτισμό είναι τα νευροβιολογικά αίτια : 

     Ανατομικές διαφορές στην αμυγδαλή, τον ιππόκαμπο και την παρεγκεφαλίδα μειωμένη 

ενεργοποίηση παρεγκεφαλίδας, μεγαλύτερο μέγεθος εγκεφάλου σε ηλικία 2-3 ετών στο 20% 

των ατόμων με αυτισμό και πρόκειται για μια διαταραχή των συνάψεων σε διάφορες 

περιοχές του εγκεφάλου (είτε δεν συνδέθηκαν είτε δεν λειτουργούν ικανοποιητικά). 

    Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι βιοχημικές μελέτες: διαταραχές στη σύνθεση 

τριών νευρομεταβιβαστών που εμπλέκονται στη μάθηση, τη μνήμη και την ψυχαναγκαστική 

συμπεριφορά (γλουταμινικό οξύ, σεροτονίνη και γ-αμινοβουτυρικό οξύ). 

   Προγεννητικές ιογενείς προσβολές (ερυθρά, σύφιλη, τοξοπλάσμωση).  
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   Περιγεννητικές επιπλοκές (εμβρυουλκία, παρατεταμένος ή επισπευσμένος τοκετός). 

  Αυτογένεση αιτιολογία: αλλεργία του εγκεφάλου (αυξημένα επίπεδα νευροτενσίνης στα 

παιδιά με αυτισμό στις περιοχές υποθάλαμος και Broca, οι οποίες ρυθμίζουν τα κέντρα του 

λόγου (Theocharidis, 2013). 

 (Σημειώσεις μαθήματος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στις Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές). 

 

         2.4. Επιδημιολογία Αυτισμού. 

    Στις μέρες μας ο αυτισμός θεωρείται ως μια από τις σοβαρότερες αναπτυξιακές 

διαταραχές. Είναι δυνατόν να παρουσιαστεί συχνότερα στα αγόρια με αναλογία 4-5 αγόρια 

προς 1 κορίτσι. Σύγχρονες έρευνες έχουν αποδείξει ότι: «τα γονίδια δίνουν αναπτυξιακό 

πλεονέκτημα στα κορίτσια και ενθαρρύνουν περισσότερο τη θεωρία ότι είναι από την φύση 

τους πιο προστατευμένα σε αντίθεση με τα αγόρια, από τις διάχυτες αναπτυξιακές 

διαταραχές». Παλιές επιδημιολογικές έρευνες τονίζουν ότι: «4-5 άτομα σε κάθε 10.000 

εμφανίζουν κλασικό ή τυπικό αυτισμό και 20 άτομα σε κάθε 10.000 έχουν τάσεις 

αυτιστικές». Πρόσφατες έρευνες αναφέρουν ότι: «στην Ευρώπη τα άτομα που παρουσιάζουν 

διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού κυμαίνονται σε 58 ανά 10.000». Μελέτες στην Αμερική 

επισημαίνουν ότι: «περίπου 1 ανά 88 παιδιά στον γενικό πληθυσμό εμφανίζουν αυτισμό». 

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι: «υπάρχουν 5.000 παιδιά και ενήλικα άτομα με τυπικό 

αυτισμό και 30.000 άτομα με διαταραχές ανάπτυξης αυτιστικού τύπου». Τα νούμερα αυτά 

ίσως είναι μεγαλύτερα διότι η διαδικασία διάγνωσης είναι υπο διερεύνηση ακόμα.  

    Στην κατηγορία των διαταραχών αυτιστικού φάσματος μπορεί να συνυπάρχουν οι 

επιληπτικές κρίσεις σε ποσοστό 15-25%, τα γαστρεντερικά προβλήματα, τα προβλήματα 

στον ύπνο σε ποσοστό 50-80% καθώς και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητας. Επιπλέον, σε ποσοστό περίπου 20% μπορεί να εμφανιστούν διαταραχές 

όπως: σύνδρομο Tourette, σύνδρομο Down, αγχώδεις διαταραχές, τικ καθώς και κατάθλιψη 

σε άτομα υψηλής λειτουργικότητας, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και κατατονία σε 

παιδιά άνω των 12 ετών σε ποσοστό έως 14%. Έχει φανεί ότι μεγάλο ποσοστό παιδιών στο 

φάσμα έως 60% μένουν χωρίς διάγνωση και συνεχίζουν την φοίτησή τους σε κανονικά 

σχολεία χωρίς κάποιου είδους παρέμβαση. 

   Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι 1 στα 160 παιδιά πάσχει από Δαφ ωστόσο 

άλλες έρευνες κάνουν λόγο για ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό συχνότητας εμφάνισης και 

δυστυχώς δεν υπάρχουν δεδομένα από υποανάπτυκτες χώρες. 

   Σύμφωνα με στοιχεία μελετών του τελευταίου χρόνου η συχνότητα εμφάνισης του 

αυτισμού  εμφανίζει αύξουσα πορεία με το πέρασμα των χρόνων.  
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  Ορισμένοι λόγοι για αυτό το φαινόμενο είναι ότι οι ειδικοί έχουν αποκτήσει περισσότερη 

γνώση, υπάρχουν αυστηρά διαγνωστικά κριτήρια και έχουν δημιουργηθεί κατάλληλα 

ιατρικά μέσα για διάγνωση, τα παιδιά εξετάζονται από πολύ νεαρή ηλικία καθώς έχει 

ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη. 

   Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) αναφέρει ότι στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) ο Αυτισμός αυξήθηκε κατά 119,4% από το 2000 έως το 

2010, είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αναπτυξιακή αναπηρία και κοστίζει στους 

Αμερικανούς φορολογούμενους 236-262 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. 

   Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι που 

πάσχουν από Αυτισμό, ή αλλιώς περισσότεροι από 1 στους 100. Έχει αποδειχθεί ότι ο 

αυτισμός είναι μέρος της καθημερινής ζωής για 2,8 εκατομμύρια ανθρώπους. 

    Μια έρευνα στην Σουηδία, σε παιδιά ηλικίας μηδέν έως 17 χρονών, μεταξύ  του 2001-

2007  είχε ως εύρημα την εμφάνιση του Αυτισμού σε 12 στα 1000 παιδιά. 

   Μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 2,64% βρέθηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

στην Νότια Κορέα, με τα 2/3 των περιπτώσεων του Αυτισμού να αποτελούν μέρη του 

σχολικού πληθυσμού και δεν είχαν διαγνωσθεί πιο πριν. 

 

        2.5. Πρόγνωση. 

     Όσον αφορά την πρόγνωση οι γονείς των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού επιδιώκουν 

περισσότερο την πληροφόρηση από ειδικούς. Μέσα από έρευνες, προέκυψε «ένα 

εννοιολογικό μοντέλο» που δεν επιτρέπει σε μια διεπιστημονική ομάδα να αποφασίσει για το 

αποτέλεσμα της πρόγνωσης ενός παιδιού. Αντίθετα, αυτό το μοντέλο αποσκοπεί σε μια 

συνολική προοπτική έκφρασης των διαταραχών αυτιστικού φάσματος και αποτελεί έναν 

χάρτη εξέλιξης της πορείας στον οποίο οι ίδιοι οι γονείς σχεδιάζουν το πρόγραμμα και 

αποφασίζουν με το πέρασμα των χρόνων την πρόοδο του παιδιού τους. Οι ποιοτικές αλλαγές 

ανάπτυξης σε παιδιά με ΔΑΦ θεωρούνται άτυπες διότι δεν υφίσταται συγκεκριμένη ηλικία 

έτσι ώστε να αποτελέσουν τυπικό φαινόμενο.  Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι 

στους 24 μήνες η παρουσία λέξεων που θεωρούνται μοναδικές ίσως είναι σημάδι της 

καθυστερημένης ομιλίας (π.χ. για ένα μικρό παιδί - πολύ αργή αλλά τυπική συμπεριφορά) 

ενώ, η έλλειψη ομιλίας έως 24 μηνών που έπεται από ξαφνική ύπαρξη ηχολαλίας καθώς και 

η καθυστερημένη ηχολαλία είναι άτυπες διότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία όπου το 

φαινόμενο αυτό να αποτελεί φυσιολογική συμπεριφορά (Shattuck, 2009). 

    Σύμφωνα με το μοντέλο το παιδί που πάσχει από ΔΑΦ σοβαρού βαθμού σε συνδυασμό με 

νοητική αναπηρία έχει την τάση να διατηρήσει την διάγνωση του αυτισμού εφ’όρου ζωής. 
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Αντίθετα, ένα παιδί που έχει διαγνωστεί με ΔΑΦ ήπιου ή μέτριου βαθμού και με δείκτη 

νοημοσύνης μέσου όρου μπορεί να εμφανίσει με την πάροδο του χρόνου προβλέψιμη 

βελτίωση. Σύμφωνα με τους Lord, Rutter & DiLavore (1998) το άτομο σταματάει να 

αναγνωρίζεται εύκολα ως αυτιστικό αν και η λεπτή δυσλειτουργία του παραμένει. Η μέθοδος 

αυτή βοηθάει τους ίδιους τους γονείς να διαμορφώσουν μία ιδέα για το επίπεδο το οποίο 

εντάσσεται το παιδί τους στη συνολική εικόνα. Το μοντέλο δεν δίνει μια ουσιαστική 

πρόγνωση για το παιδί με αυτισμό αλλά προσφέρει ένα λογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι 

γονείς μπορούν να κινηθούν καθώς και ένα πλαίσιο όπου οι ίδιοι τοποθετούν την ανάπτυξη 

του παιδιού τους. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθούμε στην ανάγκη μακρόχρονης 

παρακολούθησης δεδομένων με αυξημένη ποσοτικοποίηση σχετικά με τον βαθμό 

σοβαρότητας της ΔΑΦ καθώς και του δείκτη νοημοσύνης (IQ).  

    Σύμφωνα με τον Rice et al  (2010) τα μέσα που διατίθενται εστιάζονται κυρίως στην 

διεξαγωγή της αρχικής διάγνωσης, αντί της ποσοτικοποίησης του βαθμού σοβαρότητας της 

ΔΑΦ με το πέρασμα του χρόνου. Διαχρονικά δεδομένα που σχετίζονται με το IQ καθώς και 

την σοβαρότητα της ΔΑΦ θα μετασχηματίσουν το μοντέλο αυτό από εννοιολογικό σε 

εργαλείο κλινικό με βάση το οποίο θα είναι σε θέση να προβλεφθεί η έκβαση της σε 

συγκεκριμένα παιδιά καθώς και βαθμός βελτίωσης που αναμένεται.  

    Παρατηρούμε λοιπόν ότι σε πολλά παιδιά τα συμπτώματα του αυτισμού θα 

καλυτερεύσουν με την χρήση θεραπείας και την ηλικία. Κάποια παιδιά με αυτισμό 

μεγαλώνοντας θα είναι σε θέση να ζήσουν μια σχεδόν «φυσιολογική» ζωή. Για παράδειγμα 

παιδιά τα οποία οι δεξιότητες στον γλωσσικό τομέα υποχωρούν νωρίς στη ζωή τους (πριν 

την ηλικία 3 ετών) κινδυνεύουν από την ανάπτυξη επιληψίας. Έχει επισημανθεί ότι στην 

εφηβεία, παιδιά με αυτισμό ίσως παρουσιάσουν κατάθλιψη ή προβλήματα με την 

συμπεριφορά τους. Οι ίδιοι οι γονείς πρέπει να είναι σε ετοιμότητα έτσι ώστε να 

διαμορφώσουν την παιδαγωγική αντιμετώπιση που απαιτείται για το παιδί τους. Επιπλέον, 

άτομα με ΔΑΦ συνεχίζουν να χρήζουν υπηρεσιών και υποστήριξης καθώς μεγαλώνουν και 

γερνούν, αλλά υπάρχουν και αυτοί που μπορούν να λειτουργήσουν με επιτυχία και να έχουν 

μια ανεξάρτητη ζωή μέσα σε ένα περιβάλλον υποστηρικτικό (Shelton, Tancredi & Hertz-

Picciotto, 2010). 

    Άλλες έρευνες έδειξαν ότι: ο αυτισμός αποτελεί γενικά μια «ισόβια διαταραχή και η 

πρόγνωση είναι επιφυλακτική». Παιδιά με αυτισμό με IQ άνω του 70 καθώς και εκείνα που 

διαθέτουν επικοινωνιακό λόγο έως την ηλικία 5 – 7 ετών έχουν την τάση να εμφανίζουν 

καλύτερη πρόγνωση. Οι Kaplan & Sadock’s (2005) υποστήριξαν στηριζόμενοι σε πρόσφατα 

δεδομένα επανελέγχου παιδιών με αυτισμό που είχαν υψηλό IQ και των οποίων τα 
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συμπτώματα εκτιμήθηκαν σε ηλικία 5 ετών και συγκρίθηκαν με τα πρόσφατα συμπτώματα 

σε ηλικία 12 ετών έως την ενηλικίωσή τους απέδειξαν ότι ένα μικρό ποσοστό δεν εφάρμοζε 

τα κριτήρια του αυτισμού αν και εκδήλωναν κάποια χαρακτηριστικά του. Πολλά παιδιά 

παρουσίαζαν θετικές αλλαγές στον τομέα της επικοινωνίας καθώς και σε περιοχές που 

σχετίζονταν με την κοινωνικότητα με το πέρασμα του χρόνου. Διαπιστώθηκε ότι: «με την 

πάροδο του χρόνου οι τομείς των συμπτωμάτων που δεν εμφάνισαν βελτίωση αφορούσαν τις 

τελετουργικές και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές». Όσον αφορά την ενήλική ζωή 

μελέτες επισημαίνουν ότι «περίπου τα 2/3 ενήλικων με αυτισμό παραμένουν με αναπηρία 

σοβαρού βαθμού και εξαρτιούνται πλήρως ή μερικώς από συγγενείς ή από ιδρύματα μακράς 

νοσηλείας». Επίσης, τονίζεται ότι: «μόνο το 1-2 % επιτυγχάνει μια φυσιολογική, ανεξάρτητη 

ζωή με επιτυχή απασχόληση ενώ, το 5-20% φτάνει σε μια οριακά φυσιολογική κατάσταση». 

Σημαντικό ρόλο όσον αφορά την πρόγνωση διαδραματίζουν τόσο το περιβάλλον όσο και η 

ίδια η οικογένεια που πρέπει να υποστηρίζουν και να ικανοποιούν τις όποιες ανάγκες ενός 

παιδιού με αυτισμό. «Παρόλο που τα συμπτώματα σε μερικές περιπτώσεις παρουσιάζουν 

ύφεση, σε άλλες υπάρχει πιθανότητα να αναπτύξουν συμπεριφορές επιθετικότητας ή 

αυτοτραυματισμού καθώς και οπισθοχώρησης (παλινδρόμησης)». Τέλος, «το 4-32% είναι 

δυνατόν να εμφανίσει κρίσεις επιληψίας στην όψιμη παιδική ηλικία ακόμα και στην εφηβεία 

και είναι πιθανό οι κρίσεις αυτές να επηρεάσουν με αρνητικό τρόπο την πρόγνωση».  

     Άλλες πηγές αναφέρουν ότι: «το βασικό χαρακτηριστικό σχετικά με την πορεία και την 

πρόγνωση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος είναι: η μεγάλη ποικιλομορφία τους. 

Επίσης, τονίζεται ότι: «τα δείγματα που έχουν μελετηθεί είναι διαγνωσμένα με πιο 

περιοριστικά κριτήρια παλιών ταξινομήσεων και αυτό συνεπάγεται ότι τα συμπεράσματά 

τους έχουν μικρή αξία για τα άτομα που στις μέρες μας διαγιγνώσκονται με ΔΑΦ (υψηλής 

λειτουργικότητας και με πιο ήπια συμπτώματα)». Είναι σημαντικό να πούμε ότι: «σε παλιές 

έρευνες τα μέσα παρέμβασης καθώς και ο χρόνος έναρξης της εφαρμογής τους διέφεραν σε 

σχέση με σήμερα (χρήση καινοτόμων μεθόδων – πολύ πρώιμη παρέμβαση)». 

    Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι: «παρουσιάζεται μια σχετική βελτίωση στα πιο πολλά 

συμπτώματα (αν και υπάρχει ικανοποιητικό ποσοστό που εμφανίζει κάποια σταθερότητα) 

π.χ. βελτίωση στην απόκτηση νέων ικανοτήτων και μείωση των δυσπροσαρμοστικών 

συμπεριφορών. 

    Όσον αφορά τον «τομέα της επικοινωνίας» υπάρχει βελτίωση που φαίνεται ξεκάθαρα 

στα προβλήματα ομιλίας όπως: (αντιστροφή αντωνυμιών), ενώ δεν είναι τόσο ευδιάκριτη 

στην μη λεκτική επικοινωνία. 
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    Στην «κοινωνικοποίηση» παρουσιάζεται μικρή βελτίωση που συνήθως αφορά την «τάση 

για απόσυρση». Αν και αναφέρεται ότι προβλήματα στην ποιότητα των σχέσεων 

(δημιουργία φιλίας) επιμένουν παρόλο που η γενική προσαρμογή είναι καλή.  

    Σχετικά με το «νοητικό δυναμικό» παρατηρείται μια μέτρια πτώση του δείκτη πρακτικής 

νοημοσύνης καθώς και μια ήπια άνοδος του λεκτικού δείκτη νοημοσύνης. Κάποιες μελέτες 

υποστηρίζουν ότι: « 10-20% των ατόμων είναι πιθανό να διαγνωστεί ότι δεν πληροί τα 

κριτήρια, ή ότι εμφανίζει ολοκληρωτική εξαφάνιση των συμπτωμάτων της διαταραχής. Τα 

άτομα αυτά είναι συχνά υψηλά λειτουργικά και δεν παρουσιάζουν σοβαρή 

συμπτωματολογία αλλά έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Οι ίδιοι οι κλινικοί αναφέρονται 

στην μείωση του ποσοστού «ίασης» χαμηλότερο από 5%. Σχετικά με την μακροπρόθεσμη 

πρόγνωση, παλιές μελέτες είναι πιο αρνητικές με μικρό ποσοστό να οδηγείται σε πλήρη 

ανεξαρτησία, να σπουδάζει, να κάνει οικογένεια ή να εργάζεται. Μπορούν να αναφερθούν 

25% με καλή πρόγνωση, 25% με μέτρια και 50% με κακή. 

    Θα πρέπει να είμαστε καχύποπτοι διότι τόσο στην κλινική πράξη όσο και στις έρευνες 

πολλοί από τους γονείς με ΔΑΦ έχουν και οι ίδιοι την πλήρη διαταραχή (άρα υπάρχει θετική 

πρόγνωση). Σημαντικό ποσοστό παιδιών με αυτισμό φοιτούν σε κανονικά σχολεία, διότι η 

διάγνωση τίθεται και σε ελαφρότερες περιπτώσεις και γιατί η νέα πρακτική προτρέπει την 

ενσωμάτωση καθώς και την υποστήριξη των παιδιών αυτών στα τυπικά πλαίσια.  

    Στην εφηβεία, διαπιστώνουμε μια «προσωρινή επιδείνωση, 20% να εμφανίζει οριστική 

επιδείνωση, σε συνδυασμό και με επιληψία». «Θετικοί δείκτες πρόγνωσης είναι: η παρουσία 

λειτουργικού λόγου πριν την ηλικία των πέντε ετών, το νοητικό δυναμικό (τα άτομα με 

νοητική υστέρηση έχουν τη μικρότερη εξέλιξη και τις περισσότερες δυσπροσαρμοστικές 

συμπεριφορές), η πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση, η βαρύτητα των συμπτωμάτων και, 

τέλος, η συνεχιζόμενη παροχή κατάλληλης κοινωνικής υποστήριξης. Το φύλο δεν έπαιξε 

ουσιαστικό ρόλο στην πρόγνωση».  

    Οι ερευνητές Gillberg & Steffuburg (1987) υποστήριξαν ότι «μορφές συμπεριφοράς: η 

υπερκινητικότητα, η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και οι ψυχαναγκασμοί χειροτερεύουν 

στην εφηβεία σε ποσοστό 31-57% περίπου. Σε μία άλλη έρευνα παρουσιάστηκε βελτίωση 

στο 43% των αυτιστικών ατόμων του δείγματος. Στην ενηλικίωση, οι κινητικές 

στερεοτυπίες, η έλλειψη έκφρασης και η εκδήλωση ανάρμοστης συμπεριφοράς παραμένουν 

ακόμα και σε περιπτώσεις λειτουργικών ατόμων που είναι σε θέση να φτιάξουν οικογένεια 

και να εργαστούν. Ό Newson  (1998) αναφέρει ότι συνήθως είναι κοινωνικά απομονωμένα 

και αρκετές φορές παρουσιάζουν έμμονες σκέψεις ή συνήθειες και εκδηλώνουν 

ψυχαναγκαστική συμπεριφορά. 
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    Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο για την εξέλιξη του αυτισμού είναι ο δείκτης νοημοσύνης καθώς και ο βαθμός 

γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού. Καλύτερη πρόγνωση έχουν τα άτομα με φυσιολογική 

νοημοσύνη και με ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων έως 5 ετών. Ενώ, παιδιά με νοημοσύνη 

χαμηλότερη του 50 και περιορισμένη ανάπτυξη της γλώσσας η πρόγνωση παρουσιάζεται 

αρκετά δύσκολη. Ο ρόλος της πρώιμης παρέμβασης θεωρείται καθοριστικός διότι αν δεν 

υφίσταται πολλά από τα παιδιά αυτά θα έχουν μικρή βελτίωση σε ορισμένα συμπτώματα με 

το πέρασμα του χρόνου αλλά θα εξακολουθούν να εμφανίζουν σοβαρά γλωσσικά, γνωστικά 

καθώς και κοινωνικά ελλείμματα και θα αποτελούν αντικείμενο διαφοροποίησης από τους 

άλλους ανθρώπους για όλη τους την ζωή (Piven et al., 1996). 

 

       2.5.1. Διάγνωση. 

   Όσον αφορά το κομμάτι της διάγνωσης των διαταραχών αυτιστικού φάσματος μέχρι 

σήμερα δεν υπάρχει μια ενιαία δοκιμασία. Η διαδικασία της διάγνωσης περιέχει μια σειρά 

από εξετάσεις και μετρήσεις, για αυτόν τον σκοπό συμμετέχουν πολλοί και διαφορετικής 

ειδικότητας επιστήμονες. Ο κατάλληλος συνδυασμός ποικίλων εξετάσεων, μετρήσεων 

καθώς και ειδικών ίσως πραγματοποιήσει μια ακριβή διάγνωση και εντοπίσει την κατάλληλη 

θεραπευτική προσέγγιση. Ειδικότερα, η διάγνωση στηρίζεται στο λεπτομερές αναπτυξιακό 

ιστορικό, με έμφαση στους τομείς της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και της 

σκέψης - παιχνιδιού - φαντασίας και στην αξιολόγηση της παρούσας συμπεριφοράς στους 

ίδιους τομείς. Δηλαδή παρατηρούμε τον τρόπο που παίζει και αλληλεπιδρά με τους άλλους 

το παιδί (τρέχουσα ανάπτυξη), πραγματοποιούνται συνεντεύξεις με τους γονείς καθώς και 

επανέλεγχος του αναπτυξιακού ιστορικού του παιδιού (παρελθοντική ανάπτυξη). Η γνώση 

της ιδιαίτερης φύσης του αυτισμού, η κλινική εμπειρία και η χρήση εξειδικευμένων 

διαγνωστικών δοκιμασιών, που απαιτούν ειδική εκπαίδευση, διασφαλίζουν την εγκυρότητα 

της διάγνωσης. Η διαταραχή είναι "μετρήσιμη" ως προς τη σοβαρότητα (ήπια, μέτρια, 

σοβαρή), με τη βοήθεια ειδικών κλιμάκων και διαφοροποιείται ως προς την ποιότητα, 

ανάλογα με τον τύπο της διαταραχής στην κοινωνική αλληλεπίδραση (αδιάφορος, 

παθητικός, ενεργητικός αλλά παράξενος, υπερ-τυπικός). Οι ίδιοι οι ειδικοί είναι σε θέση να 

κάνουν διάγνωση σε παιδί με ΔΑΦ χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό εργαλείων και να 

καθορίσουν το σημείο του φάσματος στο οποίο το παιδί ανήκει.  

    Τα πιο γνωστά εργαλεία διάγνωσης που χρησιμοποιούνται είναι το ICD-10 (International 

Classification of Diseases 10), καθώς και το DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 

Disorders, IV, APA, 2000). Το ICD 10 (1992) χρησιμοποιείται κυρίως για ερευνητικούς 
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σκοπούς, ενώ το DSM-IV (2000) χρησιμοποιείται τόσο για έρευνα, όσο και για την κλινική 

πράξη (Αξαρλή, 2009). Συνεπώς, για τη διάγνωση της ΔΑΦ οι ειδικοί (ψυχολόγοι και 

ψυχίατροι) χρησιμοποιούν είτε το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών 

Διαταραχών (DSM-IV ή V) είτε το ICD-10.  

    Σύμφωνα με το DSM-IV τα συμπτώματα και τα σημάδια της ΔΑΦ διαχωρίζονται σε 

κατηγορίες. Επίσης, αναφέρονται πόσα από τα σημάδια και τα χαρακτηριστικά πρέπει να 

υπάρχουν σε κάθε κατηγορία για να ισχύει η διάγνωσης της ΔΑΦ σε παιδιά. Σε κάθε 

περίπτωση, οι ειδικοί ζητούν μια διεπιστημονική αξιολόγηση του παιδιού (κάθε ειδικός θα 

συζητήσει με ειδικούς από άλλους τομείς έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια ακριβής διάγνωση 

και να ανακαλύψουν το καλύτερο σχέδιο θεραπείας). Το DSM-V τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο 

του 2013. Σύμφωνα με το DSM-V αλλάζει ο τρόπος διάγνωσης της διαταραχής του 

αυτισμού, δηλαδή απαριθμούνται τα συμπτώματα και τα σημεία εκείνα της ΔΑΦ και 

συγκεκριμένα αναφέρεται ο αριθμός των συμπτωμάτων που πρέπει να είναι παρόντα για να 

διαγνωστεί ο αυτισμός.  

    Το DSM-V αντικαθιστά το παλιό εγχειρίδιο DSM-IV και σύμφωνα με τη Αμερικανική 

Ψυχιατρική Ένωση (2013) έχει τις ακόλουθες επτά βασικές αλλαγές στη διάγνωση της ΔΑΦ: 

   - Καινούρια ενιαία διάγνωση της ΔΑΦ. Η διάγνωση αυτή αντικαθιστά τις διαφορετικές 

υποδιαιρέσεις (της αυτιστικής διαταραχής, της διαταραχής του Asperger και της διάχυτης 

αναπτυξιακής διαταραχής που δεν ορίζεται διαφορετικά). 

   -  Νέα κατάταξη σοβαρότητας της ασθένειας. Η διάγνωση της ΔΑΦ διακρίνεται σε επίπεδα 

1, 2, ή 3 που καθορίζουν την σοβαρότητα της κατάστασης. Η κατάταξη αυτή έχει σχέση με 

το βαθμό υποστήριξης που έχει ανάγκη το άτομο. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι κάποιοι 

άνθρωποι παρουσιάζουν μέτρια συμπτώματα και άλλοι σοβαρότερα σημάδια αυτής της 

διαταραχής.  

   - Η διάγνωση της ΔΑΦ στηρίζεται σε δύο τομείς βάση των δυσκολιών. Γίνεται 

αντικατάσταση των προηγούμενων τριών τομέων (κοινωνική αλληλεπίδραση, επικοινωνία 

και γλώσσα, επαναλαμβανόμενη και περιορισμένη συμπεριφορά και ενδιαφέροντα). Με 

απλά λόγια, τα επικοινωνιακά και κοινωνικά προβλήματα συγχωνεύθηκαν σε μια περιοχή με 

την ονομασία «ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία». Οι ισχύουσες δυσκολίες σε αυτόν 

τον τομέα είναι: «η σπάνια χρήση του λόγου για την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, η 

ολοκληρωτική έλλειψη λόγου, η μηδενική ανταπόκριση όταν του μιλούν ή η μη αντιγραφή 

ενεργειών των ανθρώπων (π.χ. χτύπημα χεριών).  
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   - Εξίσου σημαντικός είναι και ο δεύτερος τομέας που αφορά τα σταθερά ενδιαφέροντα 

καθώς και την επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά (π.χ. παράταξη των παιχνιδιών με 

συγκεκριμένο τρόπο ξανά και ξανά ή περιορισμένα και έντονα ενδιαφέροντα).  

  -  Μία νέα υπο-κατηγορία που δεν υπήρχε στο DSM-IV είναι οι αισθητηριακές 

ευαισθησίες. Με βάση το DSM-V αποτελούν μια κατηγορία που σχετίζεται με τη 

συμπεριφορά εντός των σταθερών σε σημείο εμμονής ενδιαφερόντων και της 

επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς (π.χ. προτίμηση παιδιού σε τρόφιμα ορισμένων 

χρωμάτων ή συγκεκριμένης υφής). 

  - Για τη διάγνωση του αυτισμού ένα παιδί πρέπει να έχει συμπτώματα από την πρώιμη 

παιδική ηλικία, ακόμη και αν αυτά έγιναν αντιληπτά αργότερα. Αυτό βοηθάει τους ειδικούς 

να κάνουν πιο εύκολα την διάγνωση της ΔΑΦ σε μικρή ηλικία όπου οι κοινωνικές 

απαιτήσεις σχετικά με τις ικανότητες των παιδιών δεν είναι μεγάλες (π.χ. σε ηλικία όπου το 

παιδί περιμένουμε να εμφανίσει αμφίδρομες συζητήσεις διαπιστώνουμε ότι είναι σε θέση να 

απαντήσει αποκλειστικά σε απλές ερωτήσεις). 

   - Συνύπαρξη και διάγνωση δύο ή περισσοτέρων διαταραχών. Αν ένα παιδί παρουσιάζει 

συμπτώματα που πληρούν κριτήρια για επιπλέον διαταραχές είναι ανάγκη να διαγνωστεί για 

δύο ή περισσότερες διαταραχές (π.χ. ΔΑΦ και ΔΕΠΥ).  

   - Καινούρια διάγνωση της διαταραχής  κοινωνικής επικοινωνίας. Η διαταραχή αυτή 

μοιάζει με τη ΔΑΦ,  αλλά σύμφωνα με το DSM-V, η ουσιαστική τους διαφορά (ΔΚΕ και 

ΔΑΦ) έγκειται στην επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Για να προσδιοριστεί το νόημα της 

κατηγορίας αυτής απαιτείται χρόνος καθώς και εμπειρία κλινικής πρακτικής. Αν το παιδί 

εμφανίζει δύο επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές είναι δυνατόν να διαγνώσουμε ΔΑΦ, αν 

αυτό δεν συμβαίνει τότε με βάση το DSM-V πρόκειται για Διαταραχή Κοινωνικής 

Επικοινωνίας. 

   Οι αλλαγές που υφίστανται με βάση το DSM-V προκαλούν διαφοροποιήσεις τόσο στην 

αξιολόγηση όσο και στην κατάταξη των παιδιών που εξετάζονται. Σύμφωνα με τους.  

O’Brien & Daggett (2006) τα παιδιά που αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια του DSM-V 

διαγιγνώσκονται με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και όχι με αυτιστική διαταραχή ή 

σύνδρομο Asperger ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς.  

    Παιδιά που πληρούσαν τα κριτήρια του DSM-IV για τον αυτισμό δεν θα ανταποκρίνονται 

στα κριτήρια του DSM-V. Ίσως ενσωματωθούν στη νέα κατηγορία της Διαταραχής 

Κοινωνικής Επικοινωνίας. Ωστόσο, καμιά δοκιμασία ή εργαλείο δεν είναι σε θέση να 

αντικαταστήσει έναν έμπειρο κλινικό ιατρό στη διάγνωση της ΔΑΦ, παρ’ όλα αυτά 

υπάρχουν τυποποιημένα εργαλεία που βοηθούν τους ιατρούς στη διάγνωση αυτή.  
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     Κάποιες δοκιμασίες που βοηθούν στη διάγνωση της ΔΑΦ είναι:  

  - Το Διαγνωστικό Πρόγραμμα Παρατήρησης Αυτισμού (ADOS).  

  -  Η Συνέντευξη για τη Διάγνωση του Αυτισμού (ADI).   

  -  Οι Κλίμακες Αξιολόγησης Αυτισμού Παιδικής Ηλικίας (CARS).  

  -  Η Τροποποιημένη Λίστα Ελέγχου για Αυτισμό σε νήπια (M-CHAT).  

  - Η Λίστα Ελέγχου Αναπτυξιακής Συμπεριφοράς (DBC).  

  - Το Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής Επικοινωνίας (SCQ).  

  - Το Αναθεωρημένο Εκπαιδευτικό Προφίλ (PEP-R).  

  - Η Λίστα Ελέγχου της Αυτιστικής Συμπεριφοράς (ABC).  

 

    Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα εργαλεία αυτά δεν μπορούν να εντοπίσουν κάθε 

παιδί στο φάσμα, ειδικά εκείνα με πιο ήπια σημάδια της ΔΑΦ (O’Brien & Daggett, 2006). 

 

        2.6. Αντιμετώπιση Αυτισμού. 

    Η αντιμετώπιση του αυτισμού με θεραπευτικό τρόπο έχει αποτελέσει αντικείμενο 

ενδιαφέροντος για πολλούς επιστήμονες για πολλά χρόνια. Η συνεχής έρευνα με σκοπό τα 

αίτια του αυτισμού επηρέασαν με καθοριστικό τρόπο την πρακτική θεραπείας 

(Κρουσταλάκης, 1998). Στις μέρες μας είναι γνωστό ότι ο αυτισμός δεν μπορεί να 

θεραπευτεί, αλλά υπάρχουν μέθοδοι που είναι σε θέση να βοηθήσουν παιδιά στην 

επικοινωνία τους και θα πρέπει να αρχίσουν την εφαρμογή τους από μικρή ηλικία διότι τα 

προγράμματα πρώιμης παρέμβασης είναι απαραίτητα για την πρόοδο και ανάπτυξη αυτών 

των παιδιών.  

     Το σχέδιο θεραπείας θα πρέπει να σχεδιαστεί με βάση τον ισχυρισμό ότι ο αυτισμός 

αποτελεί μια χρόνια αναπτυξιακή διαταραχή γενετικού περιεχομένου για την οποία δεν 

υπάρχει ολοκληρωμένη θεραπεία.  

    Σκοπός της θεραπευτικής αντιμετώπισης του αυτισμού είναι: η διευκόλυνση προσαρμογής 

του ατόμου στο περιβάλλον του (άμεσο και έμμεσο) για να γίνει καλύτερη η ζωή του ατόμου 

καθώς και της οικογένειάς του, η ανάπτυξη της γλώσσας καθώς και η κοινωνικοποίηση του 

και η ελάττωση των κινήσεων στερεοτυπίας. Καμία παρέμβαση δεν είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει όλα τα συμπτώματα εξαιτίας του μη ακριβή προσδιορισμού των αιτιών του 

και της ανομοιομορφίας που παρουσιάζει. Προτείνεται λοιπόν συνδυασμός των πιο 

αποτελεσματικών θεραπειών καθώς και προσαρμογή τους στις εκάστοτε ανάγκες του 

παιδιού (Hewtson, 2002).  
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    Ο Bondy/ Frost (1995) ισχυρίζεται ότι «τα προγράμματα φροντίδας που θεωρούνται πιο 

αποτελεσματικά εμπεριέχουν πρώιμη παρέμβαση, εξατομικευμένα προγράμματα που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη καθώς και την αντίδραση του παιδιού, δομημένη και 

συστηματική εκπαίδευση με βάση ειδικά υλικά μάθησης και εντατικά προγράμματα 

εκπαίδευσης και συνεργασίας με τους γονείς και τους συγγενείς». Χρειάζεται μια ευρεία 

εκτίμηση που περιλαμβάνει την αξιολόγηση με σκοπό τον έλεγχο της ανάπτυξης, την 

συμπεριφορική εκτίμηση καθώς και την μελέτη του περιβάλλοντος και την ιατρική. Αυτό 

χρειάζεται στήριξη από πλήθος ειδικοτήτων καθώς και καθοδήγηση από ένα συντονιστή 

(Rutter, 1990). Η πορεία του παιδιού με αυτισμό είναι ανάγκη να ελέγχεται συνεχώς, να 

πραγματοποιούνται συχνές επαναξιολογήσεις με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό του 

προγράμματος εκπαίδευσης καθώς και άμεσων και μακροπρόθεσμων στόχων. 

    Παρ’ όλα αυτά, είναι δύσκολο να διαλέξει κανείς κάποια συμπληρωματική παρέμβαση 

ιδιαίτερα αν σκεφτεί τις ελάχιστες μεθοδολογικά έρευνες που εξετάζουν την 

αποτελεσματικότητά τους.  

  

      2.6.1. Πρώιμη Παρέμβαση. 

   Η ανάπτυξη μεθόδων πρώιμης παρέμβασης διευκόλυνε την αναγνώριση του αυτισμού 

ακόμα και σε μικρή ηλικία. Στις μέρες μας δεν είναι ξεκάθαρο ποιες παρεμβάσεις έχουν τα 

καλύτερα αποτελέσματα για τα παιδιά με ΔΑΦ. Έχει αποδειχτεί ότι όσο πιο νωρίς ξεκινάει η 

θεραπεία και όσο πιο συστηματική είναι η παρέμβαση, τόσο πιο θετικά αποτελέσματα έχει.  

     Η «πρώιμη παρέμβαση αφορά την χρονική περίοδο από την στιγμή της προγεννητικής 

διάγνωσης έως τη στιγμή που το παιδί πηγαίνει στην υποχρεωτική εκπαίδευση». Η 

παρέμβαση αυτή συνδέεται με το παιδί καθώς και με τους γονείς του και το ευρύτερο 

περιβάλλον του. Στην χώρα αυτή δεν υφίσταται εντατικά και την εφαρμόζουν λίγοι φορείς 

(π.χ. μεμονωμένα τμήματα νοσοκομείων παίδων, ΚΕΔΔΥ και συμβουλευτικοί σταθμοί για 

βρέφη), διότι υπάρχει έλλειψη ειδικών και μονάδων, ανεπαρκή εκπαίδευση, αρνητική στάση 

από την κοινωνία καθώς και έλλειψη συντονισμού σε επίπεδο διοίκησης. Είναι αναγκαία η 

διεπιστημονική συνεργασία δηλαδή η συνεργασία πολλών ειδικοτήτων συγχρονισμένα όπως 

παιδίατρος, παιδοψυχίατρος, λογοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, παιδοψυχολόγος και 

εργοθεραπευτής  προκειμένου να επιτευχθεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα.  

    Αναλυτικότερα, ο Παιδαγωγός θα δώσει έμφαση σε δεξιότητες που αφορούν την 

κοινωνικοποίηση, την αλληλεπίδραση με τους άλλους καθώς και σε δεξιότητες που βοηθούν 

στην προσαρμογή χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως: «το Psycho- Educational-Profile/PEP-

III».  
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    Ο Λογοθεραπευτής στα μικρά και χαμηλής λειτουργικότητας παιδιά θα διερευνήσει το 

επίπεδο, τα μέσα κατανόησης καθώς και την κατάκτηση ή όχι των ουσιαστικών δεξιοτήτων 

επικοινωνίας. Ο ίδιος είναι απαραίτητο να εξηγήσει στους γονείς των παιδιών αυτών ότι το 

βασικό έλλειμμα είναι στον τομέα της επικοινωνίας και δεν θα εργαστεί σχετικά την 

ανάπτυξη της ομιλίας παρόλο που αποτελεί συχνό αίτημα και άγχος των γονέων. Σχετικά με 

τα μεγαλύτερα και πιο ικανά παιδιά ο ίδιος ο λογοθεραπευτής εστιάζει σε πιο σύνθετες 

πτυχές επικοινωνίας όπως είναι η πραγματολογία. 

   Ο Εργοθεραπευτής καταγράφει τις αισθητηριακές δυσλειτουργίες που παρατηρεί στο παιδί 

με σκοπό να σχεδιάσει και εφαρμόσει ένα πρόγραμμα αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Επίσης, 

αξιολογεί και δυσκολίες που αφορούν την αδρή και λεπτή κινητικότητα, την κατάκτηση προ-

μαθησιακών δεξιοτήτων καθώς και καθημερινής ζωής. Είναι πιθανό σε περίπτωση ανάγκης 

να εξετάσει και το νοητικό επίπεδο του παιδιού. 

  Σύμφωνα με τους Toth et al (2007) ο ρόλος της πρώιμης παρέμβασης θεωρείται πολύ 

σημαντικός διότι βελτιώνει την επικοινωνία, την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών, 

αναπτύσσει και εξελίσσει το παιχνίδι και κάνει την συμπεριφορά πιο ευέλικτη.  

     Τέλος, σύμφωνα με τους Hume/ Bellini/ Pratt (2005) & Ζώνιου – Σιδέρη (1998) είναι 

απαραίτητο να αναφέρουμε ότι το αποτέλεσμα της παρέμβασης εξαρτάται από την ταχύτητα 

που εφαρμόζεται, από την εξειδικευμένη προσαρμογή των προγραμμάτων που αφορούν 

παιδιά και γονείς, από τη εντατική και προγραμματισμένη διδασκαλία, από την 

συστηματοποίηση του προγράμματος, από την εμπλοκή και την ουσιαστική βοήθεια της 

οικογένειας, από την διαχείριση του παιδιού ως ενιαία προσωπικότητα δηλαδή ως ολότητα 

και από την ουσιαστική αλληλεπίδραση και συνεργασία των ειδικών επιστημόνων. 

 

    2.7. Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Θεραπευτικές Παρεμβάσεις για τον Αυτισμό. 

    Σύμφωνα με τους Dempsey/ Foreman (2001) «τα προγράμματα εκπαίδευσης παιδιών στο 

φάσμα του αυτισμού σε όλη σχεδόν την Ευρώπη διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Επιπλέον, 

μέσα από μελέτες έχουν αποδειχθεί ότι υπάρχουν αναγνωρισμένα προγράμματα που είναι 

επιτυχημένα και βελτιώνουν την λειτουργικότητα αυτών των παιδιών. Τα προγράμματα αυτά 

εφαρμόζουν διαφορετικές  μεθόδους εκπαίδευσης, ενισχύουν τις συμπεριφορές που 

αρμόζουν και αλλάζουν τις προβληματικές συμπεριφορές. Οι ίδιοι οι επιστήμονες 

υποστηρίζουν ότι η συμπεριφορά θα πρέπει να διαχειρίζεται και να αλληλοσυμπληρώνεται 

με την δομημένη διδασκαλία δεξιοτήτων με σκοπό την διευκόλυνση της κατάκτησης 

επικοινωνιακών, γλωσσικών, συμπεριφορικών και κοινωνικών δεξιοτήτων».  
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     Οι Howlin & Rutter (1987) ισχυρίζονται ότι: τα προγράμματα διαχείρισης της 

συμπεριφοράς με τα καλύτερα αποτελέσματα εμπεριέχουν α) την βελτίωση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς, β) την ανάπτυξη και εξέλιξη των κοινωνικών, επικοινωνιακών 

συμπεριφορών καθώς και των σχολικών δεξιοτήτων, γ) την ενσωμάτωση των παιδιών στο 

φάσμα του αυτισμού σε σχολικές τάξεις ή κανονικά περιβάλλοντα φροντίδας για να 

λειτουργούν ως πρότυπα τα άλλα παιδιά, καθώς και δ) την εξειδικευμένη εκπαίδευση των 

ατόμων που έρχονται σε επαφή με το παιδί με αυτισμό. Επιπλέον, αυτά τα προγράμματα 

διαφοροποιούνται ως προς τον συστηματικό τους χαρακτήρα, το πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσονται (σχολείο ή σπίτι), την αναλογία δομημένης ή ελεύθερης διδασκαλίας και 

εκπαίδευσης, τις αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους, τη χρησιμοποίηση του λόγου 

καθώς και των συστημάτων εναλλακτικής επικοινωνίας. Οι μέθοδοι που ισχύουν στην 

αντιμετώπιση του αυτισμού και θεωρούνται περισσότερο αποτελεσματικές με βάση τις 

μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα είναι: 

 

        2.7.1. Συμπεριφορικές Γνωστικές Προσεγγίσεις - Πρόγραμμα Τeacch. 

      Το πρόγραμμα Teacch έκανε την εμφάνισή του στην Αμερική και προήλθε από το 

Πανεπιστήμιο της Καρολίνας. Στηρίζεται στην πεποίθηση ότι το ίδιο το περιβάλλον χρήζει 

διαμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού με αυτισμό. Στόχο αποτελεί η ενίσχυση 

της επικοινωνίας των παιδιών με ΔΑΦ και αυτή πραγματοποιείται μέσω της δομημένης 

διδασκαλίας, της οργάνωσης του φυσικού περιβάλλοντος, του καθημερινού προγράμματος, 

των δραστηριοτήτων, του υλικού καθώς και της χρήσης οπτικών ερεθισμάτων τα οποία 

θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για τον σκοπό αυτό. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που 

απαντά στο ερώτημα «πώς» (πώς χρειάζεται να δομηθεί ένα πρόγραμμα, μία δραστηριότητα, 

ο χώρος) και όχι τόσο στο ερώτημα «τι» (τι είναι αυτό που πρέπει να διδαχθεί) με σκοπό την 

σωστότερη και καλύτερη οργάνωση του ίδιου του παιδιού. Αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

διαμορφώνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις ανάγκες του ίδιου του παιδιού δηλαδή είναι 

εξατομικευμένο, ανταποκρίνεται στο επίπεδο ανάπτυξής του και εμπεριέχει τεχνικές 

γνωστικές καθώς και συμπεριφορικές έτσι ώστε να προωθήσει την κοινωνικότητα και την 

επικοινωνία.  Εφαρμόζεται τόσο στο σπίτι όσο και στο περιβάλλον του σχολείου. Η βάση 

της μεθόδου είναι η δομημένη διδασκαλία και αποσκοπεί να κάνει προβλέψιμο το 

περιβάλλον έτσι ώστε το παιδί να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια (Dempsey/ Foreman, 2001). 

Αν και ο αυτισμός δεν μπορεί να θεραπευτεί πλήρως, είναι σημαντικό για το παιδί να μάθει 

να ζει με αυτή την κατάσταση και να την αποδεχτεί έτσι ώστε να αναπτύξει κάποια στιγμή 

μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας. Η δυσερμήνευτη συμπεριφορά ίσως προκαλεί προβλήματα 



 87 

που αφορούν τόσο την αντίληψη  όσο και την κατανόηση και όταν το παιδί τα ξεπεράσει θα 

είναι σε θέση να υιοθετήσει συμπεριφορές αποδεκτές και πιο λειτουργικές. Ο ίδιος ο Watson 

(1989) υποστήριξε ότι βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου Teacch είναι η «εξατομικευμένη 

διδασκαλία». Η μέθοδος αυτή εστιάζει τόσο στη διαχείριση των εξειδικευμένων 

χαρακτηριστικών των ατόμων αυτών όσο και στην κατανόησή τους, με σκοπό σε όλα τα 

επίπεδα λειτουργικότητας να γίνουν αυτόνομα σύμφωνα πάντα με τις ικανότητές τους. 

Σύμφωνα με τους Burak et al (2001) αφού εντοπιστούν οι ικανότητες του παιδιού που 

αναδύονται αρχίζει η εκπαίδευσή του σε λειτουργικά, οργανωμένα και δομημένα πλαίσια και 

δίνεται έμφαση στο οπτικό στοιχείο όπως: προγράμματα με εικόνες καθώς και οπτικά 

βοηθήματα. Οι Collia-Faherty/ Παπαγεωργίου/ Παπαδοπούλου (1999) υποστηρίζουν ότι η 

γενίκευση και η χρηστική επικοινωνία (για κάποιο σκοπό) είναι δυνατόν να ευδοκιμήσουν 

μέσω της προβλεψιμότητας και της δόμησης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τεχνικών 

συμπεριφοράς αποτελούν οι ενισχύσεις και η διαμόρφωση και εμπεριέχονται και οι 

εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας όπως οι χειρομορφές και τα σύμβολα.  

    Βασική διαφορά της μεθόδου Teacch από την Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς 

είναι: ότι το teacch εστιάζει στην αύξηση των ικανοτήτων των παιδιών με την χρήση των 

δυνατοτήτων τους, χωρίς να στοχεύει στην πλήρη ανάρρωσή τους από την διαταραχή του 

αυτισμού και χρησιμοποιεί κάποιες αρχές συμπεριφορικής θεραπείας.  

 

   2.7.2. Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία (ABA).  

   Πρόκειται για μια προσέγγιση συμπεριφορική που χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία για 

χρόνια. Βασίζεται στις αρχές της συντελεστικής μάθησης (σχέση ερεθίσματος-αντίδρασης), 

στην εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση των μη επιθυμητών συμπεριφορών αφαιρώντας τις θετικές 

τους συνέπειες σε ένα πιο αναλυτικό και εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας καθώς και στη 

χρήση ενισχύσεων και ανταμοιβών με σκοπό την ενθάρρυνση των επιθυμητών 

συμπεριφορών. Θεωρείται μια αντικειμενική επιστήμη που στηρίζεται στην αξιολόγηση της 

συμπεριφοράς που μπορούμε να παρατηρήσουμε και θέλουμε να αλλάξουμε καθώς και στην 

αξιόπιστη και έγκυρη μέτρηση. Σύμφωνα με τον Κρουσταλάκη (1998) χρειάζεται 

προσεκτική παρατήρηση για να εντοπιστούν οι αφορμές της προβληματικής συμπεριφοράς 

καθώς και τα γεγονότα που διατηρούν ή ενισχύουν συμπεριφορές είτε αρνητικές είτε θετικές. 

Οι αποκτηθείσες απαντήσεις επαναλαμβάνονται έως ότου κατακτηθούν ολοκληρωτικά. 

Αποσκοπεί λοιπόν στην διδασκαλία του τρόπου μάθησης των παιδιών. Η ίδια η Γενά (2002) 

ενισχύει την άποψη ότι η διδασκαλία κατέχει ένα έντονο προσωπικό χαρακτήρα και την 

προσφέρει ομάδα διδασκάλων που επιβλέπονται από τους ειδικούς. Γενικά, μέσα από τις 
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παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην συμπεριφορά επιδιώκεται: η ενίσχυση της κατάκτησης 

του λόγου και των κοινωνικών δεξιοτήτων, η βελτίωση της συμπεριφοράς και η μείωση του 

άγχους των γονιών  (Greenspan/ Ricki/ Robinson, 2004).  

     Ταυτόχρονα, η θεωρία του συμπεριφορισμού βοηθάει το άτομο να μειώσει τη σχέση που 

υφίσταται μεταξύ προβληματικών συνθηκών καθώς και συνηθισμένων αντιδράσεών του π.χ. 

φόβος, θυμός, αυτοκαταστροφικές τάσεις, ηττοπάθεια και κατάθλιψη. Ενώ, η γνωστική 

θεραπεία τον βοηθάει να αντιληφθεί πως στα μοτίβα συμπεριφοράς οφείλονται τα 

ανεπιθύμητα συμπτώματα με αποτέλεσμα να νιώθει άγχος, θυμό ή κατάθλιψη χωρίς λόγο ή 

επιλέγει την εκτέλεση λάθος πράξεων. Μέσα από την ίδια την θεραπεία αναπτύσσεται η 

μάθηση των συναισθημάτων όπου τα άτομα βοηθιούνται στην εκμάθηση της βίωσης του 

φάσματος και της συναισθηματικής έκφρασης και εμπειρίας, στην γνωστική αναδημιουργία 

που επιτρέπει στα άτομα με ΔΑΦ να διορθώσουν τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και τις 

αντιλήψεις τους.  

 

       2.7.3. Πρόγραμμα Επιστημών Υγείας του Denver. 

     Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει κυρίως στην χρήση του παιχνιδιού στις διαπροσωπικές 

σχέσεις, στην ανάπτυξη του λόγου  σε τεχνικές που διευκολύνουν την συμβολική σκέψη 

καθώς και στη ρουτίνα και στη δομή της τάξης. Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και το 

πρόγραμμα της ημέρας για κάθε παιδί χωριστά διαρκεί περίπου 22 ώρες την βδομάδα για 1 

χρόνο και αναφέρεται ότι η αναλογία δασκάλου/ παιδιού είναι 2 προς 1. Μελέτες 

επισημαίνουν ότι παιδιά που συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα εμφάνισαν οφέλη 

αναπτυξιακά σε τομείς που σχετίζονται με τον λόγο, τις δεξιότητες στο παιχνίδι καθώς και 

τις αλληλεπιδράσεις με τους οικείους τους.  

 

    2.8. Προσεγγίσεις Ενίσχυσης Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης. 

     Παιδιά με ΔΑΦ εμφανίζουν προβλήματα στη δημιουργία σχέσεων καθώς και στην 

κοινωνική τους αλληλεπίδραση. Οι προσεγγίσεις που ενισχύουν την κοινωνική 

αλληλεπίδραση διακρίνονται στις κοινωνικές ιστορίες καθώς και στον κύκλο των φίλων. 

 

       2.8.1. Κοινωνικές Ιστορίες. 

   Οι ιστορίες αυτές αναπτύχθηκαν από την Carol Gray με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα 

κοινωνικά καθώς και τα προβλήματα επικοινωνίας των παιδιών με αυτισμό. Οι ιστορίες 

αυτές βοηθούν στην εκμάθηση της κοινωνικής και αποδεκτής συμπεριφοράς (Norris/ 

Dattilo, 1999). Κάθε κοινωνική ιστορία είναι προσαρμοσμένη και αφορά αποκλειστικά το 
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γνωστικό επίπεδο του παιδιού με ΔΑΦ και είναι συνήθως σύντομη δηλαδή απαρτίζεται από 

δύο έως πέντε προτάσεις. Αποτελεί ένα σενάριο κοινωνικό που αποσκοπεί στην εκπαίδευση 

του παιδιού με αυτισμό μέσω κατευθυντήριων οδηγιών έτσι ώστε να βοηθηθεί στον τρόπο 

εκμάθησης και αντίδρασης μιας κατάστασης που του προξενεί άγχος, αισθήματα 

ανασφάλειας καθώς και επιθετικότητα. Σύμφωνα με την Καλυβά (2005) οι ιστορίες 

αναλύουν τι συνέβη, πως θα έπρεπε να αντιδράσει το άτομο στην συγκεκριμένη συνθήκη, 

πώς θα αισθανόταν οι άλλοι σε τέτοια κατάσταση και τις πρακτικές που είναι ανάγκη να 

εφαρμόσει το άτομο έτσι ώστε να θυμάται τι να κάνει αν προκύψει παρόμοια περίσταση, η 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης αυξάνεται με την ένταξη οπτικών βοηθημάτων.  

  Οι στόχοι της θεραπείας είναι: η περιγραφή μιας περίστασης προσφέροντας ξεκάθαρες 

ενδείξεις  σχετικά με την συμπεριφορά και την αντίδραση του παιδιού με μη επιθετικό 

τρόπο, η προσωποποίηση και η εξατομίκευση της διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων, η 

εκπαίδευση του παιδιού σε ρουτίνες προσαρμογής καθώς και υποστήριξης με σκοπό την 

αλλαγή της συμπεριφοράς, η διδασκαλία κατάλληλων συμπεριφορών σε ένα πραγματικό 

κοινωνικό πλαίσιο έτσι ώστε να επιτύχουν την γενίκευση και η αντιμετώπιση εύρους 

προβληματικών συμπεριφορών (επιθετικότητα, εμμονή σε ρουτίνες, φόβος και άγχος). 

Σύμφωνα με τον Attwood η παρέμβαση αυτή βοηθάει το άτομο στην κατανόηση της 

αντίδρασης συγκεκριμένων καταστάσεων και στον εντοπισμό αποφυγής λανθασμένων 

πράξεων.  

 

       2.8.2. Ο κύκλος των φίλων. 

    Η παρέμβαση αυτή είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη διότι κάνει συστηματική χρήση των 

κοινωνικών δικτύων που λειτουργούν εντός της τάξης και αποσκοπεί στην διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος υποστηρίζοντας το παιδί που είναι ευάλωτο. Η θεραπεία αυτή εμπεριέχει 12 

συνεδρίες που διαρκούν 30 λεπτά με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα. Σύμφωνα με αυτή 

την παρέμβαση «ο παιδαγωγός διαλέγει μερικά παιδιά από την τάξη με κριτήριο την 

ευαισθησία τους καθώς και το είδος των σχέσεων τους με το παιδί με ΔΑΦ και τα 

πληροφορεί που αποσκοπεί ο κύκλος καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν το παιδί αυτό να έρθει σε επαφή μαζί τους και να αλληλεπιδράσει». Ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός είναι ο αρχηγός του κύκλου και δίνει εντολές στα άλλα μέλη. Σύμφωνα με τον 

Witaker (1998) αποτελεί «μια θεραπεία που δεν αποσκοπεί στην δημιουργία σχέσεων φιλίας, 

αλλά στην βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, αποδέχεται την ισχύ της 

ομάδας των συνομηλίκων και βοηθάει στην ενσωμάτωση παιδιών με προβλήματα 

συμπεριφοράς εντός του σχολείου καθώς και παιδιών με ΔΑΦ. Μέσα από έρευνες 
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αποδείχτηκε ότι «παιδιά τυπικής ανάπτυξης μαθαίνουν πολλά από την διαδικασία αυτή και 

είναι σε θέση να αποδέχονται και να στηρίζουν τα παιδιά με αυτισμό. Τα παιδιά σημειώνουν 

επιτυχίες και εισπράττουν θετική ανατροφοδότηση από τους άλλους». Τέλος, οι Kalyva & 

Avramidis (2005) τονίζουν ότι «τα μέλη του κύκλου των φίλων αποκτούν αυτοπεποίθηση, 

υπερηφάνεια για τον εαυτό τους και αυτοεκτίμηση και μαθαίνουν τον τρόπο να 

υποστηρίζουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

 

        2.9. Προσεγγίσεις Ενίσχυσης Εναλλακτικής- Υποστηρικτικής Επικοινωνίας. 

    Οι μορφές αυτές επικοινωνίας χρησιμοποιώντας το ισχυρό σημείο των ατόμων με 

αυτισμό, την οπτική αντίληψη στοχεύουν στην ανάπτυξη της μάθησης, στην αύξηση της 

κατανόησης και της ομιλίας και αποτελούν μια εναλλακτική πρόταση για την έκφραση των 

αναγκών τους και των επιθυμιών τους. Σε αυτές εμπεριέχονται α) το Pecs, β) το Makaton και 

γ) το μοντέλο Scerts.   

 

       2.9.1. Pecs. 

    Το Επικοινωνιακό σύστημα Ανταλλαγής Εικόνων αποτελεί πακέτο εκπαίδευσης 

ενισχυτικής – εναλλακτικής επικοινωνίας παιδιών και ενηλίκων με αυτισμό που δεν έχουν 

αναπτύξει λόγο καθώς και άλλες δεξιότητες επικοινωνίας και αποσκοπεί στο ξεκίνημα της 

επικοινωνίας. Χρησιμοποιείται σε ποικίλα πλαίσια από γονείς και άτομα που φροντίζουν και 

έρχονται σε επαφή με παιδιά με ΔΑΦ καθώς και σε εκπαιδευτικούς. Βοηθάει τα παιδιά στην 

εκμάθηση σχολίων καθώς και στην άμεση απάντηση σε ερωτήσεις, στη διδασκαλία και 

ταχεία απόκτηση δεξιοτήτων λειτουργικής επικοινωνίας δηλαδή στην ικανοποίηση 

πρωτογενών αναγκών αυτοεξυπηρέτησης, στην ανταλλαγή μιας φωτογραφίας επιθυμητού 

αντικειμένου μεταξύ παιδιού και δασκάλου ο οποίος αποδέχεται το αίτημα του παιδιού. Δεν 

γίνεται χρήση προτροπών με τον λόγο (η αρχή είναι άμεση και η εξάρτηση από βοηθήματα 

αποφεύγεται). Στη συνέχεια, τα παιδιά σταδιακά μαθαίνουν την διάκριση ποικίλων 

συμβόλων καθώς και την τοποθέτηση όλων για την δημιουργία απλών προτάσεων. Μετά την 

επιτυχή συνδιαλλαγή φωτογραφιών του παιδιού, η εκπαίδευση αλλάζει με σκοπό την 

προαγωγή της επιμονής, της γενίκευσης και του αυθορμητισμού. 

 

        2.9.2. Makaton. 

    Αρχικά, θεωρείται ως πρόγραμμα ανάπτυξης και εξέλιξης της επικοινωνίας ατόμων που 

καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα δυσκολιών που αφορούν την ανάπτυξη. Είναι ένα καινοτόμο 

πρόγραμμα που εστιάζει στον τομέα της γλώσσας και χρησιμοποιείται ως μία εντατική 
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αισθητηριακή προσέγγιση που χρησιμοποιεί ως μέσα την ομιλία, τα νοήματα και σύμβολα 

γραφής και που αποσκοπεί στην κατανόηση και χρήση του λόγου μέσω συμβόλων, στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και γλώσσας καθώς και στην απόκτηση γνώσεων 

ανάγνωσης και γραφής. Λειτουργεί ως πηγή λειτουργικού λεξιλογίου ατόμων με ανάγκες 

επικοινωνιακές καθώς και των προσώπων που συνδιαλέγονται. Σύμφωνα με τους Grove & 

Walker (1990) το πρόγραμμα απαρτίζεται από ένα βασικό λεξιλόγιο πυρήνα (περίπου 450 

εννοιών) καθώς και από ένα λεξιλόγιο πηγή που εμπεριέχει (πάνω από 7000 έννοιες). Όλα 

αυτά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την ομιλία, τα νοήματα και τα ασπρόμαυρα 

σύμβολα και εικόνες. Οι λέξεις και οι έννοιες συγκρίνονται και ταυτίζονται με σύμβολα που 

το ίδιο το παιδί μαθαίνει και χρησιμοποιεί για επικοινωνία με το περίγυρό του. Γονείς και 

παιδιά εξειδικεύονται με αυτό και εξοικειώνονται να χρησιμοποιούν τα σύμβολα και να τα  

εφαρμόζουν σε όλα τα περιβάλλοντα (σχολείο και σπίτι).  

(www.autismhellas.gr/files/el/diataraxes.doc). 

 

       2.9.3. Μοντέλο Scerts. 

   Πρόκειται για ένα πολυεπιστημονικό μοντέλο βελτίωσης ικανοτήτων κοινωνικής 

επικοινωνίας καθώς και συναισθηματικής ρύθμισης το οποίο υποστηρίζει και συνδιαλέγεται 

με παιδιά και μεγαλύτερα άτομα στο φάσμα του αυτισμού καθώς και με τις οικογένειές τους. 

Η εστίαση στην κοινωνική επικοινωνία εμπεριέχει την αυθόρμητη επικοινωνία για κάποιο 

λειτουργικό σκοπό καθώς και σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με παιδιά και ενήλικες.  

Η ρύθμιση των συναισθημάτων περιέχει την ικανότητα αύξησης της διατήρησης μιας 

ισορροπημένης συναισθηματικής ρύθμισης για να είναι χρήσιμη στην αλληλεπίδραση και 

στη μάθηση. Η υποστήριξη συνδιαλλαγής περιέχει την στήριξη σε παιδιά και τις οικογένειές 

τους και σε ειδικούς που αυξάνουν και βελτιώνουν την μάθηση, καλυτερεύουν τις σχέσεις 

και τις εμπειρίες που θεωρούνται επιτυχημένες στο πλαίσιο του σχολείου, της κοινότητας και 

του σπιτιού. Τονίζεται η πρωτοβουλία του παιδιού για τις φυσικές και ημι-δομημένες 

δραστηριότητες σε ένα εύρος λειτουργιών επικοινωνίας π.χ. εύρεση παρηγοριάς, κάλεσμα, 

άρνηση/ διαμαρτυρία και χαιρετισμό. Τα αποτελέσματα  παρουσιάζουν αναπτυξιακή σειρά 

εμπεριέχοντας συγχρόνως τη μη λεκτική επικοινωνία – χειρονομίες καθώς και τη λεκτική 

επικοινωνία και επιλέγονται με βάση τις βασικές ανάγκες του παιδιού στις καθημερινές 

δραστηριότητές του. Επιπλέον, το Scerts σύμφωνα με τους Prizant, Wetherby, Rubin, Rydell 

& Laurent (2006) στηρίζεται στην οπτική ενίσχυση όπως σύμβολα εικόνων και φωτογραφίες 

με σκοπό την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, τη ρύθμιση των συναισθημάτων, τη 

μελέτη της ανάπτυξης του παιδιού καθώς και την έρευνα των ουσιαστικών προκλήσεων για 
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τον αυτισμό. Τέλος, αποτελεί ένα μοντέλο εκπαίδευσης και συνεργασίας των εκπαιδευτών 

με τις οικογένειες των παιδιών με σκοπό τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη στρατηγικών 

που θα εμπλέξουν το παιδί σε καθημερινές δράσεις.  

(http://www.autismhellas.gr/files/el/be_informed.pdf). 

 

      2.10. Θεραπεία Καθημερινής Ζωής. 

   Η θεραπεία αυτή προήλθε από την Ιαπωνία και εφευρέθηκε από τον Kiyo Kitahara, 

αποτελεί ένα είδος ολιστικής παρέμβασης καθώς δεν στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στις 

αδυναμίες του παιδιού. Σύμφωνα με τους Dempsey-Foreman (2001) & Howlin (1998) το 

σχέδιο του προγράμματος συμπεριλαμβάνει κοινωνικές δεξιότητες, ακαδημαϊκές 

δραστηριότητες, θεραπεία μέσω της τέχνης, ασκήσεις ενδυνάμωσης καθώς και δεξιότητες σε 

καθημερινά πράγματα. (http://maria-childrenwithspecialneeds.blogspot.gr/). 

 

      2.11. Θεραπείες Ιατρικής και Ψυχοθεραπευτικής Φύσης. 

  Εδώ περιλαμβάνονται η υδροθεραπεία, η λογοθεραπεία, και η εργοθεραπεία. 

 

     2.11.1. Υδροθεραπεία. 

    Πρόκειται για μία παρέμβαση που πραγματοποιείται με την συνδρομή και τη βοήθεια 

εξειδικευμένου ειδικού προσωπικού και είναι σε θέση να ενισχύσει και βελτιώσει την 

παραγωγικότητα του ατόμου καθώς και την ποιότητα της ζωής του σαν μέσο αναψυχής. 

Μέσω του νερού τα παιδιά μαθαίνουν τον έλεγχο του σώματός τους καθώς και την 

επιτυχημένη κίνησή τους μέσα σε αυτό ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις μη 

ελεγχόμενες και ακαθόριστες κινητικές δραστηριότητές τους. Η υδροθεραπεία είναι σε θέση 

να βελτιώσει την ευαισθητοποίηση του σώματος,  το εύρος της κίνησης, τη διευκόλυνση της 

νευροαναπτυξιακής τους έκβασης, την βελτίωση της προσοχής, της αυτοσυγκράτησης, της 

ικανότητας εκτέλεσης οδηγιών καθώς και της συγκέντρωσης των παιδιών στο φάσμα του 

αυτισμού.(http://www.physiopolis.gr/web/%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%

B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CE%B5-

%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-

%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C/). 
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      2.11.2. Λογοθεραπεία. 

    Η λογοθεραπεία σε παιδιά με αυτισμό δεν αποσκοπεί απλά στην εκμάθηση της ομιλίας 

αλλά ιδιαίτερα στην κοινωνική χρήση της γλώσσας με απώτερο σκοπό την επικοινωνία. Για 

να θεωρηθεί αποτελεσματική η παρέμβαση θα πρέπει να ξεκινάει από νωρίς στην διάρκεια 

της προσχολικής ηλικίας, να προσαρμόζεται χωριστά και να αποσκοπεί στην επικοινωνία και 

στην συμπεριφορά στην οποία εμπλέκονται συχνά τόσο άτομα που είναι υπεύθυνοι για την 

φροντίδα των παιδιών όσο και οι ίδιοι οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ. Απώτερος στόχος του 

λογοθεραπευτή αποτελεί η βελτίωση της επικοινωνίας και ειδικότερα της λεκτικής που 

θεωρείται πιο ρεαλιστική. Για άλλους εξίσου σημαντικός στόχος είναι και η επαυξητική-

εναλλακτική επικοινωνία μέσω των χειρονομιών, των συστημάτων επικοινωνίας με εικόνες 

και με πίνακες (http://www.selle.gr/kids.php).  

     Η επικοινωνία τόσο η λεκτική όσο και η μη λεκτική αποτελεί δύσκολο έργο για τα παιδιά 

με ΔΑΦ τα οποία δυσκολεύονται στην έκφραση, στην ομιλία καθώς και στην κατανόηση του 

λόγου. Με απλά λόγια, οι λογοθεραπευτές είναι εκείνοι που βοηθούν τα παιδιά στην 

κατανόηση λεκτικών και μη εντολών που εισπράττουν από το περιβάλλον τους. Επίσης, 

βοηθάνε τα παιδιά στην εκμάθηση της ομιλίας καθώς και στην επικοινωνία τους με άλλα 

άτομα, είτε λεκτικά είτε με άλλη μέθοδο π.χ. με εικόνες (σύστημα PECS) 

(http://www.syrostoday.gr/News/2081-Aytismos-Mia-ainigmatiki-diataraxi-fasmatos.aspx). 

     Όπως έχει αποδειχτεί μέσα από έρευνες στα παιδιά με αυτισμό τα προβλήματα στην 

επικοινωνία ποικίλουν και ίσως οφείλονται τόσο στην νοητική όσο και στην κοινωνική 

ανάπτυξη των ατόμων. Μερικά παιδιά δεν έχουν αναπτύξει καθόλου λόγο ενώ, άλλα 

διαθέτουν ένα καλά ανεπτυγμένο λεξιλόγιο και είναι σε θέση να εκφραστούν λεκτικά για 

θέματα που τους αφορούν. Κάθε θεραπεία οφείλει να ξεκινήσει με την αξιολόγηση των 

ατομικών ικανοτήτων ομιλίας του παιδιού από εξειδικευμένους θεραπευτές του λόγου και 

της ομιλίας.  

  Τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών π.χ. στην διεξαγωγή 

ερωτήσεων, στην παρέμβαση ή στον έλεγχο της τήρησης των κανόνων κατά την διάρκεια 

της συνομιλίας (π.χ. να μην πετάγονται όταν μιλάει ο άλλος), απογοητεύονται όταν δεν 

καταφέρνουν να χρησιμοποιήσουν την γλώσσα με σκοπό να αλληλεπιδράσουν με άλλους. 

Ίσως αντιμετωπίζουν πρόβλημα να προφέρουν λέξεις και να χρησιμοποιήσουν την γλώσσα 

με σωστό τρόπο (π.χ. να γνωρίζουν τι, πως και πότε να πουν κάτι, καθώς και να μάθουν τον 

τρόπο αλληλεπίδρασης με τους άλλους). Επιπλέον χαρακτηριστικά των παιδιών είναι ότι: ο 

λόγος τους δεν έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο ή δεν αποδίδει πληροφορίες, χρησιμοποιούν 
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κατά λέξη κάτι που έμαθαν απέξω ή άκουσαν. Κάποια από τα παιδιά κάνουν χρήση 

ρομποτικού ήχου ομιλίας ή χρησιμοποιούν υψηλό τόνο φωνής.   

(http://www.autismhellas.gr/files/el/be_informed.pdf). 

 

       2.11.3. Εργοθεραπεία. 

    Στόχοι της θεραπείας αυτής είναι: η ανάπτυξη και βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων 

καθώς και των ικανοτήτων αυτοϋπηρέτησης στηριζόμενοι στις ανάγκες του ατόμου. 

Γνωρίζοντας τις αναδυόμενες δεξιότητές τους τα παιδιά αυτά αποκτούν ανεξαρτησία καθώς 

και μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Επίσης, βοηθάει στην ανάπτυξη της λεπτής και αδρής 

κινητικότητας, στην ενίσχυση δεξιοτήτων παιχνιδιού και ευρύτερα στην τόνωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και στην κατανόηση της αντιληπτικής ικανότητας. 

 

   2.12. Προγράμματα Παρέμβασης στην Αντιμετώπιση του Αυτισμού. 

   Τα προγράμματα ασχολούνται με την διδασκαλία παιδιού ή ενήλικα χωριστά ή 

συνδυαστικά με την ιατρική θεραπεία δυσκολιών ή με την εκπαίδευση και στήριξη των 

γονιών. Τα προγράμματα είναι: το Early Bird, το Spell, το Berard, η Ειδική Διαπαιδαγώγηση 

και η Φυσική αγωγή για μαθητές με αυτισμό.  

(http://www.noesi.gr/book/syndrome/autism/odigos-paremvaseon).   

 

    2.12.1. Early Bird. 

    Στόχοι του προγράμματος είναι: η εκπαίδευση των γονιών παιδιών προσχολικής ηλικίας, η 

κατανόηση του προβλήματος του παιδιού τους από τους γονείς, η δόμηση της 

αλληλεπίδρασης των γονιών με το παιδί τους, η χρήση στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, 

η επανάκτηση του ελέγχου, η υποστήριξη των γονιών εντός της σχολικής τάξης στην 

περίοδο της διάγνωσης και της τοποθέτησης, η ενίσχυση των γονιών για την ανάπτυξη ενός 

τρόπου επικοινωνίας με το παιδί τους καθώς και η ενδυνάμωσή τους έτσι ώστε να 

βελτιώσουν το παιδί και να υιοθετήσει αποδεκτές μορφές συμπεριφοράς εντός του φυσικού 

του περιβάλλοντος – οικογένεια και η δημιουργία σωστών βάσεων για την προσαρμογή ή μη 

σε ειδικό πλαίσιο αργότερα.  

(http://www.noesi.gr/node/423), (http://noesi.gr/book/intervention/earlybird). 
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       2.12.2.   Spell. 

   Σύμφωνα με την Lennard-Brown (2004) ο όρος προέρχεται από τα αρχικά Structure 

(Δομή), Possitive attitudes (Θετικές στάσεις), Empathy (Εμπάθεια), Lowarousal (Χαμηλή 

διέγερση) και Links (Δεσμοί). Ειδικότερα, η τεχνική αυτή αποσκοπεί στην ελάττωση των 

αρνητικών αποτελεσμάτων του αυτισμού καθώς και στην στήριξη των παιδιών με την 

προσφορά ενός δημιουργικού περιβάλλοντος μάθησης. Ο όρος δομή προϋποθέτει ότι τα 

παιδιά νιώθουν ασφάλεια και βιώνουν λιγότερο άγχος με την ακολουθία ενός δομημένου και 

αυστηρού προγράμματος καθώς και ενός προβλέψιμου περιβάλλοντος. Οι στάσεις 

επισημαίνουν την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης του παιδιού μέσω 

επιβεβαίωσης ότι οι στόχοι είναι υλοποιήσιμοι και πρέπει να στηρίζεται στις δικές του 

δυνάμεις ότι μπορεί να τα καταφέρει. Η εμπάθεια ορίζεται ως η ταύτιση με τα 

συναισθήματα του παιδιού χρησιμοποιώντας ως μέσο την κατανόηση των δικών του 

αναγκών και τη διαμόρφωση μεθόδου επικοινωνίας μαζί του. Η χαμηλή διέγερση εμπεριέχει 

την προσφορά ενός οργανωμένου, ήρεμου και καθαρού περιβάλλοντος με σκοπό την 

ενίσχυση της χαλάρωσης και της σωματικής άσκησης έτσι ώστε να μειώσουμε την ένταση. 

Τέλος, οι δεσμοί σχετίζονται με την συσχέτιση γονέων, σχέσεων, επαγγελματιών και 

θεμάτων με απώτερο σκοπό την παροχή μαθησιακών εμπειριών με μοναδικό τρόπο σε κάθε 

παιδί χωριστά.  

 

       2.12.3. Berard. 

   Η τεχνική αυτή αποσκοπεί να μειώσει τις νευρικές κρίσεις, την ευαισθησία στον ήχο, την 

ηχολαλία, την υπερκινητικότητα καθώς και την παρορμητικότητα των παιδιών με ΔΑΦ. 

Όπως επισημαίνουν οι γονείς παρατηρείται συνεχής αύξηση των ικανοτήτων εκτέλεσης 

οδηγιών, της προσοχής, της ακουστικής βραχύχρονης μνήμης, των δεξιοτήτων γλώσσας και 

ομιλίας, της κοινωνικοποίησης, της συνεργασίας, της ανεξαρτησίας και της αυτοπεποίθησης 

και της βελτιωμένης αισθητηριακής επεξεργασίας με συγχρονισμένη ελάττωση των 

συμβάντων υπερφόρτωσης που αποτελούν χαρακτηριστικά. 

(http://www.noesi.gr/book/syndrome/autism/odigos-paremvaseon). 

 

    2.12.4. Ειδική Διαπαιδαγώγηση. 

    Στόχοι της μεθόδου αποτελούν: η πρόληψη, η αξιολόγηση καθώς και η διαχείριση των 

διαταραχών μάθησης. Οι διαταραχές μάθησης είναι πιθανό να χαρακτηρίζονται ως ειδικές ή 

να παρουσιάζονται εντός των επικοινωνιακών διαταραχών καθώς και των λεκτικών, της 

νοητικής υστέρησης ή της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας. 
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(http://www.paidioikogeneia.gr/index.php?option=com_contentκαιview=articleκαιid=52καιIt

emid=59).  

    Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής είναι να προσφέρει βοήθεια στο παιδί με 

σκοπό την γνωστική ανάπτυξη καθώς και την συναισθηματική, η οργάνωση του μαθησιακού 

προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις δυσκολίες και 

την ηλικία του παιδιού και η ομαλή ενσωμάτωση εντός της ομάδας και η εκμάθηση της 

έκφρασης των συναισθημάτων του. Επίσης, ο ίδιος οργανώνει τον χώρο και αποφασίζει για 

το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει το παιδί και συγχρόνως βοηθάει τους γονείς στην 

οργάνωσή τους και στο χώρο του σπιτιού.  

   Ο τελικός σκοπός της παρέμβασης είναι η εκμάθηση δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης, 

επικοινωνίας, ο έλεγχος και ο περιορισμός μη επιθυμητών κοινωνικών συμπεριφορών, η 

ενίσχυση του συναισθήματος, της ευελιξίας της συμπεριφοράς και της σκέψης, της 

ενίσχυσης, της αυτοεκτίμησης, της έμμεσης και άμεσης μνήμης και των μηχανισμών 

αυτοματοποίησης και εμπέδωσης. (http://www.psychosynthesis.gr/mathisiakes_diskolies). 

 

    2.12.5. Φυσική Άσκηση για μαθητές με αυτισμό. 

    Σύμφωνα με τον Τσιμάρα (2011) οι σκοποί της Φυσικής αγωγής είναι: η καλλιέργεια και 

η ανάπτυξη ικανοτήτων κίνησης, η εκμάθηση θετικών και αποδεκτών τρόπων συμπεριφοράς  

και η ομαλή ένταξη και προσαρμογή στο ευρύτερο περιβάλλον. Επίσης, προγράμματα 

παρέμβασης με εκπαιδευτικό σκοπό βοηθούν στην αποκατάσταση διαταραχών αντίληψης, 

επεξεργασίας πληροφοριών και στην κατάκτηση εμπειριών και γνώσεων έτσι ώστε τα παιδιά 

να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος κόσμου. Συγχρόνως, 

μέσα από έρευνες διαφαίνεται ότι παιδιά με ΔΑΦ δυσκολεύονται στη συμμετοχή 

προγραμμάτων με φυσικές δραστηριότητες, διότι δεν έχουν αποκτήσει την ικανότητα 

διαχείρισης των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος (απτικά, ακουστικά και οπτικά) σε 

ευρύχωρους χώρους και εξαιτίας της απουσίας αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με 

τον O’ Connor (2000) τα παιδιά αυτά έχουν υπερβολική ευαισθησία στο ερέθισμα, 

παρουσιάζουν δυσκολίες στην ομιλία, στην γλώσσα και την ίδια την γνώση διότι δεν 

γνωρίζουν τον τρόπο να μάθουν, φοβούνται να κάνουν αλλαγές στην ρουτίνα τους και αν 

αυτό συμβεί αντιδρούν και δυσκολεύονται όταν κατά την διάρκεια του μαθήματος γίνεται 

μεταφορά από το ένα θέμα στο άλλο και δεν τηρείται κάποια σειρά σταθερή. Παράγοντες 

που επιδεινώνουν το υπάρχον πρόβλημα θεωρούνται: η στερεοτυπική συμπεριφορά, η 

δυσκολία αποδοχής εκδηλώσεων τρυφερότητας και στοργής, ανάπτυξης διαπροσωπικών 

σχέσεων, αποφυγής ομαδικών δραστηριοτήτων ή δράσεων παιχνιδιού με άλλα παιδιά με 
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αυτισμό και η αποφυγή της οπτικής επαφής. (http://www.fa3.gr/eidiki_agogi/fa-autistic 

kids.htm). 

   Έχει αποδειχτεί ότι τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν «χαμηλά επίπεδα φυσικής 

κατάστασης και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι έχουν χαμηλά κίνητρα και ενδιαφέροντα 

και δεν τους αρέσει η συμμετοχή σε παιχνίδια διότι δεν πιστεύουν στον εαυτό τους». Τέλος, 

είναι αποτελεσματικά διότι είναι σε θέση να προωθήσουν αποδεκτές συμπεριφορές και 

συγχρόνως αποσκοπούν στην βελτίωση της καρδιαγγειακής τους αντοχής 

(http://www.fitstudio.gr/cms.asp?id=364). 

 

2.13. Θεραπείες μέσω Τέχνης. 

 

       Ορισμός Θεραπειών μέσω Τέχνης. 

   Πρόκειται για εξειδικευμένες μη λεκτικές μεθόδους παρέμβασης που προήλθαν από τέχνες 

της αρχαιότητας των πολιτισμών της Ανατολής καθώς και του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. 

Εφαρμόστηκαν και τεκμηριώθηκαν επιστημονικά τον 20ο αι. διότι τότε εξετάστηκε 

λεπτομερώς ο συμβολικός χαρακτήρας της τέχνης έτσι ώστε να αποτελέσει εργαλείο 

εξισορρόπησης της ψυχικής υγείας των ατόμων μέσα από την μετουσίωση, την κάθαρση και 

την ανάπτυξη σχέσεων του εκάστοτε θεραπευτή με τον θεραπευόμενό του. Οι art therapies 

θεωρούνται σαν μορφή εκφραστικής θεραπείας διότι το άτομο δημιουργεί μόνο του τέχνη, 

εκφράζεται ελεύθερα και έτσι προάγει την συναισθηματική, διανοητική και φυσική του 

κατάσταση. Μέσα από την δημιουργική διεργασία το άτομο ανακαλύπτει και μαθαίνει να 

διαχειρίζεται τις συμπεριφορές και τα συναισθήματά του, λύνει προβλήματα που 

προκύπτουν στις διαπροσωπικές του σχέσεις, ελαττώνει το άγχος και την κατάθλιψη και 

οδηγείται στην αυτογνωσία, αποκτά αυτοπεποίθηση και έρχεται σε επαφή με το σώμα και το 

γνωρίζει καλύτερα. Ως μέσο έκφρασης δεν χρησιμοποιείται ο λόγος και για αυτό η τεχνική 

αυτή είναι κατάλληλη και  για άτομα με δυσκολίες στην επικοινωνία όπως αυτισμός, 

νοητική υστέρηση, άνοια, αναλφαβητισμός και διαπολιτισμικές διαφορές. Οι Θεραπείες 

μέσω τέχνης είναι: η Δραματοθεραπεία, η Μουσικοθεραπεία, η Εικαστική Ψυχοθεραπεία και 

η Χοροθεραπεία (http://heyevent.com/event/816529078404837/art-therapies). 
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         2.13.1.  Δραματοθεραπεία. 

     Σύμφωνα με τον Jones (2003) αποτελεί μια «ολιστική μορφή θεραπείας που χρησιμοποιεί 

τις τεχνικές του θεάτρου με σκοπό να βελτιώσει την ψυχική υγεία των ανθρώπων». Η 

συνεδρία διεξάγεται είτε ομαδικά είτε ατομικά. Μπορεί να θεωρηθεί ως «βιωματική 

μέθοδος» διότι προάγει την εξέλιξη, την αναζήτηση του εσώτερου εαυτού, τη γνώση, τη 

δημιουργικότητα και τη φαντασία. Κατατάσσεται στις ψυχοδυναμικές θεραπείες και αντλεί 

τις γνώσεις της από το θέατρο, την κοινωνική ανθρωπολογία καθώς και από την 

ψυχοθεραπεία. Ανήκει στις θεραπείες μέσω τέχνης και συμπεριλαμβάνει τον χορό, τα 

εικαστικά και την μουσική έκφραση, μπορεί να εφαρμοστεί θεραπευτικά και προληπτικά.  

    Η δραματοθεραπεία αποτελεί για τους ανθρώπους καταφύγιο διότι μέσα από αυτήν 

βιώνουν και εκφράζουν συναισθήματα, ενέργειες, συγκινήσεις και την συναισθηματική τους 

φόρτιση, ενδυναμώνουν την αντίληψη για τον δικό τους χώρο, βελτιώνεται η ροή ομιλίας, 

καταφέρνουν να επικοινωνήσουν με οδηγό την φαντασία τους, επιλύουν προβλήματα, 

οδηγούνται στην λύτρωση, ανακαλύπτουν σε βάθος τον εαυτό τους και τις επιθυμίες τους 

μέσω προσωπικών εμπειριών, σιγά σιγα καταφέρνουν να ισορροπήσουν ψυχικά και 

συναισθηματικά. Με τη χρήση μεθόδων όπως: κουκλοθέατρο, χορό, ζωγραφική, παιχνίδι 

ρόλων και μουσική οι ίδιοι οι συμμετέχοντες βρίσκονται εκτεθειμένοι σε αυτό που τους 

προκαλεί άγχος και με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουν ικανότητες διαχείρισής του (Jennings, 

1992). 

 

         2.13.2. Μουσικοθεραπεία. 

   Σύμφωνα με τους Πρίνου-Πολυχρονιάδου (1989) & Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου (1999) η 

μουσικοθεραπεία αποτελεί μια μέθοδο διαγνωστικής ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιεί ως 

μέσο εναλλακτικής επικοινωνίας την μουσική  και αποσκοπεί στην στήριξη, αποκατάσταση 

και παρέμβαση της υγείας του σώματος και της ψυχής. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ολιστική προσέγγιση διότι διεγείρει όλες τις αισθήσεις (ακοή, όραση και αφή), διεξάγεται σε 

περιπτώσεις όπου το άτομο αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάλυση πληροφοριών, στην 

επεξεργασία, προσφέρει βελτίωση των λεπτών και αδρών κινητικών δεξιοτήτων, του 

συντονισμού ματιού-χεριού και συμβάλλει ουσιαστικά στην αξιολόγηση και διάγνωση του 

αυτισμού. Ειδικότερα, ενδυναμώνει την ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, την ανάπτυξη του λόγου (χρησιμοποιεί την φωνή ως μέσο έκφρασης) την 

ανάπτυξη της ικανότητας συγκέντρωσης και οργάνωσης (δημιουργεί υψηλό κίνητρο 

συμμετοχής και χρησιμοποιείται ως ενισχυτής φυσικών και επιθυμητών αντιδράσεων), της 

προσοχής, του συντονισμού και των κινητικών δεξιοτήτων, της πρωτοβουλίας και της 
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αυτοεκτίμησης, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της συναισθηματικής στήριξης, της 

δημιουργικής έκφρασης, συμβάλλει στην χαλάρωση και μείωση της έντασης και διδάσκει το 

παιδί να αντιμετωπίζει τις ευαισθησίες του απέναντι στον ήχο καθώς και τις ιδιαιτερότητές 

του στην επεξεργασία ακουστικών πληροφοριών. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα 

θεραπευτικό εργαλείο εξαίρετης ποιότητας διότι μέσω αυτού τα παιδιά με ΔΑΦ 

ενδιαφέρονται για την μουσική και διδάσκονται τρόπους να ανταποκρίνονται θετικά στο 

τραγούδι και σε ποικιλία ήχων. 

 

    2.13.3. Εικαστική Ψυχοθεραπεία. 

   Η Evans & Dubowski (2001) υποστηρίζουν ότι η ζωγραφική στα παιδιά με ΔΑΦ 

προσφέρει την δυνατότητα έκφρασης με ή χωρίς λόγο. Η ίδια η ζωγραφική δηλώνει μια 

προσωπική έκφραση του εαυτού τους, δηλαδή συμβάλλει στον τρόπο να γνωρίσουμε 

καλύτερα τα παιδιά αυτά μέσω της βαθύτερης προσέγγισης και ανάγνωσης των έργων τους. 

Γενικά, η τέχνη μπορεί να χαρακτηριστεί ως «θεραπευτική διαδικασία» διότι παρεμβαίνει σε 

όλα τα επίπεδα: πνευματικό, νοητικό, συναισθηματικό και σωματικό. Ειδικότερα όμως, η 

Εικαστική θεραπεία ενισχύει παιδιά στο φάσμα του αυτισμού να ανακαλύψουν και να 

αναγνωρίσουν μέσα από το έργο τους τα δικά τους προσωπικά συναισθήματα καθώς και των 

άλλων ανθρώπων, απώτερος στόχος είναι: η ανάπτυξη και η θεραπεία τους δημιουργώντας 

σε βάθος μια αίσθηση ταυτότητας, αυτοπραγμάτωσης και αναφοράς στον ίδιο τους τον 

εαυτό. Το ίδιο το άτομο μέσω της παρέμβασης αυτής δημιουργεί ικανότητα ενσυναίσθησης, 

λειτουργεί με τρόπο οικείο σε αυτόν και βιώνει σιγουριά και ασφάλεια. Μέσω της 

δημιουργίας του δικού του εικαστικού έργου το άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί με 

μεγαλύτερη ευκολία στην οπτική πληροφορία, να την αναγνωρίζει και να μαθαίνει σε βάθος 

μέσα από τις εικόνες, το άτομο κατανοεί, αντιλαμβάνεται και μπορεί να αντιμετωπίσει 

πιθανά εμπόδια στην επικοινωνία καθώς και στην φαντασία. Σε όλη αυτή την προσπάθεια 

του άτομου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο τρόπος διδασκαλίας, δηλαδή ο δάσκαλος 

είναι αυτός που αναλαμβάνει να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τους μαθητές, τους αφήνει 

ελεύθερους να εκφραστούν και αυτό παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο διότι με αυτόν τον τρόπο 

το άτομο πιστεύει στον εαυτό του, μαθαίνει από τον δάσκαλο και συγχρόνως και ο δάσκαλος 

μαθαίνει από τον μαθητή του. Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε και τον ρόλο που παίζουν τα 

υλικά όπως: αλεύρι, άμμο, όσπρια, πηλός, χαρτιά, ακρυλικά χρώματα και λαδοπαστέλ διότι 

το άτομο έρχεται σε επαφή μαζί τους, γνωρίζει σε βάθος τα υλικά και συγχρόνως εφευρίσκει 

τρόπους να διαχειρίζεται τα αισθητηριακά ερεθίσματα τα οποία καλύπτουν την προσωπική 

του ανάγκη για ένα δομημένο και πιο σταθερό περιβάλλον.  
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(http://art-therapy.gr/artblog/articles/art-therapy-artra/mporei-i-eikastiki-therapeia-na-voithisei-ena-

paidi-sto-fasma-tou-aftismoy-na-anaptyksei-ensynaisthisi-ki-an-nai-me-poion-tropo.html). 

 

        2.13.4. Χοροθεραπεία- Κινητική Θεραπεία. 

    Σύμφωνα με τον Schott- Billman (1998) η θεραπεία μέσω του χορού ή αλλιώς μέσω 

κίνησης αποτελεί ένα είδος τεχνικής που αποσκοπεί στην βαθύτερη θεραπεία της ψυχής και 

που χρησιμοποιεί ως μέσο την κίνηση για να προωθήσει την φυσική, συναισθηματική και 

νοητική ολοκλήρωση του ατόμου. Μέσω της παρέμβασης αυτής, το ίδιο το άτομο παίρνει 

μέρος σε μια δημιουργική διαδικασία που ενισχύει τη κοινωνική, σωματική γνωστική και 

συναισθηματική ολοκλήρωσή του. Το ίδιο το σώμα αποτελεί μέσο έκφρασης και 

δημιουργίας διότι μέσω των εντολών που δίνει ο εγκέφαλος το σώμα τίθεται σε κίνηση και 

μέσω της έκφρασης αποτελεί εργαλείο θεραπείας διότι ξυπνάει την λειτουργική ευχαρίστηση 

του σώματος, ανακαλύπτει την ενότητα του σώματος και της ψυχής, παρέχει ένα είδος 

ερμηνείας στις ενορμήσεις χρησιμοποιώντας ένα κινητικό λεξιλόγιο, ξεπερνάει τον εαυτό 

του και οδηγείται στην ουσιαστική αλλαγή. Επιπλέον, το σώμα είναι μέσο και αντικείμενο 

επικοινωνίας, έκφρασης, εκτόνωσης, αλλαγής συναισθημάτων και ενδότερης διερεύνησης,  

δηλαδή το άτομο εισχωρεί μέσα στον εαυτό του με άμεσο και ασφαλή τρόπο, βιώνει 

ισορροπία, εκτονώνεται και ξαναβρίσκει το κίνητρο να χαρεί και να χαμογελάσει.   

    Τέλος, μέσω μιας κίνησης του σώματος μπορεί να εκδηλωθεί ένα συναίσθημα, μια σκέψη 

ή να δοθεί μια ευκαιρία να εκφραστεί με έμμεσο τρόπο χωρίς λόγο, ή να φανερώνει μια 

στάση για το ίδιο το περιβάλλον, τους άλλους ή τον ίδιο του τον εαυτό. 

 

       2.14. Προγράμματα Παρέμβασης μέσω Παιχνιδιού. 

        

        2.14.1. Friend’s Play. 

    Αποτελεί μια ομαδική μέθοδο και αποσκοπεί στην κοινωνική αλληλεπίδραση παιδιών 

μέσα από το παιχνίδι, την εκπαίδευση στις αρχές συνύπαρξης, συνεργασίας σε ομάδες 

συνομηλίκων, στους κοινωνικούς κανόνες, στην κατανόηση των συναισθημάτων καθώς και 

των αναγκών των ίδιων και των άλλων. Η μέθοδος αυτή απευθύνεται πιο πολύ σε παιδιά 

προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον τομέα της 

κοινωνικοποίησης, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στην μάθηση,  θέματα 

συμπεριφοράς, αλλά συγχρόνως βοηθάει παιδιά που επιθυμούν να αναπτύξουν και εξελίξουν 

τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να ανακτήσουν την 

χαμένη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, να καλυτερεύσουν την εικόνα του εαυτού τους 

(http:/art-therapy.gr/artblog/articles/art-therapy-artra/mporei-i-eikastiki-therapeia-na-voithisei-ena-paidi-sto-fasma-tou-aftismoy-na-anaptyksei-ensynaisthisi-ki-an-nai-me-poion-tropo.html).
(http:/art-therapy.gr/artblog/articles/art-therapy-artra/mporei-i-eikastiki-therapeia-na-voithisei-ena-paidi-sto-fasma-tou-aftismoy-na-anaptyksei-ensynaisthisi-ki-an-nai-me-poion-tropo.html).
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καθώς και την επίδοσή τους στο σχολείο. Μέσα από ιστορίες, παραμύθια, ασκήσεις 

ενεργητικής ακρόασης, συνεργασίας και εμπιστοσύνης, παιχνίδια ρόλων, ζωγραφική σε 

ομάδες, ασκήσεις ψυχοκίνησης, μουσικά παιχνίδια τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται 

πιθανές συγκρούσεις, φιλικές σχέσεις, την επικοινωνία καθώς και την συνεργασία τους 

(http://noesi.gr/book/intervention/friendsplay), (http://www.noesi.gr/node/2771).    

 

     2.14.2. Rdi - Παρέμβαση Ανάπτυξης Σχέσεων. 

    Πρόκειται για ένα πρόγραμμα «νευρολογικής φύσης» μέσα από το οποίο οι ίδιοι οι γονείς 

διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην θεραπεία του παιδιού τους. Είναι ένας τρόπος 

ζωής, δημιουργίας και ένα μοίρασμα και ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων. Οι γονείς 

παίζουν καθοδηγητικό ρόλο και είναι αυτοί που μεταδίδουν τις γνώσεις και την εμπειρία 

τους στα παιδιά τους. Η σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο γονιό (καθοδηγητή) και στο 

αυτιστικό παιδί (μαθητευόμενο) κατέχει σημαντικό ρόλο. Στόχοι του προγράμματος 

αποτελούν μέσα από την εντατική αλληλεπίδραση και καθημερινή επαφή με την ρουτίνα και 

μέσα από απλές δράσεις η προσέλκυση του ενδιαφέροντος του παιδιού, της διατήρησης της 

βλεμματικής επαφής, της δυναμικής σκέψης για επίλυση προβλημάτων καθώς και το 

μοίρασμα και η ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων, τα παιδιά διαδραματίζουν 

ενεργητικό ρόλο, είναι σε θέση να ερμηνεύουν καταστάσεις στο ευρύ περιβάλλον τους  και 

αποκτούν ικανότητα προβλεπτικότητας. 

(http://www.enet.gr/?i=news.el.articleκαιid=201798). 

     Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Gutsein (2009) το Rdi ενισχύει την ενδυνάμωση και 

καθοδήγηση των γονιών, των παιδιών και των εφήβων που βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού με σκοπό να προσφέρουν ψυχολογική στήριξη στα παιδιά τους. Εκπαιδεύει τους 

γονείς να εφευρίσκουν τρόπους διαχείρισης και βελτίωσης των ακραίων συναισθημάτων, 

των γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων των παιδιών τους αξιολογώντας την 

αλληλεπίδραση και επαφή με καθημερινές δράσεις. Τέλος, οι γονείς κατέχουν ισχυρή 

επίδραση στα παιδιά τους όσον αφορά την ανταλλαγή εμπειριών, λειτουργία προσαρμογής 

καθώς και την κοινωνική αλληλεπίδραση.  

     

         

 

 

 

http://www.noesi.gr/node/2771
http://www.noesi.gr/node/2771
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      2.15. O Υπολογιστής ως μέσο θεραπείας - εκπαίδευσης σε παιδιά με αυτισμό. 

   Ο Υπολογιστής δίνει τη δυνατότητα να εισέλθουν τα παιδιά σε ένα ελεγχόμενο 

περιβάλλον. Παιδί και υπολογιστής αλληλεπιδρούν άμεσα και με ενεργό τρόπο. Εξαιτίας την 

ιδιωτικότητας της αλληλεπίδρασης παιδιού και υπολογιστή αναπτύσσεται μια φιλική και 

χαλαρή ατμόσφαιρα όπου το παιδί μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα και αυθόρμητα και να 

ρισκάρει χωρίς καμία κρίση αρνητική. Τέλος, η θεραπευτική και η εκπαιδευτική παρέμβαση 

μέσω Η/Υ εξυπηρετεί την παροχή άμεσων αισθητηριακών εμπειριών, ενδυναμώνει και 

εστιάζει την προσοχή, την υπομονή και την επιμονή, την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της 

πειθαρχίας στον εαυτό του καθώς και της αισιοδοξίας των παιδιών. (http://www.karibou-

care.gr/%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-

%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B

A%CE%BF%CF%8D-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE

-%CF%89%CF%82-%CE%BC%CE%AD/). 

    Επίσης, μέσα από έρευνες έχει αποδειχτεί ότι παιδιά με αυτισμό μπορεί να 

χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή με στερεοτυπικό τρόπο (π.χ. βλέποντας βίντεο, 

ακούγοντας συνεχώς το ίδιο τραγούδι ή παίζοντας το ίδιο παιχνίδι) παρόλο που αποτελεί ένα 

δυναμικό μέσο αλληλεπίδρασης. Πολλά από τα παιδιά με ΔΑΦ αναπτύσσουν καλή σχέση με 

τον υπολογιστή και συχνά μαθαίνουν να τον χειρίζονται ως μέσο επικοινωνίας ή ψυχαγωγίας 

διότι είναι ένα μέσο που προκαλεί το ενδιαφέρον τους, και συνδυάζει ήχους, κινήσεις, 

χρώματα και εικόνες. Αν τα παιδιά με αυτισμό καταφέρουν να κατακτήσουν την ικανότητα 

γραφής στο word θα αποτελέσει ένα βοηθητικό μέσο για τα παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει 

αυθόρμητα φυσιολογικό λόγο και επιθυμούν την επικοινωνία με τους άλλους. Ο 

υπολογιστής μπορεί να προσφέρει πλούσια ερεθίσματα και ενδιαφέρον περιβάλλον μάθησης 

που μπορεί να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του παιδιού με αυτισμό. Λειτουργεί ως 

διδακτικό-εκπαιδευτικό εργαλείο, ως μέσο ψυχαγωγίας και έκφρασης του παιδιού. Μπορεί 

να συμβάλλει στην ανάπτυξη οπτικο-κινητικού συντονισμού και βελτίωσης της λεπτής 

κινητικότητας του παιδιού. Παιδιά που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να γράψουν και 

να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα και ανάγκες με έμμεσο τρόπο είναι σε θέση να 

βοηθηθούν στην γραφή από τον αυτόματο διορθωτή που μπορεί να παίξει ρόλο ενισχυτικό 

και ενθαρρυντικό για το παιδί. Μέσω του υπολογιστή το παιδί μπορεί να επικοινωνήσει διότι 

αποτελεί έναν τρόπο γραπτής επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους με τους οποίους 

αισθάνεται άνετα και αναπτύσσει σχέση ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Βιώνει ασφάλεια 

μέσω του δομημένου περιβάλλοντος και των οριοθετημένων συνθηκών ενώ τα αισθητηριακά 
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ερεθίσματα είναι περιορισμένα για να μην υπερφορτώνεται γνωστικά. Οι ίδιοι οι 

υπολογιστές είναι άψυχα αντικείμενα που έχουν σταθερή συμπεριφορά και με αυτόν τον 

τρόπο το παιδί με αυτισμό δεν βιώνει καμία απειλή και νιώθει ότι έχει τον έλεγχο της 

κατάστασης. (www.papadopsixologos.blogspot.com). 

 

       2.16. Προγράμματα Παρέμβασης μέσω επαφής με Ζώα. 

     

      2.16.1. Therapeutic Horseback Riding (Ιπποθεραπεία). 

   H παρέμβαση μπορεί να χαρακτηριστεί ως θεραπευτική, εναλλακτική, ολιστική και 

συμπληρωματική για άτομα με αυτισμό. Ως μέσο θεραπείας χρησιμοποιείται το άλογο για 

την επίτευξη θεραπευτικών στόχων. Στηρίζεται στην προσωπική εμπειρία και την κοινωνική 

μάθηση που διεξάγεται μέσω της θεραπείας με το άλογο καθώς και με δράσεις που 

σχετίζονται με την φροντίδα του. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ανάπτυξη της σχέσης του 

ατόμου του αλόγου καθώς και του εκπαιδευτή πάνω και κάτω από το άλογο.  

   Επιπρόσθετα, μέσα από επιστημονικές έρευνες υπογραμμίζεται ο ρόλος της ιππασίας η 

οποία βοηθάει στην ανάπτυξη της συμμετρίας του σώματος, στην βελτίωση της ισορροπίας, 

του ελέγχου της κεφαλής, της ομαλοποίησης του μυϊκού τόνου, της μείωσης της 

σπαστικότητας, της προώθησης φυσιολογικών προτύπων κίνησης, της βάδισης, της καρδιο-

αναπνευστικής λειτουργίας και αντοχής, της ποιότητας και έντασης του λόγου, της 

ανάπτυξης των μυών του κορμού, του συντονισμού των κινήσεων, την αύξηση της κίνησης 

των αρθρώσεων,  της αντίληψης και του ελέγχου κίνησης του ιππέα, της οπτικοκινητικής 

ικανότητας, της προσοχής, του προσανατολισμού όσον αφορά το διαχωρισμό γραμμάτων και 

αριθμών, μεγεθών, χρωμάτων και αντικειμένων, αντιμετώπιση των φόβων του αναβάτη 

(φόβος κίνησης του αλόγου), ανάπτυξη σχέσης σεβασμού μεταξύ αλόγου και ιππέα, 

καλλιέργεια αγάπης για τα ζώα, ψυχολογική τόνωση, αισθητή αύξηση του αυτοσεβασμού 

και της αυτοπεποίθησης του ιππέα, μείωση της εσωστρέφειας και ανάπτυξη της υπομονής, 

επιμονής και του αυτοελέγχου. (http://www.noesi.gr/node/2218). 

(http://www.noesi.gr/book/syndrome/autism/odigos-paremvaseon). 

 

     2.16.2. Dolphin Assisted Therapy (Δελφινοθεραπεία). 

     Πρόκειται για μια μέθοδο που εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

δυνατότητες των παιδιών. Αφορά την αποκατάσταση ατόμων με νοητικές και κινητικές 

δυσκολίες και χρησιμοποιεί ως μέσα το κολύμπι, το νερό, την κίνηση, τον ήχο, την επαφή 

file:///C:/Users/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(www.papadopsixologos.blogspot.com)
http://www.noesi.gr/node/2218
http://www.noesi.gr/book/syndrome/autism/odigos-paremvaseon
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και το παιχνίδι και επωφελείται από τις όμοιες ιδιότητες ανθρώπου- δελφινιού (επικοινωνία 

– άγγιγμα). Οι θεραπευτές βοηθούν το παιδί να κατανοήσει τον τρόπο επικοινωνίας και τη 

νοηματική γλώσσα και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον 

γνωριμίας με τα δελφίνια. Επίσης, επιτρέπουν στα παιδιά να αγγίζουν και φιλούν τα 

δελφίνια, να πάνε βόλτα μαζί τους καθώς και χορέψουν κυκλικά. Τα ίδια τα παιδιά μέσω του 

προγράμματος έρχονται σε σωματική επαφή με τα δελφίνια, επικοινωνούν μαζί τους, 

γνωρίζουν τον ρυθμό της μουσικής και ευχαριστιούνται το παιχνίδι στο νερό. Στα παιδιά 

προσφέρονται σωστά ερεθίσματα που αυξάνουν τα επίπεδα επικοινωνίας, ενδυναμώνουν την 

υγεία της ψυχής, επιτυγχάνουν καλύτερη ποιότητα ζωής, ενισχύουν την συντροφικότητα και 

την συνεργασία (συμμετέχουν στο πρόγραμμα θεραπευτές, παιδιά καθώς και οι γονείς τους), 

την ομιλία, τη νοητική λειτουργία του εγκεφάλου, τη σωστή λειτουργία της αναπνοής, 

συμβάλλουν στην αύξηση της χαράς του παιδιού, στην τόνωση του ανοσοποιητικού 

συστήματος και στην μείωση του άγχους, στην βελτίωση της συγκέντρωσης και στην 

επίτευξη των στόχων.  

    Έχει αποδειχτεί ότι το κολύμπι με δελφίνια σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού στοχεύει 

στην βελτίωση των επικοινωνιακών επιπέδων σχετικά με το ευρύ περιβάλλον τους, 

ενδυναμώνει τις ικανότητες μάθησης, την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση τους, 

συμβάλλει στην βελτίωση των κινητικών και των κοινωνικών δεξιοτήτων (επιτυγχάνεται 

οπτική επαφή με τα αντικείμενα και καλύτερος συντονισμός κινήσεων), γίνεται μέσο 

απελευθέρωσης συγκινησιακών και νοητικών εντάσεων, ενισχύει την έκφραση δημιουργίας 

και θετικής στάσης σε καταστάσεις καθημερινής ζωής. Τέλος, μελέτες αποδεικνύουν ότι οι 

υπέρηχοι των δελφινιών συμβάλλουν ουσιαστικά στην διάγνωση και θεραπεία, στην αύξηση 

της θερμοκρασίας καθώς και στην αποκατάσταση του μυϊκού τόνου και έτσι οδηγούν στην 

χαλάρωση. (http://www.noesi.gr/node/1688).  

(http://noesi.gr/book/intervention/animaltherapy/dolphins). 

(http://www.e-zine.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=225). 

(http://www.paidorama.com/delfinotherapeia-gia-paidia-me-eidikes-anagkes.html).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noesi.gr/node/1688
http://www.noesi.gr/node/1688
http://www.paidorama.com/delfinotherapeia-gia-paidia-me-eidikes-anagkes.html
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Κεφάλαιο 3: Το παιχνίδι των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. 

 

       3.1. Ορισμός και Χαρακτηριστικά του παιχνιδιού.   

   To παιχνίδι αποτελεί την πιο σημαντική δραστηριότητα της παιδικής ηλικίας. Μέσα από το 

παιχνίδι, τα παιδιά ψυχαγωγούνται, διασκεδάζουν, εξερευνούν και μαθαίνουν πράγματα για 

τον εαυτό τους και τον κόσμο που τα περιβάλλει. Το παιχνίδι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών, στην συναισθηματική, κοινωνική, γνωστική, 

αντιληπτική, φυσική ανάπτυξη καθώς και ολοκλήρωση μέσω των αισθήσεων και στην 

χρησιμοποίηση της γλώσσας. Το παιδί είναι σε θέση να αναπτύξει δεξιότητες αναγκαίες για 

την τωρινή και μελλοντική φάση της ζωής του και εξασκείται μέσα από την εκπαίδευση για 

την ομαλή προσαρμογή σε νέες καταστάσεις μέσα από την ανάληψη και την υπόδηση ρόλων 

(Knox, 2005˙ Parham & Primeau 1997). 

     Κατά καιρούς, έχουν επιχειρηθεί πολλές προσπάθειες να οριστεί η έννοια «παιχνίδι», οι 

ειδικοί όμως δυσκολεύονται να καταλήξουν σε κάποιον που να είναι αποδεκτός από όλους. 

Επιτακτική θεωρείται η ανάγκη να οριστεί το παιχνίδι με σκοπό την σε βάθος μελέτη του, 

αλλά τα μη συγκεκριμένα όρια εμποδίζουν τους μελετητές. Οι Bracegirdle, (1992)˙ Parham 

& Primeau, (1997)˙ Rigby & Rodger, (2006) δεν μπορούν να δώσουν έναν ξεκάθαρο ορισμό 

του παιχνιδιού παρόλο που οι ειδικοί συμφωνούν ότι αυτό που αντικρίζουν είναι παιχνίδι. 

     Η έννοια αυτή θεωρείται πολύπλευρη διότι συμπεριλαμβάνει διάφορες συμπεριφορές που 

δεν είναι όμοιες. Είναι δυνατόν να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους, δηλαδή το παιχνίδι 

μπορεί να αναλυθεί ως σωματικό, οργανωμένο, αυθόρμητο, μοναχικό και κοινωνικό. 

Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα ο ίδιος ο ορισμός του παιχνιδιού να μεταβάλλεται ανάλογα με 

το θεωρητικό υπόβαθρο του ερευνητή που επισημαίνεται στο παιχνίδι, καθώς και με τον 

προσανατολισμό. Ειδικότερα, το παιχνίδι παρομοιάζεται με την ομορφιά της οποίας ο 

ορισμός μπορεί να εξαρτάται από την οπτική γωνία του ίδιου του ατόμου σε αντιστοιχία με 

τον ορισμό του παιχνιδιού που εξαρτάται από την πλευρά του ατόμου που το παρατηρεί.  

     Οι Rubin et al (1983) με αναφορά στους Knox, (2005)˙ Morrison & Metzger & Pratt, 

(1996)˙ Rigby & Rodger, (2006) υποστηρίζουν ότι το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από κάποια 

στοιχεία όπως:  

   -  To παιχνίδι αποτελεί ένα είδος συμπεριφοράς που κατευθύνεται από εσωτερικά κίνητρα. 

   - Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού το παιδί δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία από 

ότι στο τελικό αποτέλεσμα.  

   - Το παιχνίδι πηγάζει και ελέγχεται από το παιδί και όχι από εξωτερικούς παράγοντες ή 

αντικείμενα. 
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   - Το παιχνίδι μπορεί να έχει σχέση με συμπεριφορές που δεν παρουσιάζουν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, π.χ. το παιδί δεν «είναι γιατρός» αλλά προσποιείται τον γιατρό 

και παίζει με τα εργαλεία του. 

  -  Στο παιχνίδι δεν υπάρχει επιβολή εξωτερικών κανόνων. 

  -  Στο παιχνίδι το παιδί συμμετέχει ενεργά.  

    Οι Chance (1979) ; Christie & Yawken (1987) ; Lieberman (1977) & Rogers (1988) 

τονίζουν κάποια όμοια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιχνιδιού που θεωρούνται ως 

βασικά του συστατικά. 

   Ο ίδιος ο Stagnitti (2004) αναφέρει ότι το παιχνίδι είναι:  

  a)  Διασκεδαστικό και ευχάριστο.  

  b) Δεν αποσκοπεί σε εξωτερικούς σκοπούς, διότι τα κίνητρά του θεωρούνται εσωτερικά και 

χρησιμεύουν για άλλους σκοπούς.  

  c) Χαρακτηρίζεται ως αυθόρμητο και εκούσιο δηλαδή δεν θεωρείται υποχρεωτικό αλλά 

εναλλακτικό και ο ίδιος ο παίκτης μπορεί να το επιλέξει αυθόρμητα χωρίς πίεση.  

 d) Ο ίδιος ο παίχτης έχει ενεργό ρόλο στο παιχνίδι.  

 e) Το παιχνίδι είναι «απορροφητικό» διότι όταν ένα παιδί ασχολείται μαζί του είναι δύσκολο 

για τους γονείς ή τον εκπαιδευτικό να του αποσπάσουν την προσοχή γιατί το παρασέρνει 

αλλά συγχρόνως το ευχαριστεί.  

 f) Το παιχνίδι χαρακτηρίζει την ίδια την ιδιωτική και αληθινή πραγματικότητα του παιδιού, 

τον κόσμο του, τον ίδιο του τον εαυτό, τις σκέψεις του διότι αναπαριστά την δική του 

πραγματικότητα καθώς και τα συναισθήματά του την δεδομένη στιγμή.  

 g) Μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μεταφορικό, φανταστικό διότι επιτρέπει στο παιδί να 

δραπετεύσει από τους περιορισμούς και τα στενά όρια του εδώ και του τώρα και του δίνει 

την δυνατότητα να πειραματιστεί με νέες πιθανότητες και να αποκτήσει καινούριες γνώσεις. 

     Το 1990 οι μελετητές Wolfberg, (1995) ; Weininger & Daniel, (1992) ; Garvey, (1990) & 

Stagnitti, (2004) έδωσαν έμφαση και σε κάποια επιπρόσθετα γνωρίσματα του παιχνιδιού 

όπως: Ο παίκτης είναι αυτός που ορίζει και ελέγχει το παιχνίδι, αντικείμενο του 

ενδιαφέροντός του αποτελεί η ίδια η διαδικασία παρά η τελική του έκβαση και μπορεί να 

θεωρηθεί ασφαλή ως μέσο.  

    Ο Neumann (1971) με αναφορά στους Morrison & Metzger & Pratt (1996) προσπάθησε 

να ορίσει το παιχνίδι και ανέφερε την ύπαρξη τριών στοιχείων που το ορίζουν όπως: το 

εσωτερικό κίνητρο, την εσωτερική πραγματικότητα δηλαδή την ελευθερία του ατόμου να 

αναστείλει τους κανόνες της πραγματικότητας και τον εσωτερικό έλεγχο (το άτομο είναι 

εκείνο που αποφασίζει). 
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     Οι ίδιοι οι ψυχολόγοι ταξινομούν το παιχνίδι σε κατηγορίες ανάλογα με τις συμπεριφορές 

των παιδιών που παρατηρούν. Σύμφωνα με τους Morrison & Metzger & Pratt, (1996) τα είδη 

του παιχνιδιού που προκύπτουν είναι: το συμβολικό παιχνίδι, το παιχνίδι κανόνων, το 

κατασκευαστικό παιχνίδι, το δραματικό παιχνίδι, το ελεύθερο παιχνίδι, το μοναχικό, το 

παράλληλο και το συνεργατικό παιχνίδι.   

    Η Αυγητίδου (2001) υποστηρίζει ότι σημαντική θέση στην έρευνα της παιδικής ηλικίας, 

διαδραματίζει το παιχνίδι που αποτελεί μια συνηθισμένη και ζωτικής σημασίας 

δραστηριότητα για τα παιδιά. Δεν υπάρχει παιδί χωρίς παιχνίδι. Κάθε δράση μπορεί να 

θεωρηθεί ως παιχνίδι για το παιδί όπως υποστηρίζεται και από την ετυμολογική συγγένεια 

των δύο λέξεων. Θεωρείται εξίσου σημαντικό να γίνει κατανοητή η έννοια του παιχνιδιού, 

διότι πολλές φορές οι ενήλικες δεν μπορούν να το διακρίνουν από άλλες σημαντικές ή 

ευχάριστες δραστηριότητες (Καλπογιάννη & συν., 2015).  

   Ο όρος «παιχνίδι» πηγάζει από την αρχαία ελληνική γλώσσα και από τη λέξη παίχτης – 

παίζω – παις. Η λέξη «παιδιά» και τα παράγωγά της χρησιμοποιούνταν με σκοπό να 

επεξηγήσουν τόσο τα παιδικά παιχνίδια όσο και οποιοδήποτε είδος παιχνιδιού, ακόμα και τις 

ιερές τελετουργίες, συμπεριλαμβάνοντας τις έννοιες της ξεγνοιασιάς, της ευθυμίας και της 

χαράς (Huizinga, 2010). Η λέξη «παιχνίδι» στην ελληνική γλώσσα νοείται ως η διαδικασία 

καθώς και το αντικείμενο. 

   Το παιχνίδι ως μέσο συμβάλλει στην εννοιολογική καθώς και στην γλωσσική χειραφέτηση 

του παιδιού. Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά είναι σε θέση να αποκτήσουν κίνητρα και 

γνώσεις, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να υιοθετήσουν ρόλους, να εξασκήσουν 

κοινωνικούς ρόλους, να αποκτήσουν αυτοέλεγχο και έλεγχο των συναισθημάτων τους καθώς 

και να συγχρονιστούν με άλλα παιδιά. Επίσης, μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες, να 

επιλύσουν και να αντιμετωπίσουν προβλήματα ενώ συγχρόνως εφευρίσκουν καινούριες 

γνώσεις και ιδέες και διευθετούν ζητήματα ταυτότητας και εξουσίας στις κοινωνικές σχέσεις 

τους (Αυγητίδου, 2001). Όλα αυτά χρειάζονται με σκοπό να κατανοήσουμε το κοινωνικό και 

ιστορικό πλαίσιο στο οποίο ζουν τα παιδιά καθώς και την συμμετοχή και κοινωνική τους 

προσαρμογή  (Brown & Murray, 2001). Μέσα από την μελέτη προέκυψε ότι το παιχνίδι 

αποτελεί την πιο σημαντική δράση του παιδιού η οποία είναι υπεύθυνη για την ολόπλευρη 

ανάπτυξη του, δηλαδή την γνωστική, την συναισθηματική, την γλωσσική ανάπτυξη, τις 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, τη δημιουργικότητα, τη λογική σκέψη, την 

συνεργατικότητα, καθώς και τις κοινωνικές και τις κινητικές δεξιότητες (Βρυνιώτη & συν., 

2011).  
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    Το παιχνίδι παρόλο που αποτελεί αντικείμενο μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος 

αντιμετωπίζει δυσκολία ορισμού ως συγκεκριμένου τύπου ή συνόλου πράξεων και αυτό 

δημιουργεί πρόβλημα μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων. Έτσι, μερικοί προσπαθούν 

να εφεύρουν τρόπο ορισμού του παιχνιδιού με σαφήνεια ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι δεν 

είναι αναγκαίος ένας ξεκάθαρος ορισμός. Σε γενικές γραμμές, οι ορισμοί που 

υποστηρίζονται αφορούν πιο πολύ περιγραφές που εξηγούν τους λόγους ύπαρξής του καθώς 

και τα οφέλη του ενώ υπάρχει εξάρτηση από την πλευρά και την οπτική των μελετητών  

(Αυγητίδου, 2001· Saracho & Spodek, 2003).  

     Οι Rubin et al. (1983) με αναφορά στην Αυγητίδου (2001) επιχείρησαν να διακρίνουν 

τρεις διαφορετικές κατηγορίες παιχνιδιού:  

  - Ως σειρά χαρακτηριστικών που αποτελούν πηγή ψυχολογικών ή βιολογικών 

προδιαθέσεων του παιδιού.  

  - Ως ορατή συμπεριφορά και συγκεκριμένο πλαίσιο.  

    Οι ορισμοί του παιχνιδιού εξαρτώνται από τις γνώμες των μελετητών οι οποίοι απαντούν 

σε δύο ερωτήματα: 1)  Ποια η ύπαρξη του παιχνιδιού; και 2) Γιατί το παιχνίδι θεωρείται 

σημαντικό για την ανάπτυξη;  (Αυγητίδου, 2001). 

    Σύμφωνα με την Schwartzman (1976) οι ορισμοί πηγάζουν από αυθαίρετες ερευνητικές 

και υποθετικές πρωτοβουλίες, δηλαδή πραγματοποιείται διατύπωση ορισμών χωρίς να 

ακολουθείται επιπλέον ερευνητική δράση, ενώ στην θεωρία το παιχνίδι υπέστη μεταφορικές 

τροποποιήσεις που το αναγάγουν σε λειτουργία γνωστικών διαδικασιών (Αυγητίδου, 2001). 

Το παιχνίδι λοιπόν λαμβάνεται ως διαμόρφωση ή προσανατολισμός καθώς και ορισμός 

πλαισίου όπου οι παίκτες συνδέονται με κάτι π.χ. αντικείμενο, άτομο, ρόλο, δραστηριότητα 

ή γεγονός με σκοπό την παραγωγή κειμένου με χαρακτηριστικά όπως: μίμηση, μετατροπές 

και υπαινιγμούς. Μέσα από την παρατήρηση του παιδικού παιχνιδιού αντιλαμβανόμαστε τι 

υποστηρίζουν για την κοινωνία όπου ζουν καθώς και για τον τρόπο που την αναδομούν ως 

είδος γραμματικής πολιτισμικών γεγονότων.  

     Παρά τις διαφορές όσον αφορά την επιστημονική προσέγγιση καθώς και τη θεωρητική 

οπτική μέσα από την οποία εξετάζεται το παιχνίδι, παραδοσιακά ορίζεται σαν  ενδιαφέρουσα 

και αυθόρμητη παιδική δράση με σκοπό την ευχαρίστηση των συναισθημάτων τους.  

    Ο Huizinga (2010) υποστήριξε ότι το παιχνίδι αποτελεί ελεύθερη δράση που 

πραγματοποιείται με συνειδητό τρόπο, μακριά από την φυσιολογική ζωή και συγχρόνως 

απορροφά εντελώς το παιδί που παίζει. Δεν έχει σχέση με υλικές ανταμοιβές καθώς έχει 

δικούς του κανόνες και όρια (Καλπογιάννη, 2015, σελ. 6). Το παιχνίδι λοιπόν αποτελεί το 

κύριο διαμορφωτικό στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού δηλαδή μια εθελοντική, ελεύθερη 
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δράση ή απασχόληση που διεξάγεται μέσα σε καθορισμένα χρονικά και τοπικά όρια με βάση 

ελεύθερα αποδεκτούς κανόνες και δεσμευτικούς αποτελώντας αυτοσκοπό και συνοδευόμενη 

από ένταση, χαρά και τη συνείδηση ότι κάτι διαφέρει από την καθημερινή ζωή. Πρόκειται 

για μια δράση που δεν συνδέεται με κανένα υλικό συμφέρον  (Huizinga, 2010).  

     Η ψυχαναλυτική προσέγγιση τονίζει τη συναισθηματική διάσταση του παιχνιδιού 

και τον ρόλο του στην επεξεργασία τραυματικών και δύσκολων εμπειριών.  Ειδικότερα, το 

παιχνίδι αποτελεί ένα ασφαλές πλαίσιο  όπου τα παιδιά είναι σε θέση να  αποδεσμευτούν 

από τους περιορισμούς της πραγματικότητας και να εμφανίσουν μη  δεκτικές μορφές 

συμπεριφοράς καθώς και συναισθήματα επικίνδυνα για έκφραση σε καταστάσεις 

καθημερινότητας (Αυγητίδου, 2001). Από την άλλη πλευρά, ο  Hughes (2003) ορίζει το 

παιχνίδι στηρίζοντας το στην ελευθερία επιλογής, στην προσωπική ευχαρίστηση καθώς και 

στην εστίαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα (Καλπογιάννη, 2015). 

   Η γνωστική / εξελικτική προσέγγιση με εκπρόσωπό της τον Piaget, τονίζει ότι η σημασία 

του παιχνιδιού διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην εδραίωση των γνωστικών κατακτήσεων. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα παιχνιδιών είναι: ένα μωρό που κουνάει την κουδουνίστρα 

του ή ένα παιδί που μαλώνει το αρκουδάκι του (Garvey, 1990). 

   H ανθρωπολογική και κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση ορίζει το παιχνίδι σαν κοινωνική 

ή πολιτισμική δράση στην οποία τα παιδιά δημιουργούν νοήματα και κάνουν κτήμα τους τον 

πολιτισμό όπου ανήκουν (Αυγητίδου, 2001). Ο Vygotsky (1978), στο έργο του The Role of 

Play in Development με αναφορά στην Καλπογιάννη (2015) ισχυρίζεται ότι το παιδικό 

παιχνίδι νοείται ως δράση που είναι επιθυμία του παιδιού, είναι δημιούργημα της φαντασίας 

του, διαθέτει κανόνες που είναι στο μυαλό των παικτών οι οποίοι είτε έχουν συμφωνηθεί εξ’ 

αρχής είτε όχι. 

    Για την σύγχρονη παιδαγωγική η έννοια του παιχνιδιού δεν αποτελεί απλά και μόνο μια 

δραστηριότητα, αλλά μια διαδικασία γεμάτη με νόημα, όπου τα παιδιά μαζί με τους 

συνομηλίκους τους  δημιουργούν τον δικό τους μοναδικό κόσμο, μαθαίνουν και 

εξελίσσονται καθώς αλληλεπιδρούν με αυτούς (Αυγητίδου, 2001). 

      Στο πλαίσιο των ψυχολογικών θεωριών οι ερευνητές Rubin et al. (1983), Garvey (1990) 

& Jordan (2003), αντιλαμβάνονται ότι η έννοια του παιχνιδιού είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί πιο εύκολα μέσα από τη συμπεριφορά παρά μέσα από τη θεωρία. Οι ίδιοι 

είναι σε θέση να ορίσουν το παιχνίδι στηριζόμενοι στα περιγραφικά του χαρακτηριστικά που 

το κάνουν να διαφέρει από άλλες δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο το παιχνίδι είναι 

ανάγκη να είναι απολαυστικό, χωρίς την ύπαρξη κάποιου αντικειμενικού σκοπού παρά 

μονάχα της ευχαρίστησης, αυθόρμητο και εθελοντικό δηλαδή αποτελεί ελεύθερη και 
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συνειδητή επιλογή του παιδιού, ο παίκτης είναι εκείνος που συμμετέχει ενεργά στο παιχνίδι 

και είναι σε θέση να το διακρίνει από αυτό που δεν είναι παιχνίδι, είναι ανάγκη να 

χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μέσα και να τα προσέχουμε μέχρι την λήξη της 

δραστηριότητας παιχνιδιού, να είναι ευέλικτο, εξελίξιμο και να έχει το δικό του προσωπικό 

νόημα καθώς και κατεύθυνση για τον παίχτη. Πιο συγκεκριμένα, οι Rubin et al. (1983), 

υποστηρίζουν ότι το παιχνίδι υποκινείται εσωτερικά και το παιδί συμμετέχει σε αυτό με 

ενεργό τρόπο, αποτελεί μια διαδικασία χωρίς ιδιαίτερο καθορισμένο στόχο, το παιδί κατέχει 

τον έλεγχο του παιχνιδιού, το παιχνίδι έχει σχέση με τη φαντασία καθώς και με την 

αναστολή της πραγματικότητας και συγχρόνως έχει τους δικούς του κανόνες (Καλπογιάννη, 

2015). Η Garvey (1990), τονίζει ότι το παιχνίδι είναι μια έννοια που δύσκολα πειθαρχεί 

κανείς σε αυτήν, διότι είναι δυνατόν να συναντήσουμε εμπόδια στον ακριβή ορισμό της, 

παρόλο που μπορεί να περιέχει ποικίλες δραστηριότητες και καταστάσεις. Σύμφωνα με τον 

Παπαδόπουλου (1991) το παιχνίδι αποτελεί ένα πολυμορφικό και σύνθετο φαινόμενο που 

συμπεριλαμβάνει διαφορετικές εκδηλώσεις και πράξεις.  

  Οι Hurtig & Rondal (1981) υποστηρίζουν ότι παρόλο που γίνεται προσπάθεια να 

κατανοήσουμε την έννοια του παιχνιδιού στηριζόμενοι σε αντικειμενικά χαρακτηριστικά, 

υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς που αντιλαμβάνονται ότι το παιχνίδι νοείται όχι μόνο με βάση 

κριτήρια αντικειμενικότητας, αλλά και με την μαρτυρία και την προσωπική εμπειρία του 

ατόμου που παίζει. Για να ορίσουμε και να ερμηνεύσουμε τη φύση και τη σημασία του 

παιχνιδιού στη ζωή του παιδιού, αναπτύχθηκαν διάφοροι ορισμοί που παρουσιάζουν τις 

διαφορετικές διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα.  

      Σύμφωνα με την Meckley (2002), το παιχνίδι διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:  

   - Είναι ελεύθερη επιλογή του παιδιού.  

   - Κατευθύνεται από κίνητρα που πηγάζουν από το ίδιο το άτομο και χαρακτηρίζονται ως  

     εσωτερικά.  

   - Μπορεί να προσφέρει ικανοποίηση και ευχαρίστηση στο ίδιο το άτομο.  

   - Απαιτεί ενεργή εμπλοκή των παικτών. 

   - Καθορίζεται από το ίδιο το παιδί και αποκτά νόημα μόνο για εκείνο.  

   Ο Bateson (2006) θεωρεί ότι το παιχνίδι αντιμετωπίζεται σαν ένα είδος επικοινωνίας, σαν 

τρόπος ερμηνείας της κοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο τα μηνύματα για την ύπαρξη ή μη του 

παιχνιδιού δίνονται και ποικίλουν ανάλογα με την κοινωνία παρόλο που είναι δυνατόν να 

μεταφερθούν μέσα από αυτό αντιθετικές, υποστηρικτικές έννοιες καθώς και υπονοούμενα 

για πολιτισμικές νόρμες. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την αντιμετώπιση το παιχνίδι δεν 

διαφέρει από την πραγματικότητα αλλά αποτελεί μια επικοινωνία της καθημερινής ζωής που 
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δημιουργεί αυτή την πραγματικότητα. Οι Salen & Zimmerman (2006) ισχυρίζονται ότι το 

παιχνίδι δεν αναπτύσσεται μέσα σε ένα μαγικό κύκλο, αλλά αποτελεί μια κορνίζα 

ψυχολογική που έχει ποικίλες προεκτάσεις: επίδοση, διάθεση και γλώσσα.  

    Το παιχνίδι είναι μια παρακινούμενη από τον ίδιο τον εαυτό διαδικασία, η οποία 

χρειάζεται ξεχωριστή ενθάρρυνση για κάθε παιδί, καθώς μέσα από την οποία τα παιδιά είναι 

σε θέση να αναπτύξουν, διαμορφώσουν και αναδομήσουν την προσωπικότητα  και την 

πραγματικότητά τους. Τα ίδια τα παιδιά δρουν και συμπεριφέρονται σαν το παιχνίδι να είναι 

η δική τους ρεαλιστική πραγματικότητα, διότι μέσω αυτού στο οποίο αποδίδουν ξεχωριστό 

νόημα, δημιουργούν συνεχώς σχέσεις κοινωνικές και αλληλεπίδρασης. Αναδομούν τον 

κόσμο με σκοπό να ταιριάζει και να συνυπάρχει με τις δικές τους ιδέες χρησιμοποιώντας το 

παιχνίδι και την φαντασία τους. Για τα παιδιά εξέχουσα σημασία έχει μόνο η ίδια η δράση 

και όχι το αποτέλεσμα (Βαρνάβα-Σκούρα, 2009).  

     Γεγονός αποτελεί ότι δεν είναι εύκολο να δοθεί με σαφήνεια ένας ορισμός για το παιχνίδι.  

Παρόλο που αποτελεί ζήτημα συζητήσεων μεταξύ των μελετητών, μερικοί πιστεύουν ότι δεν 

είναι αναγκαίο να οριστεί αυτή η έννοια με ακρίβεια. Αν και δεν υπάρχει συμφωνία για το τι 

είναι παιχνίδι και ποια τα χαρακτηριστικά του και παρά τις ποικίλες διαστάσεις του 

παιχνιδιού που προκύπτουν από κάθε προσέγγιση, συνήθως το παιχνίδι είναι μια παγκόσμια 

και εσωτερικά υποκινούμενη δραστηριότητα που παρουσιάζει αξιόλογα αναπτυξιακά 

αποτελέσματα. Υπάρχει ποικιλία απόψεων όπου συμφωνούν στο σημείο ότι το παιχνίδι 

προσφέρει ευχαρίστηση, χωρίς ουσιαστικό σκοπό και ότι το κίνητρο τοποθετείται μέσα στην 

ίδια την διαδικασία, μπορεί να είναι αυθόρμητο και είναι επιλογή του ατόμου που παίζει και 

απαιτεί ενεργή εμπλοκή και συμμετοχή του ατόμου.  

    Με βάση του ορισμούς που παρουσιάστηκαν, τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του 

παιχνιδιού είναι: η ενεργητική διαδικασία και η ευχαρίστηση, η ελεύθερη επιλογή από τα 

παιδιά και η εσωτερική υποκίνηση, η συναρπαστικότητα και η ώθηση  με σκοπό την 

αφοσίωση σε ιδέες, συναισθήματα και σχέσεις ενώ συγχρόνως προσφέρει διαφυγή από 

περιορισμούς και ενασχόληση και πειραματισμό με νέες δραστηριότητες (Βρυνιώτη, 2011). 

    Με βάση την Βρυνιώτη (2011) εντοπίζουμε τρία βασικά γνωρίσματα του παιχνιδιού:  

   - To παιχνίδι αποτελεί βασική δράση της παιδικής ηλικίας. 

   - Η αγάπη του παιδιού για το παιχνίδι πηγάζει από τον εσώτερο του εαυτό διότι συμβάλλει  

στη διαμόρφωση και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του . 

   -  Το παιχνίδι είναι κυρίαρχος της φαντασίας και όχι αποτέλεσμα λογικής διαδικασίας. 

Μέσα από αυτό το παιδί βιώνει σειρά από καταστάσεις που σε μικρό βαθμό σχετίζονται με 

την λογική και την πραγματικότητα, πολλά πράγματα αποκτούν ποικίλες ιδιότητες μέσα από 
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συμβολικές επεξεργασίες που κάνει το παιδί. Για το παιδί που παίζει τίποτα δεν θεωρείται 

παράλογο ούτε και για τους γονείς του. Παρόλο που η φαντασία είναι κυρίαρχη το παιδί 

γίνεται αντιληπτό ως νοητική δραστηριότητα διότι μέσα σε αυτό το μυαλό του παιδιού 

κινητοποιείται δηλαδή το παιδί ανακαλύπτει και διερευνά.  

   - Το παιχνίδι είναι σκοπός για το παιδί, παίζει για να παίζει, δεν υπάρχουν λόγοι πέρα από 

την ευχαρίστηση και τη χαρά της δημιουργίας που παρέχει στο παιδί, διότι δεν ακολουθεί 

καθορισμένους κανόνες και ούτε χρειάζεται να ολοκληρώσει κάποιο έργο.          

 

        3.2. Θεωρίες ανάπτυξης του παιχνιδιού. 

    Οι θεωρίες ανάπτυξης του παιχνιδιού είναι πολλές και διακρίνονται με βάση το 

περιεχόμενό τους καθώς και το πρίσμα από το οποίο το βλέπει ο ειδικός, ενώ είναι δυνατόν 

να ταξινομηθούν ανάλογα με την χρονολογική περίοδο σύμφωνα με την οποία έχουν 

αναπτυχθεί. Με βάση το περιεχόμενό τους, οι θεωρίες παιχνιδιού διακρίνονται σε 

εξελικτικές, φυσιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες. 

 

       1. Θεωρίες Εξέλιξης. 

    Σε αυτές τις θεωρίες συμπεριλαμβάνονται η θεωρία προσέγγισης του παιχνιδιού σαν 

εκπαιδευτικό μέσο σε μελλοντικούς ρόλους οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την επιβίωση 

(Groos, 1978). Επιπρόσθετα, στις εξελικτικές θεωρίες ανήκει και εκείνη που διατύπωσε ο 

Hall (1978). Ο ίδιος ο Hall με αναφορά στους Parham & Primeau (1997) υποστήριξε ότι το 

παιχνίδι διέρχεται μέσα από κάποια στάδια ανάπτυξης του ανθρώπινου είδους με μία 

ακολουθία εξέλιξης (π.χ. το «ζωώδες στάδιο όταν το παιδί πηδάει, σκαρφαλώνει και 

αιωρείται).  

 

       2. Φυσιολογικές θεωρίες.  

     Σε αυτές τις θεωρίες συμπεριλαμβάνεται η θεωρία της περισσευούμενης ενέργειας του 

Spencer (1978). Ειδικότερα, η θεωρία του Spencer (1978) ενισχύει την άποψη ότι κάθε παιδί 

διαθέτει ένα πλεόνασμα ενέργειας, που καταναλώνει μέσα από το παιχνίδι. Μία άλλη θεωρία 

είναι αυτή του Patrick (1916) δηλαδή η θεωρία ψυχαγωγίας και χαλάρωσης. Ο ίδιος τόνισε 

ότι το παιχνίδι δεν είναι αποτέλεσμα του πλεονάσματος ενέργειας αλλά πηγάζει από το 

έλλειμμα, το οποίο το ίδιο το άτομο επιχειρεί να αναπληρώσει μέσα από το παιχνίδι 

(Κανταρτζή, 2003˙ Parham & Primeau, 1997).  
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      3. Θεωρίες Ψυχολογίας.  

    Στις θεωρίες αυτές ανήκουν η γνωσιακή θεωρία του Piaget (1962) καθώς και οι 

ψυχαναλυτικές θεωρίες του Erikson (1963) και του Freud (1961).     

     Η θεωρία του Piaget (1962) υποστηρίζει ότι το παιχνίδι είναι η εξάσκηση των γνωστικών 

δεξιοτήτων που έχουν ήδη κατακτηθεί από το παιδί με τρόπο διασκεδαστικό.  

     Με βάση τις ψυχαναλυτικές θεωρίες του Freud (1961) και αργότερα του Erikson (1963), 

το παιχνίδι αποτελεί το μέσο εκπλήρωσης των επιθυμιών του παιδιού και απόκτησης 

ελέγχου του περιβάλλοντός του.  Το συμβολικό παιχνίδι βοηθάει το παιδί να αναπαραστήσει 

ότι βρίσκεται σε συνθήκες που στην πραγματική ζωή ίσως είναι αγχωτικές για εκείνο, αλλά 

μέσα από το παιχνίδι θα έχει εκείνο τον έλεγχο και θα καθορίσει εκείνο την έκβασή του 

(Bracegirdle, 1992˙ Burke, 1998˙ Κανταρτζή, 2003˙ Mosey, 1996a˙ Parham, 1996˙ Parham 

& Primeau, 1997).  

     Στις ψυχαναλυτικές θεωρίες του Freud και του Erikson στηρίζεται και η έννοια της 

παιχνιδοθεραπείας (play therapy). Οι Sigmund Freud, Melanie Klein, Anna Freud, Margaret 

Lowenfeld & Donald Winnicott υποστηρίζουν ότι μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά 

διευκολύνονται στην έκφραση των συναισθημάτων τους καθώς και στη υπερνίκηση των 

φόβων και των ανησυχιών τους. Έτσι, αποκτούν τον έλεγχο των αγχωτικών συνθηκών 

καθώς και των τραυματικών εμπειριών που τους προξενούν άσχημα συναισθήματα κάτι το 

οποίο αποτελεί και στόχο της θεραπείας μέσω παιχνιδιού (Blunden, 2001˙ Goggin & Hong 

& Howard, 2003˙ Parham & Primeau, 1997).  

     Στις μέρες αναφέρονται ποικίλοι τύποι παιχνιδοθεραπείας. Μερικοί από αυτούς είναι: 

    - Η παιχνιδοθεραπεία που στηρίζεται στην ψυχαναλυτική προσέγγιση. 

    - Η μη κατευθυνόμενη παιχνιδοθεραπεία. 

    - Η παιχνιδοθεραπεία μέσω της σχέσης θεραπείας. 

    - Η αναπτυξιακή παιχνιδοθεραπεία. 

    - Η κατευθυνόμενη παιχνιδοθεραπεία. 

    - Η παιχνιδοθεραπεία σε ομάδες. 

    - Η παιχνιδοθεραπεία στα πλαίσια της οικογένειας. 

       (Blunden, 2001˙ Jeffrey, 1998).  

         

          

 

 

 



 114 

         4. Κοινωνικό-πολιτισμικές θεωρίες.  

     Οι θεωρίες αυτές μελετούν το παιχνίδι ως μέσο και τρόπο επικοινωνίας και 

κοινωνικοποίησης. Δίνουν έμφαση στις κοινωνικές δεξιότητες όπως: συνεργασία, 

συναγωνισμό, μίμηση και κοινωνική συμπεριφορά, τις οποίες το παιδί αποκτά μέσα από τα 

παιχνίδια σε ομάδες. Στηρίζονται κυρίως στις δουλειές του Mead και του Schwartzman  

(Burke, 1998˙ Κανταρτζή, 2003˙ Parham & Primeau, 1997).  

      Σύμφωνα με τους Parham & Primeau (1997) πέρα από την ταξινόμηση με βάση την 

προσέγγιση, οι θεωρίες παιχνιδιού ταξινομούνται και ανάλογα με την χρονολογική περίοδο 

όπου έχουν αναπτυχθεί. Στηριζόμενοι στην δεύτερη ταξινόμηση οι θεωρίες του παιχνιδιού 

διακρίνονται σε «κλασσικές θεωρίες» και σε «μοντέρνες θεωρίες». Οι θεωρίες των Groos, 

Hall, Spencer & Patrick συμπεριλαμβάνονται στην μεγάλη κατηγορία των «κλασσικών 

θεωριών», εκείνων που πηγάζουν από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Ενώ, οι 

θεωρίες του Piaget, του Erickson, του Freud, καθώς και οι κοινωνικό-πολιτισμικές θεωρίες 

περιλαμβάνονται στις «μοντέρνες θεωρίες» που έκαναν την εμφάνισή τους από το 1920 και 

μετά.   

 

        Βιολογικές θεωρίες  

    Ο Αντωνιάδης (1994) υποστήριξε ότι έχουν αναπτυχθεί ήδη πολλές θεωρίες σχετικά με 

την προέλευση, εξέλιξη και αξία του παιχνιδιού των παιδιών. Στην αρχή, επηρεάστηκαν από 

τη θεωρία της φυσικής επιλογής του Δαρβίνου και έτσι έγινε προσπάθεια να καθοριστεί 

στηριζόμενη στη βιολογική λειτουργία του παιχνιδιού. 

     Εδώ εντάσσεται η θεωρία της πλεονάζουσας ενεργητικότητας με βασικό εκπρόσωπο τον 

Spencer, που θεωρεί ότι η συλλογή ενέργειας στον οργανισμό του παιδιού, σαν αποτέλεσμα 

συνεχόμενης αδράνειας, ίσως οδηγεί στην ανάγκη η επιπλέον ενέργεια, με κάποιο τρόπο να 

απελευθερωθεί, να καταναλωθεί. Αυτό συμβαίνει μέσα από το παιχνίδι (Evans & Pellegrini, 

1997). Η θεωρία αυτή αντιλαμβάνεται το παιχνίδι ως διαφυγή στην υπερβολική 

ενεργητικότητα του παιδιού. Το παιδί ανακουφίζεται  και την εμφάνισή του κάνει ένα 

ευχάριστο συναίσθημα που λειτουργεί ως κίνητρο παιχνιδιού (Ματσαγγούρας, 2006). Η 

θεωρία του Spencer δεν εξηγεί συνολικά το παιχνίδι καθώς ούτε και την ύπαρξη πιο 

σύνθετων παιχνιδιών με ενεργητικότητα. Ακόμα και μετά από κουραστική εργασία το παιδί 

ζητάει το παιχνίδι ή παίζοντας συνεχόμενα δεν εγκαταλείπει το παιχνίδι για να ξεκουραστεί 

αλλά αλλάζει το είδος του παιχνιδιού για να ανανεωθεί. Όπως έχει αποδειχτεί η θεωρία αυτή 

είναι κυρίαρχη στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των γονέων που την ανακαλούν με 
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σκοπό την χρησιμότητα του παιχνιδιού και ειδικότερα του σχολικού διαλείμματος  

(Ματσαγγούρας, 1999).  

    Η θεωρία του αταβισμού, της προγονικής κληρονομιάς ή ανακεφαλαίωσης υποστηρίζει 

ότι το παιχνίδι είναι μια ωφέλιμη λειτουργία για εξάσκηση μη επιθυμητών λειτουργιών 

(Ματσαγγούρας, 2006). Ο Hall παρατήρησε ότι η συμπεριφορά στο πλαίσιο παιχνιδιού 

τροποποιείται ανάλογα με την ηλικία και τόνισε ότι το παιχνίδι αντανακλά την πορεία 

εξέλιξης από την προϊστορία στο σήμερα. Το παιχνίδι λοιπόν είναι χρήσιμο όχι μόνο για το 

άτομο αλλά και για το ανθρώπινο είδος, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην εξάλειψη βασικών 

ή ανεπιθύμητων λειτουργιών. Παρόλο που η θεωρία μπορεί να εξηγήσει τη διαδοχή των 

τύπων παιχνιδιών δεν μπορεί να καθορίσει το στοιχείο του αυθορμητισμού στο παιχνίδι των 

παιδιών καθώς και το ρόλο παιχνιδιών μέσω μίμησης.  

    Άλλη σημαντική θεωρία είναι της αυτοαγωγής ή προπαρασκευής. Ο Groοs ενισχύει τον 

ενστικτώδη βιολογικό χαρακτήρα του παιχνιδιού.  Μέσα από τη μελέτη του Groοs σχετικά 

με το παιχνίδι των ζώων και των ανθρώπων διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε διαφορά. Ο ίδιος 

διέκρινε στο παιχνίδι των ζώων την μάχη και στο ανθρώπινο τη μιμητική συμπεριφορά του 

παιδιού. Το κοινό τους στοιχείο ήταν ότι και οι δύο κατηγορίες προετοιμάζονται για την 

ενήλικη ζωή και τόνισαν ότι το παιχνίδι προετοιμάζει το παιδί για την ενηλικίωσή του. Το 

μέσο αυτό δηλώνει τα πρωτόγονα ένστικτα, που καλλιεργεί και συγχρόνως συμβάλλει στην 

ανάπτυξή του προετοιμάζοντας το παιδί για την φάση της ωριμότητάς του  (Garvey, 1990 · 

Σμαράγδα-Τσιαντζή, 1996 · Ματσαγγούρας, 2006· Σαγωνάς, 2013). Μέσω αυτής της 

θεωρίας είναι αδύνατο να εξηγηθεί η προσπάθεια του ατόμου στο παιχνίδι και για αυτό το 

λόγο το παιχνίδι λαμβάνεται υπόψη ως σκόπιμη ενέργεια.  

    Τον 20ο αιώνα εμφανίστηκαν νέες αντιλήψεις και απόψεις για την αξία του παιχνιδιού. 

Κυριάρχησαν κυρίως τα ρεύματα της ψυχανάλυσης, του συμπεριφορισμού και της 

γνωστικής θεωρίας που παρόλο που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις εμφανίζουν και 

στοιχεία αλληλοεπικάλυψης (Αντωνιάδης, 1994). Αντίθετα, οι σύγχρονες θεωρίες 

προσπαθούν να καθορίσουν το ρόλο του παιχνιδιού όχι μόνο σχετικά με την ύπαρξή του όσο 

και με την ανάπτυξη του ατόμου.  

    Οι πιο σημαντικές θεωρίες που οδηγούν την πορεία της έρευνας του παιχνιδιού καθώς και 

την σε βάθος κατανόηση του είναι οι ψυχαναλυτικές, γνωστικές, κοινωνιολογικές, 

ανθρωπολογικές και παιδαγωγικές θεωρίες. 
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        Ψυχαναλυτική θεωρία ή θεωρία της κάθαρσης. 

    Η Αυγητίδου (2001) & ο Hughes (2010) υποστηρίζουν ότι η ψυχαναλυτική προσέγγιση 

πηγάζει από τη θεωρία της κάθαρσης του Αριστοτέλη και ισχυρίζεται ότι η κάθαρση 

αποτελεί βασική λειτουργία του παιχνιδιού.  

    Οι θεωρίες αυτές επιχειρούν να ερμηνεύσουν την τάση του παιδιού να παίξει και την 

αντιλαμβάνονται ως δοκιμή απεγκλωβισμού και απελευθέρωσής του από μορφές έντασης, 

στέρησης, συγκίνησης ή απειλής. Ο Freud ορίζει το παιχνίδι ως σοβαρή υπόθεση του 

παιδιού, ενώ υποστηρίζει ότι το αντίθετο του παιχνιδιού δεν είναι η σοβαρότητα αλλά η 

ρεαλιστική πραγματικότητα. Μέσω του παιχνιδιού το παιδί εκφράζει και ικανοποιεί τις 

ορμές του, εκπληρώνει τις επιθυμίες και αντιμετωπίζει εμπειρίες που τις βιώνει ως απειλή 

(Hughes, 2010 · Σμαράγδα - Τσιαντζή, 1996 · Αυγητίδου, 2001).  

     Το παιδί μέσα από το συμβολικό παιχνίδι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το άγχος και 

την αγωνία που προξενούνται από κάποιες καταστάσεις (Alvarez & Philips,1998). Το 

παιχνίδι λοιπόν αποτελεί έκφραση ηδονής αλλά συγχρόνως λειτουργεί ως μέσο κάθαρσης. 

Είναι έκφραση της προβολής του εσωτερικού – συναισθηματικού παιδικού κόσμου και 

αποτελεί διέξοδο διαφυγής από καταπιεσμένες επιθυμίες και απελευθέρωση φόβων και 

αδυναμιών. Πρόκειται για ένα ασφαλές πλαίσιο διαφυγής και αποδέσμευσης των παιδιών και 

εμφάνισης και μη αποδεκτών συναισθημάτων και συμπεριφορών χωρίς κανενός είδους 

συνέπειες (Αυγητίδου, 2001). Σκοπός του παιχνιδιού είναι η προσωπική ανάπτυξη μέσω της 

απενοχοποίησης απαγορευμένων συναισθημάτων που εκφράζονται δίχως άγχος, ελεύθερα. 

Το παιδί μέσα από το παιχνίδι ζει με μυθοπλαστικές εναγώνιες καταστάσεις που 

απαλύνονται ενώ οι συγκρούσεις μετατοπίζονται σε ένα αντικείμενο.  

    Η Melanie Klein (1975) με αναφορά στην Αυγητίδου (2001) επισήμανε την λειτουργία 

κάθαρσης του παιχνιδιού των παιδιών και παρατήρησε ότι ο φυσικός τρόπος του παιδιού να 

παρουσιάζει τον εαυτό του είναι το παιχνίδι που χρησιμοποιείται ως επικοινωνιακό μέσο. 

Πίστευε ότι η ανακούφιση στα παιδιά επέρχεται με την συνειδητοποίηση της ασύνειδης 

σημασίας του περιεχομένου του παιχνιδιού (Αυγητίδου, 2001). Δεν αποτελεί μοναδικό τρόπο 

κυριαρχίας και εξερεύνησης του εξωτερικού κόσμου καθώς και του άγχους του διότι μέσω 

αυτού δραματοποιεί και εκφράζει τις φαντασιώσεις του. Το παιδί είναι αυτό που 

επεξεργάζεται τις συγκρούσεις που πηγάζουν από τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Segal (1979) 

τόνισε ότι το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει επικοινωνιακό μέσο διότι με αυτό τα παιδιά 

εκφράζουν μέσω συμβόλων ασυνείδητες φαντασιώσεις, πόθους και εμπειρίες.  

     Ο Erikson (1977) με αναφορά στους Cattanach (2003) & Hughes (2010) υποστήριξε ότι 

μέσω της ολιστικής θεώρησης προχώρησε πιο πέρα από την άποψη του παιχνιδιού ως 
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λύτρωση και τόνισε ότι το παιχνίδι δεν υπηρετεί μόνο την έκφραση αλλά και την 

αντιμετώπιση απαγορευμένων και αγχογόνων παιδικών συγκρούσεων. Συγχρόνως 

εκπληρώνει επιθυμίες των παιδιών προσφέροντας ένα αίσθημα ελπίδας και αναπτύσσοντας 

φυσικές και κοινωνικές ικανότητες, συμβάλλει στην ενίσχυση του Εγώ και την μοναδικής 

του ταυτότητας. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το παιδί αρχικά ξεκινά από το ««αυτοκοσμικό 

παιχνίδι» με την διερεύνηση του σώματός του, συνεχίζει στην «μικρόσφαιρα» του παιχνιδιού 

όπου παίζει με εύχρηστα μέσα και καταλήγει στη «μακρόσφαιρα» του παιχνιδιού όπου 

παίζει με άλλους, αναδομεί την προσωπικότητά του και προετοιμάζεται για την ενήλικη ζωή  

(Erikson,1990,σελ. 231-232· Hughes, 2010, σελ. 25). 

     Ο Winnicott (1989) με αναφορά στον Βίννικοτ (1989) ήταν εκείνος που ανέπτυξε μια 

ολοκληρωμένη θεωρία για το παιχνίδι. Ισχυρίστηκε ότι το παιχνίδι είναι το μέσο 

δημιουργίας ουσιαστικής σχέσης με τον κόσμο, διότι μέσω αυτού το παιδί αποκτά 

κοινωνικές επαφές και εμπειρίες, εξελίσσει την προσωπικότητά του και εκφράζει χωρίς 

δισταγμό την επιθετικότητά του. Ανέφερε ότι υπάρχει σύνδεση την ικανότητας παιχνιδιού με 

την πρώιμη σχέση μητέρας - παιδιού.   

     Ο Βίννικοτ  (1989) υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα χώρο μετάβασης που δεν αποτελεί 

ούτε εσωτερική ψυχική πραγματικότητα, ούτε κόσμο εξωτερικό αλλά χώρο εμπιστοσύνης 

όπου το παιδί κάνει χρήση εξωτερικών φαινομένων με σκοπό να εξυπηρετήσει το όνειρό 

του. Τα μέσα μετάβασης αποτελούν σύντροφοι του παιδιού στο στάδιο της ανάπτυξης του, 

δημιουργήματα εξωτερικά όπου το παιδί επενδύει ψυχικά τα συναισθήματα του και τα οποία 

δηλώνουν τη μετάβαση από την συνύπαρξη με τη μητέρα στην εξωτερική οντότητα, δηλαδή 

λειτουργούν ως γέφυρα η οποία βοηθάει  το παιδί να διακρίνει και να συνδέσει τις δύο 

πραγματικότητές.  

 

       Γνωστική προσέγγιση. 

    Η γνωστική προσέγγιση αναγνωρίζει την συναισθηματική αξία του παιχνιδιού, τονίζει 

όμως τη θέση καθώς και το ρόλο του στην ανάπτυξη της γνώσης του παιδιού, 

υποστηρίζοντας ότι το παιχνίδι είναι ουσιαστικό εργαλείο που σκοπεύει στην διευκόλυνση 

της πνευματικής ανάπτυξης.  

     Μέσω του παιχνιδιού το παιδί πειραματίζεται και διερευνά τον κόσμο και συγχρόνως 

ανακαλύπτει δεξιότητες και οικοδομεί τη γνώση (Νόβα-Καλτσούνη, 1996 · Furth & Kane, 

2001 ·Smith, 2001 · Wood & Bennett, 2001). Το παιχνίδι εμφανίζεται να έχει έναν 

πολύπλευρο ρόλο στην ανάπτυξη της γνώσης του παιδιού η οποία προσδιορίζεται από 

αναπτυξιακό του επίπεδο (στάδια ανάπτυξης νοημοσύνης του Piaget). Για τον εξωτερικό 
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κόσμο το παιχνίδι είναι ένας τρόπος επεξεργασίας πληροφοριών καθώς και ένταξής του στο 

σχήμα της τωρινής κατανόησης του ατόμου (Ντολιοπούλου, 1999). Το παιχνίδι επίσης 

στοχεύει στην ανάπτυξη της ηθικής του παιδιού διότι μέσω αυτού είναι σε θέση να αποδεχτεί 

κανόνες και να εκδηλώσει τον σεβασμό του για του άλλους παίκτες.  

  Ο Bruner αναλύει το παιχνίδι σαν ένα εξαίσιο τρόπο παραβίασης των συνηθισμένων ή ως 

ένα μέσο αυτοσχεδιασμού (Garvey, 1990). Πιστεύει ότι πρόκειται για προετοιμασία της 

ζωής (Σιβροπούλου, 1997). Αποδίδει σε αυτό ρόλο ενεργό, το εξετάζει σχετικά με τη σχέση 

του με την απόκτηση των ικανοτήτων γνώσης, το ορίζει ως μέσο διερεύνησης και εφεύρεσης 

που δίνει στο παιδί την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθεί, να εντοπίσει τις δεξιότητές του, να 

καλλιεργήσει την επινοητικότητά και τη δημιουργικότητά του, να πειραματιστεί και να λύσει 

τα προβλήματά του (Παπαδοπούλου, 2009). Μέσα από το παιχνίδι επιτυγχάνονται οι 

κανόνες, οι τρόποι αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, οι δεξιότητες, οι συνέπειες των 

πράξεων καθώς και οι ρόλοι. Ουσιαστική είναι η βοήθεια από τον ενήλικα. Τέλος, τόνισε ότι 

το παιχνίδι είναι μέσο προετοιμασίας της ενήλικης ζωής  (Hughes, 2010) δίνοντας έμφαση 

στη σχέση του παιχνιδιού με την ανάπτυξη της γλώσσας και υπογραμμίζοντας ότι το παιδί 

είναι σε θέση να κάνει χρήση της γλώσσας του για να σκέφτεται, να πράττει με πολύπλοκο 

τρόπο  (Bruner, 1989). 

 

      Κοινωνικοπολιτισμική θεωρία – Vygotsky.  

    Σύμφωνα με τον Vygotsky, κύριο εκπρόσωπο της θεωρίας της κοινωνικής ανάπτυξης, το 

παιχνίδι ορίζεται ως δημιούργημα μια φαντασιακής κατάστασης και θεωρείται ότι αποτελεί 

διέξοδο διαφυγής από την ένταση που προξενείτε από την επιθυμία του παιδιού για 

εκπλήρωση γενικών και μακροπρόθεσμων συναισθηματικών αναγκών, που δεν είναι δυνατό 

να πραγματοποιηθούν στην κοινωνία. Δίνει έμφαση στην προέλευση του παιχνιδιού μέσα 

από την κοινωνία και συγχρόνως τονίζει ότι το παιδί κατά την διάρκεια του παιχνιδιού 

επικοινωνεί άμεσα με το κοινωνικό του περιβάλλον. Παρατηρείται λοιπόν ότι το παιχνίδι του 

παιδιού στην βασική του μορφή ως παιχνίδι άσκησης και ρόλων αποτελεί ιστορικό 

φαινόμενο (Σμαράγδα-Τσιαντζή, 1996). 

     Ο ίδιος ο Vygotsky (1978) υποστηρίζει ότι το παιχνίδι διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην 

εξέλιξη και ανάπτυξη του παιδιού, διότι το παιδί καθώς ενεργεί αποκτά ικανότητες σύμφωνα 

με την ηλικία του και μεταπηδά σε ανώτερα αναπτυξιακά στάδια. Τονίζει ότι η ίδια η 

επιθυμία του παιδιού για παιχνίδι πηγάζει από την εσωτερική του ανάγκη να επιλύσει, να 

κατανοήσει και να κατακτήσει μια δύσκολη ή άγνωστη κατάσταση τόσο πνευματικά όσο και 

συναισθηματικά. Ουσιαστικά το παιχνίδι αντανακλά τις συναισθηματικές, γλωσσικές, 
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κοινωνικές και γνωστικές αναπτυξιακές παραμέτρους των παιδιών και συνάμα αποτελεί 

μοχλό στην πορεία ανάπτυξής τους. Το ίδιο το άτομο χρησιμοποιώντας το παιχνίδι βάζει 

στον εαυτό του εσωτερικούς κανόνες που ακολουθεί με σκοπό να παίξει, εισέρχεται στον 

συμβολικό κόσμο, στον κόσμο της γλώσσας και της σκέψης, δοκιμάζει και παίζει ρόλους 

καθώς και καθημερινές πράξεις.  

    Βασικό γνώρισμα του παιχνιδιού είναι η κατάσταση φαντασίας από όπου ξεκινά, 

εξελίσσεται σαν δοκιμή ενσυνείδητης διαπίστωσης του σκοπού και καταλήγει σαν παιχνίδι 

κανόνων  (Σμαράγδα-Τσιαντζή, 1996). Οι δηλώσεις αυτές κάνουν το παιχνίδι κυριαρχική 

δράση η οποία καθορίζει και προσδιορίζει την εξέλιξη του παιδιού. Τονίζεται ιδιαίτερα το 

νόημα που τα παιδιά αποδίδουν σε αντικείμενα με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. 

Συνεπώς το παιχνίδι απελευθερώνει το παιδί από περιορισμούς του περιβάλλοντος και η 

κατάσταση φαντασίας προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη αφαιρετικής σκέψης (Αυγητίδου, 

2001 · Yang et al, 2003).  

     Το πιο σημαντικό σημείο στη θεωρία του Vygotsky αποτελεί η διδασκαλία με βάση τη 

«ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» δηλαδή η προώθηση της διδασκαλίας ως το σημείο που 

μπορεί να φτάσει το παιδί, είτε μόνο του είτε με βοήθεια και καθοδήγηση από ενηλίκους ή 

πιο ικανούς συνομηλίκους  (Ντολιοπούλου, 1999). Το παιδί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

με ενηλίκους ή έμπειρους συνομηλίκους δημιουργεί ζώνες επικείμενης ανάπτυξης όπου 

ξεπερνά τον εαυτό του και επιχειρεί να πετύχει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι φτιαγμένο 

στην καθημερινή του ζωή. Αποτελεί δηλαδή το σημείο εκείνο που το παιδί φτάνει και είναι 

το όριο των δυνατοτήτων του (Vygotsky, 1978 · Ντολιοπούλου, 1999 · Αυγητίδου, 2001· 

Παπαδοπούλου, 2009· Whitebread & O’ Sullivan, 2012). Ο Vygotsky χρησιμοποίησε την 

λέξη ζώνη διότι αντιλαμβανόταν την ανάπτυξη ως αλληλουχία συμπεριφορών ή βαθμών 

ωρίμανσης και τη λέξη επικείμενη για να αναφερθεί σε όλες τις συμπεριφορές ανάπτυξης στο 

μέλλον (Ντολιοπούλου, 1999). 

    Τα ίδια τα παιδιά χρειάζεται να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά καθώς και σε συνεργασία με 

συνομηλίκους τους μέσα από το παιχνίδι στο οποίο δρουν με ξεχωριστό τρόπο και 

παρουσιάζουν διαφορετικές ικανότητες από εκείνες των μη παιγνιωδών δράσεων και όλα 

αυτά συμβάλλουν στην δημιουργία της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης  (Vygotsky, 2000 · 

Bodrova & Leong, 2007). Μέσα από το αυθόρμητο παιχνίδι το παιδί δημιουργεί μια 

φανταστική κατάσταση που το βοηθάει στην σύνδεση συμβόλων αντικειμένων και πράξεων. 

Αποτελεί δηλαδή το παιχνίδι την κύρια δράση που καθορίζει την ανάπτυξη των παιδιών στις 

ηλικίες 3-6 ετών  (Vygotsky, 2000). Ο ενήλικος επίσης διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο (Smith, 

2001· Van Der Aalsvoort et al., 2015), και βοηθάει το παιδί κάνοντας κάποιο σχόλιο ή 
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επαναδιατυπώνοντας μια ερώτηση ή δείχνοντας μια δεξιότητα, ουσιαστικά είναι εκείνος που 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση του παιχνιδιού σαν φυσική προδιάθεση των 

παιδιών καθώς και στην παρατήρηση την ανάπτυξης και της προσπάθειάς τους. Ο ίδιος ο 

παιδαγωγός στηρίζεται σε αυτό με σκοπό να υποστηρίξει το παιδί έτσι ώστε να μεταβεί στο 

επόμενο στάδιο ανάπτυξης  (Ντολιοπούλου, 1999). 

    Η Αυγητίδου (2001) υποστηρίζει ότι οι σύγχρονες έρευνες στο χώρο της νέας 

κοινωνιολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της παιδαγωγικής δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στην ενεργή δράση των παιδιών όσον αφορά την κατανόηση των πολιτισμών που 

ανήκουν και την αναδόμηση και διαπραγμάτευσή τους. Αυτό που παρουσιάζει σημαντικό 

ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που μαθαίνουν τα παιδιά να παίζουν καθώς και ο τρόπος που 

αντιλαμβάνονται και κατανοούν το παιχνίδι  (Αυγητίδου, 2001,σελ.24-25). 

    Οι James & Prout (1990) με αναφορά στην Αυγητίδου (2001) υποστηρίζουν ότι τα παιδιά 

δεν αποτελούν κοινωνικά, παθητικά υποκείμενα αλλά άτομα με ενεργό ρόλο που επιδρούν 

τόσο στην δόμηση της δικής του κοινωνικής ζωής όσο και των ανθρώπων που τους 

περιβάλλουν. Τα παιδιά δηλαδή με βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και τις αξίες τους 

είναι αυτά που διαμορφώνουν το παιχνίδι. Τα ίδια λοιπόν είναι υπεύθυνα για την λήψη 

αποφάσεων καθώς και τον επηρεασμό του περιβάλλοντος όπου αναπτύσσονται. Τα παιδιά 

γίνονται αντιληπτά ως κοινωνική κατασκευή και ως δρώντα πρόσωπα. Με αυτόν τον τρόπο 

τα παιδιά συμβάλλουν στον πολιτισμό όπου είναι μέλη μέσα από την κατασκευή ή την 

αναθεώρηση υπαρχουσών ερμηνειών δράσης και αλληλεπίδρασης (Αυγητίδου, 2001, 

σελ.24-25). Γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια περιγραφής του ρόλου των παιδιών όσον αφορά 

την ερμηνεία καθώς και την ενεργή αναπαραγωγή των θεσμών της κοινωνίας. Η θεωρία της 

νέας κοινωνιολογίας συνδέει το παιχνίδι με τη μορφή και το νόημα που αποκτάται μέσα από 

μια συγκεκριμένη κοινωνία και πολιτισμό αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο μια μορφή 

κοινωνικής δράσης. Η ερευνητική προσέγγιση στην θεωρία αυτή εκφράζεται μέσω της 

θεωρίας της πολιτισμικής κριτικής. Αντικείμενο της προσέγγισης αυτής αποτελεί ο τρόπος 

που τα παιδιά αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται κανόνες, αξίες, σχέσεις, θέματα και 

ρόλους εντός συγκεκριμένων πολιτισμικών και κοινωνικών πλαισίων παιχνιδιού. Ο James 

(1998) ισχυρίζεται ότι ο κοινωνικά δομημένος χώρος της παιδικής ηλικίας ενισχύεται από 

όλα αυτά. Σημαντική θεωρείται η αναγνώριση από τα ίδια τα παιδιά της δημιουργικής 

χρήσης υπαρχόντων πολιτισμικών στοιχείων καθώς και της ενεργητικής τους κατασκευής 

στο πλαίσιο του παιχνιδιού για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γνώσης και το παιχνίδι.  
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       Ανθρωπολογικές θεωρίες. 

    Η ανθρωπολογική προσέγγιση εστιάζει στο είδος των παιχνιδιών που προτιμούν τα παιδιά 

καθώς αντιλαμβάνεται το παιχνίδι σαν εκδήλωση της ζωής (Brostrom, 2001). Ο Huizinga 

κύριος εκπρόσωπος της πολιτισμικής διαπραγμάτευσης ενισχύει το ρόλο που διαδραματίζει 

το παιχνίδι στην ανάπτυξη του πολιτισμού, πιστεύοντας ότι μέσω του παιχνιδιού 

εξελίσσονται ποικίλες μορφές πολιτισμού που έγιναν ένα με τη συνείδησή μας. Ο ίδιος 

θεωρεί το παιχνίδι ως λειτουργία και σαν μια κύρια βάση του πολιτισμού και όχι απλώς ως 

παρατήρηση στη ζωή του παιδιού ή του ζώου. Το παιχνίδι γίνεται αντιληπτό ως εθελοντική 

δράση που θεωρείται αυτοσκοπός και συνοδεύεται από αισθήματα χαράς και έντασης  

(Huizinga, 2010). Είναι δηλαδή μια δράση που διαφέρει από τη συνηθισμένη ζωή και που 

απορροφά το άτομο που εμπλέκεται με απόλυτο τρόπο, δεν διαθέτει υλικούς στόχους και δεν 

παρουσιάζει ως αποτέλεσμα κανένα υλικό όφελος. Τέλος, το παιχνίδι νοείται ως μορφή 

δράσης απόλυτα σημαντική για την κοινωνία και αποτελεί χαρακτηριστικό της ανθρώπινης 

ευαισθησίας (Cattanach, 2003). Ο ίδιος ο Huizinga αναφέρει τις αρνητικές συνέπειες της 

διάκρισης του παιχνιδιού από την ίδια τη ζωή, από τον σύγχρονο πολιτισμό για χάρη 

αθλητικών ή παρόμοιων δραστηριοτήτων (Huizinga, 2010). 

 

        Παιδαγωγικές θεωρίες.  

    Από παιδαγωγική σκοπιά το παιχνίδι δίνει έμφαση στην αναγκαιότητα, την 

πολυσημαντικότητα και την παιδαγωγική της διαδικασίας. Τα συστήματα των Montessori & 

Fröbel έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή του παιχνιδιού των παιδιών στα 

προγράμματα του σχολείου.   

   Ο Fröbel  (1782-1852) ήταν εκείνος που τόνισε την σημασία του παιχνιδιού σαν 

μορφωτικό τρόπο και ως μέσο προσαρμογής του παιδιού στην ζωή (Κιτσαράς, 1991). Ο 

ίδιος έκανε χρήση της προδιάθεσης του παιδιού ως βάση της αγωγής του που αποσκοπούσε 

στην επίτευξη της εσωτερικής αρμονίας και στην κατάκτηση της γνώσης (Manning, 2005) 

και ανέφερε την λειτουργία του παιχνιδιού με σκοπό την εκπαίδευση και την αγωγή του  

(Γκουγκουλή &  Καρακατσάνη, 2008). Η διδασκαλία του παιχνιδιού πραγματοποιούνταν σε 

ειδικούς διαμορφωμένους χώρους για παιδιά και κάθε δράση σχεδιάζονταν με σκοπό την 

παροχή ευχαρίστησης. Το πρώτο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό εφευρέθηκε από τον 

ίδιο τον Fröbel το 1837. Πρόκειται για τα δώρα που αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη γνώσεων 

και δεξιοτήτων του παιδιού. Ο Fröbel αντιμετώπιζε το παιχνίδι όχι μόνο ως μέσο εκτόνωσης, 

διαφυγής και ψυχαγωγίας αλλά και ως παιδαγωγικό μέσο (Ματσαγγούρας, 1982). Μέσα από 

το παιχνίδι τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω 
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τους. Η εμπειρία με καθορισμένα αντικείμενα είναι πιο σημαντική από την απλή 

παρατήρηση  (Manning, 2005). 

     Σύμφωνα με την Montessori (1870-1952) το παιδί αναπτύσσεται μέσω του παιχνιδιού, 

αποκτά γνώσεις ενεργώντας πάνω στο άμεσο και ευρύ περιβάλλον του και οδηγείται από τις 

επιθυμίες και τα λάθη του  (Ματσαγγούρας, 1982). Υποστηρίζει την σύνδεση του παιχνιδιού 

με την αισθητική, κινητική και γλωσσική ανάπτυξη καθώς και τις ξεχωριστές ικανότητες του 

παιδιού και το ταιριάζει με την εργασία στην ενήλικη ζωή (Σμαράγδα-Τσιαντζή, 1996). Το 

παιδί διαθέτει μια αυθόρμητη τάση για παιχνίδι και θεωρείται αναγκαία η προσαρμογή της 

εκπαίδευσης των μικρών παιδιών με σκοπό την ικανοποίηση της επιθυμίας αυτής. Το 

παιχνίδι αποτελεί τον πυρήνα της διδασκαλίας στο χώρο του νηπιαγωγείου (Γκουγκουλή & 

Καρακατσάνη, 2008). Η Montessori αντιλαμβάνεται το ελεύθερο παιχνίδι ως κατώτερο στη 

ζωή του παιδιού διότι απασχολείται με αυτό όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική  

(Ντολιοπούλου, 2005). 

    Ο Πανταζής (2002) υποστήριξε ότι η παιδαγωγική του παιχνιδιού περιέχει την οργάνωση 

παιδαγωγικής οπτικής η οποία ερευνά το παιχνίδι σαν μέσο εκπαίδευσης των παιδιών καθώς 

αυτά δρουν ελεύθερα και ικανοποιούν τις ανάγκες τους με αυθόρμητο τρόπο, όσο και σαν 

διδακτικό μέσο όταν γίνεται χρήση σε οργανωμένες δράσεις όπου το παιδί αποκτά γνώσεις 

και εμπειρίες. Το κατευθυνόμενο καθώς και το ελεύθερο παιχνίδι αποσκοπούν στην χαρά 

των παιδιών παρόλο που στο πρώτο είναι πιθανή η αναδιοργάνωση του καθώς και η 

τροποποίηση του σχεδιασμού αν είναι αναγκαίο.  

     Η Προσέγγιση της παιδαγωγικής δεν αντιλαμβάνεται το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό μέσο, 

αλλά σαν οργανωμένη κοινωνική δράση που βασίζεται στη σκέψη και στη δράση των 

παιδιών (Αυγητίδου, 2014,σελ.24-25). Τα παιδιά λοιπόν διαθέτουν ικανότητες 

διαπραγμάτευσης με τον ενήλικο πολιτισμό, δηλαδή ικανότητες να ερμηνεύουν κάποια 

συμπεριφορά ή αντίληψη μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο καθώς και ικανότητες 

τροποποίησης της ερμηνείας αυτής, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις αξίες μέσα στο πλαίσιο 

του παιχνιδιού (Αυγητίδου, 2001). Ο παιδαγωγός είναι εκείνος που διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο διότι παρατηρεί το ενδιαφέρον των παιδιών κατά την διάρκεια του παιχνιδιού και 

στηρίζει τις σκέψεις και τις ενέργειες των παιδιών  (Αυγητίδου, 2014). 

    H μελέτη του Γερμανού (2003) παρουσιάζει τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο 

παιδί και στον πολιτισμικό του περίγυρο, τον οποίο είναι σε θέση να προσαρμόσει και να 

τροποποιήσει με βάση τα ενδιαφέροντά και τις επιδιώξεις του στο παιχνίδι. Η Αυγητίδου 

εξετάζει τις διαδικασίες δημιουργίας σχέσεων αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε συνομηλίκους 

στο παιχνίδι στο πλαίσιο της κουλτούρας καθώς και σε ευρύ πολιτισμικό πλαίσιο και 
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συγχρόνως επισημαίνει ότι τα παιδιά μπορεί να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό τρόπο 

χρήσης των κατασκευών παιχνιδιού στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού  (Αυγητίδου, 

2001). 

 

       3.3. Είδη και Μορφές Παιχνιδιού. 

     Όπως προκύπτει μέσα από μελέτες το παιχνίδι παρουσιάζεται με ποικίλες μορφές στη 

ζωή ενός παιδιού. Το παιδί μπορεί να παίξει με διάφορους τρόπους.   

     Σύμφωνα με την Knox (2005) οι τρόποι με τους οποίους το παιδί μπορεί να παίξει είναι:  

   - Το Αισθητικοκινητικό και διερευνητικό παιχνίδι στο οποίο τα βρέφη ασχολούνται με 

δραστηριότητες με αντικείμενα και με ανθρώπους του οικείου περιβάλλοντός τους, που τους 

παρέχουν εμπειρίες μέσω των αισθήσεων καθώς και κινητικές εμπειρίες. Αυτό το είδος 

παιχνιδιού είναι κυρίαρχο στη βρεφική ηλικία έως 2 ετών. Μέσω του παιχνιδιού αυτού τα 

βρέφη εξερευνούν, μαθαίνουν τον χειρισμό αντικειμένων και αλληλεπιδρούν με το 

περιβάλλον  τους (Knox & Mailloux, 1997b).  

1 χρονών: ξεκινούν να κατανοούν τις έννοιες αιτίας- αποτελέσματος, ενώ συγχρόνως 

εφευρίσκουν ότι οι πράξεις τους επιδρούν σε ανθρώπους και αντικείμενα. Επίσης, το παιδί 

απασχολείται με την επεξεργασία και την συσσώρευση των αντικειμένων. Το είδος αυτό 

μπορεί να περιέχει τρέξιμο, σκαρφάλωμα, κουδουνίστρες, μπάλες, παιχνίδια με άμμο  καθώς 

και αυτοκινητάκια όπου κάθεται το παιδί.  

    - Οι Rubin, Maioni & Hornung (1976) με αναφορά  στους Morrison & Metzger & Pratt 

(1996) ανέφεραν ότι το εποικοδομητικό ή κατασκευαστικό παιχνίδι περιέχει 

δραστηριότητες παιχνιδιού στις οποίες το παιδί μαθαίνει και εκπαιδεύεται να διαχειρίζεται 

αντικείμενα με σκοπό να δημιουργήσει ή κατασκευάσει κάτι δικό του π.χ. ένα πύργο με 

τουβλάκια. Το παιχνίδι αυτό κυριαρχεί στην νηπιακή ηλικία και εμμένει με λιγότερη ένταση 

έως την εφηβεία. Εδώ ανήκουν οι κατασκευές με τουβλάκια, η συναρμολόγηση με Lego, 

αεροπλάνων, πλοίων καθώς και οι κατασκευές με χαρτί  (Knox, 2005).  

  - Το παιχνίδι συμβόλων: όπου το παιδί χρησιμοποιεί ως μέσο σύμβολα και υποκαθιστά 

αντικείμενα δίνοντάς τους άλλους ρόλους ή ιδιότητες για να αναπαραστήσει πράξεις 

(Royeen, 1997). Το συμβολικό καθώς και το παιχνίδι προσποίησης αναπτύσσεται και 

εξελίσσεται στο δεύτερο έτος της ζωής του παιδιού και διαρκεί για περίπου πέντε χρόνια. Το 

παιχνίδι συμβόλων και το φανταστικό παιχνίδι είναι πιθανό να εκφραστεί με μυστικές λέσχες 

παιδιών, παιχνίδι με αινίγματα, κώδικες μυστικούς καθώς και με το κουκλόσπιτο παίζοντας 

την οικογένεια με κούκλες.        
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    - Το κοινωνικό παιχνίδι περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν το παιχνίδι του παιδιού και 

τη συνύπαρξή του με άλλα άτομα π.χ. αδέλφια, συνομηλίκους και γονείς. Το παιχνίδι αυτό 

αρχίζει στη βρεφική ηλικία ανάμεσα στη μητέρα και το μωρό και παρατηρείτε ότι γύρω στην 

ηλικία των τριών ετών τα παιδιά εμπλέκονται και ασχολούνται με πιο σύνθετα κοινωνικά 

παιχνίδια. Τα ίδια τα παιδιά χρησιμοποιούν ως μέσο το παιχνίδι ρόλων στο κοινωνικό τους 

παιχνίδι με σκοπό να γνωρίσουν την λειτουργία του κοινωνικού συστήματος, ειδικότερα 

κάνουν ότι είναι γιατροί, παίζουν τους ήρωες της τηλεόρασης καθώς και φανταστικούς 

ήρωες ή προσποιούνται τις συμπεριφορές των γονιών τους. Στο παιχνίδι αυτό μπορεί να 

συμπεριληφθεί και το παιχνίδι κανόνων δηλαδή επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια σε ομάδες 

π.χ. μπάσκετ καθώς και το παιχνίδι συμβόλων σε ομάδες ή το δημιουργικό/ παιχνίδι 

κατασκευών (Knox, 2005).  

    Προκύπτει λοιπόν ότι έχουν διατυπωθεί διάφορες κατηγοριοποιήσεις με γνώμονα τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιχνιδιού, τα οποία μας βοηθάνε να κατανοήσουμε τις 

ικανότητες, τις προτιμήσεις καθώς και τις διαθέσεις του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Χρειάζεται 

λοιπόν η ύπαρξη ευελιξίας σχετικά με την ταξινόμηση διότι αρκετές φορές είναι δυνατόν να 

συνυπάρχουν πιο πολλά από ότι ένα είδος παιχνιδιού ταυτόχρονα  (Meire, 2007).  

     Η Βρυνιώτη (2011) αναφέρει ότι σύμφωνα με τις απόψεις των μελετητών υφίσταται ένας 

διαχωρισμός του παιχνιδιού σε ποικίλα είδη στηριζόμενοι σε διάφορα κριτήρια π.χ. το 

περιεχόμενο, τις ποικίλες προσεγγίσεις των επιστημόνων, τον τρόπο ανάγνωσης καθώς και 

τον τρόπο συναλλαγής μεταξύ των συνομηλίκων. Όταν παιδαγωγοί και γονείς είναι σε θέση 

να αναγνωρίσουν τα διάφορα είδη παιχνιδιών μπορούν να αντιληφθούν σε βάθος τη σημασία 

του παιχνιδιού για τα παιδιά και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για 

διαφορετικά παιχνίδια.  

     Ο πιο γνωστός τρόπος κατηγοριοποίησης του παιχνιδιού πηγάζει από τον Piaget (1962), ο 

οποίος με βάση το περιεχόμενο πρότεινε τρία στάδια κατηγοριοποίησης τα οποία σύνδεσε με 

τα στάδια εξέλιξης της πνευματικής ανάπτυξης, δηλαδή στηρίχτηκε στην ηλικία με 

σύγχρονη πορεία από απλές σε πολύπλοκες και από ειδικές σε αφηρημένες μορφές σκέψης  

(Feldman, 2004). Ο ίδιος ο Piaget διέκρινε τρία είδη παιχνιδιού: το παιχνίδι εξάσκησης, το 

συμβολικό παιχνίδι και το οργανωμένο παιχνίδι κανόνων (Smith, 2001 ·Feldman, 2004).  

   Πιο συγκεκριμένα στο παιχνίδι εξάσκησης ή αισθησιοκινητικό παιχνίδι το οποίο 

στηρίζεται σε απλές μυϊκές κινήσεις που επαναλαμβάνονται με ή χωρίς αντικείμενα. Δηλαδή 

αναφέρεται στα παιχνίδια με κίνηση που πραγματοποιεί το νεογέννητο διότι κάνει πολλές 

φορές μια κίνηση, οι αντιδράσεις του θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ανακυκλωτικές. 

Είναι μια δράση χωρίς ιδιαίτερο προσανατολισμό αλλά με συγκεκριμένο στόχο που 
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προκύπτει από την χαρά του παιδιού να ελέγχει την δράση και τα αντικείμενα. Το ίδιο το 

παιδί είναι σε θέση να συνδυάζει τις κινήσεις που επαναλαμβάνονται με τη χρήση ποικίλων 

πραγμάτων του οικείου του περιβάλλοντος. Μπορεί να χρησιμοποιήσει υλικά στο παιχνίδι 

του όπως άμμο, ξύλα χωρίς να γνωρίζει την χρησιμότητα τους. Αντίθετα, το παιχνίδι 

εξάσκησης είναι κυρίαρχο στα δύο πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού δηλαδή στην 

αισθησιοκινητική περίοδο νοητικής ανάπτυξης (Smith, 2001). Εδώ, ο κανόνας δεν γίνεται 

υποχρεωτικός αλλά αποδεκτός σαν παράδειγμα. Διαπιστώνεται ότι το παιδί είναι σε θέση να 

δοκιμάζει και να εξερευνά τις φυσικές ιδιότητες αντικείμενων με τις αισθήσεις του π.χ. βάζει 

αντικείμενα στο στόμα, τα χτυπάει ή τα πετάει ψηλά. 

      Στο παιχνίδι με τη χρήση συμβόλων που προκύπτει από την επαφή των παιδιών μεταξύ 

τους καθώς και από το μοναχικό παιχνίδι πραγματοποιείται με τρόπο συμβολικό ελεύθερη 

επέκταση διαχείρισης των αντικειμένων, των εμπειριών και των συναισθημάτων. Το παιδί 

είναι ικανό να αφομοιώσει τον εξωτερικό κόσμο με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες του 

και να διαμορφώσει την πραγματικότητα με βάση τις δικές του απαιτήσεις. Τα ίδια τα παιδιά 

είναι αυτά που επιδεικνύουν τον εαυτό τους και επεξεργάζονται τα προβλήματα πνευματικής 

αντίληψης καθώς και συναισθηματικής πολυπλοκότητας ενώ συγχρόνως διασκεδάζουν και 

αυτό τους ικανοποιεί. Επιπλέον, διερευνούν την αξία των δράσεων και των σχέσεων στον 

ενήλικο κόσμο. Γνωρίζουν τη συνεργασία, την διαδικασία του μοιράσματος καθώς και την 

απόκτηση της ικανότητας διαπραγμάτευσης, της σύγκρισης και της εκτίμησης με σκοπό τον 

συναγωνισμό, την συνεργασία και την ικανότητα δούναι και λαβείν. Παρατηρείται 

επιφανειακή και όχι ουσιαστική συνεργασία των μελών της ομάδας (Smith, 2001). Ο Piaget 

δηλώνει ότι το παιχνίδι συμβόλων μετατρέπεται σε εγωκεντρικό διότι το παιδί επιχειρεί να 

προσφέρει στην πραγματικότητα τη μορφή που επιθυμεί να έχει ο κόσμος γύρω του. Ο 

κανόνας χαρακτηρίζεται ιερός, αιώνιος και απαραβίαστος και πηγάζει από τους 

μεγαλύτερους. Το συμβολικό παιχνίδι εμπεριέχει το υποκριτικό, το φαντασιακό και το 

κοινωνικοδραματικό παιχνίδι παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς και σχολικής (2-6 ετών) 

(Smith, 2001). 

     Το παιδί διεξάγει μονόλογο ή συνδιαλέγεται με φανταστικούς παίκτες και βιώνει τα 

φανταστικά συμβάντα με την ίδια ένταση που ζει και τα ρεαλιστικά γεγονότα. Κύρια 

χαρακτηριστικά του συμβολικού παιχνιδιού είναι η αποπλαισίωση δηλαδή (η ικανότητα 

αντικατάστασης ενός αντικειμένου με άλλο), η αποκέντρωση (η μείωση εστίασης προσοχής 

και ενδιαφέροντος για το σώμα και τη χρήση της κούκλας που αποσκοπεί στη διενέργεια 

συμβολικών ενεργειών) και η αφομοίωση που δείχνει (την οργάνωση του παιχνιδιού σε 

ακολουθίες δραστηριοτήτων με μονοσήμαντες και πολυσήμαντες ιστορίες και θέματα) 
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(Hughes, 2001 · Williams et al., 2001). Παρατηρείται λοιπόν ότι τα παιδιά οικειοποιούνται 

και τροποποιούν ρόλους που είναι σε συνάρτηση με το κοινωνικό τους περιβάλλον  (παιχνίδι 

προσποίησης). Με αυτό τον τρόπο κατανοούν τον εαυτό τους και το ρόλο τους, αποκτούν 

δευτερογενή αισθήματα, γνωρίζουν τι είναι σωστό και αποδεκτό και βιώνουν αισθήματα 

ικανοποίησης ή ντροπής με βάση το αποτέλεσμα.  

    Διαπιστώνεται στενή σχέση ανάμεσα στο παιχνίδι συμβόλων και στη γλώσσα σε παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, το παιχνίδι με σύμβολα ακολουθεί την παραγωγή των 

πρώτων λέξεων, δηλαδή οι αλληλουχίες συμβολικών πράξεων συμβαδίζουν με το 

συνδυασμό των λέξεων και η δημιουργία σχεδίου στο παιχνίδι, συνδυάζεται με τη 

δημιουργία φράσεων. Προκύπτει λοιπόν ότι η αλληλεπίδραση του παιχνιδιού με την χρήση 

συμβόλων και της γλώσσας δεν είναι τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα σύνδεσης ότι τόσο το 

συμβολικό παιχνίδι όσο και η γλώσσα προϋποθέτουν ικανότητα συμβολικής αναπαράστασης 

της πραγματικότητας και αντικατάστασης ενός πράγματος με κάτι άλλο  (Piaget, 1962· 

Hughes, 2010 ·Lewis et al., 2000). Η συμβολή λοιπόν του συμβολικού παιχνιδιού είναι 

καθοριστική διότι μέσα από αυτό το παιδί μειώνει τον εγωκεντρισμό του, αυξάνει την 

κοινωνικότητά του και προετοιμάζεται για το επόμενο στάδιο του ομαδικού παιχνιδιού.  

     Το παιχνίδι κανόνων ή οργανωμένο παιχνίδι ή παιχνίδι αλληλεπίδρασης-κοινωνικό 

αρχίζει  όταν ξεκινά η περίοδος της ενεργητικής νοημοσύνης και σημαίνει τη μετάβαση από 

το παιχνίδι του παιδιού στο παιχνίδι των ενηλίκων. Τα παιδιά είναι σε θέση να παίξουν με 

έναν ή περισσότερους παίκτες με βάση συγκεκριμένους κανόνες που πρέπει να τηρήσουν  

(Ματσαγγούρας, 2001). Εδώ υφίσταται μια λεπτή γραμμή μεταξύ αφομοίωσης του εγώ και 

της κοινωνικής ζωής, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πνευματική και αισθησιοκινητική 

ικανοποίηση. Υφίσταται η ύπαρξη νίκης που επεξηγείται από τους κανόνες που τίθενται στο 

παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό κάνει ένα την αφομοίωση που υπάρχει μέσα στο παιχνίδι με τις 

απαιτήσεις για κοινωνική αμοιβαιότητα (Piaget, 1962). Τα παιχνίδια κανόνων είναι εκείνα 

που αντιπροσωπεύουν τις δράσεις των παιδιών στην ηλικία των 6 ή 7 ετών και έπειτα  

(Smith, 2001). Σύμφωνα με την Δανασσή – Αφεντάκη (1980) στο στάδιο αυτό ο ίδιος ο 

κανόνας πηγάζει από την αμοιβαία αποδοχή ενώ ο σεβασμός θεωρείται υποχρεωτικός για 

εκείνον που θέλει να παραμείνει εντός του παιχνιδιού. Xαρακτηριστικά παραδείγματα 

παιχνιδιού με κανόνες αποτελούν τα επιτραπέζια παιχνίδια καθώς και το παιχνίδι με την 

μπάλα. 

   Τα παιχνίδια σε ομάδες στηρίζονται στην ταυτόχρονη αποδοχή των κανόνων παιχνιδιού, 

που τα παιδιά κατανοούν σταδιακά. Ο Πυργιωτάκης (1999) υποστηρίζει ότι σε αρχικό 

στάδιο οι κανόνες δεν στοχεύουν στην διευκόλυνση της ζωής σε ομάδες, αλλά είναι εμπόδια 
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αυθαίρετα που το παιδί βάζει στον ίδιο του τον εαυτό. Στην πορεία οι κανόνες αποκτούν μια 

αλληλεπιδραστική διάσταση και βοηθούν στην ανάπτυξη ενός πιο κοινωνικοποιημένου 

παιχνιδιού που φτάνει στην ακμή του γύρω στα 5-7 έτη. Οι ομάδες θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν αρχικά μικτές και αργότερα παρατηρείται μια διάκριση με βάση το φύλο.  

     Η Smilansky (1968) ήταν εκείνη που μετέτρεψε και διεύρυνε την κατάταξη του παιχνιδιού 

του Piaget στα εξής είδη: 

    - Στο λειτουργικό παιχνίδι όπου πραγματοποιούνται απλές μυϊκές κινήσεις που 

επαναλαμβάνονται με την χρήση αντικειμένων. Τα παιδιά είναι σε θέση να αντιληφθούν και 

να κατανοήσουν το σκοπό του παιχνιδιού και έτσι να κάνουν σωστή χρήση με αυτά. 

   - Στο κατασκευαστικό παιχνίδι όπου τα ίδια τα παιδιά εκπαιδεύονται στον χειρισμό 

αντικειμένων με σκοπό την δημιουργία μιας κατασκευής.  

    - Στο δραματικό παιχνίδι όπου η δραματοποίηση μια κατάστασης της φαντασίας 

αποσκοπεί στην ικανοποίηση των επιθυμιών και αναγκών του παιδιού. 

    - Στο παιχνίδι κανόνων όπου είναι δυνατή η εφαρμογή κανόνων που έχουν καθοριστεί 

προκαταβολικά καθώς και η προσαρμογή στους κανόνες αυτούς.  

    Ειδικότερα, παρατηρείται ότι η ίδια η Smilansky πρόσθεσε τη μορφή του 

κατασκευαστικού παιχνιδιού όπου γίνεται χρήση αντικειμένων με σκοπό την κατασκευή ή 

τη δημιουργία ενός πράγματος (Smith, 2001). Ό Piaget (1962) πίστευε ότι το 

κατασκευαστικό παιχνίδι έπρεπε να υπάρχει μεταξύ παιχνιδιού και εργασίας πνευματικής ή 

μεταξύ παιχνιδιού και μίμησης. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί είναι σε θέση να προσαρμόσει 

τη συμπεριφορά του στην πραγματικότητα ενώ στο παιχνίδι με τη χρήση συμβόλων η ίδια η 

πραγματικότητα προσαρμόζεται στις επιθυμίες και στα θέλω του παιδιού. 

    Οι τύποι αυτοί παιχνιδιού αναπτύσσονται και εξελίσσονται με σταθερή ακολουθία παρόλο 

που το λειτουργικό παιχνίδι είναι αυτό που εμφανίζεται οντογενετικά και είναι το πρώτο στη 

βρεφική ηλικία ενώ το παιχνίδι κανόνων θεωρείται τελευταίο (Rubin et al., 1992). 

     Μερικά είδη παιχνιδιού δεν ανήκουν σε καμία κατάταξη ούτε του Piaget, ούτε της 

Smilansky. Τέτοια παιχνίδια είναι: το παιχνίδι έντονης σωματικής δραστηριότητας ή κινητικό 

παιχνίδι όπως: (τραμπάλα, τρέξιμο, τσουλήθρα, σκαρφάλωμα καθώς και παιχνίδια αδρής 

κίνησης), καθώς και το ψευτο-πάλεμα (παιδικό μάλωμα) το οποίο εντοπίζεται κυρίως σε 

εξωτερικούς χώρους. Τα είδη αυτά αφήνουν αδιάφορους τους παιδαγωγούς και τους 

ψυχολόγους οι οποίοι επικεντρώνονται στο συμβολικό και στο κατασκευαστικό παιχνίδι τα 

οποία επικρατούν κυρίως σε εκπαιδευτικά προγράμματα των νηπιαγωγείων  (Ντολιοπούλου, 

1999). 
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    Αν εξαιρέσουμε τις δεξιότητες που αναπτύσσονται και καλλιεργούνται σε κάθε στάδιο 

ανάπτυξης είναι δυνατόν να γίνει διάκριση στηριζόμενοι στην αλληλεπίδραση του παιδιού 

με τους συνομηλίκους του. Με βάση αυτό το κριτήριο το παιχνίδι διαχωρίζεται σε ατομικό 

και ομαδικό. Η Καλπογιάννη (2015) ανέφερε ότι η εξέλιξη του παιχνιδιού σχετίζεται με την 

ένταξη του παιδιού σε ομάδα, καθώς η ηλικία του προχωρά, διότι το παιδί περνά από το 

ατομικό στο παιχνίδι συνεργασίας.  

     Η Parten με αναφορά στους Rubin & Coplan (1992) πρότεινε έξι αλληλένδετες και 

διαδοχικές κατηγορίες παιχνιδιού στηριζόμενη στη παρατήρηση ότι η κοινωνική συμμετοχή 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας παρουσιάζει αύξηση με βάση την ηλικία του παιδιού. 

Ειδικότερα, αυτές οι κατηγορίες συμπεριλαμβάνουν (Rubin et al., 1992 · Καλπογιάννη & 

συν., 2015):   

    - Την μη εμπλοκή: όπου το παιδί είναι σε θέση να παρατηρήσει επιδεικνύοντας  στιγμιαίο 

ενδιαφέρον, τριγυρίζοντας στο χώρο ή παίζοντας με το σώμα του. 

    - Το ατομικό/μοναχικό παιχνίδι: όπου το παιδί απασχολείται με ποικίλα υλικά μόνο του 

για παράδειγμα σαν αυτά που παίζουν παιδιά στην ηλικία του ή που βρίσκονται κοντά του 

χωρίς να μιλάνε μεταξύ τους.  

    - Τη συμπεριφορά του θεατή: όπου το παιδί είναι πιθανό να παρατηρεί τους άλλους, να 

τους απευθύνει τον λόγο αλλά χωρίς να εισέρχεται στο παιχνίδι τους.  

    - Το παράλληλο ή συγχρονισμένο παιχνίδι: όπου το παιδί λειτουργεί και παίζει με 

ανεξάρτητο τρόπο με όμοια παιχνίδια με εκείνα των παιδιών που είναι δίπλα του σε κοντινή 

απόσταση, το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς ουσιαστικά να παίζει μαζί τους,  συγχρονίζονται και 

παρακολουθούν εναλλακτικά το παιχνίδι τους. 

   - Το παιχνίδι συντροφιάς: όπου το παιδί απασχολείται με άλλα παιδιά σε δράσεις χωρίς να 

έχει κάποιο ειδικό ρόλο ή σε οργανωμένη δραστηριότητα και μοιράζονται τα ίδια παιχνίδια. 

   - Το παιχνίδι συνεργασίας: όταν το παιδί παίζει με ένα όμοιο παιχνίδι με άλλα παιδιά με 

κοινό στόχο και συγκεκριμένους ρόλους. 

 

    3.4.. Η σημασία του παιχνιδιού στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και η εξελικτική 

του  πορεία σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης.  

     Σύμφωνα με τον Χατζηνεοφύτου (2009) η έννοια της ανάπτυξης αναπαριστά τις 

μεταβολές που πραγματοποιούνται στη συμπεριφορά, τα χαρακτηριστικά του ατόμου καθώς 

και στις νευρολογικές και φυσικές δομές. Οι αλλαγές αυτές χαρακτηρίζονται από διάρκεια 

και ακολουθούν ένα σταθερό τρόπο και κατευθύνονται σε έναν σκοπό. 
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     Η εξελικτική πορεία του ατόμου μπορεί να διακριθεί σε ποικίλες αναπτυξιακές περιόδους 

στις οποίες εμφανίζονται κάποια αξιοπρόσεκτα αναπτυξιακά γνωρίσματα π.χ. στόχοι 

ανάπτυξης, είδη και μορφές συμπεριφοράς, ικανότητες και δεξιότητες.  

    Όπως είναι γνωστό η αναπτυξιακή πορεία χωρίζεται στις παρακάτω περιόδους:  

  - Από τη σύλληψη μέχρι τη γέννηση: Προγεννητική περίοδος. 

  - Από τη γέννηση ως την 3η εβδομάδα: Νεογνική περίοδος. 

  - Από τον 1ο ως τον 18ο μήνα: Βρεφική ηλικία. 

  -  Από τον 18ο μήνα ως 3 ετών: Νηπιακή ηλικία. 

  - Από 3 1/2 ετών ως 6 ετών: Πρώτη παιδική ή προσχολική ηλικία. 

     (Χατζηνεοφύτου, 2009). 

    H ίδια η ανάπτυξη του ατόμου προσδιορίζεται μέσα από την σύγχρονη ψυχολογία ως 

σχέση αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών και κληρονομικών παραγόντων από την στιγμή της 

σύλληψης. Υποστηρίζεται λοιπόν ότι οι δομές γένεσης προϋπάρχουν και δρουν από την 

επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος. Οι ίδιες οι πολιτισμικές επιδράσεις είναι 

εκείνες που οριοθετούν το πλαίσιο της ανάπτυξης και καθιστούν το παιδί ενεργητικό και όχι 

παθητικό στην πορεία ανάπτυξής του  (Carvey, 1990). 

   Ο Κάππας (2005) ισχυρίζεται ότι μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά ικανοποιούν τις επιθυμίες 

και τις βαθύτερες ανάγκες τους. Συγχρόνως, τονίζει ότι η ανάπτυξη του παιδιού μπορεί να 

αναλυθεί μέσα από τις πνευματικές του λειτουργίες: δηλαδή υποστηρίζει ότι κάθε παιδί 

λαμβάνεται υπόψη ως «θεωρητικός/παντογνώστης» που μεταβαίνει από το ένα επίπεδο στο 

άλλο και διαθέτει ένα χαμηλό ή υψηλό νοητικό επίπεδο ανάπτυξης. Σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει στα χρόνια του σχολείου η άμεση ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου διότι 

το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί εφόσον το παιδί εφευρίσκει το 

παιχνίδι μέσω της βίωσης απραγματοποίητων τάσεων.  

    Ο Carvey (1990) αναφέρει ότι στην ψυχή του μικρού παιδιού πραγματοποιούνται 

ουσιαστικές αλλαγές χρησιμοποιώντας ως μέσο το παιχνίδι. Οι μεταβολές αυτές ετοιμάζουν 

το δρόμο για μετάβαση του ατόμου σε ένα καινούριο αναπτυξιακό επίπεδο. Μέσω του 

παιχνιδιού τα παιδιά κατακτούν και δημιουργούν ιδέες και πετυχαίνουν να εκτελούν πράξεις 

πιο εξελιγμένες, με απλά λόγια το ίδιο το παιδί απαιτεί περισσότερα από τον ίδιο του τον 

εαυτό και έτσι εισέρχεται στην ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης. Το παιδί όταν παίζει 

συμπεριφέρεται διαφορετικά από ότι στην καθημερινή του ζωή. Εντός του παιχνιδιού «η 

δράση υποτάσσεται στο νόημα» ενώ στην ρεαλιστική πραγματικότητα «η πράξη κυριαρχεί 

στο νόημα». Ο Koffka παρομοιάζει το παιχνίδι ως έναν άλλο κόσμο του παιδιού. Για 

παράδειγμα ένα αντικείμενο διαθέτει άλλο όνομα στο πλαίσιο του παιχνιδιού και εντελώς 



 130 

άλλο έξω από αυτό. Στην φαντασία του παιδιού υπάρχει η πραγματικότητα του παιχνιδιού 

ενώ στον ενήλικο κόσμο κυριαρχεί η σοβαρή πραγματικότητα. Ο ρόλος της φαντασίας στο 

παιχνίδι υπάρχει και στην πραγματική ζωή.  

   Το παιχνίδι δεν αποτελεί την μοναδική μορφή δράσης του παιδιού στην προσχολική 

ηλικία, αλλά αναπτύσσει μια «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης». Παρατηρούμε λοιπόν ότι ενώ η 

υπακοή στους κανόνες δεν υφίσταται, στο παιχνίδι επιβάλλεται. Μέσα στο παιχνίδι τα παιδιά 

δρουν ελεύθερα και είναι αυτά που επιλέγουν το θέμα, την ώρα, τον τόπο και τον χρόνο. Η 

εξελικτική πορεία του παιχνιδιού ακολουθεί βήματα, κριτήρια και κανόνες που θεωρούνται 

αναγκαίοι. Το παιδί υπερβαίνει τη μέση ηλικία του με τη βοήθεια του παιχνιδιού που 

αποτελεί τεράστια αναπτυξιακή πηγή (Carvey, 1990). 

     Η δράση στον κόσμο της φαντασίας, η δημιουργία προθέσεων και σχεδίων της αληθινής 

ζωής καθώς και των κινήτρων εντός του παιχνιδιού θεωρούνται ως ένα υψηλό αναπτυξιακό 

επίπεδο στην προσχολική ηλικία. Η απασχόληση του παιδιού με ποικίλες δράσεις εξελίσσει 

ουσιαστικά το παιδί διότι το παιχνίδι είναι αυτό που συμβάλλει στην ανάπτυξη του παιδιού 

και διαδραματίζει βασικό ρόλο στη σωματική, γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική 

εξέλιξη του παιδιού όπως επίσης και στην γλωσσική του ανάπτυξη (Αντωνιάδης, 1994). 

    Η ίδια η έννοια της ανάπτυξης συνιστά την πρώτη φάση εξέλιξης. Η ανάπτυξη του ατόμου 

μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές όπως: Yπάρχουν τέσσερις αναπτυξιακοί τομείς: O 

ψυχοκινητικός τομέας, o γνωστικός τομέας, o ψυχοκοινωνικός τομέας, o συναισθηματικός 

τομέας και ο γλωσσικός τομέας. Όλοι αυτοί οι τομείς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

(Μαλαφάντης, 1990). Ο Κάππας (2005) τονίζει ότι κύριο κίνητρο του παιχνιδιού αποτελεί η 

ανάγκη εσωτερίκευσης του παιδιού με σκοπό να χαρεί, να ψυχαγωγηθεί και να διασκεδάσει. 

Τέλος. το παιδί μέσω του παιχνιδιού επιδιώκει να γνωρίσει την ζωή και συγχρόνως να την 

χαρεί μέσω αυτού. 

 

      α) Η Παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού. 

   Η Αυγητίδου (2001) τονίζει την αξία του παιχνιδιού από παιδαγωγική σκοπιά και αναφέρει 

ότι ποικίλοι παγκόσμιοι οργανισμοί που εξειδικεύονται στην εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών αναγνωρίζουν την συμβολή του παιχνιδιού και είναι σε θέση να υιοθετήσουν 

αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης που στηρίζονται στο παιχνίδι. Όπως επισημαίνει η 

Διεθνής Ένωση Εκπαίδευσης των μικρών παιδιών τα προγράμματα αυτά για να ξεχωρίσουν 

για την υψηλή τους ποιότητα χρειάζονται ένα περιβάλλον που να προσφέρει ασφάλεια και 

να διαθέτει πλούτο από ερεθίσματα μέσα στο οποίο το ίδιο το παιδί θα ενισχύσει την φυσική 
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και κοινωνικο-συναισθηματική του ανάπτυξη μέσα από το παιχνίδι που αποτελεί βασικό 

παράγοντα των κατάλληλων πρακτικής ανάπτυξης.  

    Οι Kamii, & Devries (1979) ισχυρίζονται ότι ο ίδιος ο Piaget ανέλυσε σε βάθος την 

συμβολή του παιχνιδιού στον τομέα τον κοινωνικό – συναισθηματικό. Επίσης, ανέφεραν ότι 

ασχολήθηκε με τις αρχές της διδασκαλίας που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο και 

υποστήριξε ότι η μία από τις αρχές αυτές είναι δημιούργημα του γνωστικού κομματιού που 

συμπεριλαμβάνεται στο παιχνίδι και τέλος ότι ο Piaget πίστευε με πάθος ότι μέσω του 

παιχνιδιού επιτυγχάνεται η διδασκαλία και μετέπειτα η εκπαίδευση του μικρού παιδιού. 

      Πολλές φορές όμως στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου συναντάμε γονείς οι οποίοι δεν 

εκτιμούν τόσο και δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν την αξία του παιχνιδιού καθώς το 

θεωρούν «χάσιμο πολύτιμου χρόνου» για αυτό το λόγο και οι εκπαιδευτικοί είναι 

αναγκασμένοι τις ώρες του παιχνιδιού που εμπεριέχονται στο σχολικό πρόγραμμα να 

προσπαθούν να τις δικαιολογήσουν. Οι εξειδικευμένοι όμως παιδαγωγοί που έχουν 

παρατηρητικότητα και γνωρίζουν καλά το παιχνίδι και τα παιδιά είναι σε θέση να διακρίνουν 

και να αναλύσουν τα θετικά σημεία του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, αντιλαμβανόμαστε 

ότι μέσω της ενασχόλησης με το παιχνίδι τα παιδιά εκφράζονται και επικοινωνούν, 

ενισχύουν την κοινωνική τους αλληλεπίδραση καθώς συνεργάζονται και παίζουν αρμονικά 

μεταξύ τους και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν την εικόνα του εαυτού τους, των άλλων 

καθώς και του γύρω κόσμου. Ό ίδιος ο παιδαγωγός κατέχει βασικό ρόλο στην πνευματική 

ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών διότι είναι εκείνος που τους δίνει ερεθίσματα με σκοπό 

να τα παρατηρήσουν προσεκτικά, να πειραματιστούν μαζί τους, να διευρύνουν την αντίληψή 

τους και τις γνώσεις τους, να εξασκηθούν σε προβλέψεις, να είναι εκείνοι που θα σχεδιάσουν 

και οργανώσουν το παιχνίδι τους, να αντιλαμβάνονται το παιχνίδι τους και να είναι σε θέση 

να ερμηνεύσουν τις συμπεριφορές τους μέσα σε αυτό, να επιχειρούν να διατυπώνουν 

υποθέσεις, να διεξάγουν ερωτήσεις, να αντιλαμβάνονται και να εκπληρώνουν τους στόχους 

του παιχνιδιού αλλά και γενικά και τέλος να εφευρίσκουν την λύση των προβλημάτων. 

Συγχρόνως, μέσα από το παιχνίδι αποκτούν επίγνωση του σώματός τους, των ορίων και των 

δυνατοτήτων τους, αναπτύσσουν τις δεξιότητες προσανατολισμού καθώς και ευελιξίας και 

προσαρμογής του σώματός τους στις κινητικές ανάγκες καθώς και στα πρόσωπα και 

αντικείμενα που τους περιτριγυρίζουν  

     Το παιχνίδι ως δραστηριότητα αποτελεί έναν ολιστικό μηχανισμό μάθησης διότι 

περιλαμβάνει ερεθίσματα κοινωνικά, γνωστικά και συναισθηματικά, προσφέρει το νόημα για 

την πρόσληψη νέων συνδέσεων μεταξύ γνώσεων, ικανοτήτων ιδεών και εμπειριών, 

συμβάλλει στην διευκόλυνση της μάθησης μέσω της έκθεσης των παιδιών σε καινούριες 
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εμπειρίες, ιδέες και δράσεις, κατευθύνει τα παιδιά στην δόμηση νοημάτων μέσα από τις 

εμπειρίες τους (Αυγητίδου, 2001).  

     Τέλος, ο Κάππας (2005) επισημαίνει ότι το παιχνίδι αποτελεί πηγή εκπαίδευσης και 

αστείρευτης χαράς, διαρκής αναζήτηση και προσπάθεια δυνάμεων και δυνατοτήτων που 

διαθέτει μέσα του το άτομο και που το περιβάλλον φυσικό και κοινωνικό του προσφέρουν. 

Το ίδιο το παιχνίδι μπορεί να κατανοηθεί ως μέσο αγωγής και εκπαίδευσης που προσφέρει 

στο παιδί ομαλή μελλοντική ένταξη στην κοινωνία.  

 

        Η συμβολή του παιχνιδιού στην σωματική ανάπτυξη του παιδιού. 

     Με τον όρο «λεπτή κινητικότητα» ορίζουμε την ικανότητα του παιδιού να κάνει χρήση 

των δαχτύλων του με σκοπό τον επιδέξιο χειρισμό ποικίλων αντικειμένων. Η εκπαίδευση σε 

αυτήν την δεξιότητα ενισχύει ουσιαστικά το παιδί στα πρώτα του βήματα στο σχολείο σε 

επίπεδο μάθησης (π.χ. στην γραφή) (Meckley, 2002).  

    Η ανάπτυξη και απόκτηση της «λεπτής κινητικότητας» αρχίζει σε μικρή ηλικία καθώς 

παρατηρούμε το βρέφος να βάζει τα χέρια στο στόμα, να περιεργάζεται την πιπίλα και την 

κουδουνίστρα και να την μετακινεί από το ένα χέρι στο άλλο. Όσο το παιδί αναπτύσσεται 

διευρύνονται και οι δράσεις του που σχετίζονται με την λεπτή κίνησή του καθώς και οι 

τομείς που εφαρμόζονται.   

     Ως «αδρή κινητικότητα» ορίζουμε την δυνατότητα του παιδιού στην εκτέλεση 

δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν την κινητοποίηση μυών ή μυϊκών ομάδων π.χ. στο 

περπάτημα, στο τρέξιμο κλπ. Η αδρή κίνηση σχετίζεται με τις κινήσεις του παιδιού από 

μηνών με σκοπό την στήριξη, την μετακίνηση και το κουβάλημα, δηλαδή στήριξη στα 

τέσσερα, μπουσούλημα, πλάγια βήματα, περπάτημα, τρέξιμο, μετακίνηση πραγμάτων, 

πέταγμα αντικειμένων, κλωτσιές και ανεβοκατέβασμα σκάλας. Η τυπική αδρή κίνηση είναι η 

βάση οργάνωσης και εκτέλεσης πιο εκλεπτυσμένων κινήσεων που θεωρούνται χρήσιμες για 

δράσεις καθημερινότητας του ατόμου π.χ. ντύσιμο, γράψιμο και σίτιση. Οι διαταραχές αδρής 

λειτουργίας των κινήσεων επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των παιδιών αυτών τόσο στο 

σχολείο όσο και στο σπίτι  (Meckley, 2002).  

    Οι Feeney, Christensen, & Moravcik (1996) αναφέρουν ότι παραδείγματα παιχνιδιών που 

εξειδικεύονται στην αδρή κίνηση είναι: οι μπάλες, τα στεφάνια, το τραμπολίνο, το τούνελ 

και οι μπάρες ισορροπίας. Μέσω των παιχνιδιών αυτών τα παιδιά αποκτούν ευλυγισία, 

εκτελούν ακριβής κινήσεις, ενισχύουν την δύναμή τους, τονώνουν την σωματική τους 

διάπλαση καθώς και αντιλαμβάνονται και κατανοούν καλύτερα την έννοια του χώρου. Οι 

δεξιότητες αδρής κινητικότητας αποκτιούνται σιγά σιγά περίπου 2 μηνών, όταν το βρέφος 
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είναι αυτόνομο, είναι σε θέση να στηρίζει το κεφάλι του και να στηρίζει το βάρος του στα 

χέρια του σηκώνοντας το κεφάλι του. 

    Το παιδί καταφέρνει σταδιακά να αναπτύξει τον αδρό του συντονισμό και 6 ετών η αδρή 

του κινητικότητα θεωρείται ώριμη και μπορεί να εκτελέσει πολύπλοκες κατευθυνόμενες 

κινήσεις που χρειάζονται διαδοχή και ακρίβεια π.χ. να σκαρφαλώνει,   να πετά και να πιάνει 

μια μπάλα, να στοχεύει και να βάζει καλάθι, να κλωτσά μπάλα, να κάνει κούνια κλπ.  

(Χατζηνεοφύτου, 2009). 

 

     Η ανάπτυξη της νοητικής και γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού μέσα από το παιχνίδι.  

    Σύμφωνα με τον Καρακατσάνη η γλώσσα αποτελεί ένα σύνθετο σύστημα συμβόλων που 

αντιπροσωπεύει γεγονότα, συναισθήματα, ιδέες και αντικείμενα. Ειδικότερα, για να 

μπορέσει το παιδί να κατακτήσει την μητρική του γλώσσα θα πρέπει να αντιληφθεί ότι γύρω 

μας υπάρχουν σταθερά αντικείμενα και πρόσωπα όπου αναφέρονται οι ίδιες οι λέξεις και να 

κατανοήσει κάποιες από τις αλληλεπιδραστικές και εξαρτώμενες σχέσεις μεταξύ των 

αντικειμένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναπαραστατικής δραστηριότητας που 

συμβαίνει γύρω μας είναι όταν το παιδί κάνει ότι ταΐζει ή ντύνει την κούκλα του. Στην αρχή 

η σκέψη αναπαράστασης θεωρείται απλή δηλαδή το παιδί αναπαριστά μόνο μία δράση. Όσο 

εξελίσσεται το παιδί αναπτύσσεται και η ικανότητα αναπαράστασής του. Η ικανότητα 

αναπαράστασης του ατόμου είναι δυνατόν να συμβολίζει μια σειρά δράσεων που σταδιακά 

αποκτούν σύνδεση με σύνθετα παιχνίδια συμβόλων. Στα παιχνίδια με χρήση συμβόλων 

γίνεται αναφορά στις δράσεις που αφορούν γνωστά πρόσωπα π.χ. μαμά – μπαμπά και 

υποδεικνύουν το επίπεδο αντίληψης της κοινωνικής πραγματικότητας στην οποία 

αναπτύσσεται το παιδί. Η ίδια η εκμάθηση της γλώσσας πραγματοποιείται μέσα από την 

διεξαγωγή της σκέψης αναπαράστασης. 

     Ο Τραυλός αναφέρει ότι η χρήση καινούριων μέσων στην έκφραση θεωρείται 

εντυπωσιακή ιδιαίτερα στο παιχνίδι των παιδιών που εκφράζονται λεκτικά. Ισχυρά μέσα 

παιχνιδιού θεωρούνται τα επίπεδα οργάνωσης της γλώσσας «φωνολογία, γραμματική, 

έννοια»  καθώς και φαινόμενα ομιλίας και λόγου π.χ. ήχοι έκφρασης, η διαφορά στον χρόνο 

και την ένταση, ο τρόπος κατανομής της ομιλίας εντός των συμμετεχόντων και της 

συζήτησης καθώς και οι στόχοι της ομιλίας (δηλαδή ο σκοπός της ομιλίας). Το πρωτόγνωρο 

στάδιο όπου πραγματοποιείται το παιχνίδι με την γλώσσα είναι αυτό που χαρακτηρίζει την 

άρθρωση και το φώνημα με άλλα λόγια η αληθινή διαδικασία παραγωγής των ήχων. Στην 

φάση που το παιδί μιλάει υπερβολικά πολύ και αποτελεί σημείο κορύφωσης μεταξύ 6-10 
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μηνών το παιδί προφέρει διαφορετικούς ήχους και μπορούμε να διακρίνουμε περιπτώσεις 

προφορικού λεκτικού παιχνιδιού. 

    Το πρώιμο γλωσσικό παιχνίδι προέρχεται από τα σχήματα της προσωδίας και των 

συλλαβών π.χ. τονισμός και μέτρο. Η προξένηση θορύβων διασκεδάζει το παιδί και 

χρησιμοποιείται με σκοπό την δημιουργία παιχνιδιού. Ελέγχοντας τον ρυθμό οι ήχοι 

φώνησης είναι αποτέλεσμα του ρυθμικού συμπληρώματος του παιχνιδιού με κίνηση, π.χ. το 

πλατάγισμα ή το βουητό της γλώσσας που συνδέουν ή ακολουθούν το στρίψιμο ή το 

βρόντηγμα αντικειμένου (Μαλαφάντης, 1990).  

     Το ατομικό/ μοναχικό τραγούδι αποτελεί μορφή παιχνιδιού του παιδιού. Το παιδί κάνει 

χρήση των ήχων ως παιχνίδι, οι ήχοι παραγωγής του παιδιού εμπεριέχουν ακριβή 

γλωσσολογικά στοιχεία καθώς επίσης και τα είδη τονισμού είναι μέρος του συστήματος 

φωνολογίας του λόγου και χρησιμοποιείται με σκοπό την επικοινωνία. Το ατομικό παιχνίδι 

θεωρείται μεταβατικό μεταξύ των παιχνιδιών με χρήση θορύβων ή ήχων καθώς και του 

παιχνιδιού με γλωσσολογικά στοιχεία. Μέσω του γλωσσικού παιχνιδιού τα παιδιά είναι 

δυνατόν να εμφανίσουν όταν παίζουν ατομικά ένα εξερευνητικό είδος και συγχρόνως ένα 

είδος εκπαίδευσης και εξάσκησης της γλώσσας  τους. Οι ατομικοί μονόλογοι καθώς και οι 

διερευνήσεις σηματοδοτούν την αρχή αντίληψης των δομικών γλωσσικών χαρακτηριστικών 

και σταδιακά την ικανότητά του στην ευχερή παραγωγή του τυπικού λόγου. 

    Κατά την διάρκεια ανάπτυξης του παιδιού και ειδικότερα μεταξύ 2-6 ετών το παιδί 

ανεξαρτητοποιείται και διευρύνει τις εμπειρίες του και τις ικανότητες γλωσσικής έκφρασης, 

το ίδιο το παιχνίδι αποτελεί την πιο ουσιαστική του έκφραση και προεργασία για την 

εργασία και την ζωή και συγχρόνως μέσο ανάπτυξης και εξέλιξης της γλώσσας και της 

επικοινωνίας. 

     Η ομαλή πνευματική εξέλιξη προϋποθέτει κινητική και αισθητηριακή αρτιότητα των 

μυών και ψυχοσωματική ανάπτυξη. Το παιχνίδι, ο αθλητισμός, η άσκηση και η κίνηση δεν 

νοούνται ως απασχολήσεις χαρούμενων στιγμών και σωματικής υγείας, αλλά ως δράσεις που 

ενισχύουν την ανάπτυξη του πνεύματος (Κάππας, 2005).  

    Πολλές από τις δράσεις που αντιλαμβανόμαστε ως παιχνίδι είναι η ίδια η εφαρμογή 

σχημάτων γνώσης, μεθόδων έρευνας καθώς και τρόπων πάνω στα αντικείμενα που το παιδί 

κατέχει. Δρώντας το παιδί πάνω στα πράγματα αποκτά και διευρύνει τις υπάρχουσες γνώσεις 

του μέσα από τον τρόπο που ανταποκρίνονται στις ενέργειές του. Παράλληλα με το φυσικό 

εμφανίζεται και μια άλλη ασυνείδητη δράση που αποτελεί ουσιαστικό υπόβαθρο 

συγκρότησης και οργάνωσης του τομέα της γνώσης που σχετίζεται με τις έννοιες τις 

λογικομαθηματικές. Το λογικομαθηματικό πείραμα του Piaget συνιστά η άντληση γνώσεων 
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από συνδυασμούς χαρακτηριστικών που η ενέργεια του παιδιού επιβάλλει στα αντικείμενα 

και δεν σχετίζονται με τις φυσικές τους ιδιότητες. Παραδείγματα αποτελούν οι κατατάξεις, 

οι διαχωρισμοί, οι ταξινομήσεις και οι ομαδοποιήσεις που συχνά παρουσιάζονται στο 

παιχνίδι του παιδιού και συγκροτούν τις μαθηματικές γνώσεις. Το παιδί δρώντας και 

αλλάζοντας την πραγματικότητα και γνωρίζοντας σε βάθος τον κόσμο γύρω του καθώς και 

μέσα από το παιχνίδι και τον αυθόρμητο και δημιουργικό τρόπο της ανακάλυψης οδηγείται 

σε μια ποιοτική δόμηση των μαθηματικών εννοιών χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση. Οι 

συγκρότηση μαθηματικών εννοιών διεξάγεται στη διάρκεια του παιχνιδιού π.χ. 

τοποθετώντας τα φορτηγά με τις κούρσες και τα ονομάζει όλα μαζί αυτοκίνητα, όταν 

διακρίνει τα χαλασμένα από τα καλά στρατιωτάκια κλπ. Η ενεργή συμμετοχή του παιδιού 

προϋποθέτει  ότι το παιχνίδι είναι αυθεντικό και προκύπτει από τα ίδια τα ενδιαφέροντα του 

παιδιού. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί ανακαλύπτει τις αρχές ουσιαστικών εννοιών των 

μαθηματικών και γνωρίζει τρόπους χειρισμού των αριθμών πριν τις αντιληφθεί με τη σκέψη, 

η έννοια που κατακτά μετά συνιστά μια συνειδητοποίηση σχημάτων που του είναι γνωστά.       

    Σύμφωνα με τον Κάππα (2005)  η στέρηση του παιδιού από το αυθόρμητο και 

δημιουργικό παιχνίδι, του στερεί την δυνατότητα της ανακάλυψης των βασικών αρχών των 

εννοιών των μαθηματικών και αυτό συνεπάγεται ότι στο σχολείο το παιδί αναγκάζεται να τις 

αποδεχτεί ως προϊόντα της σκέψης των ενηλίκων και δυσκολεύεται να τις κατανοήσει. 

Βασικό ρόλο διαδραματίζει η ικανότητα αναπαράστασης ενός αντικειμένου με ένα άλλο 

δηλαδή το παιχνίδι συμβόλων. Το παιχνίδι αυτό παρουσιάζεται στην ηλικία των 2 ετών και 

ανθίζει στην ηλικία των 4-6 ετών και με αυτόν τρόπο διευκολύνει το παιδί στις 

εξειδικευμένες ανάγκες λειτουργίας του πνεύματός του π.χ. στη ταξινόμηση, στη συνοχή, 

στην αιτιολόγηση καθώς και στη συσχέτιση εμπειριών.  

    Τα παιχνίδια σε ομάδες συμβάλλουν στην πνευματική εξέλιξη του παιδιού, διότι 

κοινωνικοποιούν τα παιδιά, ενισχύουν την ανάπτυξη της ηθικής τους και βοηθούν να 

γνωρίσουν σε βάθος τον ίδιο τους τον εαυτό. Επιπλέον, το παιχνίδι είναι μέσο ψυχαγωγίας 

και ξεκούρασης από ότι η πλήρη ανάπαυσή του, είναι ταξίδι διαφυγής από όσα το 

καταπιέζουν, το φοβίζουν και το κουράζουν πνευματικά και σωματικά δηλαδή συντελεί στη 

πραγματοποίηση ψυχικής και πνευματικής συνθήκης που ευνοεί τις νοητικές του ικανότητες 

καθώς και το βαθμό δεκτικότητας σε περιπτώσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Κάππας, 

2005). 

    Τέλος, το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει στήριγμα της παιδικής ψυχής που έχουν 

αδυναμίες σε πτυχές της προσωπικότητάς τους ή αποτυγχάνουν κατά την διάρκεια των 

προσπαθειών τους. Η προβολή καθώς και η επιτυχία μέσα από το παιχνίδι ισορροπούν την 
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εικόνα την κοινωνική και ειδικότερα τη εικόνα που το παιδί έχει για τον ίδιο του τον εαυτό 

καθώς και τα συναισθήματα που βιώνει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν βελτιώνεται η αυτό-

εικόνα του, τονώνεται η αυτοπεποίθησή του και κατακτιούνται οι στόχοι του που οδηγούν σε 

μια ολοκληρωτική εικόνα του κόσμου και σε βάθος προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον 

του.  

 

       Η  συμβολή του παιχνιδιού στην ανάπτυξη των συναισθημάτων. 

   Ως συναισθήματα ορίζουμε τις «υποκειμενικές καταστάσεις που ακολουθούνται από 

σύνθετες αλλαγές στο σώμα π.χ. μεταβολή χτύπων καρδιάς και εκφράσεων του προσώπου». 

Το μικρό παιδί είναι σε θέση να αντιληφθεί και να κατανοήσει πιο εύκολα τα συναισθήματα 

και τις προθέσεις των άλλων και του είναι εύκολο να προσαρμόσει τα δικά του αισθήματα. 

To παιδί σταδιακά αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και κατανοεί τις ικανότητες και τις 

αδυναμίες του. To παιδί μέσα από την δημιουργία κοινωνικών σχέσεων καταφέρνει να ζει 

μια ζωή γεμάτη χαρά, εξασκείται στην προσαρμογή εντός της κοινότητας στην οποία ζει, 

κάνει σχέσεις με τους άλλους, σέβεται τα δικαιώματα του και εκφράζει τις απόψεις του. 

Μέσα από το παιχνίδι το παιδί μειώνει την τάση εγωκεντρισμού του και την κατανόηση του 

ρόλου του καθώς επίσης και την χρησιμότητα των κοινωνικών κανόνων. Το παιδί υποδύεται 

και παίζει ρόλους κοινωνικούς αν και αυτό απαιτεί να γνωρίζει σε βάθος τον ρόλο καθώς και 

τις σχέσεις με τους ρόλους των άλλων. Το παιδί πειραματίζεται με είδη συμπεριφοράς χωρίς 

να κινδυνεύει  (Ιέρ, 2009). 

        

      Η  συμβολή του παιχνιδιού στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας του παιδιού. 

   Σύμφωνα με τον Χατζηνεοφύτου (2009) ο όρος «κοινωνικοποίηση» ορίζεται ως η 

διαδικασία στην οποία οι άνθρωποι γίνονται σταδιακά μέλη του συνόλου της κοινωνίας και 

αποκτούν αξίες, ήθη, πιστεύω και κανόνες συμπεριφοράς της κοινωνίας όπου ανήκουν. Ο 

τομέας της ψυχοκοινωνικότητας εστιάζει την προσοχή του σε τυχόν αλλαγές συναισθημάτων 

και τρόπων σύμφωνα με τους οποίους το παιδί δημιουργεί σχέσεις με άλλους ανθρώπους 

καθώς και στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.   

   Ο Κάππας (2005) τονίζει ότι σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού διαδραματίζει η 

μορφή της αλληλεπίδρασης με τα οικεία του πρόσωπα. Δηλαδή ουσιαστικό ρόλο έχει όχι 

μόνο η φυσική παρουσία του γονιού καθώς και ο τρόπος που συμπεριφέρεται στις 

προσπάθειες για διερεύνηση εντός του περιβάλλοντος, οι ευκαιρίες που του δίνονται με 

σκοπό να καταφέρει κάτι καθώς και το συναίσθημα ικανοποίησης που βιώνει στις 

δυνατότητές του. 
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    Σε αυτό το στάδιο της κοινωνικοποίησης συμμετέχουν ποικίλα άτομα π.χ. γονείς. φίλοι, 

αδέλφια καθώς και θεσμοί όπως σχολείο, εκκλησία που έχουν κατευθυντικό ρόλο σε αυτή 

την διαδικασία μέσα από την διδασκαλία και την εκπαίδευση, την απόρριψη ή την αποδοχή 

και μέσα από διευρυμένες επιδράσεις πολιτισμικών και κοινωνικών αξιών κανόνων και 

προτύπων  (Χατζηνεοφύτου, 2009).  

   Η Αυγητίδου (2001) θεωρεί ότι τα παιχνίδια αποτελούν στοιχεία διαμόρφωσης της ηθικής 

του ατόμου όσο και των εθίμων της κοινωνίας με σκοπό τη σωστή ανάπτυξη της φαντασίας 

και του ήθους των παιδιών. Για το σκοπό αυτό τα ίδια τα παιχνίδια θα πρέπει να:  

    - Nα αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας - εκπαίδευσης καθώς και μέσο ψυχαγωγίας. 

   -  Να ενισχύουν την έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων και ιδεών με δημιουργικό τρόπο. 

  -  Να μην εμπεριέχουν λάθος μηνύματα. 

  -  Να επιδιώκουν καλές σχέσεις με τους άλλους. 

  - Να προωθούν τις θετικές αξίες και όχι να τις επικρίνουν. 

     2 ετών: το παιδί αναπτύσσει μια εικόνα για τον κύκλο που το περιβάλλει και που μέσα σε 

αυτόν συμπεριλαμβάνονται οι φίλοι και οι γνωστοί του. Πιστεύει λοιπόν ότι το ίδιο 

βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου και όλοι οι άλλοι σκέφτονται και αντιδρούν σαν εκείνο. Η 

φάση αυτή θα μπορούσε να νοηθεί ως εγωκεντρική διότι στην φάση αυτή η γνώμη του για 

τον κόσμο το κάνει να δυσκολεύεται στην συνύπαρξη με άλλα παιδιά. Παρόλο που το παιδί 

συμμετέχει στο παιχνίδι με άλλα παιδιά και υφίσταται ανταγωνισμός μεταξύ τους για τα 

παιχνίδια, το ίδιο αρνείται να συμμετέχει στο παιχνίδι από μόνο του σε ομαδικό πλαίσιο. Το 

παιδί δεν μπορεί και δεν θέλει να μοιραστεί τα παιχνίδια του με άλλα παιδιά διότι τα θεωρεί 

κτήμα του. Ό ανταγωνισμός για τα παιχνίδια με σκοπό την προσέλκυση της προσοχής οδηγεί 

σε βίαια χτυπήματα και σε διαρκή κλάματα και έτσι το παιδί γίνεται διεκδικητικό με αυτά 

που είναι δικά του (Αυγητίδου, 2001).  

    Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέσα από τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.  

Μαθαίνουν ότι όλοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο όπως και εκείνο. Παρόλο που το παιδί 

ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τον εαυτό του, στα πλαίσια του παιχνιδιού χρησιμοποιεί ως 

μέσο την μίμηση για να δείξει τους τρόπους και τις συμπεριφορές των άλλων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί όταν το ίδιο το παιδί ενώ παίζει βάζει την κούκλα για 

ύπνο και συγχρόνως παρατηρούμε ότι χρησιμοποιεί και μιμείται τα λόγια καθώς και τον 

τόνο της φωνής των οικείων προσώπων του. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί εξασκείται στην 

ενσυναίσθηση και κοινωνικοποιείται διότι το παιχνίδι αποτελεί έναν ουσιαστικό παράγοντα 

εξέλιξης και συνάμα ανάπτυξης του παιδιού. Μέσω της μίμησης όσων παρατηρεί το παιδί 

στο καθημερινό του περιβάλλον κατακτά γνώσεις καθώς και ικανότητες που 
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ανταποκρίνονται σε αυτό. Καθώς το παιδί εισέρχεται σε ένα σύνθετο περιβάλλον, 

παρατηρείται ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού πειραματίζεται με ενέργειες, στάσεις και 

ρόλους τους οποίους μετέπειτα θα ακολουθήσει. Η ενίσχυση των σχέσεων κοινωνικοποίησης 

πραγματοποιείται  μέσω της αντιγραφής και της ίδιας της μίμησης συμπεριφορών και 

ειδικότερα μέσω της υιοθέτησής τους (Κάππας, 2005). 

    Άλλος σημαντικός παράγοντας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 

κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού είναι η εμπειρία. Στο τέλος της βρεφικής ηλικίας το παιδί 

μέσα από το οργανωμένο ομαδικό παιχνίδι έρχεται σε επαφή και επικοινωνεί με άλλα παιδιά 

και με αυτόν τον τρόπο εκφράζει το ενδιαφέρον του για να συμμετέχει στο παιχνίδι των 

συνομηλίκων του. 1 χρονών: το παιδί όσο πιο πολύ χρόνο περνά μαζί με άλλα παιδιά 

κοινωνικοποιείται διότι μέσα από την εμπειρία κατακτά την μάθηση. Το παιχνίδι εξασκείται 

στον τρόπο παιχνιδιού, στην ικανότητα να μοιράζεται τα πράγματά του καθώς και στην 

πρόβλεψη των αντιδράσεων των άλλων ατόμων (Αυγητίδου, 2001). 3 ετών:  η φάση του 

εγωκεντρισμού εγκαταλείπετε σταδιακά. Το παιδί ξεκινάει το παιχνίδι μαζί με άλλα παιδιά 

και συνεργάζεται αρμονικά και δεν κάθεται απλά δίπλα τους. Υπάρχει μια συνεχής αύξηση 

του ενδιαφέροντος του παιδιού για τα άλλα συνομήλικα παιδιά και το παιδί πλέον κατακτά 

νέες γλωσσικές, νοητικές και κοινωνικές δεξιότητες, καταφέρνει να συγκεντρώσει την 

προσοχή του στο παιχνίδι με άλλα παιδιά και για περισσότερο χρόνο (Χατζηνεοφύτου, 

2009). Το ίδιο το παιδί πλέον είναι σε θέση να αντιληφθεί και να κατανοήσει ότι όλοι γύρω 

του δεν έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης και ότι τα παιδιά στο παιχνίδι διαθέτουν ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Στα πλαίσια του παιχνιδιού το παιδί δημιουργεί φιλίες και 

ανακαλύπτει ως άτομο ότι έχει γνωρίσματα που προσελκύουν τους άλλους και έτσι 

τονώνεται η αυτοεκτίμησή του (Αυγητίδου, 2001). 

    4 ετών: το παιδί δρα με πιο ενεργό τρόπο και αποκτά φίλους. Οι φίλοι του δεν αποτελούν 

αποκλειστικά συντρόφους στο παιχνίδι αλλά επιδρούν ενεργά στον τρόπο συμπεριφοράς και 

σκέψης του παιδιού. Το άτομο κάνει χρήση του παιχνιδιού με σκοπό να ανακαλύψει 

διεξόδους στις επαφές του με τους άλλους. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί εξασκείται να 

φροντίζει για το ατομικό του όφελος χωρίς να βλάπτει τους άλλους. Το παιδί προχωράει 

στην αναγνώριση επιπρόσθετων αξιών εκτός από αυτές των γονιών. Παρατηρείτε αλλαγή 

της συμπεριφοράς του απέναντι στους γονείς του. Ίσως συμπεριφερθεί άθελα του με αγένεια 

αλλά αυτό ίσως είναι θετικό διότι πειραματίζεται δοκιμάζοντας τα στενά όρια της 

ανεξαρτησίας του  (Κάππας, 2005).   
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       Η συμβολή του παιχνιδιού στην ανάπτυξη της ηθικής υπόστασης του παιδιού. 

    Σύμφωνα με τον Καρακατσάνη η ανάπτυξη της ηθικής σχετίζεται με τις συνήθειες, τις 

αξίες και τις συμβάσεις που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σχέση του άτομου με την 

κοινωνία καθώς επίσης στις μεταβολές της αίσθησης της δικαιοσύνης, του τι θεωρείται 

σωστό και λάθος, καθώς και στις αλλαγές σε θέματα ηθικής που έχουν σχέση με τη 

συμπεριφορά. Τα ίδια τα παιδιά καλλιεργούν την ικανότητα να κρίνουν με ηθικό τρόπο στα 

πλαίσια της κοινωνίας.  

    Οι Wood, & Attfield ισχυρίζονται ότι κατά την διάρκεια ανάπτυξης των παιδιών τα ίδια 

εκπαιδεύονται ώστε να διακρίνουν τι είναι καλό και κακό, και ειδικότερα την καλοσύνη από 

τη σκληρότητα και την ιδιοτέλεια από τη γενναιοδωρία. Όσο περνούν τα χρόνια η ώριμη 

κρίση ηθικής αφορά τη λήψη αποφάσεων για το αν μια πράξη θεωρείται σωστή ή λάθος. Οι 

ψυχολόγοι της γνώσης και της ανάπτυξης πιστεύουν ότι η ανάπτυξη της ηθικής προχωράει 

σταδιακά σε στάδια. Π.χ. στα πρώτα στάδια της νηπιακής και της παιδικής ηλικίας, 

παρατηρούμε ότι: τα στάδια της ηθικής ανάπτυξης ακολουθούν τους σταθερούς κανόνες 

δηλαδή αντιπροσωπεύονται από γενετικές εγγραφές και συνυπάρχουν με τις δυνατότητες 

γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών. Όμως, η πνευματική ανάπτυξη δε νοείται ως ηθική 

ανάπτυξη. Συγχρόνως ως γνώση μπορεί να νοηθούν οι αξίες της σχέσης των ατόμων μεταξύ 

τους και με το περιβάλλον τους διότι μπορούν να προσαρμοστούν εντός της κοινωνίας. Οι 

γνώσεις και οι αξίες εμπλέκονται μεταξύ τους και κρίνονται από τις πράξεις. Τέλος οι αξίες 

στηρίζονται στην ίδια την γνώση. 

     Το αίσθημα ηθικής που βιώνουν τα παιδιά προέρχεται από την στενή αλληλεπίδραση των 

δομών της γνώσης και της εμπειρίας τους που συνεχώς μεγαλώνει. Για την γνωστική 

ανάπτυξη αναπτύχθηκαν τέσσερα στάδια και είναι δυνατόν να συγκριθούν με την εξελικτική 

πορεία του ανθρώπινου είδους. Το πρώτο στάδιο γνωστικής ανάπτυξης είναι το 

αισθησιοκινητικό που διαρκεί από 0-2 χρονών. Εδώ παρατηρείται ότι η ανάπτυξη του 

γνωστικού τομέα στα παιδιά ελαττώνεται σε αντανακλαστικά της κίνησης που ταιριάζουν σε 

συμπεριφορές ανώτερων θηλαστικών που τα κυκλώματα των νευρώνων τους κάνουν την 

εμφάνισή τους και μέσα από την εξελικτική ιστορία των ανθρώπων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η συμπεριφορά του ατόμου στην αρχή των δέκα πρώτων μηνών της 

ζωής του η οποία ταυτίζεται με αυτήν του πίθηκου. Με το πέρασμα του διαστήματος αυτού 

τα συστήματα των ανθρώπινων νευρώνων εξελίσσονται και το νεογνό του ανθρώπου  

αναπτύσσεται γρήγορα σε σχέση με του πίθηκου. Το επόμενο στάδιο ορίζεται ως στάδιο της  

προενεργητικής σκέψης και διαρκεί από 2-7 ετών διότι εδώ τα νήπια ξεκινάνε να κάνουν 

χρήση συμβόλων π.χ. τη γλώσσα και επίσης είναι σε θέση κατατάσσουν πράγματα σε 
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κατηγορίες. Η γνωστική ανάπτυξη τοποθετείται μεταξύ αυτιστικού ασυνείδητου της 

βρεφικής ηλικίας και του ενηλίκου που έχει κοινωνικοποιηθεί. Τα παιδιά σε αυτήν την 

ηλικία εξαιτίας της εγωκεντρικής και της ανιμιστικής τους σκέψης δεν είναι σε θέση να 

αντιληφθούν και να κατανοήσουν την γνώμη των άλλων και αν χτυπήσουν πιστεύουν ότι το 

ίδιο το αντικείμενο είναι υπεύθυνο και το έκανε σκόπιμα.   

    Μέσα από έρευνες επαληθεύτηκε ότι η γνωστική ανάπτυξη όπως και η ηθική αποτελείται 

από στάδια. Οι παράγοντες που καθορίζουν την μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο είναι: 

οι αλληλεπιδράσεις σε μία ομάδα μεταξύ συνομηλίκων καθώς και η παράλληλη γνωστική 

τους ανάπτυξη. Η σύνδεση μεταξύ των σταδίων οφείλεται στις γενετικές εγγραφές που τα 

περιγράφουν. Ό ίδιος ο Freud υποστήριζε την σύνδεση των σταδίων αυτών με την παρουσία 

της λίμπιντου και τις υποθετικές καθηλώσεις της. Η ανάπτυξη της ηθικής εμφανίζει πιο 

πολλές μεταβλητές και μεγάλη ευλυγισία διότι αφορά την σχέση μεταξύ της κοινωνίας και 

των ατόμων και συνάμα ο ρόλος της μάθησης και της επίδρασης του περιβάλλοντος είναι 

μεγαλύτερος από της γνωστικής ανάπτυξης με την οποία συνδέονται χωρίς να σχετίζονται. Η 

ανάπτυξη βήμα βήμα αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένα περιορισμένο πλαίσιο χρόνου για όλα. 

Όσο πιο αργά εξελίσσονται κάποια δραστικά πρότυπα, τόσο μεγαλύτερη ευελιξία 

παρουσιάζουν και πιο πολλές επιλογές πρακτικά διαθέτουν.  

    Σύμφωνα με τον Kohlberg η ανάπτυξη της ηθικής νοείται ως γνωστική λειτουργία που 

ουσιαστικό συστατικό της αποτελεί ο διαλογισμός της ηθικής. Οι έρευνες σε παιδιά και 

εφήβους οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι είναι πιθανόν να υπάρχουν τρία επίπεδα που 

αφορούν την ηθική ανάπτυξη και το κάθε ένα διακρίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο επίπεδο 

είναι της «προσυμβατικής ηθικής» στο οποίο τα ίδια τα παιδιά επικεντρώνουν την προσοχή 

τους στην υπακοή και στην τιμωρία και στοχεύουν στην επιβράβευση για αυτό και δεν 

επιδιώκουν να κάνουν κακό σε άλλους. Το δεύτερο επίπεδο αφορά την «συμβατική ηθική», 

σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά δρουν ως ενεργά μέλη της κοινωνίας, με σκοπό να αρέσουν και 

να ικανοποιούν τα μέλη της ομάδας όπου εντάσσονται. Το τρίτο επίπεδο θεωρείται η 

«μετασυμβατική ηθική» (Πετρίδης, 2011).   
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Η εξελικτική πορεία του παιχνιδιού σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

   

Ηλικία. Χαρακτηριστικά Παιχνιδιού. 

1 μηνών Εμφάνιση ενδιαφέροντος για παιχνίδια που 

παράγουν ήχο και για κρεμαστά παιχνίδια. 

2 μηνών Παιχνίδι με δάχτυλα των χεριών και των 

ποδιών του. 

3 μηνών Αρέσκεται σε εικόνες που παρουσιάζουν 

αντιθέσεις στα χρώματα. 

4 μηνών Ενασχόληση με παιχνίδια με έντονα χρώματα 

και που παράγουν μουσική. 

6 μηνών Χαίρεται με τα παιχνίδια του αλλά τα ξεχνά 

όταν τα χάνει. 

Ασχολείται με παιχνίδια που κάνουν έντονο 

θόρυβο και παίζει μαζί τους με ποικίλους 

τρόπους. 

7 μηνών Αναζητά αντικείμενα που του έπεσαν. 

Γεμίζει και αδειάζει δοχεία. Καταφέρνει να 

συντονίσει τη χρήση δύο παιχνιδιών. 

9 μηνών Ασχολείται με τα παιχνίδια του και 

συνδυάζει κίνηση, όραση και αφή 

(αισθησιοκινητικό παιχνίδι). 

Πετά τα αντικείμενα στο πάτωμα. 

10 μηνών Αναζητά χαμένα/κρυμμένα παιχνίδια. 

Ξεκινά τις μιμήσεις παιχνιδιών και κινήσεων. 

11 μηνών Παίζει σε κοντινή απόσταση με άλλο παιδί 

αλλά ουσιαστικά όχι μαζί του. 

Επιχειρεί να παράγει ήχο με τα παιχνίδια του. 

12 μηνών Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παιχνίδια με 

κίνηση. 

14 μηνών Αρχίζει να ασχολείται με πάζλ και 

τουβλάκια. 

18 μηνών Ενδιαφέρον για κατασκευές και σκάψιμο. 

20 μηνών Ασχολία με αυτοκινητάκια και κούκλες. 

2 ετών Προτιμάει παιχνίδια ρόλων, βιβλία με 

πολύχρωμες εικόνες, συντροφικό παιχνίδι και 
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παράλληλο. 

3 ετών Αρχίζει να μουτζουρώνει, να κατασκευάζει 

και να συναρμολογεί, να ακυρώνει και να 

καταστρέφει τα δημιουργήματά του, να 

χορεύει, προτιμάει το συμβολικό και το 

μιμητικό παιχνίδι, συνήθως μιμείται τη 

χρήση αντικειμένων και τη συμπεριφορά των 

ενηλίκων. 

4 ετών Δείχνει ενδιαφέρον για το κουκλοθέατρο, 

απολαμβάνει να ακούει ευχάριστα 

παραμύθια, εξασκείται στη ζωγραφική με τα 

δάχτυλα, παίζει με το νερό, τη λάσπη και την 

άμμο, δημιουργεί κατασκευές 

χρησιμοποιώντας κόλλα και χαρτί, 

ασχολείται με εκπαιδευτικά παιχνίδια όπως: 

lotto και memory, κάνει ποδήλατο, ξεκινάει 

να παίζει, να συνεργάζεται και να διαφωνεί 

με άλλα παιδιά. 

5 ετών Ακούει μουσική και χορεύει, κάνει 

γυμναστική και κατανοεί ότι τα παιχνίδια 

έχουν κανόνες και τους υπακούει. 

6 ετών Συλλέγει αντικείμενα και στα ομαδικά 

παιχνίδια ανταγωνίζεται άλλα παιδιά. 

 

https://www.leksima.gr. 

 

         3.5. Ο ρόλος του παιχνιδιού στην Εκπαίδευση. 

    To παιχνίδι είναι αναγκαίο να είναι κατοχυρωμένο με σκοπό να γίνει νόμιμος ο χρόνος και 

ο χώρος εντός των πλαισίων της εκπαίδευσης. Συγχρόνως το παιχνίδι θα έπρεπε να αποτελεί 

ένα είδος δομημένης και συνεργατικής δράσης στις τάξεις των νηπιαγωγείων αλλά και των 

δημοτικών σχολείων. Είναι λάθος λοιπόν το παιχνίδι να λαμβάνεται υπόψη από παιδαγωγούς 

ως προϊόν ατομικής συμμετοχής ή δράσης. 

    Στο ελληνικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου το παιχνίδι κατέχει μια εξέχουσα θέση.  

Το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου πέρα από τη δυνατότητα που 

προσφέρει για ανάπτυξη παιχνιδιών και συντροφιάς στη διάρκεια του διαλείμματος και 

https://www.leksima.gr/
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πιθανόν και στην ώρα της γυμναστικής και των μαθημάτων καλλιτεχνίας δεν παρέχει άλλη 

θέση για το παιχνίδι. Η διαδικασία της μάθησης δεν είναι ανάγκη να περιορίζεται σε 

καταστάσεις διδαχής, αλλά να θεωρείται ως συνεχής κοινωνικόπολιτισμική διαδικασία όπου 

οι μαθητές και οι παιδαγωγοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως φορείς κοινωνικοποίησης.   

    Στην ανάπτυξη του παιχνιδιού στα παιδιά σημαντικό ρόλο κατέχουν οι δράσεις των 

εκπαιδευτικών. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει υπόψη του τι ενδιαφέρει το παιδί 

στο παιχνίδι και να είναι ικανός να τα αξιολογεί μέσω της παρατήρησης κατά την διάρκεια 

του παιχνιδιού. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξετάζουν την αιτία που το παιδί 

προτιμάει ένα συγκεκριμένο είδος παιχνιδιού καθώς και το τι το ενθαρρύνει να παίζει με 

αυτό. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ίσως εφεύρει και άλλα είδη παιχνιδιού που προσελκύουν το 

ενδιαφέρον τους ή είναι διεγερτικά για αυτά.  

    Σύμφωνα με την Κοντοπούλου (2003) η συμβολή των εκπαιδευτικών στην ενίσχυση του 

παιχνιδιού συνεπάγεται:  

     - Την παρατήρηση των παιδιών κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. 

  Το παιχνίδι με παιδιά θεωρείται πολύ αποκαλυπτικό. Δηλαδή από τον τρόπο παιξίματος, τα 

υλικά και το θέμα που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν, τον τρόπο ένταξης τους σε μια δράση 

ή στην ίδια την ομάδα, ο παιδαγωγός μπορεί να δει ενδείξεις που αφορούν τον βαθμό 

ωριμότητας του παιδιού, το πόσο ευέλικτο είναι καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. 

Επιπρόσθετα, μπορεί να σέβεται και να αναγνωρίζει τις ατομικές διαφορές καθώς και να τις 

διακρίνει από τα σημάδια των προβληματικών καταστάσεων. 

    - Την ενίσχυση του παιχνιδιού. 

    Ο ίδιος ο παιδαγωγός είναι ανάγκη να προσφέρει στα παιδιά μια ποικιλία ευκαιριών για 

παιχνίδι εάν ο στόχος του είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη, η ενίσχυση της δημιουργικότητας, 

της φαντασίας και της πρωτοβουλίας των παιδιών και όχι η στείρα απομνημόνευση και 

γνώση. Η μάθηση μέσα από το σχολείο ίσως είναι πιο αποτελεσματική με την μορφή 

παιχνιδιού και δεν είναι ασύμβατη με το παιχνίδι. Ο εκπαιδευτικός δηλαδή θα πρέπει να 

διαθέτει ευλυγισία και να είναι σε θέση να ανέχεται αλλά και να ενθαρρύνει την αναζήτηση 

με εναλλακτικούς τρόπους ευχαρίστησης εντός πλαισίων δημιουργικής δράσης. 

    Σύμφωνα με τον Smith (2001) το περιβάλλον του παιχνιδιού ίσως συνυπάρχει με κάποια 

ιδιαίτερη προτίμηση του παιδιού στο παιχνίδι. Ο παιδαγωγός είναι αυτός που χρειάζεται να 

συγκεκριμενοποιήσει τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που κάνουν το παιδί να παίζει 

με ένα και μόνο παιχνίδι. Σημαντικό είναι ο παιδαγωγός να έχει στο νου του τις ανάγκες 

καθώς και τις δυνατότητες του παιδιού και με αυτόν τον τρόπο να επιχειρεί να διευρύνει  το 

εύρος των συμπεριφορών του παιδιού απέναντι στο παιχνίδι, θα πρέπει να είναι σε 
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ετοιμότητα έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και να κατανοήσει τα σημάδια που 

παρουσιάζει το παιδί στο παιχνίδι. 

    O παιδαγωγός είναι εκείνος που παρακινεί, ενθαρρύνει ή προκαλεί τα παιδιά στο παιχνίδι 

με πιο ώριμους και εξελιγμένους τρόπους. Είναι σε θέση να παρέχει τη δομή του παιχνιδιού 

και να πάρει και ο ίδιος μέρος στο παιχνίδι των παιδιών. Η Αυγητίδου (2001) με αναφορά 

στην Smilansky (1968) υπογραμμίζει ότι στο «παιχνίδι των ενηλίκων», ο ενήλικος είναι 

αυτός που εγκαινιάζει το παιχνίδι ρόλων σε μικρές ομάδες παιδιών και παράλληλα τα 

βοηθάει να το διατηρήσουν και να το εξελίξουν για κάποιο χρονικό διάστημα κάνοντας 

χρήση της μοντελοποίησης, της λεκτικής καθοδήγησης, της άσκησης στη  δραματοποίηση 

σεναρίου καθώς επίσης και στο παιχνίδι φαντασίας. Μέσα από έρευνες προέκυψε ότι οι 

μορφές εκπαίδευσης και ενθάρρυνσης των ενηλίκων μεγαλώνουν την πολυπλοκότητα του 

κοινωνικού-δραματικού καθώς και φανταστικού παιχνιδιού σε παιδιά. 

    Από την άλλη πλευρά, αναφέρεται το ελεγχόμενο και το οργανωμένο αυστηρά 

εκπαιδευτικό παιχνίδι των παιδιών στο οποίο δεν υπάρχουν περιθώρια επιλογής αλλά 

υπακούουν σε κανόνες των παιδαγωγών ή μιμούνται το πρότυπο διαμόρφωσης του 

εκπαιδευτικού. 

   Ο Κάππας (2000) υποστηρίζει ότι ο ρόλος του ενηλίκου στην ανάπτυξη και στο παιχνίδι 

των παιδιών τονίζεται από τον Vygotsky μέσα από την «θεωρία του για τη ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξης» καθώς και από τον Bruner μέσα από την μέθοδο της «σκαλωσιάς», στην οποία η 

στήριξη που προσφέρει ο παιδαγωγός θα πρέπει να προσαρμόζεται στο τωρινό αναπτυξιακό 

επίπεδο του παιδιού και να είναι  σε θέση να αφαιρείται μόλις το παιδί αποκτά την ικανότητα 

του συγκεκριμένου έργου. 

    Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που παρεμβαίνει στο παιδικό παιχνίδι και οργανώνει τις 

δράσεις του παιχνιδιού καθώς και κατάλληλες πρακτικές με βάση την ανάπτυξη των 

παιδιών,  αλλά συγχρόνως πρέπει να αφήνει χώρο για να παίζει το παιδί ελεύθερα μόνο του. 

Είναι αυτός που του δίνει οδηγίες για να συνεχίσει το παιχνίδι του. Στο παιχνίδι ο 

παιδαγωγός δείχνει ευαισθησία, προσφέρει στήριξη και δεν επιδιώκει να είναι κυρίαρχος 

αλλά συνάμα είναι σύντροφος ή συμπαίκτης και έτσι δημιουργεί μια σχέση  εμπιστοσύνης 

και οικειότητας με τα παιδιά (Smith, 2001).   

    Συγχρόνως, διαπιστώνεται ότι το παιχνίδι είναι το θεμέλιο του προγράμματος της 

προσχολικής εκπαίδευσης, διότι συντελεί στην ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης 

προβλημάτων, ικανότητας γραφής και ανάγνωσης, στην ανάπτυξη της γλώσσας και στην 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του άτομου. Οι δράσεις του παιχνιδιού προωθούν 

τους στόχους της εκπαίδευσης από σωματική, δημιουργική, διανοητική και κοινωνική 
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άποψη (Anning & Bruce, 1994). Οι μελέτες για το παιχνίδι σε χώρους εκπαίδευσης 

αποδεικνύουν ότι το παιχνίδι δεν εξασφαλίζει μια ασφαλή θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα 

και συνάμα ότι η ποιότητα και το είδος της μάθησης που προσφέρεται μέσα από το παιχνίδι 

αμφισβητείται (Bennett & Kell, 1989; Cleave & Brown, 1991).   

    H παρατήρηση του παιχνιδιού είναι δυνατόν να δείξει το βαθμό που βρίσκεται το κάθε 

παιδί και συνάμα διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην εξάσκηση της αληθινής μάθησης. 

Οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η διδασκαλία τους δεν είναι σε θέση να συμβάλλει στην 

μάθηση των παιδιών όπως το παιχνίδι  (Αυγητίδου, 2001).   

   Τα διαφορετικά είδη παιχνιδιού εξυπηρετούν και διαφορετικούς σκοπούς και συγχρόνως 

συνδέονται με τις μαθησιακές επιδιώξεις στην γλωσσική, ψυχοκινητική, γνωστική και 

κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη.   

     Οι εκπαιδευτικοί σχετικά με το ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι υιοθετούσαν μια 

λιγότερο παρεμβατική προσέγγιση αλλά διατηρούσαν και τις επιφυλάξεις τους. Η 

παρέμβαση για να θεωρείται σωστή θα πρέπει να προσαρμόζεται στις επιδιώξεις των 

παιδιών εκτός και αν ο παιδαγωγός χρειάζεται να αναπροσαρμόσει, να ελέγξει την 

συμπεριφορά ή να βοηθήσει τα παιδιά να εξελίξουν το παιχνίδι τους. Ειδικότερα, υπήρξαν 

παιδαγωγοί που υποστήριξαν ότι η αλληλεπίδραση με ενηλίκους ενισχύει ιδιαίτερα την 

ανάπτυξη της γλώσσας αλλά συγχρόνως επισημάνθηκε ότι ο ρόλος ως συμπαίκτριας 

διαφέρει από αυτόν την παιδαγωγού. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τόνιζαν ιδιαίτερα την 

παιδοκεντρικότητα καθώς και τη χρήση του παιχνιδιού με σκοπό την μάθηση. Επιπλέον, 

συμφωνούσαν με την χρησιμοποίηση του παιχνιδιού στο χώρο του σχολείου. Το ελεύθερο 

παιχνίδι θεωρούνταν χάσιμο χρόνου διότι τα παιδιά δεν ανέπτυσσαν την ικανότητα να 

επιλέξουν μόνοι τους το θέμα του παιχνιδιού τους, ενώ το οργανωμένο παιχνίδι είναι πιο 

χρήσιμο στην πράξη διότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και των 

παιδιών.  

    Στο ελεύθερο παιχνίδι οι παιδαγωγοί δεν ήταν σε θέση να αποκτήσουν σωστή εικόνα των 

δυνατών και αδύνατων σημείων των παιδιών. 

    Ο χώρος, τα υλικά που υπήρχαν, το πρόγραμμα του σχολείου και οι απαιτήσεις σχετικά με 

την οργάνωση των εμπειριών μάθησης που ανταποκρίνονταν στο αναλυτικό πρόγραμμα 

περιόριζαν το παιχνίδι. 

    Επίσης υπήρχαν περισσότερα παιδιά σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στις μικρές τάξεις 

και δεν υπήρχε βοηθητικό προσωπικό. Επιπρόσθετα, χρειαζόταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να 

παρατηρούν και να αλληλεπιδρούν πιο πολύ χρόνο στο παιχνίδι των παιδιών με σκοπό να 

αξιολογούν και να επεκτείνουν την μάθησή τους. 
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   Όπως προκύπτει η μάθηση μέσα από το παιχνίδι δεν είναι αυθόρμητη και δεν μπορεί να 

αποφευχθεί διότι οι συνθήκες για μάθηση δεν υπάρχουν πάντα. (Αυγητίδου, 2001): 

  Με βάση τα παραπάνω καταλήγουμε ότι:  

- Xρειάζεται να αφιερώσουμε πιο πολύ χρόνο μέσα στη σχολική τάξη σε δραστηριότητες 

που στοχεύουν σε ποιοτικότερες αλληλεπιδράσεις παιχνιδιού με σκοπό την αύξηση της 

μάθησης μέσα από το παιχνίδι.  

-  Είναι ανάγκη το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου να αναδιοργανωθεί με την προτροπή 

και τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού έτσι ώστε να προσφέρει περισσότερο χρόνο για 

παιχνίδι.  

- Είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν οι κατάλληλες περιστάσεις για διδασκαλία 

χρησιμοποιώντας ως μέσο το παιχνίδι παρά να δοθεί έμφαση στην μάθηση που πηγάζει 

αυθόρμητα.  

-  Η ενσωμάτωση του παιχνιδιού στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου μέσα από 

προκαθορισμένους στόχους και προθέσεις όπως: με την ένταξη της ουσιαστικής ανάγνωσης, 

γραφής καθώς και της εμπέδωσης των αριθμών στο πλαίσιο του παιχνιδιού.  

-  Η διδασκαλία των κοινωνικών ικανοτήτων καθώς και κατάλληλων στρατηγικών στα 

παιδιά αποσκοπούν στο να γίνουν ανεξάρτητα, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να 

προβαίνουν σε επιλογές και να λαμβάνουν αποφάσεις για την ζωή τους. 

-   Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός είναι αναγκαίο να διαθέτει περισσότερο ελεύθερο χρόνο έτσι 

ώστε να μπορεί να παρατηρεί, αλληλεπιδρά και αξιολογεί την πρόοδο και τη μάθηση των 

παιδιών για να μπορεί να αναπροσαρμόζει το σχεδιασμό του προγράμματος του σχολείου. 

- Οι ίδιοι οι παιδαγωγοί χρειάζεται να διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση σε δράσεις που 

αφορούν το παιχνίδι έτσι ώστε να είναι ικανοί να αξιολογούν τις δυνατότητες των παιδιών 

κατά την διάρκεια του παιχνιδιού (Αυγητίδου, 2001). 

   Σημαντικό είναι δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στην ώρα του διαλείμματος στα σχολεία διότι 

το διάλειμμα θεωρείται ουσιαστικό για την ανάπτυξη κοινωνικών συναναστροφών μεταξύ 

των παιδιών. Ιδιαίτερα το παιχνίδι που συμβαίνει κατά την διάρκεια του διαλείμματος 

αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για δημιουργία φιλιών ανάμεσα στα παιδιά. Δυστυχώς όμως ο 

χρόνος που αποδίδεται στο διάλειμμα είναι ελάχιστος, εξαιτίας της  αύξησης του χρονικού 

διαστήματος που αφιερώνεται στην εκπαίδευση. Ο χώρος της αυλής στο εσωτερικού του 

σχολείου δίνει στα παιδιά την δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν μεταξύ των συνομηλίκων 

και να ενημερωθούν σε βάθος για τον τρόπο ζωής των ενηλίκων  (Sluckin, 1981).  

   Ο Blatchford (1996) επισημαίνει ότι το διάλειμμα προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά για να 

αποκτήσουν τον έλεγχο μέσα στο παιχνίδι και να αναπτυχθούν κοινωνικά μέσω της επαφής 
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με τα ίδια τα παιδιά, καθώς και ευκαιρίες απόκτησης και ανάπτυξης μιας παιδικής 

κουλτούρας και νοοτροπίας. Ο ρόλος των παιδαγωγών είναι μέσα από την στενή 

παρακολούθηση των διαλειμμάτων, να είναι σε θέση να λάβουν χρήσιμα στοιχεία για την 

έκταση των δυσκολιών ανάμεσα στα παιδιά καθώς και την ανάπτυξη του χαρακτήρα τους. 

Το διάλειμμα λοιπόν διαδραματίζει τεράστια αξία για τα παιδιά καθ’όλη την διάρκεια της 

εκπαίδευσης του σχολείου, αν και ο χαρακτήρας και η ποιότητα της αξίας αλλάζει από την 

πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

     Τέλος, χρειάζεται να βελτιωθεί ο τρόπος που οργανώνονται τα διαλείμματα, οι βελτιώσεις 

όμως θα πρέπει να πηγάζουν από τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλου του σχολείου π.χ. 

του διδακτικού προσωπικού, των γονέων καθώς και των μαθητών. Θα πρέπει λοιπόν όσα 

συζητιούνται και αποφασίζονται για το διάλειμμα να ακολουθούν μια λογική  σειρά σχετικά 

και με αυτά που συμβαίνουν στην τάξη του σχολείου.  

 

      3.6.  Η συμβολή του παιχνιδιού στην Ειδική Αγωγή. 

   Το παιχνίδι διεξάγεται στο σχολικό χώρο, σε πάρκα, χώρους καθημερινής φροντίδας, 

προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, σε συνεδρίες με θεραπευτικό σκοπό καθώς και στο 

σπίτι. Θεωρείται ως αναγκαίο στοιχείο που συμβάλλει στην ανάπτυξη όλων των παιδιών και 

ειδικότερα των παιδιών με ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες. Αποτελεί έναν τρόπο μάθησης 

των παιδιών διότι είναι αυτό που ως μέσο βοηθάει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της 

προσωπικής ταυτότητας του παιδιού, είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη σχέσεων μέσα 

στην τάξη καθώς και μια γεμάτη με νόημα διαδικασία στην διάρκεια της οποίας τα παιδιά 

δημιουργούν τον δικό τους κόσμο με τους συνομηλίκους τους και αποκτούν γνώσεις καθώς 

αλληλεπιδρούν με φίλους τους  (Αυγητίδου, 2001).   

    Οι Paweni & Rubovits (2000) υποστηρίζουν ότι για να ωφεληθούν τα παιδιά στο παιχνίδι 

είναι ανάγκη τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτό καθώς και το ίδιο το περιβάλλον του 

παιχνιδιού να ανταποκρίνονται στο επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών αλλά και στις ικανότητές 

τους.  

    Για τα παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες χρειάζονται κάποιες προσαρμογές και μεταβολές 

με σκοπό την ισότιμη συμμετοχή τους στο παιχνίδι. Συχνά παρατηρείται ότι δεν 

προσφέρονται ευκαιρίες για παιχνίδι σε αυτά τα παιδιά εξαιτίας του γεγονότος ότι οι 

οικογένειές τους προσπαθούν και παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για παιχνίδι με τα παιδιά ή εξαιτίας της υπερβολικής 

εξάρτησής τους από την τηλεόραση στην καθημερινή τους ρουτίνα.  
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    Ένας πρόσθετος λόγος παραμέλησης του παιχνιδιού ως μέσου θεραπείας και εκπαίδευσης 

των παιδιών αυτών αποτελεί το γεγονός ότι οι ανάγκες για μάθηση των παιδιών 

προσφέρονται και ικανοποιούνται συνήθως μέσω άμεσων προσεγγίσεων της συμπεριφοράς.  

     Mε βάση τον Brodin (1999) όσον αφορά το ζήτημα του παιχνιδιού σε παιδιά με ειδικές 

ανάγκες έχουν διεξαχθεί ελάχιστες έρευνες εξαιτίας ποικίλων παραγόντων όπως:  

      - Τα παιδιά αυτά δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 

λόγω της ιδιαιτερότητάς τους που αποτελεί σοβαρό εμπόδιο.  

     -   Τα άτομα αυτά συχνά χαρακτηρίζονται ως απομονωμένα και παθητικά και για αυτόν 

τον λόγο δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τους άλλους. 

     -  Οι παιδαγωγοί δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι με σκοπό να 

διαμορφώσουν κατάλληλα ειδικά προγράμματα και δεν διαθέτουν γνώσεις σχετικά την 

σωστή συμπεριφορά των ατόμων με ιδιαίτερες ικανότητες. 

    Η αλληλεπιδραστική προσέγγιση της ειδικής αγωγής υπογραμμίζει την σημασία των 

κατάλληλων αναπτυξιακά δραστηριοτήτων παιχνιδιού με σκοπό τις ανάγκες μάθησης του 

παιδιού με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με την θεωρία τα παιδιά χρειάζεται να έχουν ενεργή 

συμμετοχή στον άμεσο χειρισμό του περιβάλλοντος. Είναι απαραίτητο να διαθέτουν 

εμπειρίες κοινωνικής και αισθητηριακής φύσης καθώς και να ασχολούνται με διάφορα 

αντικείμενα με ποικίλους τρόπους και σε διαφορετικά πλαίσια. Ο εκπαιδευτικός βοηθάει το 

παιχνίδι και το διευκολύνει, σχεδιάζει και οργανώνει το περιβάλλον του παιχνιδιού και 

συγχρόνως ελέγχει και δίνει κατευθύνσεις στην διαδικασία της μάθησης (Guddemi, 1990). 

     Χρονολογικά τα παιδιά με ειδικές ικανότητες υπήρχε η άποψη ότι παρουσιάζουν 

δυσκολίες στο παιχνίδι διότι δεν μπορούν να κατανοήσουν τι είναι παιχνίδι, δεν είναι σε 

θέση να δημιουργήσουν σχέσεις ικανοποιητικές με τους συνομηλίκους τους σε συνθήκες 

κοινωνικού παιχνιδιού ή επειδή απουσιάζει η επιθυμία να παίξουν. Ο αληθινός λόγος που τα 

παιδιά δυσκολεύονται στο παιχνίδι είναι διότι δεν έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες για παιχνίδι 

όσο και στα υλικά του παιχνιδιού. Τα παιδιά αυτά δεν είναι σε θέση να πιάσουν, να ελέγξουν 

τα αντικείμενα του παιχνιδιού ή δεν είναι σε θέση να κινηθούν ελεύθερα στο χώρο ή διότι 

δεν διαθέτουν τη λεκτική ικανότητα έτσι ώστε να επικοινωνούν με αυθόρμητο τρόπο. Όταν 

λοιπόν ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει το κατάλληλο περιβάλλον για παιχνίδι για τα παιδιά με 

ιδιαίτερες ανάγκες χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες αυτούς.  

   Έχει παρατηρηθεί ότι στα παιδιά με ειδικές ικανότητες η συμμετοχή τους στο παιχνίδι 

προσφέρει πολλές ευκαιρίες που τις συναντάμε στο σχολείο, στο σπίτι, σε περιβάλλοντα 

ψυχαγωγίας καθώς και προγράμματα πρώιμης παρέμβασης. Η ικανοποιητική τους 

συμμετοχή στο παιχνίδι κάνει τους γονείς να προσδοκούν πιο πολλά από τα παιδιά τους. Τα 
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παιδιά είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν πιο εύκολα τα ελλείμματά τους, 

τα αδύναμα σημεία τους καθώς και να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους. Τα παιδιά 

αποτελούν τους καλύτερους δασκάλους στο παιχνίδι και είναι σε θέση να μοιράζονται τις 

εμπειρίες τους σχετικά με το παιχνίδι με τους άλλους, π.χ. με τους γονείς και τα αδέλφια 

τους. Τα παιδιά αυτά δεν νιώθουν ότι διαφέρουν, νιώθουν τυχερά όταν εκδηλώνουν 

ικανότητες παιχνιδιού και νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Συνεπώς, το παιχνίδι 

λειτουργεί σαν ένα υπέροχο μέσο οικογενειακής αλληλεπίδρασης.   

    Σύμφωνα με τον Guddemi (1990) το National Lekotek Center αποτελεί έναν μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος ενισχύει την πρόσβαση των παιδιών με ιδιαίτερες 

ικανότητες στο παιχνίδι και σκοπό έχει να κάνει προσβάσιμο για όλα τα παιδιά το παιχνίδι 

και να προσφέρει κατάλληλο παιχνίδι για την ανάπτυξη και ευκαιρίες μάθησης στα παιδιά 

και στις οικογένειές τους. Ο οργανισμός αυτός παρέχει συμβουλές για την κατάλληλη 

επιλογή των παιχνιδιών για αυτά τα παιδιά ανεξάρτητα από την αναπηρία τους. 

     Τα παιχνίδια θα πρέπει: 

- Nα παρέχουν ευκαιρίες για διέγερση όλων των αισθήσεων. 

- Nα προωθούν την ενεργή συμμετοχή των παιδιών. 

- Nα λαμβάνουν υπόψη τους το περιβάλλον που διαδραματίζεται το παιχνίδι (εξωτερικός ή 

εσωτερικός χώρος). 

- Να προσφέρουν ευκαιρίες για παιχνίδι. 

- Να βοηθούν τα παιδιά να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα. 

- Να ταιριάζουν με την ηλικία των παιδιών καθώς και με τα ατομικά τους ενδιαφέροντα και 

χαρακτηριστικά τους. 

-  Να είναι ανθεκτικά και ασφαλή για τα παιδιά. 

- Να είναι κατάλληλα για παιχνίδι και με άλλα παιδιά με σκοπό την κοινωνική 

αλληλεπίδραση των παιδιών αυτών. 

    Οι Cohen / Beer, Golden (1979) υποστηρίζουν ότι για να σχεδιαστούν κατάλληλα 

περιβάλλοντα μάθησης που χρησιμοποιούν ως μέσο το παιχνίδι για παιδιά με ειδικές 

ικανότητες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής αρχές όπως:  

   - Τα περιβάλλοντα μάθησης δεν θα πρέπει να διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό. 

   - Χρειάζεται σύνδεση μεταξύ των κέντρων μάθησης και των περιοχών παιχνιδιού.  

   - Σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο οι πολλαπλές εμπειρίες μέσω των αισθήσεων, όσο και η 

χρήση της επανάληψης. 

   -  Τα ερεθίσματα που θα παρέχονται πρέπει να είναι πλούσια και να διεγείρουν τις 

αισθήσεις των ατόμων αυτών και να στηρίζονται στο περιβάλλον των παιδιών. 
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    -  Τέλος, είναι αναγκαίο να ελαχιστοποιούνται όσο γίνεται τα εμπόδια που υπάρχον στο 

χώρο. 

   Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες παιχνιδιού που θεωρούνται κοινωνικά και γνωστικά 

σημαντικές και απευθύνονται στα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες όπως: το εξερευνητικό 

παιχνίδι, το χειριστικό παιχνίδι με ποικιλία παιχνιδιών, το κοινωνικό παιχνίδι και το 

δομημένο παιχνίδι κανόνων (Beers & Wehman, 1985). 

     Όσον αφορά το σχεδιασμό παιχνιδιού για παιδιά με ειδικές ικανότητες μικρότερων 

ηλικιών πρέπει να οργανώνονται κατάλληλες αναπτυξιακές εμπειρίες σε κάθε μια από τις 

κατηγορίες παιχνιδιών. Είναι ανάγκη τα παιδιά αυτά μέσω του παιχνιδιού να εξερευνούν το 

περιβάλλον τους, να τους δίνονται ευκαιρίες να είναι πιο κινητικά στο χώρο, να κάνουν 

χρήση όλων των αισθήσεών τους με σκοπό να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τον κόσμο 

γύρω τους, ειδικότερα χρειάζεται να πιάνουν, να βλέπουν, να ακούν, να γεύονται και να 

μυρίζουν. Για όλα τα παραπάνω οι παιδαγωγοί είναι καλό να οργανώνουν μικρές εκδρομές 

και να βγάζουν τα παιδιά και εκτός σχολείου έτσι ώστε να κοινωνικοποιηθούν και να 

αποκτήσουν γνώσεις. Επίσης, θεωρείτε σημαντικό τα παιδιά να έρχονται σε επαφή και να 

γνωρίζουν με όλες τις αισθήσεις τους πραγματικά αντικείμενα και παιχνίδια δηλαδή να τα 

κρατούν, να τα χειρίζονται και να παίζουν μαζί τους. Μέσω του παιχνιδιού με ρεαλιστικά 

παιχνίδια τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση, ανακαλύπτουν καινούριες ιδέες και φυσικές 

ιδιότητες των αντικειμένων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υλικών για χρήση παιχνιδιού σε 

παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες είναι: η άμμος, το νερό, η μαριονέτα καθώς και η κούκλα. 

Μέσω του χειριστικού παιχνιδιού τα παιδιά μαθαίνουν να δρουν ελεύθερα και να επιλέγουν.  

    Όπως έχει αποδειχτεί μέσα από μελέτες το κοινωνικό παιχνίδι ξεκινά με πρωτοβουλία του 

παιδαγωγού ή με προτροπή άλλου παιδιού ιδιαίτερα αν το παιδί με ιδιαίτερες ικανότητες 

είναι διστακτικό και δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να ξεκινήσει το κοινωνικό παιχνίδι. 

Η χρήση της κούκλας – μαριονέτας λειτουργεί ως βοηθητικό μέσο δημιουργίας κοινωνικού 

παιχνιδιού και αλληλεπίδρασης. Πιο συγκεκριμένα αυτό το είδος παιχνιδιού αποσκοπεί στην 

γλωσσική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων 

προσαρμοστικότητας και ευελιξίας, στις δεξιότητες αυτοελέγχου καθώς και δεξιοτήτων 

σκέψης. Όταν τα παιδιά αυτά κατορθώσουν να αποκτήσουν ικανότητες να σκέφτονται 

λογικά θεωρούνται έτοιμα να εισέλθουν στο παιχνίδι με κανόνες π.χ. παιχνίδια με κάρτες ή 

επιτραπέζια παιχνίδια. 

   Ουσιαστικό κρίνεται και το παιχνίδι φαντασίας για παιδιά με ειδικές ικανότητες. Οι 

παιδαγωγοί σχεδιάζουν για τα παιδιά αυτά ένα πρόγραμμα περιορισμένο, διότι πιστεύουν ότι 

χρειάζεται να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων.    
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Χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών που αναπτύσσονται από την φύση τους είναι η 

δημιουργικότητα καθώς και η φαντασία. Όλες αυτές οι εμπειρίες προσφέρουν μία 

προσέγγιση χωρίς προκαθορισμένο τέλος στη μάθηση και συγχρόνως δίνουν τη δυνατότητα 

να κάνουν χρήση όλων των αισθήσεων. Στην περίπτωση που υπάρχει η διαταραχή του 

αυτισμού έχει αποδειχτεί ότι οι καλές τέχνες και η μουσική μπορεί να αποτελέσουν μέσο 

έκφρασης του εαυτού τους καθώς και μέσο έκφρασης της δημιουργικότητάς τους στο σημείο 

όπου αποτυγχάνει να αναπτυχθεί ο προφορικός λόγος. Οι εμπειρίες που αναπτύσσονται στον 

τομέα της φαντασίας και της δημιουργικότητας δίνουν στα παιδιά με ειδικές ικανότητες την 

ευκαιρία ταξινόμησης όσων αντιλαμβάνονται από τον εξωτερικό τους κόσμο, να τα 

εσωτερικεύσουν και να μοιραστούν με τους άλλους. Όπως υποστηρίζει ο Bernadette (2003) 

ο χορός και η μουσική είναι σε θέση να εκφράσουν  έννοιες που υπερβαίνουν την ανάγκη για 

λέξεις. 

   Καταλήγουμε λοιπόν ότι όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη να παίξουν διότι μέσω αυτού 

αναπτύσσονται και αποκτούν γνώσεις. Το παιχνίδι αποτελεί μια δραστηριότητα που αφορά 

όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι ανάγκη να 

προσφέρουν αναπτυξιακά κατάλληλες ευκαιρίες για παιχνίδι που θα στοχεύουν στις ανάγκες 

των παιδιών με ειδικές ικανότητες. Φροντιστές και γονείς των παιδιών αυτών χαίρονται όταν 

αλληλεπιδρούν με το παιδί τους, στο επίπεδό του χωρίς να υπάρχουν εξωτερικά κριτήρια 

επιτυχίας. Μέσα από το παιχνίδι αλληλεπίδρασης οι γονείς βοηθιούνται ουσιαστικά διότι 

νιώθουν ότι εμπλουτίζουν τις ζωές των οικογενειών και των παιδιών τους. 

 

       3.7. Η θεραπευτική χρήση του παιχνιδιού. 

  Στις μέρες μας, η θεραπεία μέσω παιχνιδιού είναι μείγμα μιας ποικιλίας μεθόδων με 

θεραπευτικό σκοπό οι οποίες εφαρμόζονται πάνω στα θεραπευτικά οφέλη του παιχνιδιού. Η 

παιγνιοθεραπεία διαφέρει από το κλασσικό παιχνίδι στο γεγονός ότι ο ειδικός είναι αυτός 

που βοηθάει και δίνει οδηγίες στο παιδί με σκοπό να επιλύσει τα προβλήματά του. 

Στηρίζεται στο φυσικό και άμεσο τρόπο με τον οποίο τα παιδιά γνωρίζουν τους εαυτούς τους 

καθώς και τις σχέσεις ανάμεσα στον κόσμο που τους περιτριγυρίζει. Η θεραπεία μέσω 

παιχνιδιού αποσκοπεί: στην επικοινωνία των παιδιών με τους άλλους, στην έκφραση των 

συναισθημάτων τους, στην τροποποίηση των συμπεριφορών τους καθώς και στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Επιπλέον, τα παιδιά αποκτούν διαφορετικούς τρόπους 

δημιουργίας φιλικών σχέσεων με τους άλλους. Το παιχνίδι είναι το μέσο που προσφέρει μια 

απόσταση ψυχολογικής ασφάλειας από τα προβλήματά τους και συνάμα επιτρέπει την 

έκφραση των συναισθημάτων και των βαθύτερων σκέψεων που θεωρούνται κατάλληλα για 
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την ανάπτυξη τους. Η βάση της θεραπείας παιχνιδιού είναι η άποψη ότι το παιχνίδι αποτελεί 

φυσικό μέσο έκφρασης του παιδιού καθώς και έκφρασης σκέψεων, επιθυμιών και 

συναισθημάτων.  

   Η θεραπεία αυτή αποτελεί μια δομημένη και βασισμένη θεωρητικά προσέγγιση θεραπείας 

της οποίας βάση θεωρούνται οι τυπικές διαδικασίες επικοινωνίας και μάθησης των παιδιών. 

Οι δυνάμεις θεραπείας που είναι ενσωματωμένες στο παιχνίδι χρησιμοποιούνται με 

ποικίλους τρόπους. Τα παιχνίδια παρομοιάζονται με τις λέξεις του παιδιού και το παιχνίδι 

αποτελεί την γλώσσα του παιδιού. Οι ειδικοί είναι εκείνοι που βοηθούν τα παιδιά να 

γνωρίσουν περισσότερο συμπεριφορές προσαρμογής όταν απουσιάζουν οι κοινωνικές και 

συναισθηματικές δεξιότητες (π.χ. περίπτωση αυτισμού). Μέσα από την θεραπεία παιχνιδιού 

είναι δυνατόν να αναπτυχθεί μια θετική συναισθηματική σχέση ανάμεσα στον 

ειδικό/θεραπευτή και το παιδί  την ώρα της θεραπείας διότι παρέχεται μια κατάλληλη 

εμπειρία που στηρίζεται στα συναισθήματα και θεωρείται αναγκαία για τη θεραπεία. Επίσης, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προώθησης της γνωστικής ανάπτυξης και της παροχής 

γνώσεων με σκοπό την επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων (British Association of Play 

Therapy).   

   Η Παιγνιοθεραπεία είναι η συνεχής χρήση ενός μοντέλου θεωρίας που αποσκοπεί στη 

δημιουργία διαπροσωπικής διαδικασίας στην οποία οι ειδικοί θεραπευτές που είναι 

εξειδικευμένοι στο παιχνίδι και στη χρήση του, χρησιμοποιούν τις κατάλληλες δυνάμεις 

θεραπείας που σχετίζονται με το παιχνίδι, για να βοηθήσουν τους πελάτες να λύσουν 

ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξή τους. Η θεραπεία αυτή δίνει τη 

δυνατότητα στους ειδικούς να κατανοούν και να αξιολογούν το παιχνίδι του παιδιού, 

βοηθάει τα ίδια τα παιδιά να τροποποιήσουν τον τρόπο σκέψης τους και να εφεύρουν 

τρόπους διαχείρισης των ανησυχιών τους. Είναι γεγονός λοιπόν ότι ακόμα και τα πιο 

δυσεπίλυτα προβλήματα αντιμετωπίζονται μέσω της θεραπείας παιχνιδιού ακολουθώντας 

μακροχρόνιες λύσεις που προσαρμόζονται σε μακροχρόνιες στρατηγικές επίλυσης.   

     Η Θεραπεία απευθύνεται και θεωρείται κατάλληλη και ωφέλιμη για βρέφη, παιδιά 

ηλικίας 3-12 ετών καθώς και για εφήβους και ενήλικες. Αποτελεί πρωταρχική παρέμβαση ή 

συμπληρωματική βοηθητική θεραπεία για πολλές συνθήκες διανοητικής υγείας και 

ανησυχίες π.χ. διαχείριση του θυμού, του πόνου, της απώλειας, του διαζυγίου, για την 

αντιμετώπιση τραυμάτων – κρίσεων στα παιδιά και για μεταβολή διαταραχών συμπεριφοράς 

π.χ. διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα, κατάθλιψη, αυτισμός, νοητική υστέρηση, 

κοινωνικά, κινητικά-σωματικά προβλήματα και δυσκολίες στην μάθηση. Η ίδια η έρευνα 

τονίζει ότι η θεραπεία μέσα από το παιχνίδι θεωρείται αποτελεσματική στα παιδιά που 
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αντιμετωπίζουν και βιώνουν ένα εύρος συναισθηματικών, κοινωνικών, συμπεριφορικών και 

μαθησιακών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών που τα προβλήματά 

τους έχουν σχέση με συνθήκες ιδρυματοποίησης, βίας, φυσικών καταστροφών, σωματικής ή 

σεξουαλικής κακοποίησης καθώς και χρόνιων ασθενειών. 

     Πλεονεκτήματα της Παιγνιοθεραπείας. 

  Η Θεραπεία μέσα από το παιχνίδι βοηθάει τα παιδιά: 

  - Στην ανάπτυξη νέων και δημιουργικών λύσεων στα προβλήματά τους. 

  - Στην δημιουργία πιο υπεύθυνων προσωπικοτήτων καθώς και στην ανάπτυξη πετυχημένων 

στρατηγικών. 

  - Στην ανάπτυξη σεβασμού και αποδοχής του εαυτού τους και των άλλων. 

  - Στην γνωριμία, βίωση και έκφραση των συναισθημάτων τους. 

  - Στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και του σεβασμού στις σκέψεις και τα  

    αισθήματα των άλλων. 

  - Στην απόκτηση νέων κοινωνικών δεξιοτήτων. 

  - Στην ανάπτυξη αποτελεσματικότητας και συνεπώς μια καλύτερης και σε βάθος  

    γνώσης και βεβαιότητας των ικανοτήτων τους. 

  - Στην βελτίωση της αυτοεκτίμησής τους και στην μείωση του άγχους τους. 

   (Cattanach, 2003).   

   Τα πλαίσια εργασίας μέσα στα οποία εφαρμόζεται η θεραπεία παιχνιδιού και στα οποία οι 

ίδιοι οι θεραπευτές είναι σε θέση να βοηθήσουν με αποτελεσματικό τρόπο τα παιδιά είναι:  

οι κοινωνικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση – το σχολείο, τα νοσοκομεία και τα εξειδικευμένα 

κέντρα. Όσον αφορά την παιγνιοθεραπεία στο σχολικό χώρο, το σχολείο θεωρείται 

κατάλληλο πλαίσιο αν ο θεραπευτής δεν έχει κανένα άλλο ρόλο σε σχέση με το παιδί μέσα 

στο σχολείο. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του θεραπευτή μέσα στο σύστημα του 

σχολείου και να έχει γίνει κατανοητός. 

  Όσον αφορά τον ρόλο του θεραπευτή υπάρχουν κάποια ζητήματα στην πράξη  που πρέπει 

να ληφθούν υπόψη. Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός θεραπευτής παιχνιδιού στην αρχή 

χρειάζεται να πραγματοποιήσει μια ψυχολογική αξιολόγηση που αποσκοπεί να καθορίσει 

τους σκοπούς καθώς και το σχέδιο παρέμβασης. Ανάλογα με την περίπτωση ο θεραπευτής 

είναι αυτός που αποφασίζει αν το παιχνίδι σαν μέσο θεραπείας είναι το κατάλληλο. Ο ίδιος 

θα πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει ως θεραπευτής τις θεραπευτικές δυνατότητες του 

παιχνιδιού, να επιλέγει την σωστή χρονική στιγμή για παρόμοιες παρεμβάσεις  και να 

αποφασίζει σωστά σε ποιο βαθμό η παρέμβαση αυτή ενδείκνυται (Cattanach, 2003). Επίσης, 

είναι ανάγκη να ξέρει το ιστορικό των παιδιών που παραπέμπονται για θεραπεία μέσω 
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παιχνιδιού, καθώς και τις τωρινές συνθήκες ζωής των παιδιών. Οι λόγοι παραπομπής των 

παιδιών για παιγνιοθεραπεία συχνά δεν είναι ξεκάθαροι. Ο θεραπευτής είναι αυτός που αν 

δεχτεί χωρίς αξιολόγηση των δυνατοτήτων του παιδιού την παραπομπή για θεραπεία 

παιχνιδιού, κάνει τα παιδιά να πιστεύουν ότι εκείνος μπορεί να τα γιατρέψει. Όλο αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα για τα παιδιά. Πέρα από την ιστορία 

των παιδιών, ο ειδικός είναι ανάγκη να γνωρίζει ποια πρόσωπα έχουν την φροντίδα των 

παιδιών καθώς και το είδος της στήριξης που παρέχουν στα παιδιά. Οι φροντιστές των 

παιδιών είναι ανάγκη να έχουν γνώση των γεγονότων που συμβαίνουν στην θεραπεία 

παιχνιδιού έτσι ώστε να μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά. Ο ειδικός χρειάζεται να συναντάει 

και τους άλλους θεραπευτές που ασχολούνται με την θεραπεία και εκπαίδευση αυτών των 

παιδιών μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπεία παιχνιδιού. Συγχρόνως, ο ειδικός είναι συλλέκτης 

πληροφοριών από όλους όσους φροντίζουν το παιδί στο σχολείο καθώς και από τους ίδιους 

τους γονείς στο σπίτι. Πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο λόγος που το παιδί χρήζει θεραπείας την 

δεδομένη στιγμή. Παρατηρούμε ότι υπάρχει κίνδυνος οι ειδικοί του χώρου να κάνουν χρήση 

της θεραπείας παιχνιδιού απλά και μόνο για να συλλέξουν πληροφορίες και όχι με 

θεραπευτικό σκοπό  (Cattanach, 2003).   

     Επιπλέον, ο θεραπευτής πρέπει να έχει υπόψη του κάποια θέματα όπως:  

          «Την αρχή της θεραπείας». 

    Τα περισσότερα παιδιά έχουν ανάγκη από προτροπή και βοήθεια για να ξεκινήσουν το 

παιχνίδι. Ο ειδικός ξεκινάει την θεραπεία εξηγώντας στο παιδί ότι μπορεί να παίξει ή να 

εκφραστεί λεκτικά και παρουσιάζει τα παιχνίδια που είναι διαθέσιμα. Μερικά παιδιά 

βλέπουμε ότι αρχίζουν αμέσως την επεξεργασία των παιχνιδιών ενώ άλλα όχι. Ο θεραπευτής 

τότε ενθαρρύνει το παιδί να πάρει ένα παιχνίδι ή παίρνει εκείνος ένα και το δίνει στο παιδί. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα υλικών αποτελούν ο πηλός και τα υλικά ζωγραφικής. Αν το 

παιδί δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην θεραπεία τότε ο ειδικός ξεκινάει να παίζει ο 

ίδιος με κάτι και αναμένει από το παιδί να τον μιμηθεί (Russ, 2004).  

       «Τα μέσα του παιχνιδιού». 

    Τα μη οργανωμένα υλικά παιχνιδιού (π.χ. πηλός, μαρκαδόροι, αυτοκινητάκια, μαριονέτες, 

κούκλες, Lego) που προτρέπουν τη χρήση φαντασίας θεωρούνται ιδανικά σαν παιχνίδια που 

ενθαρρύνουν την έκφραση του παιδιού και είναι περισσότερο κατάλληλα. O ειδικός ρωτάει 

το παιδί κατά τη διάρκεια της θεραπείας τι είδους παιχνίδια προτιμάει. Το κάθε παιδί 

διαθέτει ένα μοναδικό μέσο να εκφράζεται και θεωρείται σημαντικό να υπάρχουν 

διαφορετικά παιχνίδια και εξειδικευμένος σχεδιασμός των παιχνιδιών που υπάρχουν. Δεν 

είναι όλα τα παιχνίδια κατάλληλα να ενθαρρύνουν την αυτόματη έκφραση των αναγκών, των 
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συναισθημάτων καθώς και των εμπειριών του παιδιού. Η Παιγνιοθεραπεία δεν αποτελεί έναν 

τρόπο για να απασχοληθεί απλά το παιδί μέχρι να κάνει κάτι άλλο. Για αυτό το λόγο 

χρειάζεται να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται με 

σκοπό να ενισχύουν την έκφραση συναισθημάτων καθώς και το παιχνίδι εξερεύνησης και 

λεκτικής έκφρασης  (Cattanach, 2003).   

     «Η ενασχόληση του ειδικού με το παιχνίδι». 

   Η θεωρητική προσέγγιση του ειδικού καθορίζει και το βαθμό συμμετοχής και 

καθοδήγησης του θεραπευτή. Στην παιδοκεντρική προσέγγιση ο ειδικός απλά παρατηρεί και 

σχολιάζει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ενώ, σε προσέγγιση που ο ειδικός κατέχει πιο ενεργό 

ρόλο στο παιχνίδι, αλλά ακολουθεί την καθοδήγηση του παιδιού, δηλαδή το παιδί 

αποφασίζει το θέμα ενασχόλησης του παιχνιδιού. Όσον αφορά τις συμπεριφορικές – 

γνωστικές θεραπείες παιχνιδιού ο ειδικός έχει ρόλο καθοδηγητή. Ότι και αν ακολουθήσει ο 

θεραπευτής χρειάζεται μέσα στην θεραπεία του να κάνει το παιδί να νιώσει ασφάλεια. Αν 

παρατηρήσει ότι το παιδί δεν βιώνει ασφάλεια, χρειάζεται να παραμείνει ήρεμος και να 

υποστηρίξει το παιδί και να μην το βομβαρδίζει με προτάσεις και ιδέες γιατί τότε το παιδί 

μπορεί να νιώσει αδύναμο και ανίκανο.  

     «Η ερμηνεία του παιχνιδιού».  

  Μία θετική κατανόηση του παιχνιδιού είναι πιθανό να διευκολύνει την διαδικασία του και 

μπορεί να βοηθήσει το παιδί να εμπεδώσει καλύτερα τα συναισθήματά του, τις σκέψεις του 

καθώς και τη συμπεριφορά του. Δεν θεωρείται αποτελεσματική η συνεχόμενη ερμηνεία για 

το κάθε τι διότι ο ειδικός χρειάζεται κάπου κάπου να σέβεται τα όρια και τις άμυνες του 

παιδιού. 

     «Τα όρια του θεραπευτή». 

   Το παιχνίδι για να θεωρηθεί ως ασφαλές εκφραστικό μέσο είναι αναγκαίο να τεθούν 

κάποια όρια όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής του παιχνιδιού. Τα παιδιά πρέπει να 

προσέχουν τα παιχνίδια τους και να μην τα καταστρέφουν. Είναι λάθος τα παιδιά να 

πιστεύουν ότι ο θεραπευτής είναι ο μόνος αποδέκτης των συναισθηματικών τους εκρήξεων 

και εκφράσεων. Είναι ανάγκη λοιπόν να γίνουν γνωστοί και εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης 

όπως για παράδειγμα να είναι σε θέση το παιδί να εκφράζει και λεκτικά το θυμό του ή 

έμμεσα χρησιμοποιώντας τις κούκλες και βάζοντας τες να προσποιούνται ότι καυγαδίζουν. 

Η Russ (2004) υπογραμμίζει ότι ο ειδικός είναι σημαντικό να αναγνωρίζει ότι τα παιδιά είναι 

αυτά που διαλέγουν να παίζουν με ποικίλους τρόπους και χρειάζεται να τους δίνονται 

κίνητρα και να παροτρύνονται με σκοπό να εξερευνούν το στιλ του παιχνιδιού που αποτελεί 

μέρος του δικού τους προσωπικού στιλ. Επίσης, θεωρείται σκόπιμο και ο ειδικός θεραπευτής 



 156 

να εφεύρει το δικό του μοναδικό στιλ, για να παρέχει κατάλληλα ερεθίσματα και ιδέες στα 

παιδιά. Σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί χρειάζεται να εκπαιδεύονται  στον αυτοσχεδιασμό και 

στο παιχνίδι δράματος έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικοί στο παιχνίδι τους με το παιδί 

κατά την διάρκεια της θεραπείας. Η εφαρμογή της Παιγνιοθεραπείας χρειάζεται διαρκή 

ειδική εκπαίδευση, εμπειρία και κατάρτιση  (Cattanach, 2003).   

   Σημαντικό ρόλο στη θεραπεία μέσω παιχνιδιού κατέχει και η οικογένεια του παιδιού που 

λαμβάνει την θεραπεία, η οποία είναι αναγκαίο να εργάζεται μαζί με το παιδί για άμεσα και 

καλύτερα αποτελέσματα. Ο ειδικός αποφασίζει για το βαθμό που χρειάζεται να εμπλέκεται η 

οικογένεια στην θεραπεία του παιδιού, αλλά συγχρόνως και οι ίδιοι οι γονείς είναι σε θέση 

να βοηθήσουν τον ειδικό στον έλεγχο προόδου του παιδιού. Ο ειδικός στις συναντήσεις του 

με την οικογένεια του παιδιού συζητούν τόσο για την πρόοδο του στις συνεδρίες παιχνιδιού 

όσο και για τυχόν αλλαγές που αντικρίζουν οι γονείς στο σπίτι. Εφόσον λοιπόν το παιχνίδι 

αποτελεί «φυσικό μέσο έκφρασης του παιδιού» καταλήγουμε ότι η βοήθεια ως θεραπεία είναι 

πιο αποτελεσματική να προσφερθεί μέσα από το παιχνίδι. Το παιχνίδι για το παιδί θεωρείται 

ως κάτι οικείο και άνετο διότι του προξενεί λιγότερο άγχος από οποιαδήποτε άλλη μορφή 

επικοινωνίας. Ως αποτέλεσμα λοιπόν η θεραπεία μέσα από το παιχνίδι ενδείκνυται να 

χρησιμοποιείται από κάθε ειδικό θεραπευτή για όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μια 

ποικιλία προβλημάτων. Τέλος, κατανοούμε ότι και τα παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες όπως 

όλα τα παιδιά χρειάζονται να παίζουν και εκφράζονται μέσα από το παιχνίδι.  

     

      3.8. Η χρήση του παιχνιδιού ως μέσο αξιολόγησης. 

    Λόγω της εξέχουσας σημασίας που διαδραματίζει το παιχνίδι στην ανάπτυξη και εξέλιξη 

του παιδιού σημαντική θεωρείται και η αξιολόγηση του παιδιού μέσα από το παιχνίδι. Η 

αξιόπιστη και έγκυρη αξιολόγηση μέσα από το παιχνίδι χρειάζεται μια σαφή κατανόηση του 

τι αξιολογείται και τι μετριέται σαν παιχνίδι. Παρατηρείται όμως ότι υπάρχουν δυσκολίες να 

οριστεί η έννοια παιχνίδι γεγονός που παρεμποδίζει την ανάπτυξη της αξιολόγησης για το 

παιχνίδι. Σύμφωνα με τον Kalverboer (1977) η αξιολόγηση που χρησιμοποιεί ως μέσο το 

παιχνίδι παραμελήθηκε εξαιτίας της συνθετότητας του παιχνιδιού καθώς και της δυσκολίας 

του να οριστεί  με αποτέλεσμα η συμπεριφορά απέναντι στο παιχνίδι να μην μπορεί εύκολα 

να σταθμιστεί και να μετρηθεί. Οι θεραπευτές όμως δεν κάνουν χρήση των αξιολογήσεων 

του παιχνιδιού και δεν το έχουν ως προτεραιότητά τους. Από την άλλη πλευρά το παιχνίδι 

κατέχει δευτερεύοντα ρόλο στην αξιολόγηση των παιδιών και οι ειδικοί το χρησιμοποιούν 

ως μέσο ή τρόπο παρατήρησης και βελτίωσης άλλων δεξιοτήτων όπως: των κινητικών 

δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων προσοχής (Stagnitti, 2004).   
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    Ο ρόλος της αξιολόγησης στα πλαίσια του παιχνιδιού ίσως οδηγεί σε ειδικές παρεμβάσεις 

καθώς και σε ένα μηχανισμό ελέγχου της προόδου του μαθητή. Η αξιολόγηση συμβάλλει 

στο να καθοριστούν οι σκοποί παρέμβασης που θεωρούνται κατάλληλοι καθώς και ο 

έλεγχος της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων.  

   Το ελεύθερο παιχνίδι όταν χρησιμοποιείται σε ένα φυσικό περιβάλλον θεωρείται ως ένας 

αποτελεσματικός τρόπος αξιολόγησης της γνωστικής λειτουργικότητας. Όταν η αξιολόγηση 

αφορά τις μικρές ηλικίες είναι ανάγκη να οδηγούν σε άμεσες παρεμβάσεις και να 

πραγματοποιούνται σε περιβάλλοντα φυσικά όπως: το περιβάλλον του παιχνιδιού. Η ίδια η 

αξιολόγηση μέσα από το παιχνίδι βοηθάει στην εξέταση του επιπέδου ανάπτυξης των 

παιδιών. Ειδικότερα, αν ένα παιδί παρουσιάζει χαμηλότερες από την χρονολογική του ηλικία 

δεξιότητες παιχνιδιού τότε ίσως είναι πιθανή η ύπαρξη γνωστικής διαταραχής (Vig 

/Kaminer, 1998).  

   Το παιχνίδι νοείται ως ο χώρος ανάπτυξης σειράς δεξιοτήτων που είτε αποκτιούνται, είτε 

εξασκούνται από το παιδί στην διάρκεια του παιχνιδιού. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού 

παρατηρώντας το παιδί είναι δυνατόν να αντιληφθούμε την έκφραση τεράστιου αριθμού 

συναισθηματικών, γνωστικών και διαπροσωπικών διαδικασιών. Είναι δυνατόν λοιπόν το 

παιχνίδι να νοηθεί ως μέσο αξιολόγησης σε συνθήκες που ο κίνδυνος να μην αναπτυχθούν 

αυτές οι ικανότητες είναι υπαρκτός (Russ, 2004).  

   Σύμφωνα με την Linder (1990) η αξιολόγηση παιχνιδιού ανακαλύφθηκε το 1970 και έγινε 

γνωστή τη δεκαετία του 1990. Πρόκειται για έγκυρη οικολογικά μέθοδο που προσελκύει το 

ενδιαφέρον και δραστηριοποιεί το παιδί, αντίθετα οι παλιές, παραδοσιακές 

μετρήσεις/αξιολογήσεις κάνουν χρήση σταθμισμένων διαδικασιών, που είναι άγνωστες στα 

παιδιά καθώς και σε μη οικεία περιβάλλοντα. Επιπλέον, στις διαδικασίες αξιολόγησης που 

έχουν σταθμιστεί είναι μη γνώριμος και οικείος και ο εξεταστής. Τα τέστ που έχουν 

σταθμιστεί προϋποθέτουν συγκεκριμένες απαντήσεις από τα παιδιά τα οποία δεν είναι σε 

θέση να ανταποκριθούν στις ικανότητες των παιδιών. Οι διαδικασίες στάθμισης δεν μπορούν 

να προσδιορίσουν τις ανάγκες που απαιτεί η παρέμβαση και δεν γίνεται χρήση τους με 

σκοπό τον έλεγχο της προόδου των παιδιών  (Vance/ Needelman & Troia, 1999).   

   Σύμφωνα με την Stagnitti (2004) οι πιο γνωστές αξιολογήσεις που αφορούν το παιχνίδι 

είναι: 

     - Play Observation Scale (Rubin 2001). 

   H κλίμακα χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις διαφορές στο παιχνίδι των παιδιών 

ανάλογα με το φύλο, την ηλικία καθώς και να προσδιορίσει τις μοναδικές διαφορές των 

ατόμων στο παιχνίδι. Επίσης, είναι δυνατόν να γίνει χρήση της για την αναγνώριση των 
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παιδιών που παρουσιάζουν επιθετικότητα που πιθανώς θα εμφανίσουν προβλήματα στην 

ψυχολογία τους αλλά και για να μελετήσουν συσχετίσεις που αφορούν την συμπεριφορά με 

την ιδιοσυγκρασία, τις προσκολλημένες σχέσεις καθώς και τις σχέσεις με τους συνομηλίκους 

και τους γονείς. Είναι δυνατόν, να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες 

μάθησης ή κάποια αναπηρία.  

   Οι τομείς παιχνιδιού που αξιολογεί είναι: το κοινωνικό ή παιχνίδι αλληλεπίδρασης (όπου 

το παιδί αναπτύσσει μοναχικό, παράλληλο, ή ομαδικό παιχνίδι), το γνωστικό παιχνίδι (όπου 

είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η ικανότητα του παιδιού για δημιουργικό, λειτουργικό, 

δραματικό παιχνίδι, για παιχνίδι κανόνων καθώς και διερευνητικό παιχνίδι). Μπορούν να 

αξιολογηθούν και οι συμπεριφορές που δεν χαρακτηρίζονται ως παιγνιώδεις π.χ. η 

συμπεριφορά του απλού παρατηρητή, η χωρίς σκοπό περιπλάνηση του παιδιού στο χώρο του 

παιχνιδιού, οι συμπεριφορές που θεωρούνται αγχώδεις καθώς και η μετάβαση από τη μια 

δράση παιχνιδιού στην άλλη.  

      -  Preschool Play Scale (PPS) (Bledsoe, 1982).  

   Ο Knox (1977) αναθεώρησε την κλίμακα (Preschool Play Scale), η οποία αξιολογεί την 

δυνατότητα των μικρών παιδιών προσχολικής ηλικίας (0-6 ετών) σχετικά με το παιχνίδι. Το 

παιχνίδι δηλαδή αξιολογείται μέσα από άμεσες παρατηρήσεις του σε ένα περιβάλλον που 

είναι γνωστό για το παιδί.  Με την βοήθεια της κλίμακας αυτής είναι δυνατόν να 

συγκεντρωθούν πληροφορίες που αφορούν τις ικανότητες της γλώσσας, την αδρή κίνηση, τις 

ικανότητες για μίμηση και για ανάπτυξη της φαντασίας καθώς και εξερεύνηση του παιδιού.  

       - Test of Playfulness (T.O.P.) (Bundy, 2001).  

  Το τεστ αυτό απευθύνεται σε παιδιά 3μηνών έως 15 χρονών και είναι σε θέση να 

αξιολογήσει τη διάθεση του παιδιού να παίξει. Απαρτίζεται από 24 μέρη που 

βαθμολογούνται με μια τετράβαθμη κλίμακα. Επιπρόσθετα, μπορεί να αξιολογήσει την 

«εσωτερική παρώθηση/κινητοποίηση» του παιδιού για παιχνίδι καθώς και την ικανότητα 

διατήρησης ενός σεναρίου παιχνιδιού. Μέσω αυτού του τεστ είναι δυνατόν να αξιολογηθούν 

οι ομοιότητες παιδιών με αναπηρίες καθώς και παιδιών που αναπτύσσονται φυσιολογικά.  

      - Play history (Takata, 1974).  

  H αξιολόγηση του παιδιού πραγματοποιείται μέσω μιας ημι-δομημένης συνέντευξης με το 

φροντιστή ή το γονιό του παιδιού. Είναι δυνατόν να αξιολογηθούν παλιές και τωρινές 

εμπειρίες παιχνιδιού του παιδιού. Αυτή η αξιολόγηση προσφέρει ποιοτικές πληροφορίες και 

δεν μετράει την αλλαγή μετά την παρέμβαση ή δεν συγκρίνει το ένα παιδί με το άλλο.  
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    - Trandisciplinary – Play Based Assessment (T.P.B.A.) (Linder, 1990).  

   Η κλίμακα αυτή σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει παιδιά ηλικίας 0 έως 6 ετών καθώς και 

τους γονείς τους. Επιπλέον, χρησιμοποιείται και για την αξιολόγηση παιδιών με ιδιαίτερες 

ικανότητες και αξιολογεί ικανότητες και δεξιότητες των παιδιών σε πολλές περιοχές 

ανάπτυξης: αδρή – λεπτή κινητικότητα, κοινωνικές δεξιότητες, επικοινωνία καθώς και 

δεξιότητες γνωστικής φύσης. 

     - Test of pretend play (Boucher, Lewis 1990).  

   Το τεστ αυτό μπορεί να αξιολογήσει την ικανότητα του παιδιού να αναπτύξει φανταστικό 

– προσποιητό παιχνίδι. Σχεδιάστηκε με σκοπό να παρατηρήσει παιδιά σε γνωστό τους 

περιβάλλον και για να τα αξιολογήσει. Κυρίως εφαρμόστηκε σε κλινικά πλαίσια. 

     - Play Assessment Scale (PAS). 

   Πρόκειται για μια πειραματική μέθοδο παρατήρησης της ανάπτυξης και εξέλιξης του 

παιχνιδιού, η οποία απαρτίζεται από 45 σημεία σε σειρά ανάπτυξης, που στηρίζονται στην 

φυσιολογική ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 2-36 μηνών. Περιέχει οχτώ σετ παιχνιδιών τα οποία 

εναλλάσσονται στην αξιολόγηση, με σκοπό την ύπαρξη πολλών ευκαιριών επίδειξης του 

παιδιού σε μια μεγάλη κλίμακα ικανοτήτων παιχνιδιού. Τέλος, γίνεται χρήση της και για την 

αξιολόγηση παιδιών με ποικιλία αναπηριών  (Finn / Fewell, 1994).   

    Σύμφωνα με τους Vance/ Needelman & Troia (1999) η χρησιμοποίηση του παιχνιδιού σαν 

μέθοδος αξιολόγησης παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σχετικά με άλλες παραδοσιακές 

μεθόδους όπως: 

    - H προσαρμοστικότητα στην επιλογή παιχνιδιών δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να 

υπολογίσει τις αναπηρίες που εμφανίζει το παιδί και να επιλέξει παιχνίδια με βάση τις 

δυνατότητές του και την ηλικία του.  

    - Οι επισημάνσεις εντοπίζουν τι είναι σε θέση να κάνει το παιδί με το παιχνίδι, ενώ δεν 

υφίσταται λάθος και σωστή χρήση του διότι το παιδί δεν αξιολογείται με βάση την 

ακολουθία της σαφήνειας ή όχι των οδηγιών. 

    Η χρησιμοποίηση παιχνιδιού με σκοπό την αξιολόγηση θεωρείται σημαντική διότι 

συγκεντρώνονται εξέχουσες πληροφορίες που αφορούν το είδος των προτιμήσεων των 

παιχνιδιών καθώς και τυχόν ανακαλύψεων των παιδιών και γενικότερα αξιολογούνται οι 

ικανότητες των παιδιών να παίξουν και να αλληλεπιδράσουν.  
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Κεφάλαιο 4: Παιχνίδι και Αυτισμός. 

 

       4.1. Η Ανάπτυξη του παιχνιδιού στα παιδιά με ΔΑΦ. 

     Οι Gena et al. (2007) υποστηρίζουν ότι η ικανότητα για παιχνίδι χρειάζεται φαντασία, ένα 

καλό επίπεδο χρήσης της γλώσσας, κοινωνική αλληλεπίδραση και δεξιότητες επικοινωνίας. 

Τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες στα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία του 

παιχνιδιού και γι’ αυτό εμφανίζουν στερεοτυπικό και επαναλαμβανόμενο παιχνίδι.  

      Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού των παιδιών με ΔΑΦ έχουν περιγραφεί από αρκετούς 

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

1997 * Lefevre, 1995, 1998 * Wolfberg, 1999). Τα παιδιά με ΔΑΦ χρησιμοποιούν τα 

παιχνίδια με στερεοτυπικό τρόπο, εμφανίζοντας εμμονές με συγκεκριμένα παιχνίδια ή 

κομμάτια αυτών των παιχνιδιών. Τα ενδιαφέροντά τους αναφορικά με το παιχνίδι είναι 

περιορισμένα και δεν εμφανίζουν αυθόρμητο και λειτουργικό παιχνίδι, παρά μόνο 

αισθητικοκινητικό παιχνίδι, το οποίο αδυνατούν να εξελίξουν σε πιο σύνθετες μορφές 

παιχνιδιού. Ορισμένα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού μπορούν να εμφανίζουν λειτουργικό 

παιχνίδι, αλλά το παιχνίδι τους εμφανίζει διαφορές σε σύγκριση με το λειτουργικό παιχνίδι 

των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. Επίσης, τα παιδιά με ΔΑΦ αδυνατούν να αναπτύξουν 

συμβολικό φανταστικό παιχνίδι, να παίξουν ομαδικά με δύο ή περισσότερους συνομηλίκους 

τους και να εμπλακούν σε παιχνίδι ρόλων. 

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

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

και σε συμβολικό παιχνίδι. Παρόλα αυτά, σπάνια ένα παιδί με ΔΑΦ μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι παίζει πραγματικά. Το παιχνίδι τους είναι κυρίως στερεότυπο και δεν 

ακολουθεί την ανάπτυξη των παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Peeters, 2000). 

     Στον πίνακα αναλύονται τα στάδια ανάπτυξης του παιχνιδιού σε παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης καθώς και σε παιδιά με αυτισμό. Ιδιαίτερα, επισημαίνονται οι τέσσερις 

κυριότεροι σταθμοί των σταδίων ανάπτυξης, το στάδιο των απλών χειρισμών, το 

συνδυαστικό, το λειτουργικό και το συμβολικό παιχνίδι (Peeters, 2000). 
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Πίνακας 1 

Ανάπτυξη παιχνιδιού σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και σε παιδιά με αυτισμό. 

 

Ηλικία σε μήνες Τυπική Ανάπτυξη Αυτισμός 

6 Μη διαφοροποιημένες 

πράξεις με ένα αντικείμενο 

κάθε φορά. 

 

8 Οι πράξεις διαφοροποιούνται 

από την άποψη των 

χαρακτηριστικών των 

αντικειμένων. Χρήση δύο 

αντικειμένων σε συνδυασμό 

(η χρήση τους δεν είναι 

κοινωνικά κατάλληλη). 

Κύριο χαρακτηριστικό της 

δραστηριότητας μπορεί να 

είναι οι επαναλαμβανόμενες 

κινήσεις. 

12 Κοινωνικά κατάλληλες 

πράξεις με αντικείμενα 

(λειτουργική χρήση 

αντικειμένων). Δύο ή 

περισσότερα αντικείμενα 

σχετίζονται κατάλληλα.  

 

18 Συχνές συμβολικές πράξεις 

(προσποιείται ότι πίνει και 

ότι μιλάει στο τηλέφωνο). 

 

24 Εφαρμόζει συχνά τις 

ρουτίνες του παιχνιδιού 

προσποίησης σε κούκλες, 

πάνινα ζωάκια, ενήλικες 

(ταΐζει την κούκλα). Οι 

πράξεις προσποίησης δεν 

περιορίζονται στις ήδη 

υπάρχουσες ρουτίνες 

παιχνιδιού (στην προσποίηση 

ότι μαγειρεύει). Οι ρουτίνες 

πράξεων προσποίησης 

διευρύνονται (ταΐζει την 

κούκλα, την κουνάει και τη 

Ελάχιστη 

περιέργεια/εξερεύνηση του 

περιβάλλοντος. Ασυνήθιστη 

χρήση των παιχνιδιών- 

στριφογυρίζει, 

αναποδογυρίζει, 

ευθυγραμμίζει αντικείμενα. 
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βάζει στο κρεβάτι). Το 

παιχνίδι προσποίησης 

προκαλείται από τα 

διαθέσιμα αντικείμενα. 

36 Προσχεδιασμός συμβολικού 

παιχνιδιού - ανακοινώνει την 

πρόθεση του και αναζητά τα 

απαραίτητα αντικείμενα. 

Αντικαθιστά ένα αντικείμενο 

με ένα άλλο (το τουβλάκι με 

το αυτοκινητάκι). Τα 

αντικείμενα 

αντιμετωπίζονται ως δράστες 

ικανοί για αυτόνομη 

δραστηριότητα (κάνει την 

κούκλα να σηκώνει το 

ποτήρι της). 

Ίσως εξακολουθεί να βάζει 

στο στόμα αντικείμενα. 

Απουσία συμβολικού 

παιχνιδιού. Συνέχιση των 

επαναλαμβανόμενων 

κινήσεων, στριφογυρίζει, 

περπατάει στις μύτες των 

ποδιών, λικνίζεται. Έλκεται 

οπτικά από αντικείμενα, 

κοιτάει το φως. Πολλά 

παιδιά δείχνουν σχετική 

ικανότητα στους 

οπτικούς/κινητικούς 

χειρισμούς π.χ. πάζλ. 

48 Παιχνίδι με κοινωνικά 

δραματοποιημένα 

χαρακτηριστικά – παιχνίδι 

προσποίησης με δύο ή 

περισσότερα παιδιά. Χρήση 

παντομίμας για 

αναπαράσταση 

απαιτούμενων αντικειμένων 

(προσποιείται ότι βάζει νερό 

ενώ δεν έχει βρύση). 

Πραγματικά και φανταστικά 

θέματα διατηρούν το ρόλο 

του παιχνιδιού για 

εκτεταμένα χρονικά 

διαστήματα. 

Λειτουργική χρήση 

αντικειμένων. Ελάχιστες 

πράξεις κατευθύνονται προς 

τις κούκλες ή προς τους 

άλλους, οι περισσότερες 

ενισχύουν το παιδί ως 

δράστη. Το συμβολικό 

παιχνίδι αν υπάρχει 

περιορίζεται σε απλά, 

επαναλαμβανόμενα θέματα. 

Καθώς αναπτύσσονται πιο 

εκλεπτυσμένες δεξιότητες 

παιχνιδιού, το παιδί 

εξακολουθεί να αφιερώνει 

μεγάλα χρονικά διαστήματα 

σε λιγότερο εκλεπτυσμένες 

δραστηριότητες. Πολλά 

παιδιά δεν προχωρούν σε 
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συνδυασμό παιχνιδιών. 

60 Η γλώσσα παίζει σημαντικό 

ρόλο στην επιλογή ενός 

θέματος, στη 

διαπραγμάτευση των ρόλων 

και τη δραματοποιημένη 

έκφραση.  

Αδυναμία χρήσης 

παντομίμας. Απουσία 

παιχνιδιού με κοινωνικά και 

δραματοποιημένα 

χαρακτηριστικά. 

 

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

assessment of preschool children. Στο Schopler, E. & Mesibov, G.(1988). Diagnosis and 

assessment in autism, London: Plenum Press. 

 

    Tα παιδιά με αυτισμό εξαιτίας των ελλειμμάτων που εμφανίζουν στους τομείς της 

επικοινωνίας, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης  και της φαντασίας, αντιλαμβάνονται το 

παιχνίδι με εντελώς διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ήδη 

από το προνηπιακό στάδιο εμφανίζουν μια εικόνα απόσυρσης και απομόνωσης. Συχνά, 

παίζουν στερεοτυπικά χωρίς παιχνίδια, με τα χέρια τους κάνοντας μανιερισμούς, λικνίσματα 

ή γαργαλητά και περιστροφές γύρω από τον εαυτό τους. Επιπλέον, μπορεί κολλάνε με ένα 

συγκεκριμένο παιχνίδι και να θέλουν να παίζουν μοναχά με αυτό η με μέρη αυτού (λχ. 

περιστρέφοντας συνεχώς τις ρόδες από ένα αυτοκινητάκι), επαναλαμβανόμενα και 

με στερεοτυπικό τρόπο. Συχνά, το παιχνίδι τους μένει καθηλωμένο στο πρώιμο νηπιακό 

στάδιο,  καθώς τους αρέσει να απολαμβάνουν διάφορες αισθήσεις όπως η γεύση, η αφή ή η 

ακοή (λχ. βάζοντας ξύλινα κομμάτια πάζλ στο στόμα, χτυπώντας παιχνίδια στο πάτωμα για 

να ακούν τον ήχο κτλ), παίζουν δηλαδή με τρόπο ανορθόδοξο και μη λειτουργικό. Ακόμη 

όμως και τα παιδιά που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ένα παιχνίδι ανάλογα με την 

λειτουργικότητα του, δεν μπορούν να μπουν αυθόρμητα σε παιχνίδι με ρόλους και να 

χρησιμοποιήσουν τα παιχνίδια τους και τις καταστάσεις σαν να επρόκειτο για κάτι άλλο 

(συμβολικό παιχνίδι). Επιπρόσθετα, σημαντικές δυσκολίες  παρουσιάζονται και 

στο ομαδικό και συνεργατικό παιχνίδι όπου απαιτείται η αναγνώριση των συναισθημάτων 

των άλλων η γρήγορη προσαρμογή και επεξεργασία πληροφοριών. 

     Τα παιδιά με ΔΑΦ δεν προσεγγίζουν αυθόρμητα τα άλλα παιδιά και δεν παίρνουν 

πρωτοβουλία για να ξεκινήσουν κάποιο δυαδικό ή ομαδικό παιχνίδι. Ωστόσο η δυσκολία 

στην επικοινωνία δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως έλλειψη επιθυμίας για συναναστροφή,  

https://www.lifemade.gr/tag/%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%af/
https://www.lifemade.gr/tag/%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%af/
https://www.lifemade.gr/tag/%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%af/
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αντιθέτως αποτελεί μια ασφαλή πρακτική που διασφαλίζει 

την σταθερότητα και προβλεψιμότητα που είναι τόσο αναγκαία για το περιβάλλον τους.   

(https://www.lifemade.gr/2017/05/03/το-παιχνίδι-στον-αυτιστισμό/). 

 

      4.2. Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού στα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού  

φάσματος. 

    Έχει αποδειχθεί μέσα από μελέτες ότι τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού ωφελούνται 

κυρίως από τη χρησιμοποίηση του παιχνιδιού στην θεραπεία καθώς και στην εκπαίδευσή 

τους. Τα παιδιά αυτά στον τομέα του παιχνιδιού παρουσιάζουν ελλείψεις και αδυναμίες  και 

το παιχνίδι τους είναι διαφορετικό από αυτό των παιδιών φυσιολογικής ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, τα παιδιά με αυτισμό κάνουν χρήση του παιχνιδιού σε επίπεδο τελετουργικό. 

Απαιτείται εξειδικευμένη βοήθεια και εκπαίδευση για την ανάπτυξη στρατηγικών που θα 

έχουν υπόψη τους τις ιδιότητες των παιχνιδιών καθώς και των υλικών που χρησιμοποιούνται 

για παιχνίδι  με σκοπό τα παιδιά με δαφ να είναι σε θέση να τις συσχετίζουν σε ένα σύστημα  

ταξινόμησης. Παρατηρείται λοιπόν ότι ενώ τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης καταφέρνουν να 

αναπτύξουν δεξιότητες διότι τις επαναλαμβάνουν και τις εξασκούν στο παιχνίδι τους, τα 

παιδιά με αυτισμό χρειάζεται να τις αναπτύξουν και να τις κατακτήσουν με τη χρήση 

εναλλακτικών τρόπων. Για παράδειγμα, πιο γενικές γνωστικές δεξιότητες που στηρίζονται 

στην εμπειρία διαχείρισης των υλικών  κατά την διάρκεια του παιχνιδιού όπως: η διατήρηση 

και η κατανόηση του βάρους και των μεγεθών μπορεί να διδαχθούν χωριστά. Παιδιά που 

αναπτύσσονται φυσιολογικά, από τον πρώτο χρόνο ξεκινούν να παίζουν με δική τους 

πρωτοβουλία και μέχρι τα τέσσερα χρόνια τους είναι σε θέση να αναπτύξουν οργανωμένο 

συμβολικό και κοινωνικό-δραματικό παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους. Αντίθετα, παιδιά 

με αυτισμό δεν επιτυγχάνουν να αναπτύξουν οργανωμένο συμβολικό και κοινωνικό-

δραματικό παιχνίδι μέχρι τεσσάρων χρονών.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifemade.gr/2017/05/03/το-παιχνίδι-στον-αυτιστισμό/
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Πίνακας 1: Αναπτυξιακά στάδια του παιχνιδιού σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και σε παιδιά με 

αυτισμό (Schopler/ Mesibov, (1998), σελ.224). 

 

Ηλικία παιδιών. Παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Παιδιά με αυτισμό. 

1 έτος Αρχή παιχνιδιού με δική τους 

πρωτοβουλία. 

- 

18 μήνες Ανάπτυξη συμβολικών 

πράξεων δηλαδή προσποίηση 

ότι πίνουν ή ότι μιλούν στο 

τηλέφωνο. 

Πολύ περιορισμένο παιχνίδι. 

24 μήνες Εφαρμογή ρουτινών 

παιχνιδιού προσποίησης σε 

κούκλες (π.χ. κάνουν ότι 

ταΐζουν την κούκλα). 

Μικρή περιέργεια 

εξερεύνησης του 

περιβάλλοντος.  

Χρήση παιχνιδιών με 

ασυνήθιστο και περίεργο 

τρόπο, π.χ. στριφογυρίζοντας 

τα ή ευθυγραμμίζοντάς τα. 

36 μήνες Παιχνίδι με συνομηλίκους. Αδυναμία  αποδοχής άλλων 

παιδιών.  

Τοποθέτηση παιχνιδιών στο 

στόμα.  

Παντελή απουσία 

συμβολικού παιχνιδιού. 

 

48 μήνες Ανάπτυξη οργανωμένου 

συμβολικού παιχνιδιού και 

κοινωνικού-δραματικού 

παιχνιδιού με την εμπλοκή 

και άλλων παιδιών.  

 Προτίμηση παιχνιδιού με 

συνομηλίκους και λιγότερο 

με ενήλικες. 

 

Λειτουργική χρήση 

παιχνιδιών.  

Μικρή κατεύθυνση πράξεων 

προς τις κούκλες και προς 

τους άλλους. 

Περιορισμός συμβολικού 

παιχνιδιού σε απλά και 

επαναλαμβανόμενα θέματα. 

Απουσία  κοινωνικό- 

δραματικού παιχνιδιού.  
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   Κοινό γνώρισμα του παιχνιδιού των παιδιών με αυτισμό θεωρείται ότι διαλέγουν να 

απασχολούνται με αντικείμενα που στηρίζονται στην διέγερση των αισθήσεων (για 

παράδειγμα έχουν ενδιαφέρουσα μυρωδιά, αφή, γεύση καθώς και άκουσμα). Πιο 

συγκεκριμένα, το αισθητικοκινητικό παιχνίδι θεωρείται κυρίαρχο και πέρα από τη νοητική, 

λεκτική ηλικία κατά την διάρκεια της οποίας φθίνει σε μη αυτιστικά παιδιά αλλά είναι 

πιθανόν να χαρακτηρίζεται από επανάληψη και στερεοτυπία όπως: τοποθέτηση αντικειμένων 

στο στόμα τους, πέταγμα ή χτύπημα παιχνιδιών κλπ. Το γεγονός ότι κυριαρχούν οι 

αισθητηριοκινητικές συμπεριφορές εμποδίζει τη τυπική ανάδυση της περιέργειας και οδηγεί 

στην δυσκολία ανάπτυξης της έννοιας του εαυτού σαν φορέα δράσης. Συνεπώς, όπως 

αναφέρουν και οι Powell & Jordan (2001) παρεμποδίζεται και η ανάπτυξη του φανταστικού 

και συμβολικού παιχνιδιού. Τα παιδιά με δαφ επιλέγουν στο παιχνίδι τους αντικείμενα μέσα 

από το σπίτι όπως: κορδέλες, καπάκια και όχι ειδικά παιχνίδια. Δεν επιδιώκουν να 

διερευνήσουν σε βάθος τα παιχνίδια. Χρησιμοποιούν τα αντικείμενα με απλό τρόπο δηλαδή 

η ποιότητα του παιχνιδιού τους χαρακτηρίζεται ως χαμηλή ή ανύπαρκτη. Το πρώιμο ατομικό 

και μοναχικό παιχνίδι διερεύνησης των αντικειμένων μπορεί να χαρακτηριστεί από 

αδιαφοροποίητους, πρώιμους χειρισμούς αντικειμένων. Η επιθεώρηση των πραγμάτων με 

οπτικό τρόπο ίσως πάρει περίεργες μορφές και τα αντικείμενα χρησιμοποιηθούν με τρόπο 

στερεοτυπικό.  

    Όπως υποστηρίζει ο Jordan (2000) τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού συγκρινόμενα με 

ισότιμες αναπτυξιακές ομάδες παιδιών είναι σε θέση να παράγουν ένα χαμηλότερο επίπεδο 

συμπεριφορών διερεύνησης. Επιλέγουν το μοναχικό παιχνίδι και επιδεικνύουν δυσκολία 

στην έκφραση της επιθυμίας τους για παιχνίδι. Παρατηρείται λοιπόν ότι τα εμπόδια στο 

κοινωνικό παιχνίδι (παιχνίδι με άλλα παιδιά) είναι πιθανό να συνδέονται με προηγούμενες 

μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα παιδιά και στους φροντιστές τους. 

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η αποτυχία θετικής συμμετοχής σε παλιές μορφές κοινωνικής 

επαφής ίσως οδηγεί σε κοινωνικό προβληματικό παιχνίδι  (Jordan, 2003).  

    Ο Williams (2003) ισχυρίζεται ότι η έλλειψη ή απουσία κοινωνικής απόκρισης, η 

αδυναμία τους να περιμένουν τη σειρά τους σε παιχνίδια σε ομάδες, το πρόβλημα τους στη 

μίμηση χειρονομιών καθώς και κινήσεων των άλλων, τα προβλήματα τους στην αρχή της 

επικοινωνίας και η ανικανότητά τους να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν μια ρουτίνα 

κοινωνική (π.χ. κρυφτό-κυνηγητό), όλα αυτά εμποδίζουν την ανάπτυξη του κοινωνικού 

παιχνιδιού για τα παιδιά αυτά. Επιπρόσθετα, το παιχνίδι αλληλεπίδρασης ή κοινωνικό 

παιχνίδι χρειάζεται και την ικανότητα αντίληψης και κατανόησης της γλώσσας των 

συνομηλίκων καθώς και την κατανόηση κοινωνικών ενδείξεων, σημάτων των συνομηλίκων 
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δηλαδή περιοχές στις οποίες το παιδί με αυτισμό δεν είναι σε θέση να επιτύχει  (Lantz, 

2001). Ορισμένα παιδιά στο φάσμα είναι σε θέση να απολαύσουν το «σκληρό παιχνίδι» που 

παρέχει στους γονείς και στους φροντιστές τους τη δυνατότητα μοιράσματος της χαράς του 

παιχνιδιού μαζί τους. Είναι φανερό όμως ότι το «σκληρό παιχνίδι» όπως και αυτό με τα 

αντικείμενα αποτελεί χαρακτηριστικό των παιδιών μικρής ηλικίας. Παιδιά με δαφ 

παρουσιάζουν δυσκολία στην αυθόρμητη ενσωμάτωση του σκληρού παιχνιδιού στο παιχνίδι 

προσποίησης. Υπάρχουν σημάδια όμως ότι το παιχνίδι συμβόλων απουσιάζει. Αυτό 

υποδεικνύει ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι σε θέση να ασχοληθούν με το τυπικό παιχνίδι 

ρόλων. Εμφανίζουν πρόβλημα στην παραγωγή παιχνιδιού προσποίησης και όχι τόσο στους 

μηχανισμούς προσποίησης. Είναι γεγονός, ότι στο παιχνίδι συμβόλων κάτι που δεν 

υφίσταται γίνεται να υπάρχει. Γίνεται σύμβολο κάποιου άλλου αντικειμένου. Είναι 

διασκεδαστικό για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης να ανατρέπουν την πραγματικότητα, αλλά 

σύμφωνα με τον Peeters (2000) τα παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα με 

τη μία πραγματικότητα. Παρατηρείται λοιπόν ότι αν εμφανίσουν συμβολικό παιχνίδι αυτό 

παρουσιάζεται ως αντιγραφή θεμάτων της τηλεόρασης και δεν είναι φανταστικό, ούτε 

αυθεντικό παιχνίδι. Τα παιδιά με αυτισμό δείχνουν ότι είναι σε θέση να παίξουν κανονικά 

για παράδειγμα όταν τοποθετούν στη σειρά τα αυτοκινητάκια ή όταν βάζουν τις κούκλες στα 

έπιπλα του κουκλόσπιτου, όμως μετά από προσεκτική παρατήρηση για ένα διάστημα 

διαπιστώνουμε ότι δεν υφίσταται καμία εξέλιξη στο παιχνίδι τους αυτό. Τα παιδιά αυτά 

εκτελούν και επαναλαμβάνουν με απλό τρόπο τις ίδιες ρουτίνες και είναι σε θέση να 

θυμώσουν αν ένας συνομήλικος ή ενήλικος επιχειρήσει να παρέμβει ή να διευρύνει το 

παιχνίδι τους  με οποιοδήποτε τρόπο. Μερικά παιδιά δεν μπορούν να δείξουν ούτε αυτό το 

βαθμό συμβολισμού στο «παιχνίδι τους». Οι Jordan & Powell (2001) επισημαίνουν ότι τα 

παιδιά με αυτισμό είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν με παιχνίδια σε σχέση μόνο με τις 

φυσικές ιδιότητες τους, π.χ. μπορεί να στριφογυρίζουν τις ρόδες των αυτοκινήτων, χωρίς να 

δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη «συμβολική σχέση» των παιχνιδιών με τα αντικείμενα 

της πραγματικής ζωής.  

    Η αδυναμία τους ή δυσκολία τους στην ανάπτυξη του συμβολικού παιχνιδιού πιθανόν 

οφείλεται στις δυσκολίες τους στην οργάνωση της σκέψης καθώς και στην επικοινωνία των 

σκέψεων αυτών στους άλλους. Επίσης, τους είναι αδύνατο να λάβουν μέρος σε παιχνίδι 

φαντασίας διότι αντιλαμβάνονται τα πράγματα με κυριολεκτικό τρόπο. Για την συμμετοχή 

τους σε προσποιητό παιχνίδι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ικανότητα των παιδιών να 

ξεπεράσουν το κυριολεκτικό μήνυμα των καταστάσεων. Οι Jordan (1999) & Sherratt (2002) 

τονίζουν ότι χρειάζεται όχι μόνο να αποδώσουν φανταστικές ιδιότητες σε αντικείμενα, αλλά 
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και να αντιληφθούν ότι αυτό είναι πιθανό να το κάνουν και οι άλλοι άνθρωποι, πράγμα που 

είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά με δαφ. Σύμφωνα με τον Boucher (1999) η αδυναμία τους 

να συμμετέχουν σε συμβολικό παιχνίδι με άλλους αποτελεί την κύρια αιτία της κοινωνικής 

τους απομόνωσης καθώς και της ακόλουθης αποτυχίας που παρουσιάζουν στην ανάπτυξη 

και χρήση κοινωνικών και δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, είναι σε θέση να παίξουν 

και παιχνίδι προσποίησης μόνο όταν αυτό είναι καλά δομημένο και προσφέρονται οι 

κατάλληλες ενισχύσεις στα παιδιά. Θεωρείται αναγκαίο λοιπόν τα παιδιά με αυτισμό να 

εκπαιδευτούν στον τρόπο διαχείρισης των παιχνιδιών με ένα μη επαναληπτικό τρόπο καθώς 

και στην εκμάθηση των κοινωνικών κανόνων που αφορούν τα παιχνίδια με σκοπό την 

συμμετοχή τους μαζί με άλλους στο παιχνίδι. Τα παιδιά αυτά δεν εφαρμόζουν αυθόρμητο-

ελεύθερο παιχνίδι, όχι γιατί δεν έχουν την ικανότητα να παίξουν, αλλά γιατί θεωρούν 

δύσκολο το παιχνίδι εξαιτίας των συνεχών και  επαναλαμβανόμενων αποτυχιών που τους 

οδηγούν σε απογοήτευση και σε διάχυτη έλλειψη παρώθησης για παιχνίδι  (Stahmer, 1999). 

Το παιχνίδι τους χαρακτηρίζεται επαναλαμβανόμενο και γι’ αυτό έχουν ανάγκη τη βοήθεια 

και την κατεύθυνση από τον ενήλικο. Η μίμηση των ενηλίκων προσφέρει ένα κίνητρο, ένα 

ερέθισμα με σκοπό την δημιουργία αυθόρμητης προσποίησης. Ο Williams (2003) 

ισχυρίζεται ότι προβληματικό θεωρείται και το λειτουργικό παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό, 

διότι δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν σε πολύπλοκο λειτουργικό παιχνίδι παρά μόνο σε 

απλό. Το λειτουργικό παιχνίδι είναι εκείνο που προϋποθέτει ότι το παιδί είναι σε θέση να 

μιμηθεί και αυτό είναι μια δύσκολη δεξιότητα για τα παιδιά με αυτισμό. Μέσα από τις 

μελέτες τους οι Boucher & Lewis (1990) ανακάλυψαν ότι τα παιδιά με δαφ θεωρούνταν 

ικανά να παράγουν ιδέες στο λειτουργικό παιχνίδι, όσο και τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι σπάνια τα παιδιά 

παρουσίαζαν εμμονές στην διάρκεια του παιχνιδιού τους. Η Καλύβα (2005) τονίζει ότι το 

στερεοτυπικό και εμμονικό παιχνίδι ίσως εξαρτάται και από το επίπεδο λειτουργικότητας 

του κάθε παιδιού διότι παρατηρείται ότι τα μικρά παιδιά είναι εκείνα που εμφανίζουν τέτοιο 

παιχνίδι.  

    Άλλη μελέτη αποδεικνύει ότι τα παιδιά με αυτισμό δε διαφοροποιούνται στο λειτουργικό 

τους παιχνίδι σε σύγκριση με τα παιδιά φυσιολογικής ανάπτυξης  (Dominguez, Ziviani, 

2006). Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή αναφέρει ότι τα παιδιά με δαφ έπαιζαν σε 

μικρότερο βαθμό από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης με παιχνίδια εποικοδομητικά όπως: 

παιχνίδια κουκλόσπιτου και κούκλες. Αντίθετα, έδειχναν μεγαλύτερη προτίμηση σε 

παιχνίδια αδρής κινητικότητας, παιχνίδια νηπίων, παιχνίδια με αξεσουάρ ένδυσης, φιγούρες 

όπως πλαστικά ζώα. Δεν υπήρχε καμία διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον αφορά τη 
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συμμετοχή τους στο συμβολικό και στο λειτουργικό παιχνίδι. Σημαντική υπήρξε η σχέση 

ανάμεσα στο αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού και στις προτιμήσεις του σε παιχνίδια. Παιδιά 

με δαφ και χαμηλή νοημοσύνη διάλεγαν αντικείμενα με ξεκάθαρη χρήση καθώς και 

παιχνίδια αισθητηριακής διέγερσης. Διαπιστώθηκε επίσης ότι το εσωτερικό ενδιαφέρον που 

έχει το παιχνίδι για το παιδί με δαφ ήταν υπεύθυνο και επηρέαζε την επιλογή παιχνιδιού όταν 

το παιχνίδι ήταν γνωστό στους συνομηλίκους και στα Μ.Μ.Ε. Οι παιδαγωγοί λοιπόν είναι σε 

θέση να βοηθήσουν τα παιδιά με αυτισμό να αναπτύξουν συμπεριφορές παιχνιδιού κάνοντας 

χρήση παρεμβάσεων με παιχνίδια οικεία από την τηλεόραση και από τις αγαπημένες ταινίες 

των παιδιών.  

   Οι έρευνες των Holmes & Willoughby (2005) απέδειξαν ότι τα παιδιά με δαφ μπορούν να 

συμμετέχουν σε λειτουργικό παιχνίδι περισσότερο από ότι σε εποικοδομητικό (ενασχόληση 

με τουβλάκια) καθώς και σε παιχνίδι εξερεύνησης. Το λειτουργικό παιχνίδι εμφανίζονταν 

ιδιαίτερα σε παιδιά προσχολικής και όχι σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Οι μελέτες αυτές 

επιβεβαιώνουν ότι το παθητικό-μοναχικό παιχνίδι κυριαρχεί περισσότερο καθώς και οι 

συμπεριφορές του απλού παρατηρητή του παιχνιδιού άλλων παιδιών καθώς και ότι λείπει η 

εκδήλωση του παράλληλου δραματικού και ομαδικού δραματικού παιχνιδιού. Η έννοια της 

προσποίησης κάνει την εμφάνισή της στην ηλικία 3-6 ετών στα παιδιά με τυπική ανάπτυξη 

ενώ, στα παιδιά με δαφ θεωρείται σπάνια. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το ίδιο το 

περιβάλλον στην εκδήλωση του παιχνιδιού. Εμφανίστηκαν διαφορές ανάμεσα σε 

συμπεριφορές παιχνιδιού σε ένα παιδί που είναι σε ειδικό ή κλινικό πλαίσιο και είναι 

περιτριγυρισμένο από ξένους και σε παιδί που βρίσκεται σε οικείο σχολικό περιβάλλον. Τα 

παιδιά σε ειδικό/κλινικό πλαίσιο παρουσίασαν περισσότερες ανήσυχες συμπεριφορές, διότι 

δεν γνώριζαν το περιβάλλον. 

    Το παιχνίδι των αυτιστικών παιδιών θεωρείται λιγότερο καινοτόμο, πρωτοποριακό και 

ανώριμο σε σχέση με αυτό των συνομήλικων παιδιών. Επιλέγουν το παράλληλο αλλά και 

ατομικό παιχνίδι. Είναι σε θέση να επιδεικνύουν ενδιαφέρον για άλλα παιδιά αλλά δεν 

κατέχουν την ικανότητα αυθόρμητης - κοινωνικής συμμετοχής. Μπορούν να παίξουν δίπλα 

με άλλα παιδιά αλλά ουσιαστικά δεν επικοινωνούν μαζί τους και δεν είναι σε θέση να 

μοιραστούν όμοιες εμπειρίες με άλλα παιδιά  (Preissler, 2006). Το παιχνίδι για τα παιδιά με 

αυτισμό δεν θεωρείται κάτι ευχάριστο παρόλο που η ρουτίνα, η οικειοποίηση μιας 

δραστηριότητας είναι σε θέση να προκαλέσει μεγάλη ευχαρίστηση στο παιδί αυτό. Οι Brown 

& Murray (2001) ισχυρίζονται ότι ακόμα και αν είναι ευχάριστο το παιχνίδι για τα παιδιά με 

αυτισμό, το περιορισμένο και μερικές φορές ακατάλληλο συναίσθημα  του παιδιού δεν μας 

αφήνει να πούμε με βεβαιότητα αν το παιδί διασκεδάζει με μία δράση ή όχι. Το παιχνίδι δεν 
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πηγάζει εσωτερικά για ένα παιδί με αυτισμό. Παρατηρείται λοιπόν ότι είναι δύσκολο για ένα 

αυτιστικό παιδί να παίρνει μέρος στο παιχνίδι εξαιτίας των παρεμβατικών συμπεριφορών 

όπως: ο παρορμητισμός, οι τάσεις καταπίεσης, οι επαναληπτικές συμπεριφορές που ίσως 

είναι πιο κινητήριες από τις δραστηριότητες παιχνιδιού. Το παιχνίδι δεν θεωρείται πάντα 

εύχρηστο για τα παιδιά με δαφ, εξαιτίας της δυσκολίας τους σε οργανωτικά θέματα καθώς 

και σε θέματα άγχους είναι δύσκολο για το παιδί να προσαρμοστεί στο παιχνίδι. Τα 

αυτιστικά παιδιά είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν με υλικά του παιχνιδιού με τυπικό 

τρόπο, στηριζόμενα στην αρχική αλληλεπίδραση με τα παιχνίδια αυτά. Εμφανίζουν 

δυσκολία στην επέκταση δεξιοτήτων παιχνιδιού διότι κολλάνε σε πιο στερεότυπα και 

επαναληπτικά πρότυπα παιχνιδιού. Δεν μπορούν να ενεργήσουν στο παιχνίδι χωρίς ένα σήμα 

ή μια εξωτερική διευκόλυνση ή διδασκαλία. Δεν καταφέρνουν να αναπτύξουν σενάρια 

παιχνιδιού και δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν και να κατανοήσουν και τα σενάρια των 

άλλων παιδιών (δραματικό παιχνίδι). Θεωρείται σημαντικό ότι πολλά παιδιά στο φάσμα 

αλληλεπιδρούν πιο πολύ με ενήλικες από ό,τι με συνομηλίκους και οι αλληλεπιδράσεις 

αυτές ξεκινούν με πρωτοβουλία των ενηλίκων και όχι των παιδιών. Τα παιδιά αυτά 

χρειάζονται την καθοδήγηση κάποιου στο παιχνίδι τους. Δεν αποτελεί πάντα ιδανική λύση η 

συνεχόμενη καθοδήγηση και η αλληλεπίδραση γονέων-δασκάλων με τα παιδιά τους με 

σκοπό την αντιστάθμιση των δυσκολιών τους, διότι αυτό ελαχιστοποιεί την πιθανότητα για 

φυσιολογική αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιών με αυτισμό και των οικείων τους. Οι Anderson 

* Moore & Godfrey (2004) ισχυρίστηκαν ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες διευκολύνουν απλά 

τα παιδιά και δεν τα καθοδηγούν είναι δυνατόν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα του 

παιδιού, την ανεξαρτησία του καθώς και να αυξήσουν τις αλληλεπιδράσεις με τους 

συνομηλίκους τους. 

   Τέλος, θεωρείται αξιοσημείωτο ότι τα παιδιά σχολικής ηλικίας στο φάσμα του αυτισμού 

δεν δείχνουν μεγαλύτερη ωριμότητα στο παιχνίδι σχετικά με τα παιδιά με δαφ που φοιτούν 

σε νηπιαγωγεία (προσχολικής ηλικίας). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στο νηπιαγωγείο 

το παιχνίδι θεωρείται ύψιστης σημασίας, ενώ στο σχολείο καλύπτει απλά τα κενά ανάμεσα 

στις περιόδους διδασκαλίας. Παρατηρείται λοιπόν, ότι το παιχνίδι στο νηπιαγωγείο 

οικοδομείται σταδιακά και διευκολύνεται, ενώ στο σχολείο επιτρέπεται μόνο στα 

διαλείμματα. Προκύπτει λοιπόν ότι στο σχολείο για τα παιδιά με δαφ τα επίπεδα κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης είναι σημαντικά κατώτερα σε σχέση με τα επίπεδα των παιδιών στο 

νηπιαγωγείο.  
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       4.3.  Μέθοδοι Ενίσχυσης του παιχνιδιού στην τάξη. 

   Αρχικά, θεωρείται σημαντικό να βοηθήσουμε τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού να 

παίζουν με φυσιολογικό τρόπο. Το αισθητηριακό παιχνίδι ή παιχνίδι των αισθήσεων είναι 

αυτό που διδάσκει στα μικρά παιδιά τα πάντα για το σώμα τους καθώς και για τα 

αντικείμενα που τα περιβάλλουν. Το χειριστικό ή διερευνητικό παιχνίδι επιτρέπει στα 

μεγαλύτερα παιδιά να ανακαλύψουν περισσότερα για τα αντικείμενα και τις ιδιότητές τους 

καθώς και για τον τρόπο που επηρεάζουν τον γύρω κόσμο τους. Το «ενεργητικό φυσικό» 

παιχνίδι και το «σκληρό» παιχνίδι εκπαιδεύει τα νήπια έτσι ώστε να αναπτύξουν τις 

κινητικές τους δεξιότητες και να μάθουν βαθύτερα την αλληλεπίδραση όλου του σώματος με 

τα αντικείμενα του περιβάλλοντος καθώς και με τους άλλους. Το παιχνίδι αλληλεπίδρασης ή 

κοινωνικό παιχνίδι είναι αυτό που θα διδάξει στα παιδιά τις κοινωνικές σχέσεις καθώς και 

τον τρόπο εμπλοκής τους σε αυτές. Οι Boucher & Lewis (1990) ισχυρίζονται ότι το παιχνίδι 

προσποίησης είτε ατομικό, είτε κοινωνικό θα τους εκπαιδεύσει στον τρόπο απομάκρυνσης 

της σκέψης τους από την εμπειρία που ζουν τη στιγμή εκείνη καθώς και στον τρόπο χρήσης 

των συμβόλων και των αναπαραστάσεων με σκοπό να καταφέρνουν αυτό τον τρόπο σκέψης. 

Η κοινωνική απομόνωση του παιδιού με δαφ επιβαρύνεται από την απουσία ή έλλειψη 

δεξιοτήτων παιχνιδιού και τονίζει τις διαφορές του με τα άλλα παιδιά. Παρατηρείται λοιπόν 

ότι η βελτίωση του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό είναι δυνατό να προσφέρει 

ευχαρίστηση, αίσθηση επιδεξιότητας και κίνητρο για παιχνίδι. Μέσω του παιχνιδιού τα ίδια 

τα παιδιά με αυτισμό είναι σε θέση να εκφραστούν και να δείξουν τον πραγματικό εαυτό 

τους. Ο Boucher (1999) υποστηρίζει ότι είμαστε σε θέση να μάθουμε πολλά για ένα παιδί 

καθώς το παρατηρούμε να παίζει, και ότι μέσα από το ίδιο το παιχνίδι τους τα παιδιά 

μπορούν να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφράσουν με 

λέξεις. Επίσης, τα παιδιά με αυτισμό είναι αναγκαίο να διδάσκονται τρόπους για να 

καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες παιχνιδιού διότι οι περιορισμένες, ελλιπείς ή 

απούσες δεξιότητες παιχνιδιού μπορεί να αποτρέψουν τις ευκαιρίες μάθησης καθώς και 

επιτυχούς συμμετοχής τους σε τάξεις ένταξης.  

    Οι Morrison, Sainato & Sayaka (2002) υποστηρίζουν ότι η ενσωμάτωση των παιδιών με 

αυτισμό στο γενικό σχολείο, χωρίς τις συνεχείς στρατηγικές παρέμβασης οι οποίες 

προωθούν το παιχνίδι και την ανεξάρτητη πρόοδο του παιδιού, δεν είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθεί. Η ανάπτυξη του παιχνιδιού είναι δυνατόν να επιτευχθεί αν οι παιδαγωγοί 

χρησιμοποιούν τεχνικές που ενισχύουν το παιχνίδι των παιδιών με δαφ μέσα στην τάξη και 

γνωρίζουν τον τρόπο να εφαρμόσουν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης.  
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   Η ένταξη του παιχνιδιού σε προγράμματα παρέμβασης προσφέρει τη δυνατότητα στο παιδί 

με αυτισμό να κατακτήσει και να αναπτύξει τη γλώσσα του καθώς και την συμβολική του 

σκέψη. Μερικοί κάνουν χρήση των συμπεριφορικών θεραπειών στην εκπαίδευση των 

παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, παρόλο που οι «συμπεριφορικές θεραπείες» έχουν 

περιορισμένες δυνατότητες γενίκευσης σε διαφορετικά και νέα πλαίσια. Ειδικότερα, ένα 

πρόγραμμα παρέμβασης είναι ανάγκη να εστιάζει στον τρόπο αντιμετώπισης των αιτιών που 

προξενούν τα προβλήματα στο παιχνίδι των παιδιών αυτών και όχι τόσο στην διαχείριση των 

συμπτωμάτων των συμπεριφορών που παρουσιάζουν πρόβλημα στο παιχνίδι. Πιθανά 

συμπτώματα αποτελούν ότι: το παιδί λειτουργεί πάντα με τον ίδιο τρόπο στο παιχνίδι 

δηλαδή εκτελεί τις ίδιες κινήσεις, ή ότι σπάει τα πάντα γύρω του ή ότι δεν παίζει με άλλα 

παιδιά. Οι συμπεριφορές αυτές είναι ορατές στο παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό, για αυτό 

το λόγο ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να είναι σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσει τις αιτίες 

των συμπεριφορών αυτών δηλαδή το γεγονός ότι δεν κατανοεί τους κανόνες του παιχνιδιού, 

δεν αντιλαμβάνεται επαρκώς την κοινωνική συμπεριφορά και το ότι δεν καταλαβαίνει τον 

γλωσσικό κώδικα του παιχνιδιού (Γκονέλα, 2006).  

    Μερικές επιτυχείς προσεγγίσεις που ενισχύουν το παιχνίδι και μπορεί να χρησιμοποιήσει 

ο παιδαγωγός είναι: η μη κατευθυνόμενη θεραπεία (Cogher, 1999), η εκπαίδευση στην 

πιλοτική αντίδραση (Stahmer, 1999) καθώς και οι ενσωματωμένες ομάδες παιχνιδιού 

(Wolfberg & Schuler, 1999).  

    - Η μη κατευθυνόμενη θεραπεία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά με σοβαρές 

δυσκολίες στην επικοινωνία και ειδικότερα σε παιδιά με αυτισμό τα οποία ακόμα δεν έχουν 

κατακτήσει τα πρώιμα στάδια προ-γλωσσικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. 

Σε αυτό το είδος θεραπείας ο παιδαγωγός μπορεί να εργαστεί ένα προς ένα με το παιδί 

κάνοντας χρήση συνηθισμένων υλικών για το παιχνίδι. Η παρέμβαση αυτή δεν έχει κάποια 

δομή καθορισμένη, δεν χαρακτηρίζεται ως παρεμβατική αλλά το ίδιο το παιδί διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο και την καθοδηγεί.  

    - Σύμφωνα με την Καλύβα (2005) η εκπαίδευση στην πιλοτική αντίδραση μπορεί να 

εφαρμοστεί σε άτομα με αυτισμό τα οποία είναι σε θέση να εργαστούν ένα προς ένα με έναν 

θεραπευτή-παιδαγωγό ή γονέα σε δράσεις που είναι σχεδιασμένες να ενισχύσουν 

συγκεκριμένες δεξιότητες παιχνιδιού καθώς και να αυξήσουν το κίνητρο του παιδιού για 

παιχνίδι. Η παρέμβαση αυτή στηρίζεται σε συμπεριφορικές τεχνικές, είναι δομημένη και 

καθοδηγούμενη από τον ενήλικα. Η εκπαίδευση στην πιλοτική αντίδραση δουλεύει 

χρησιμοποιώντας μια κεντρική/βασική συμπεριφορά με σκοπό να αλλάξει άλλες 

συμπεριφορές. Η κεντρική/ουσιώδης συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά που θεωρείται 
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κεντρική σε πολλές άλλες περιοχές λειτουργικότητας. Με την θετική ενίσχυση της κεντρικής 

συμπεριφοράς είναι πιθανό να ενισχυθούν και άλλες συμπεριφορές.  

    - Οι ενσωματωμένες ομάδες παιχνιδιού στοχεύουν σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας τα 

οποία μπορούν να ξεκινήσουν το παιχνίδι με συνομηλίκους. Άμεσοι στόχοι της παρέμβασης 

θεωρούνται: η βελτίωση της ποιότητας και του επιπέδου του παιχνιδιού του παιδιού, ενώ, 

παρατηρείται ότι τα παιδιά με αυτισμό διδάσκονται τον τρόπο συμμετοχής τους στο 

κοινωνικό παιχνίδι αλληλεπίδρασης σε μικρές ομάδες. Μακροπρόθεσμο στόχο αποτελεί η 

μείωση της επίδρασης της κοινωνικής απομόνωσης στην ανάπτυξη του παιδιού με δαφ και 

στηρίζεται στη θεωρία του Vygotsky που ισχυρίζεται ότι οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

υποστήριξης παίζουν σημαντικό ρόλο στην τυπική ανάπτυξη. Οι ενσωματωμένες ομάδες 

παιχνιδιού θεωρούνται μια αποτελεσματική τεχνική διδασκαλίας παιχνιδιού καθώς και 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε παιδιά με αυτισμό και παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

μέσα σε σχολικά περιβάλλοντα ένταξης (Lantz, 2001).  

    Άλλες επιτυχημένες στρατηγικές που ενισχύουν το παιχνίδι θεωρούνται: η κατάρτιση σε 

ένα κοινωνικό-δραματικό σενάριο καθώς και η αλληλοδιδακτική μέθοδος κάνοντας 

λειτουργική χρήση των εμμονών του παιδιού ως θέμα ανάπτυξης του κοινωνικού παιχνιδιού  

(Jordan, 2003). Επιπλέον, η χρήση μουσικής θεωρείται κατάλληλη για την ανάπτυξη του 

παιχνιδιού σε παιδιά με αυτισμό.  

   Η ζωντανή μουσική χρησιμοποιείται για να κάνει προβλέψιμες τις κινήσεις συναλλαγής 

ανάμεσα στο δάσκαλο και στο παιδί. Ειδικότερα, δίνει έμφαση στον ρυθμό των πράξεων του 

παιδιού, δίνει ενδιαφέρον και νόημα στις κοινωνικές καταστάσεις καθώς και στις 

καταστάσεις παιχνιδιού. Η ίδια η μουσική είναι ένδειξη της έναρξης κάποιας κίνησης στο 

παιχνίδι ή αποτελεί βοηθητικό μέσο χαλάρωσης του παιδιού στο τέλος του παιχνιδιού. Έχει 

αποδειχτεί ότι τα παιδιά με αυτισμό χαίρονται ιδιαίτερα με την μουσική και για αυτό το λόγο 

θα ήταν χρήσιμη στο παιχνίδι τους. Οι Wimpory & Hobson (2007) επισήμαναν ότι μέσα από 

την παρατήρηση τα παιδιά με δαφ είναι δυνατό να εμφανίσουν κοινωνική συμμετοχή όταν ο 

παιδαγωγός τους προσφέρει μουσικά ή σωματικά ερεθίσματα.  

   Σύμφωνα με τους Powell & Jordan (2001) μία άλλη μέθοδος είναι η χρήση φωτογραφιών 

και οπτικών αναπαραστάσεων οι οποίες βοηθούν το παιδί να γνωρίσει τα βήματα/στάδια 

του παιχνιδιού καθώς και τον τρόπο παιξίματος. Η χρήση των φωτογραφιών με σκοπό την 

ενθάρρυνση της ανάπτυξης του παιχνιδιού διεξάγεται επιτυχώς σε σχολεία του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Οι φωτογραφίες ως μέσο ενισχύουν την προσπάθεια του παιδιού να αναπτύξει 

σενάρια ιστοριών με σκοπό την ακολουθία παιχνιδιού προσποίησης. Με την μέθοδο αυτή 
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φωτογραφίζονται τα σημαντικά συμβάντα μιας ιστορίας παιχνιδιού και το παιδί εκπαιδεύεται 

να τα βάζει σε σωστή σειρά για να δημιουργήσει την ιστορία.  

 

       4.4.  Η οργάνωση και η ανάπτυξη του παιχνιδιού από εκπαιδευτικούς. 

   Οι παιδαγωγοί χρειάζεται να δώσουν προσοχή στον τρόπο διδασκαλίας και οργάνωσης του 

παιχνιδιού των παιδιών με αυτισμό. Οι δεξιότητες παιχνιδιού που είναι ανάγκη να διδαχτούν 

σε παιδιά με δαφ πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέπεια, σταθερότητα, να είναι 

κατάλληλα οργανωμένες και να συνοδεύονται από την χρήση της κατάλληλης γλώσσας.  Η 

γλώσσα χρειάζεται να είναι απλή με σκοπό να γίνεται κατανοητή από το παιδί. Το 

κατάλληλα οργανωμένο περιβάλλον είναι εκείνο που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 

παιχνίδι του παιδιού με δαφ. Το περιβάλλον χρειάζεται να είναι κατάλληλο για την 

διδασκαλία και να οδηγεί σε πολύτιμες εμπειρίες παιχνιδιού. Οι παιδαγωγοί απαιτείται να 

σχεδιάζουν πολλά οργανωμένα τμήματα για παιχνίδι σχεδόν κάθε μέρα. Είναι υπεύθυνοι για 

την φροντίδα και τον περιορισμό των πραγμάτων τα οποία μπορεί να αποσπάσουν τα παιδιά 

από το παιχνίδι τους. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που πρέπει να διαλέγουν με 

προσοχή τα παιχνίδια έτσι ώστε να εκπληρώνουν συγκεκριμένους στόχους που θέτουν. Τα 

παιδιά με δαφ προτιμούν συχνά παιχνίδια με οπτικό ενδιαφέρον όπως: παιχνίδια με σχήμα, 

χρώμα, Lego, βιβλία με αντικείμενα τα οποία το παιδί μπορεί να αγγίξει και έχουν ιδιαίτερη 

υφή ή τρισδιάστατα βιβλία, πάζλ, παιχνίδια σωματικής δραστηριότητας όπως: κούνια, 

τραμπολίνο, σκαρφάλωμα, παιχνίδια που συνδυάζουν χορό και μουσική, επιτραπέζια 

παιχνίδια, ομαδικά παιχνίδια όπως: σκάκι, φιδάκι καθώς και παιχνίδια στον υπολογιστή.  

    Σημαντικός θεωρείται και ο κατάλληλος σχεδιασμός έναρξης και λήξης ανάμεσα στις 

φάσεις του παιχνιδιού. Δεν πρέπει να πιστεύετε ότι όλα τα παιδιά με αυτισμό μπορούν να 

διασκεδάσουν με τις ίδιες δράσεις διότι χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη η ηλικία, η 

ικανότητα καθώς και οι γλωσσικές ικανότητες των παιδιών αυτών (Ελληνική Εταιρεία 

Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, 1993).  

   H Καλύβα (2005) υποστηρίζει ότι οι παιδαγωγοί για να εξασφαλίσουν μια καλύτερη 

δυνατή εφαρμογή των προσεγγίσεων ενίσχυσης παιχνιδιού χρειάζεται να έχουν υπόψη τους 

κάποια θέματα όπως: 

    - Χρειάζεται να αντιληφθούν ότι το παιχνίδι αποτελεί μέσο εκπαίδευσης και όχι απλά μια 

αφορμή για διάλειμμα ή ένα τρόπο για να περάσει την ώρα του το παιδί.  

    - Είναι αναγκαίο οι παιδαγωγοί να θέτουν ένα στόχο τη φορά για κάθε δράση παιχνιδιού 

που πρέπει να κατακτήσει το παιδί.  
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    - Στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών.  

    - Χρειάζεται να καταβάλλουν προσπάθειες έτσι ώστε το παιδί να αναπτύξει το κοινωνικό, 

προσποιητό και μιμητικό παιχνίδι.  

    - Απαιτείται η διδασκαλία του τρόπου παιξίματος με μαριονέτες και κούκλες στο παιδί.  

    - Είναι απαραίτητη η διδασκαλία του τρόπου ακολουθίας σεναρίων παιχνιδιού, η 

σταδιακή πρόσθεση νέων στοιχείων και η δημιουργία δικού του σεναρίου στο παιδί με 

αυτισμό.  

   - Σταδιακά οι παιδαγωγοί χρειάζεται να προσθέτουν και άλλα άτομα στο παιχνίδι (κυρίως 

συνομηλίκους) και να τους εξηγούν τον τρόπο που πρέπει να προσεγγίζουν παιδιά με 

αυτισμό καθώς και τι πρέπει να αναμένουν από αυτά τα παιδιά.  

   - Είναι ανάγκη οι παιδαγωγοί να βεβαιωθούν ότι το παιδί είναι σε θέση να παίξει μόνο του 

με δημιουργικό τρόπο καθώς και ότι μπορεί να γενικεύσει το παιχνίδι του και σε άλλα 

αντικείμενα ή περιβάλλοντα.  

   - Επιπρόσθετα, οι παιδαγωγοί είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν ότι το παιδί με δαφ 

ίσως ποτέ να μην καταφέρει να πάει παραπέρα από το επίπεδο παιχνιδιού που έχει διδαχθεί 

και γνωρίζει. Ειδικότερα, η κατανόηση συμβόλων είναι πιθανό να προσεγγίζεται με πιο 

ικανοποιητικό τρόπο σε περιοχές που είναι πιο σχετικές με τα αντικείμενα του αναλυτικού 

προγράμματος όπως: διδασκαλία στην ανάγνωση ή στην κατανόηση χαρτών ή 

διαγραμμάτων. 

   Οι παιδαγωγοί χρειάζεται να δώσουν έμφαση στην ώρα του διαλείμματος. Για αυτούς το 

διάλειμμα αποτελεί την πιο δύσκολη ώρα του σχολείου καθώς και για τα παιδιά με αυτισμό. 

Το διάλειμμα θεωρείται χρήσιμο για τα παιδιά εκείνα που μπορούν να διαχειριστούν τον 

ελεύθερο χρόνο τους διαλέγοντας ευχάριστες κοινωνικές δράσεις. Αλλά όπως είναι γνωστό 

τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους καθώς και 

στην διεκπεραίωση των κοινωνικών τους δραστηριοτήτων. Οι παιδαγωγοί θεωρούν ότι ο 

μοναδικός τρόπος για να βοηθήσουν τα παιδιά με αυτισμό να αντεπεξέλθουν στο χάος του 

διαλείμματος είναι να ενσωματώσουν το διάλειμμα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

σχολείου.  

    Όσον αφορά τα παιδιά με σοβαρές δυσκολίες απαιτείται ο χώρος του διαλείμματος να 

προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής δράσεων που ικανοποιεί και ευχαριστεί τα παιδιά όπως: 

ποδήλατα, κούνιες, μπάλες, τραμπολίνο, αμμοδόχο και παιχνίδια. Στην ώρα του 

διαλείμματος μερικά παιδιά μπορεί να εκτονώνονται διότι τους παρέχει την ευκαιρία να 

πραγματοποιούν τις στερεοτυπίες τους και με αυτό τον τρόπο να χαλαρώνουν. Είναι γεγονός 
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όμως ότι οι στερεοτυπίες πραγματοποιούνται όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει ή όταν 

δεν έχει γνώση τι πρέπει να κάνει το παιδί.  

   Ο Βογινδρούκας & η Sherratt (2005) ισχυρίζονται ότι για τα παιδιά με ήπιο αυτισμό και 

ιδίως για εκείνα που εντάσσονται σε σχολεία γενικής αγωγής θα βοηθούσε αν ο παιδαγωγός 

προωθούσε το παιδί σε παιχνίδια σε ομάδες καθώς και αν ενθάρρυνε τα άλλα παιδιά να 

εμπλέξουν με διακριτικότητα τον συμμαθητή τους σε ομαδικές δράσεις. Για να πετύχει η 

προσπάθεια αυτή είναι ανάγκη το παιδί με δαφ να είναι ενήμερο για όσα πρόκειται να 

συμβούν στο διάλειμμα και να έχει γνώση των κανόνων του παιχνιδιού.  

  Ο Sigafoos (1999) τονίζει ότι η διδασκαλία σε παιδιά με αυτισμό αυθόρμητου παιχνιδιού 

δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση και δεν είναι σίγουρο αν οι προσπάθειες δημιουργίας 

δεξιοτήτων παιχνιδιού θα έχουν μακρόχρονη εξέλιξη στον τομέα της συμπεριφοράς τους. 

Επιπλέον, το παιχνίδι χρειάζεται να αποτελεί πολύτιμο μέρος του προγράμματος του 

σχολείου των μαθητών με δαφ και προσπαθεί να διευκολύνει όλες τις πλευρές της ανάπτυξής 

τους. Λίγοι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση του παιχνιδιού απλά και μόνο για να απασχολήσουν 

τα παιδιά και να πραγματοποιήσουν διάλειμμα ή για να ολοκληρώσουν χωρίς διάσπαση μια 

δράση που εκτελούν.  

   Το παιχνίδι για τα παιδιά αυτά δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε στερεοτυπίες που 

επαναλαμβάνονται αλλά να αποτελεί μια παραγωγική ευκαιρία για μάθηση και 

κοινωνικοποίηση. Το Συμβούλιο Εθνικής Έρευνας (2001) τοποθέτησε τη διδασκαλία 

παιχνιδιού για τα παιδιά αυτά με συνομηλίκους ανάμεσα στις παρεμβάσεις που είναι ανάγκη 

να προηγούνται στο σχεδιασμό καθώς και στην παραγωγή αποτελεσματικών και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα παιδιά με αυτισμό.  

 

         4.5. Το παιχνίδι ως μέσο θεραπείας σε παιδιά με αυτισμό. 

   Η τεχνική της θεραπείας μέσω παιχνιδιού δεν είναι ίδια με τη θεραπεία μέσω παιχνιδιού 

που μπορεί να εφαρμοστεί σε παιδιά με αυτισμό. Στις μέρες μας πολλοί ειδικοί θεραπευτές 

οι οποίοι κάνουν χρήση της θεραπείας παιχνιδιού σε παιδιά με δαφ, εφαρμόζουν στην 

πραγματικότητα τη θεραπεία στηριζόμενοι στο μοντέλο Floor- Time. 

    To μοντέλο Floor-Time αποτελεί μια μορφή ενίσχυσης του παιχνιδιού η οποία βασίζεται 

στις εμμονές και στα ενδιαφέροντα των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και αποσκοπεί 

στην ενδυνάμωση των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών αυτών. Το 

μοντέλο αυτό εφευρέθηκε και αναπτύχθηκε από τον Greenspan και απευθύνεται σε παιδιά με 

αυτισμό προσχολικής ηλικίας. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εξέλιξη των σχέσεων και 

των συναισθημάτων. Ειδικότερα, πρόκειται για μια συγκεκριμένη ώρα παιχνιδιού, που 
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διαρκεί 20-30 λεπτά στην διάρκεια της οποίας ο εκπαιδευτικός /θεραπευτής και το παιδί 

κάθονται στο πάτωμα και το παιδί παίζει μόνο του. Ο ενήλικος είναι αυτός που ακολουθεί 

τις οδηγίες του παιδιού και προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντά του. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση το παιχνίδι είναι αυτό που καθοδηγείται από τα παιδιά και συγχρόνως 

υποστηρίζεται από τους ενηλίκους. Η μέθοδος Floor-Time προσφέρει τη δυνατότητα 

τροποποίησης του στερεότυπου και συντηρητικού παιχνιδιού των παιδιών με αυτισμό σε πιο 

ουσιώδης και αναπτυξιακά ωφέλιμες συμπεριφορές. Ο Lantz (2001) & ο Stewart (2003) 

υποστηρίζουν ότι επεκτείνει τα θέματα που αφορούν το παιχνίδι σε παιδιά με δαφ και 

συνάμα κατευθύνει τα παιδιά έτσι ώστε να αναπτύξουν σχέσεις με τους άλλους, να 

καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, μια πιο άμεση επικοινωνία με το 

περίγυρό τους και να νιώσουν αισθήματα επιτυχίας. 

   Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η θεραπεία παιχνιδιού που εφαρμόζεται σε παιδιά στο φάσμα 

του αυτισμού παρουσιάζει κοινά σημεία με αυτή που είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε παιδιά 

με προβλήματα στα συναισθήματά τους, στην επικοινωνία τους καθώς και με ποικίλες 

τραυματικές καταστάσεις ιδιαίτερα σε πρακτικά θέματα που χρειάζεται να έχει υπόψη του ο 

θεραπευτής που θα πραγματοποιήσει τη θεραπεία.  

   Τα παιδιά με αυτισμό επωφελούνται ιδιαίτερα από την χρήση του παιχνιδιού στο πλαίσιο 

της θεραπείας τους. Ο αυτισμός αποτελεί μια σοβαρή επικοινωνιακή καθώς και κοινωνική 

διαταραχή. Τα παιδιά συναντούν εξαιρετικές δυσκολίες στην συναναστροφή τους με άλλους 

και ιδιαίτερα με συνομηλίκους με φυσιολογικές αντιδράσεις. Το παιχνίδι θεωρείται ένα 

εξαιρετικό εργαλείο και μέσο που είναι σε θέση να προσφέρει βοήθεια σε παιδιά με αυτισμό 

και να τα κατευθύνει να παίρνουν μέρος σε αλληλεπιδράσεις. Η κατάλληλη χρήση του 

παιχνιδιού επιτρέπει στα μικρά παιδιά να ανακαλύψουν τα συναισθήματά τους, τις σχέσεις 

τους με γονείς, συνομηλίκους, αδέλφια καθώς και με  το περιβάλλον τους. Την θεραπεία 

παιχνιδιού είναι δυνατόν να την διδαχθούν οι γονείς έτσι ώστε να αποτελέσουν τους 

θεραπευτές των παιδιών τους και συγχρόνως να αναπτύξουν μια πιο δυνατή σχέση ανάμεσά 

τους.  

   Ερευνητές τονίζουν τα πλεονεκτήματα της θεραπείας παιχνιδιού σε παιδιά με αυτισμό.  

    Πιο συγκεκριμένα η Caroll (2002) υποστηρίζει ότι με την θεραπεία αυτή τα παιδιά 

κατακτούν και εξελίσσουν την ικανότητα έκφρασής τους μέσα από το παιχνίδι. Η Hess 

(2006) τόνισε ότι με την παιγνιοθεραπεία τα παιδιά αυτά εκπαιδεύονται να απαντούν με τον 

κατάλληλο τρόπο σε ερωτήσεις, να πραγματοποιούν αυθόρμητες και κατάλληλες κοινωνικές 

συναλλαγές καθώς και να αναπτύσσουν την ικανότητα προσποίησης. Η Josefi (2004) 

επισήμανε ότι τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσουν την αυτονομία τους και είναι σε 
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θέση να αναπτύξουν το παιχνίδι προσποίησης αλλά δεν παρουσιάζεται καμία βελτίωση στην 

μείωση των στερεότυπων συμπεριφορών των παιδιών αυτών. Ο Lowery (1985) ανέφερε ότι 

με την θεραπεία παιχνιδιού αναπτύσσεται και εξελίσσεται η υπάρχουσα ικανότητα των 

παιδιών να δημιουργούν σχέσεις με άλλους. Ο Mero (2002) είπε ότι κατά την διάρκεια της 

θεραπείας παιχνιδιού μέσα από την αλληλεπίδραση το παιδί με αυτισμό αναπτύσσεται 

ολοκληρωτικά και εξατομικεύεται. Ο Sherrat (2002) υπογράμμισε ότι μέσα από την 

διδασκαλία παιχνιδιού σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού αναπτύσσεται και αυξάνεται η 

ευλυγισία της σκέψης τους. Συγχρόνως ισχυρίστηκαν ότι η θεραπεία αυτή ελαχιστοποιεί τις 

άκαμπτες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και συνάμα ενθαρρύνει την επικοινωνιακή 

ανάπτυξη των παιδιών. Ο Williams (2001) υποστήριξε ότι η κατάλληλη διδασκαλία 

παιχνιδιού σε αυτιστικά παιδιά είναι πιθανό να τα βοηθήσει στην συμμετοχή τους σε παιχνίδι 

φανταστικό με άλλα παιδιά.  

   Έχει αποδειχθεί ότι η θεραπεία μέσα από το παιχνίδι και ειδικότερα η μη καθοδηγητική 

θεραπεία παιχνιδιού προσφέρει κοινωνικά και συναισθηματικά οφέλη σε παιδιά με δαφ.  

   Στη μη κατευθυνόμενη θεραπεία παιχνιδιού το παιδί είναι εκείνο που αποφασίζει το 

ρυθμό του παιχνιδιού και με αυτό τον τρόπο το παιδί αυξάνει την αυτονομία του στο χώρο 

του παιχνιδιού. Οι Josefi & Ryan (2004) αναφέρουν ότι ο προσανατολισμός της 

παιγνιοθεραπείας στις αντιδράσεις παιδιών και ενηλίκων που αφορούν το συναίσθημα καθώς 

και η χρήση της ενσυναίσθησης από τον θεραπευτή-ειδικό με σκοπό να εισχωρήσει στις 

ατομικές εσωτερικές λέξεις των παιδιών οδηγούν στις αναπτυξιακές περιοχές όπου άτομα με 

αυτισμό παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα. Σε αυτή τη θεραπεία το παιδί γίνεται πιο ικανό 

και πρόθυμο να κάνει μόνο του διάφορα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο η πρωτοβουλία του 

αυξάνεται καθώς και η αρχή των αλληλεπιδράσεων από το ίδιο και το παιχνίδι του. Μέσα 

από το παιχνίδι το παιδί εισχωρεί συνεχώς σε νέες δράσεις, εκπαιδεύεται στην αποδοχή 

περιορισμών και κανόνων, δημιουργεί σχέση προσκόλλησης με τον ειδικό θεραπευτή του 

και αυξάνει τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσά τους, βελτιώνει την βλεμματική και σωματική 

επαφή καθώς και το δυαδικό παιχνίδι. Πρόκειται για θεραπεία που προσφέρει κατάλληλες 

συνθήκες σε παιδιά με αυτισμό και με συναισθηματικά προβλήματα με σκοπό την απόκτηση 

θεραπευτικών σχέσεων, την συναισθηματική ασφάλεια και ανακούφιση. Προσφέρει ένα 

περιβάλλον προστασίας στο οποίο δίνεται έμφαση στο παιχνίδι με τον ενήλικο καθώς και 

στην αποδοχή από τους θεραπευτές της ικανότητας των παιδιών με δαφ να προωθούν από 

μόνα τους κάτω από συνθήκες υποστήριξης την αλλαγή στην θεραπεία.  

   Η παιγνιοθεραπεία μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και αύξηση του επιπέδου του 

παιχνιδιού των παιδιών με αυτισμό. Το παιδί είναι πιο συγκεντρωμένο και εστιάζει 
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περισσότερο στο παιχνίδι. Παρατηρείται αλλαγή των προτιμήσεων του παιδιού για δράσεις 

στο παιχνίδι. Το παιδί πλέον επιλέγει δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν συνδυασμένη 

προσοχή καθώς και άμεσες αλληλεπιδράσεις με τον ειδικό όπως: παιχνίδι με τουβλάκια και 

ξεκινάει η εκδήλωση του ενδιαφέροντός του για παιχνίδια που έχουν συμβολικές ιδιότητες 

π.χ. το τηλέφωνο. 

    Ο ειδικός συχνά κάθεται στο πάτωμα με το παιδί δείχνοντάς του παιχνίδια τα οποία του 

τραβούν την προσοχή και έπειτα αφήνει το παιδί να διαλέξει όποιο παιχνίδι θέλει. Για 

παράδειγμα αν το παιδί διαλέξει ένα τρένο και το τσουλάει συνέχεια μπρος και πίσω χωρίς 

κάποιο ιδιαίτερο σκοπό, ο θεραπευτής επεμβαίνει παίρνοντας άλλο τρενάκι και το τοποθετεί 

μπροστά από αυτό του παιδιού και του κλείνει το δρόμο. Αν το παιδί αντιδράσει στην 

κίνηση του ειδικού με κάποιο τρόπο λεκτικά ή μη λεκτικά τότε ξεκινάει να δημιουργείται 

μια σχέση ανάμεσά τους. Αν το παιδί δεν αντιδράσει καθόλου ο θεραπευτής χρειάζεται να 

ερευνήσει την αιτία και να προτείνει στο παιδί παιχνίδια που ίσως του αρέσουν περισσότερο. 

Σκοπός των θεραπευτών που εργάζονται με το παιδί είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια 

δεξιοτήτων όπως: η ανταλλαγή, η αναμονή της σειράς τους, δεξιότητες φανταστικές καθώς 

και αφηρημένης σκέψης μέσω πάζλ.  

    Μέσα από την εκμάθηση της καλύτερης συσχέτισης με τους άλλους καθώς και της 

προσπάθειας ανοχής της παρουσίας άλλων παιδιών στο παιχνίδι του, το παιδί με αυτισμό 

καταφέρνει να αναπτύξει πιο πολύπλοκες κοινωνικές δεξιότητες. Μερικοί γονείς 

υποστηρίζουν ότι είναι σε θέση να εφαρμόσουν την παιγνιοθεραπεία στο σπίτι με τη χρήση 

βιβλίων ή βιντεοταινιών ως οδηγούς. Άλλοι γονείς στηρίζονται στην πείρα ειδικών 

καταρτισμένων θεραπευτών. Οι ίδιοι οι θεραπευτές χρειάζεται να προσφέρουν χρήσιμα και 

κατάλληλα εργαλεία σε γονείς με σκοπό να παίζουν με τα παιδιά τους στο σπίτι και να 

γνωρίζουν τον τρόπο να τα συμβουλεύουν.  

   Χαρακτηριστική είναι η συμπεριφορική θεραπεία η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως 

συμπληρωματική στη θεραπεία των παιδιών με αυτισμό μέσα από το παιχνίδι. 

Αναποτελεσματική θεωρείται η θεραπεία παιχνιδιού σε περιοχές όπου επιτυγχάνει η 

θεραπεία συμπεριφοράς όπως: στην ελάττωση στερεότυπων συμπεριφορών και κινήσεων, 

αλλά συγχρόνως θεωρείται επιτυχής στην ανάπτυξη της αυτονομίας, της ικανότητας 

συνδυασμένης προσοχής, της επικέντρωσης σε αυτό που κάνει, στην προσφορά 

ευχαρίστησης και διασκέδασης μέσα από το παιχνίδι, στην αύξηση της αλληλεπίδρασης με 

τον ειδικό καθώς και στην ανάπτυξη του συμβολικού παιχνιδιού σε παιδιά με δαφ όπου η 

θεραπεία συμπεριφοράς αποτυγχάνει  (Preissler, 2006).  



 180 

    Ειδικοί και παιδαγωγοί τονίζουν ότι παιδιά που εκπαιδεύονται στον τρόπο παιξίματος 

μέσω τεχνικών συμπεριφοράς δεν μαθαίνουν τη διαδικασία παιχνιδιού με αυθεντικό και 

γνήσιο τρόπο  (Luckett & Bundy, 2007). Κάθε πρόγραμμα με σκοπό την θεραπεία που 

διεξάγεται από ποικίλες ειδικότητες για παιδιά με αυτισμό όπως: εργοθεραπευτές, 

λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί χρειάζεται να συμπεριλαμβάνει το παιχνίδι και να 

αξιοποιεί τα ενδιαφέρονται των παιδιών. Το παιχνίδι ως μέσο διευκολύνει το έργο των 

ειδικών και τους οδηγεί σε θετικότερα αποτελέσματα σχετικά με την πρόοδο του παιδιού με 

αυτισμό. Βιβλιογραφικά δεν αναφέρονται πολλές πληροφορίες για το ρόλο του παιχνιδιού 

ως μέσο θεραπείας από διάφορες ειδικότητες. Μέσα από την αναζήτηση σε ποικίλες 

ιστοσελίδες στο διαδίκτυο συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποίηση του 

παιχνιδιού από εργοθεραπευτές που ασχολούνται με την θεραπεία παιδιών στο φάσμα του 

αυτισμού. Βασικά εργαλεία των εργοθεραπευτών που απασχολούνται με παιδιά με δαφ 

αποτελούν το παιχνίδι και η σκόπιμη δραστηριότητα.  

   Η ενασχόληση με δράσεις ως μέσου θεραπείας διακρίνει την εργοθεραπεία από άλλες 

ειδικότητες. Το παιδί μέσα από την επαφή του με παιχνίδια που προσφέρονται από τον 

εργοθεραπευτή εξερευνά τον περίγυρό του, τα συναισθήματά του, τα σχήματα, τα χρώματα 

καθώς και άλλες βασικές έννοιες. Οι εργοθεραπευτές μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσουν 

δεξιότητες και ικανότητες σε παιδιά με δαφ όπως: την ικανότητα συγκέντρωσης της 

προσοχής για μεγάλο διάστημα, την αυτοαπασχόληση και την μη στερεοτυπία, τον 

κατάλληλο χειρισμό και παίξιμο με αντικείμενα χωρίς να τα σπάει ή να τα πετάει τριγύρω. 

Επίσης, βελτιώνουν τις λεπτές δεξιότητες κίνησης του παιδιού όπως: κόψιμο, γραφή, πάζλ 

και χρήση μικρών αντικειμένων καθώς και τις αδρές κινητικές δεξιότητες π.χ. σκαρφάλωμα, 

πήδημα, τρέξιμο και την ισορροπία του παιδιού. Με το παιχνίδι επιχειρούν την αύξηση της 

ικανότητας του παιδιού για εξερεύνηση ενός νέου περιβάλλοντος από μόνο του. Τα παιδιά 

με αυτισμό μέσα από το παιχνίδι εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τονώνουν την 

αυτοπεποίθησή τους, αλλά συγχρόνως αναπτύσσουν και ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης π.χ. 

ικανότητα να τρώει και να ντύνεται μόνο με επιδεξιότητα. Οι εργοθεραπευτές αποσκοπούν 

και στην βαθύτερη κοινωνικοποίηση του παιδιού με αυτισμό.  

   Σε παιδιά με αυτισμό που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα συγκέντρωσης και έλλειψη 

επικοινωνίας μπορεί να εφαρμοστεί από εργοθεραπευτές ένα πρόγραμμα οργάνωσης χρόνου 

με φωτογραφίες και εικόνες οι οποίες συνδυάζουν ως μέσο και το παιχνίδι. Σημαντικό 

πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ακόμα και όταν τα παιδιά 

με δαφ δεν μπορούν να μιλήσουν καθόλου δηλαδή απουσιάζει πλήρως η ικανότητα του 

λόγου.  
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      Το πρόγραμμα με τη χρήση εικόνας βασίζεται σε τέσσερα στάδια:  

   1) Το παιδί παίρνει στα χέρια του την εικόνα ενός παιχνιδιού.  

   2) Έπειτα πηγαίνει στο χώρο που βρίσκονται τα παιχνίδια κρατώντας την εικόνα  

       στο χέρι και εντοπίζει το παιχνίδι που ζητείται.  

   3) Φέρνει το παιχνίδι στο τραπέζι και απασχολείται με αυτό και συγχρόνως  

       ακολουθεί ή εκτελεί οδηγίες του ειδικού.  

   4) Στο τέλος του παιχνιδιού το παιδί δίνει πίσω την εικόνα στο θεραπευτή και  

       τοποθετεί το παιχνίδι στη θέση του.  

    Η διαδικασία αρχίζει πάλι με νέα εικόνα. Οι εικόνες τοποθετούνται η μία κάτω από την 

άλλη κολλημένες σε χρωματιστό χαρτόνι με την φωτογραφία του παιδιού να είναι πάνω από 

όλες τις εικόνες των δραστηριοτήτων. Η κατασκευή τοποθετείται στον τοίχο.  

    Με τη διαδικασία αυτή η συγκέντρωση καθώς και η διάρκεια προσοχής του παιδιού 

αυξάνεται διότι το παιδί χρειάζεται να πάει σε ένα χώρο με πλήθος ερεθισμάτων και να 

επιστρέψει εντοπίζοντας το σωστό παιχνίδι. Επιπλέον, η οπτική αντίληψη του παιδιού 

αυξάνεται διότι ξεκινάει η αναγνώριση αντικειμένων από την εικόνα. Το παιδί με δαφ 

εκπαιδεύεται μέσα από τη διαδικασία αυτή στην έννοια του «μετά», δηλαδή μαθαίνει να 

είναι ικανό να αναμένει για αυτό που θέλει.  

   Μπορεί να αυξηθεί και η ικανότητα επικοινωνίας του παιδιού διότι αργότερα θα θεωρείται 

ικανό με την δείξη της εικόνας να δηλώσει με τι αντικείμενο θέλει να ασχοληθεί. Είναι 

δυνατή η χρήση από τον εργοθεραπευτή με σκοπό την εκπαίδευση του παιδιού σε 

καθημερινές δραστηριότητες της ζωής αλλά και στην εφαρμογή ενός μεγάλου ημερήσιου 

προγράμματος. Η χρήση εικόνων θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική και χρήσιμη για τα 

παιδιά με αυτισμό. Τα παιδιά χρειάζονται ένα πρόγραμμα ρουτίνας κάθε βήμα του οποίου 

είναι ανάγκη να είναι καθορισμένο από πριν και αναμενόμενο. Ο τρόπος εισαγωγής της 

εικόνας ικανοποιεί την βαθύτερη ανάγκη τους για την ύπαρξη μιας ρουτίνας, ενώ η δείξη της 

στον ενήλικα τους προσφέρει ένα τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας.  

    Οι θεραπευτές έργου πέρα από το παιχνίδι κάνουν χρήση και άλλων προσεγγίσεων με 

σκοπό την βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού με δαφ όπως: της θεραπευτικής 

προσέγγισης Νευροεξελικτικής Αγωγής (Bobath) καθώς και της αισθητηριακής ολοκλήρωσης  

(Sensory Integration).  

    Πιο συγκεκριμένα, η τεχνική της Νευροεξελικτικής Αγωγής (Bobath) εφευρέθηκε απο 

τον Karel & Berta Bobath γιατρό και φυσικοθεραπεύτρια αντίστοιχα. Αυτοί εισήγαγαν μια 

καινούρια μέθοδο κινησιοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση και 

για παιδιά με αυτισμό. Με τη μέθοδο αυτή ο εργοθεραπευτής επιχειρεί να εντοπίσει καθώς 
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και να αξιολογήσει δεξιότητες σε αυτιστικά παιδιά που αφορούν τη λειτουργία του χεριού, 

την αυτοεξυπηρέτηση, τις προ-επαγγελματικές δεξιότητες καθώς και την ψυχαγωγία. Με 

αυτόν τον τρόπο σχεδιάζει και εφαρμόζει παρέμβαση θεραπείας μελετώντας προσεχτικά και 

αναλυτικά τους τομείς δραστηριοτήτων που δυσκολεύουν το παιδί.  

   Οι θεραπευτές έργου ανεξάρτητα από την μέθοδο που εφαρμόζουν χρειάζεται να έχουν 

υπόψη τους μερικές βασικές αρχές θεραπευτικής παρέμβασης όπως:  

 - Η θεραπεία πρέπει να είναι διαφορετική για κάθε παιδί δηλαδή να εξατομικεύεται. 

 - Είναι απαραίτητο η θεραπεία να είναι ευχάριστη, να κινητοποιεί τις αισθήσεις του παιδιού, 

να δίνει ώθηση στο παιδί να χρησιμοποιεί όλο το δυναμικό του, να είναι δυναμική, ευέλικτη 

και ευπροσάρμοστη καθώς και αμφίδρομη μεταξύ του παιδιού και του θεραπευτή.  

  - Είναι ανάγκη να αυξάνει την αυτοπεποίθηση του παιδιού και να στηρίζεται στις 

δυνατότητες και όχι στις αδυναμίες του παιδιού.  

  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία και η εκπαίδευση των γονέων με σκοπό την 

επιτυχία των στόχων θεραπείας που θέτουν οι θεραπευτές έργου. Απαιτείται ευρύτερη 

μελέτη σχετικά για την αποτελεσματικότητα τις παιγνιοθεραπείας όταν εφαρμόζεται μόνη 

της ή συνδυαστικά με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως η θεραπεία συμπεριφοράς. 

Επιπλέον, θεωρείται χρήσιμη η έρευνα που θα υποδεικνύει την πιο κατάλληλη συχνότητα 

των φάσεων θεραπείας, την σωστή διάρκεια της θεραπείας καθώς και το ρόλο που 

χρειάζεται να έχουν  οι γονείς καθώς και τα άτομα φροντίδας των παιδιών με αυτισμό στο 

πλαίσιο της θεραπείας μέσω παιχνιδιού. Είναι σημαντική η επιπλέον έρευνα που θα 

καταδεικνύει το ρόλο ποικίλων ειδικοτήτων όπως: ψυχολόγων, εργοθεραπευτών και 

λογοθεραπευτών στη θεραπεία των παιδιών με αυτισμό μέσω παιχνιδιού. Οι εμπειρίες μέσα 

από το παιχνίδι θεωρούνται χρήσιμες για όλα τα παιδιά και ειδικότερα για τα παιδιά στο 

φάσμα του αυτισμού σε περίπτωση που χρειάζεται να μάθουν, να αναπτυχθούν καθώς και να 

συμμετέχουν ολοκληρωτικά στην κουλτούρα της παιδικής ηλικίας. Το παιχνίδι αποτελεί 

κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων των παιδιών δηλαδή το παιδί χρειάζεται ολοκληρωμένες 

ευκαιρίες για παιχνίδι και διασκέδαση και η εκπαίδευση, η κοινωνία και οι αρχές είναι 

ανάγκη να προωθούν την τήρηση του δικαιώματος αυτού. 

 

     4.6. Η συμβολή του παιχνιδιού στην εκπαίδευση και θεραπεία των παιδιών στο φάσμα 

του αυτισμού. 

    Όπως έχουμε επισημάνει ο «αυτισμός» αποτελεί μια σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή που 

κύρια χαρακτηριστικά της αποτελούν η μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία 

καθώς και η περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και στερεότυπη συμπεριφορά.  
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   Με άλλα λόγια παρατηρείται σοβαρή επιβράδυνση στη γλωσσική ανάπτυξη και κατ’ 

επέκταση και στην επικοινωνία. Η γλώσσα είναι πιθανό να εξελιχθεί πολύ αργά και μερικές 

φορές δεν αναπτύσσεται και καθόλου. Εάν καταφέρει να αναπτυχθεί, η γλωσσική έκφραση 

παίρνει συνήθως μορφές παράδοξες ή γίνεται ασυνήθιστη χρήση λέξεων χωρίς να υπάρχει 

καμία σύνδεση με την κανονική τους σημασία. Ακόμα και αυτοί που είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα με σκοπό την επικοινωνία, είναι πιθανό να κάνουν χρήση 

περίεργων παρομοιώσεων ή να μιλούν με τυπική και μονότονη φωνή (Schopler 1995, Happe 

1998, Ελληνική Εταιρεία προστασίας Αυτιστικών Ατόμων 2005). 

    Ειδικότερα, τo βρέφος δεν κάνει ή διατηρεί βλεμματική επαφή με τον γονιό, ενώ δεν 

ενοχλείται, ταράζεται ή αντιλαμβάνεται την απουσία του από το χώρο. Η ανάπτυξη της 

ομιλίας δεν ακολουθεί αυτή των συνομηλίκων του παιδιού. Ο λόγος του χαρακτηρίζεται ως 

ελλιπής ή ανύπαρκτος. Το παιδί ενώ μπορεί να ξεκινήσει να μιλά, στη συνέχεια δεν 

εμπλουτίζει τον λόγο του με νέες λέξεις και δεν μαθαίνει να τις χρησιμοποιεί για να 

δημιουργήσει ολοκληρωμένες προτάσεις. Συγχρόνως, δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους 

άλλους, δείχνουν αδιαφορία όταν τους μιλούν, ενώ δεν μπορούν να αξιοποιήσουν και 

χειρονομίες ως μέσο για να επικοινωνήσουν ή να συμμετέχουν σε μία συζήτηση και να την 

διατηρήσουν.      

   Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι: η ασυνήθιστη χρήση γλώσσας, η 

απουσία μίμησης των άλλων, η απώλεια λεξιλογίου που είχαν πριν αναπτύξει, η 

ελλειμματική μη λεκτική επικοινωνία, η εμμένουσα ηχολαλία, η χρήση αντωνυμιών «εσύ» 

αντί «εγώ» όταν αναφέρονται στον εαυτό τους, η δυνατή ένταση και ο κακός ρυθμός της 

φωνής, η λογόρροια σε συγκεκριμένα θέματα, η εμμονή ή προσκόλληση σε αντικείμενα 

(παιχνίδια), η απουσία επίγνωσης κανόνων, η έντονη και ξαφνική αναστάτωση σε ένα 

ερέθισμα (π.χ. θόρυβο), η δυσκολία σε κοινωνικές δραστηριότητες ή παιχνίδι με άλλα 

παιδιά, οι ανώριμες γραμματικές δομές και η λανθασμένη χρήση της γλώσσας, οι διαταραχές 

στον ύπνο και η πρόσληψη τροφής και η αυτοκαταστροφική αντίδραση. 

     Επιπλέον, υπάρχει σοβαρή επιβράδυνση στην κατανόηση κοινωνικών σχέσεων, δηλαδή 

το παιδί με αυτισμό συχνά αποφεύγει να κοιτάξει τον άλλο στα μάτια, δεν επιδιώκει να το 

παίρνουν αγκαλιά και δείχνει να αποκόβεται από τον κόσμο γύρω του. Δεν φαίνεται να θέλει 

ή να γνωρίζει πώς να παίζει με άλλα παιδιά. Η ικανότητα του για να κάνει φιλίες θεωρείται 

προβληματική και είναι ανίκανο να αντιληφθεί και να κατανοήσει τα συναισθήματα καθώς 

και τις απόψεις των άλλων. Πολλές φορές το παιδί με δαφ μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι 

είναι κωφό και πως είναι σε θέση να αντιδράσει σε λέξεις και πρόσθετους ήχους. Άλλες 

φορές μπορεί να ενοχληθεί σε υπερβολικό βαθμό από ένα θόρυβο της καθημερινότητας π.χ. 
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θόρυβος από σκούπα ή γαύγισμα σκύλου κλπ. Είναι πιθανό το παιδί να παρουσιάζει 

αναισθησία στον πόνο καθώς και έλλειψη ανταπόκρισης στη ζέστη και στο κρύο ή 

υπερβολική αντίδραση σε άλλα αισθητηριακά ερεθίσματα. Κοινό εμπόδιο αποτελεί ότι τα 

άτομα που πάσχουν έχουν εξαιρετική δυσκολία στην εκμάθηση της γλώσσας και των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και στο να αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις (Frith 1999, 

Βερνάδος & Τερεζάκη 2004, Συριοπούλου & Κάσιμος 2010). Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι 

σε πιο βαριά μορφή είναι πιθανή η απόσυρση και η αδιαφορία για άλλους ανθρώπους και 

συγκεκριμένα για παιδιά της δικής τους ηλικίας. Στις λιγότερο βαριές περιπτώσεις, το παιδί 

μπορεί να δέχεται παθητικά την κοινωνική επαφή, να εκφράζει και κάποιου βαθμού 

ευχαρίστηση από αυτήν αλλά δεν προσεγγίζει τους άλλους αυθόρμητα. Μερικά παιδιά με 

αυτισμό πλησιάζουν άλλους ανθρώπους αλλά με περίεργο, παράξενο, ακατάλληλο και 

επαναλαμβανόμενο τρόπο δίνοντας μικρή προσοχή στις αντιδράσεις των άλλων ατόμων που 

πλησιάζουν. Η Wing (1993) υπογραμμίζει ότι σε πιο ικανά παιδιά η διαταραχή 

κοινωνικότητας ίσως εξελιχθεί σε ακατάλληλο και τυπικό τρόπο αλληλεπίδρασης με άτομα 

οικεία π.χ. οικογένεια, φίλους και ξένους.  

    Όσον αφορά το κομμάτι της κοινωνικής αλληλεπίδρασης το παιδί δε δείχνει ενδιαφέρον 

αλλά αδιαφορία ή αποστροφή όταν επιχειρούν να το αγκαλιάσουν, ενώ οι αντιδράσεις του δε 

διαγράφονται στις εκφράσεις του προσώπου, δε χαμογελά και δεν αντιδρά στη φωνή άλλων 

ατόμων του οικείου περιβάλλοντος. Το παιδί δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τα 

συναισθήματα των άλλων, να διαβάσει τις εκφράσεις του προσώπου και να κρίνει βάση 

αυτής ποια συμπεριφορά ταιριάζει και ποια όχι. Ενώ ορισμένα δείχνουν στοργή δίνεται υπό 

δικούς τους όρους και δε συνοδεύεται από αναμενόμενες αντιδράσεις. Παραμένουν 

απομονωμένα και αποκομμένα σε ένα δικό τους κόσμο απομακρύνοντας τους υπόλοιπους. Η 

έντονη μοναχικότητα που παρουσιάζει το παιδί σε συνδυασμό με περιορισμένη 

επικοινωνιακή δεξιότητα προξενεί εμπόδια στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων γεγονός 

που τα βυθίζει στην απομόνωση (Παπαγεωργίου, 2005).  

     Η ανθρώπινη φωνή δεν προκαλεί ενδιαφέρον, υπάρχει δυσκολία στη διαμόρφωση 

συναισθηματικών σχέσεων ακόμη και με τους γονείς, απουσία βλεμματικής επαφής, 

χειρονομιών και άλλων δεξιοτήτων μη λεκτικής επικοινωνίας, απουσία κοινωνικού 

χαμόγελου, έλλειμμα στην ικανότητα μίμησης καθώς και αδυναμία κατανόησης των 

συναισθημάτων. 

    Επίσης, είναι δυνατόν να παρουσιαστούν ανομοιογενείς μορφές διανοητικών λειτουργιών 

δηλαδή το παιδί με αυτισμό ίσως έχει ιδιαίτερες ικανότητες σε κάποιους συγκεκριμένους 

τομείς. Μπορεί να διαθέτει μέγιστη ικανότητα σε συγκεκριμένες λειτουργίες σχετικά με το 
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γενικό επίπεδο λειτουργίας του (π.χ. ζωγραφική, μουσική, μαθηματικοί υπολογισμοί, 

απομνημόνευση γεγονότων). Τα μειονεκτήματα συνυπάρχουν με τα πλεονεκτήματα όπως η 

ισχυρή μνήμη και η ασυνήθιστη ευφυΐα που συνδέεται αποκλειστικά με πράγματα που το 

ενδιαφέρουν. Παρατηρείται ότι γύρω στο 20-30% των ατόμων με αυτισμό έχουν νοημοσύνη 

στο μέσο όρο ή και πάνω από το μέσο όρο. Από την άλλη μεριά, η πλειοψηφία των παιδιών 

(70-80%) εμφανίζουν διάφορους βαθμούς νοητικής υστέρησης. Ο συνδυασμός αυτών των 

μειονεξιών και δυνατοτήτων καθιστά ιδιαίτερα σύνθετο τον αυτισμό  (Schopler, 1995 & 

Jordan, 2000). 

    Είναι δυνατό να παρατηρηθούν περιορισμοί δραστηριοτήτων καθώς και ενδιαφερόντων 

δηλαδή το άτομο με αυτισμό μπορεί να παρουσιάζει σωματικές, επαναλαμβανόμενες 

κινήσεις π.χ. χειροκρότημα, περιστροφές ή κούνημα κορμού. Κάποια άτομα μπορεί να 

μιλούν επίμονα ξανά και ξανά για το ίδιο θέμα. Είναι πιθανό το άτομο να έχει ανάγκη να 

ακολουθεί την ίδια ρουτίνα ή το ίδιο πρόγραμμα κάθε μέρα κατά τις διάφορες 

δραστηριότητές του. Αν παρουσιαστούν αλλαγές σε συνήθειες το παιδί /ενήλικος 

αναστατώνεται πολύ και ίσως προκληθούν έντονες διαταρακτικές συμπεριφορές π.χ 

ξεσπάσματα οργής. Σε πιο σοβαρές εκδοχές ίσως εμφανιστεί αυτοκαταστροφική 

συμπεριφορά η οποία εξηγείται από την αδυναμία του ατόμου να κατανοήσει και να 

επικοινωνήσει (Happe 1998, Συριοπούλου & Κάσιμος 2010).  

    Το παιδί με αυτισμό μπορεί να παρουσιάζει στερεότυπες συμπεριφορές π.χ. στερεότυπες 

κινήσεις-αιώρηση, στροβιλισμός, περπάτημα στην άκρη των δαχτύλων, γρήγορες κινήσεις 

δαχτύλων μπροστά στα μάτια, διαρκής τακτοποίηση παιχνιδιών, εμμονή στη διατήρηση ίδιας 

αλληλουχίας κατά την εκτέλεση ορισμένων δράσεων καθημερινής ζωής και απομνημόνευση 

στοιχείων που αφορούν συγκεκριμένα θέματα. 

   Παρατηρείται έλλειψη δημιουργικής φαντασίας δηλαδή τα παιδιά στο φάσμα του 

αυτισμού μπορεί να εμφανίσουν μια αξιοσημείωτη απουσία αυθόρμητης ικανότητας για 

υποστηρικτικό ή συμβολικό παιχνίδι. Ενώ, ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης 2 ετών υποκρίνεται 

ότι ένα παιχνίδι τούβλο είναι ένα αυτοκίνητο και το οποίο οδηγεί, παρκάρει και συγκρούει 

το υποτιθέμενο αμάξι, ένα παιδί με αυτισμό ακόμα και με υψηλή νοητική ηλικία απλά θα το 

βάλει στο στόμα του, θα το πετάξει ή θα αρχίσει να το περιστρέφει. Το υποκριτικό παιχνίδι 

φαίνεται να αντικαθίσταται στον αυτισμό με επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες που ίσως 

γίνουν καταθλιπτικές. Δηλαδή το παιδί μπορεί να βάλει σε σειρά αντικείμενα με τέτοια 

διεύθυνση που δεν πρέπει να διαταράσσεται ή μπορεί να περιστρέφει όλα τα αντικείμενα που 

κρατάει στα χέρια του. Γενικά, υπάρχει μεγάλη προτίμηση για γεγονότα και καταθλιπτικό 

λειτουργικό παιχνίδι του παιδιού με αυτισμό, αυτό είναι πιθανό να του δημιουργήσει 
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πρόσθετο ενδιαφέρον για καταθλιπτικές ενασχολήσεις π.χ. πίνακες δρομολογίων 

ημερομηνίες γεννήσεων κλπ. Η ειδική φύση των ενασχολήσεων δεν πηγάζει τόσο από το 

περιεχόμενό τους αλλά από την περιγραφόμενη και στενή τους φύση (Happe 1998, 

Βερνάδος & Τερεζάκη 2004).  

    Διαπιστώνεται ότι τα άτομα με αυτισμό βιώνουν συχνά μια τρομερή υπερκινητικότητα ή 

ασυνήθιστη παθητικότητα σε καθημερινές τους δράσεις καθώς και στις σχέσεις με γονείς 

μέλη οικογένειας και άλλα άτομα. Τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι δυνατό να 

κυμαίνονται από πολύ σοβαρά έως πολύ ελαφριά. Τα σοβαρά εκδηλώνονται με τη μορφή 

πολύ ασυνήθιστης, επιθετικής ακόμα και αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Οι τρόποι 

αυτοί συμπεριφοράς είναι συνήθως επίμονοι και πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Στην ελαφριά 

μορφή ο αυτισμός μοιάζει με μαθησιακή δυσκολία. Παρατηρείται όμως άτομα με ελαφριά 

μορφή αυτισμού να εμφανίζουν σημαντικές αναπηρίες στην καθημερινή τους ζωή, εξαιτίας 

των ελλείψεών τους σε τομείς κοινωνικών σχέσεων και επικοινωνίας (Σταμάτης 1987, 

Jordan 2000, Γένα & Γαλάνης 2007 & Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων 

2008). 

   Ο Αυτισμός μπορεί να υπάρχει μόνος του ή με άλλες διαταραχές της ανάπτυξης όπως: 

νοητική υστέρηση περίπου το (76-89%) των παιδιών με αυτισμό έχουν IQ<70, ανικανότητες 

στη μάθηση, επιληψία, κώφωση, τύφλωση. Οι περιπτώσεις αυτισμού είναι δυνατόν να 

εμφανίζονται σε ένα συνεχές φάσμα από πιο ελαφριές έως και πολύ σοβαρές μορφές. 

Κάποια άτομα μπορεί να έχουν πολύ πιο βαριά αυτιστική συμπεριφορά, ενώ κάποια άλλα με 

αυτισμό να έχουν ελαφριές μορφές.  

   Αυτά τα άτομα είναι πιθανό να απολαμβάνουν συχνά τις ίδιες ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες με άτομα που δεν έχουν κάποια αναπηρία. Προτιμούν τη μουσική, το 

κολύμπι, τη πεζοπορία, το τραγούδι, την ιππασία καθώς και άλλες δράσεις. Μπορεί να 

εμφανίζουν κάποιο ειδικό ενδιαφέρον σε κάποια δραστηριότητα στην οποία εξειδικεύτηκαν. 

Πιθανά θέματα που τους ελκύουν είναι το δελτίο καιρού, οι διαδρομές των λεωφορείων, η 

γεωγραφία, οι μάρκες αυτοκινήτων και αθλητικές ειδήσεις. Για άλλα άτομα τα ενδιαφέροντα 

ίσως είναι πράγματα που ερεθίζουν τις αισθήσεις τους όπως: το να αντικρίζουν το 

τρεχούμενο νερό, να ξεφυλλίζουν τις σελίδες των βιβλίων, να τρίβουν τα χέρια τους σε 

υφάσματα ή να τα μυρίζουν (Σταμάτης 1987, Jordan 2000 & Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 

Αυτιστικών Ατόμων 2008). 

    Οι εκπαιδευτικοί ή οι ειδικοί θεραπευτές χρησιμοποιούν ως μέσο αξιολόγησης ή 

εκπαίδευσης το παιχνίδι για τους εξής λόγους: 
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   1) Για να ενισχύσουν την κοινωνικοποίηση των παιδιών με αυτισμό. 

   2) Για να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν την επικοινωνία (λεκτική ή μη λεκτική). 

   3) Για να βοηθήσουν τα παιδιά να εκπαιδευτούν μέσα από το παιχνίδι στην τήρηση  

       των κανόνων του παιχνιδιού.  

   4) Για να ενισχύσουν την φαντασία, την δημιουργικότητα καθώς και το χιούμορ  

       των υψηλά λειτουργικών παιδιών με αυτισμό.  

   5) Για να επεκτείνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δεξιότητες παιχνιδιού με τη χρήση  

        προτύπου μίμησης. 

    6) Για να μειώσουν τις στερεότυπες και επαναληπτικές συμπεριφορές των παιδιών    

    με αυτισμό.  

  7) Για να εκπαιδευτούν μέσα από το παιχνίδι να διαχειρίζονται την συμπεριφορά  

      τους.  

  8) Για να εξασκηθούν μέσω παιχνιδιού στην συνύπαρξη με άλλα άτομα, στην αναγνώριση    

    της διαφορετικότητας καθώς και στην απόκτηση εμπειριών. 

  9) Για να βελτιώσουν την αυτοεικόνα και το αυτοσυναίσθημα των παιδιών στο  

      φάσμα του αυτισμού.  

  10) Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά με αυτισμό είναι δυνατόν να υποστηριχτούν  

      κοινωνικά από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

  11) Να επιχειρήσουν να δημιουργήσουν φιλίες μεταξύ τους. 

  12) Διαπιστώνεται ότι τα παιδιά με αυτισμό που φοιτούν σε γενικά σχολεία παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη βελτίωση στις δεξιότητες παιχνιδιού από ότι τα παιδιά που φοιτούν σε ειδικά 

σχολεία.  

 13) Το παιχνίδι ως μέσο προσφέρει θετική επιρροή αλληλεπίδρασης σε παιδιά με αυτισμό 

και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

 14) Σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης το παιχνίδι είναι δυνατόν να προσφέρει πλήθος 

γλωσσικών, σχολικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%C

F%8C%CF%82). 

 

 

 

 

 

(https:/el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82).
(https:/el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82).
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B’ Μέρος: Ερευνητικό Μέρος 

 

Κεφάλαιο 5: Ερευνητική Θεμελίωση. 

 

         5.1. Σκοπός της Έρευνας. 

     Η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε δύο επίπεδα α) βιβλιογραφικά και β) 

ερευνητικά. Παρακάτω θα εξηγήσουμε τον τρόπο ανάπτυξης της και μελέτης της. 

    Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η μελέτη της έννοιας της «γλωσσικής 

ανάπτυξης» γενικά σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης, προσχολικής ηλικίας που φοιτούν στο 

χώρο του νηπιαγωγείου καθώς και ενός παιδιού σχολικής ηλικίας στο φάσμα του αυτισμού 

που φοιτά στο νηπιαγωγείο.  

    Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή σε βιβλιογραφικό επίπεδο εστιάζει στις θεωρίες και στα 

στάδια της γλωσσικής κατάκτησης, στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, στα στάδια ανάπτυξης 

του λεξιλογίου, υπογραμμίζει ποιο είναι το βασικό λεξιλόγιο παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

ειδικότερα ποιες λέξεις προφέρουν και μαθαίνουν πρώτα τα παιδιά και συνεχίζει με το είδος 

των λέξεων και των εννοιών που κατακτιέται στο νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια, η έρευνα 

αναλύει σε βάθος τη διαταραχή αυτιστικού φάσματος δηλαδή επισημαίνει τον ορισμό, την 

ιστορική αναδρομή, τα διαγνωστικά κριτήρια, τα συμπτώματά, τις έρευνες που αναφέρονται 

στην γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με αυτισμό, την αιτιολογία του, την επιδημιολογία, 

την πρόγνωση, την διάγνωση, την αντιμετώπιση και την πρώιμη παρέμβαση και δίνει μεγάλη 

έμφαση στα εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στον αυτισμό 

όπως: το πρόγραμμα Τeacch, η γνωστική και συμπεριφορική θεραπεία (ΑΒΑ), το 

πρόγραμμα Επιστημών Υγείας του Denver, οι προσεγγίσεις ενίσχυσης κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (Κοινωνικές Ιστορίες και Κύκλος των φίλων), οι προσεγγίσεις ενίσχυσης 

εναλλακτικής και υποστηρικτικής επικοινωνίας (pecs, Makaton, μοντέλο scerts), η θεραπεία 

καθημερινής ζωής, οι θεραπείες ιατρικής και ψυχοθεραπευτικής φύσης (Υδροθεραπεία, 

Λογοθεραπεία και Εργοθεραπεία), τα προγράμματα παρέμβασης στην αντιμετώπιση του 

αυτισμού (Early Bird, Spell, Berard, Ειδική Διαπαιδαγώγηση και Φυσική Άσκηση για 

μαθητές με αυτισμό), οι Θεραπείες μέσω Τέχνης (Δραματοθεραπεία, Μουσικοθεραπεία, 

Εικαστική Ψυχοθεραπεία και Χοροθεραπεία - Κινητική Θεραπεία), τα Προγράμματα 

Παρέμβασης μέσω Παιχνιδιού (Friend’s Play και Rdi), ο Υπολογιστής ως μέσο θεραπείας 

και εκπαίδευσης και τα προγράμματα παρέμβασης μέσω επαφής με ζώα (Ιπποθεραπεία & 

Δελφινοθεραπεία). Επίσης, αναφέρεται στο παιχνίδι των παιδιών με φυσιολογική ανάπτυξη 

και παρουσιάζει τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, τις θεωρίες που έχουν 
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αναπτυχθεί για το παιχνίδι, τα είδη και τις μορφές του παιχνιδιού, τονίζει την σημασία που 

διαδραματίζει το παιχνίδι στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και υπογραμμίζει την 

εξελικτική του πορεία για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, εξηγεί τον ρόλο του παιχνιδιού στον 

εκπαιδευτικό χώρο, τον τρόπο συμβολής του στην ειδική αγωγή, τον τρόπο χρήσης του ως 

μέσο θεραπείας και αξιολόγησης. Τέλος, επικεντρώνεται στον τρόπο ανάπτυξης του 

παιχνιδιού σε παιδιά με αυτισμό, στα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού σε παιδιά με δαφ, στις 

μεθόδους ενίσχυσης του παιχνιδιού στην τάξη, στον τρόπο ανάπτυξης και οργάνωσης του 

παιχνιδιού από τους παιδαγωγούς, καθώς και στον τρόπο χρήσης του παιχνιδιού ως μέσο 

θεραπείας και εκπαίδευσης.  

               

      5.2. Σημασία της Έρευνας. 

   Σε ερευνητικό επίπεδο η μελέτη αυτή στοχεύει στον σχεδιασμό καθώς και στην εφαρμογή 

ενός θεραπευτικού προγράμματος με θέμα: «την αναγνώριση και την διαχείριση των 

συναισθημάτων (χαράς, λύπης και θυμού) σε παιδί με αυτισμό στο χώρο του νηπιαγωγείου» 

και ειδικότερα στο σχεδιασμό δημιουργικών δραστηριοτήτων μέσω παιχνιδιού, 

χρησιμοποιώντας τις τέχνες και με απώτερο στόχο την ενίσχυση της γλωσσικής ανάπτυξης, 

την αύξηση του λεξιλογίου, την συμβολή του παιχνιδιού και των τεχνών στην βελτίωση των 

μεταγλωσσικών και μορφοσυντακτικών ικανοτήτων του παιδιού με αυτισμό.  

 

     5.3. Ερευνητικά Ερωτήματα. 

   - Οι δραστηριότητες με βάση το παιχνίδι και ειδικότερα το μιμητικό, θεατρικό, 

ψυχοκινητικό, ομαδικό και συμβολικό παιχνίδι βοηθάει στην γλωσσική ανάπτυξη και 

ειδικότερα στην ανάπτυξη και αύξηση του λεξιλογίου ενός παιδιού στο φάσμα του αυτισμού; 

   -  Το παιχνίδι και η χρήση τεχνών συμβάλλουν στην βελτίωση των μεταγλωσσικών  

και μορφοσυντακτικών ικανοτήτων ενός παιδιού με αυτισμό;  

  - Το παιδί με αυτισμό κατάφερε μέσα από το παιχνίδι να αναγνωρίσει και να μιμηθεί τα 

συναισθήματα της χαράς, της λύπης και του θυμού; 

 - Το παιδί με αυτισμό κατάφερε μέσα από το παιχνίδι να διαχειριστεί τα συναισθήματα της 

χαράς, της λύπης και του θυμού; 
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Κεφάλαιο 6: Mεθοδολογία. 

           

      6.1. Δείγμα της έρευνας. 

    Στην διεξαγωγή της έρευνας συμμετέχει ένα κορίτσι στο Φάσμα του Αυτισμού που φοιτά 

σε Ειδικό Νηπιαγωγείο, ηλικίας 7 χρονών στο Νομό Θεσσαλονίκης.  

      

     6.2. Εισαγωγή. 

    Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιστήμες των Διαταραχών της 

Επικοινωνίας» πραγματοποιήθηκε σε Ειδικό Σχολείο έρευνα σε παιδί στο φάσμα του 

αυτισμού. Το παιδί που πήρε μέρος στην έρευνα ήταν κορίτσι 7 χρονών που φοιτούσε σε 

Νηπιαγωγείο. Το θέμα μελέτης ήταν: «Τα Συναισθήματα (χαρά, λύπη και θυμός)». Στόχος 

ήταν: ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός θεραπευτικού προγράμματος μέσα από το παιχνίδι 

και τις τέχνες με θέμα τα συναισθήματα (χαρά, λύπη και θυμός). Η διάρκεια του 

προγράμματος ήταν 8 εβδομάδες και η παρέμβαση ήταν τρεις φορές την εβδομάδα, η 

μαθήτρια απασχολούνταν ακολουθώντας τους κανόνες του σχολείου καθώς και το 

πρόγραμμά της. 

   Μετά από επίσκεψη στο Σχολείο και συζήτηση με την Διευθύντρια - Ειδική Παιδαγωγό 

της τάξης ενημερώθηκα για την τρέχουσα κατάσταση και το επίπεδο της μαθήτριας, γνώρισα 

εκείνη και τους γονείς της, συζήτησα μαζί τους, ενημερώθηκα για το ιστορικό της καθώς και 

για την εξωτερική παρέμβαση-θεραπεία που ακολουθούσε.  

 

     6.3. Συλλογή Στοιχείων/Αξιολόγηση. 

     6.3.1. Σκοπός της Αξιολόγησης. 

    Η Κλινική αξιολόγηση παρέχει ένα λεπτομερές προφίλ των γνωστικών και γλωσσικών 

ικανοτήτων του παιδιού. Για αυτό το λόγο ο κλινικός έχει υποχρέωση να καθορίσει τη φύση 

και το επίπεδο των γλωσσικών ικανοτήτων του παιδιού σε συνάρτηση με την χρονολογική 

και την αναπτυξιακή  του ηλικία (Conti-Ramsden & Durkin, 2012). Οι ειδικοί υποστηρίζουν 

ότι μια λεπτομερής αξιολόγηση είναι ανάγκη να είναι ολιστική και να ακολουθεί μια πολύ-

συστατική προσέγγιση που συμπεριλαμβάνει πολλαπλά στοιχεία, όπως: επίσημα 

σταθμισμένα εργαλεία, αλλά και άτυπη αξιολόγηση που επιτυγχάνεται μέσω της κλινικής 

παρατήρησης. Ειδικότερα, στην Ελλάδα που τα επίσημα σταθμισμένα τεστ στην ελληνική 

γλώσσα και για τον ελληνικό πληθυσμό είναι αρκετά περιορισμένα σε αριθμό, ο ρόλος της 

κλινικής παρατήρησης είναι πολύ σημαντικός για τον εντοπισμό των γλωσσικών, 

γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών του παιδιού.  
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  Στην αξιολόγηση ενός παιδιού είναι ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι εκφραστικές, οι 

αντιληπτικές δεξιότητες, οι διαφορετικοί τομείς του συστήματος της γλώσσας (φωνολογία, 

μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία) αλλά και ή μνήμη.  

    Αν και δεν θεωρείται εύκολη η λεπτομερής και πολύπλευρη αξιολόγηση είναι δυνατόν να 

οδηγήσει τους κλινικούς στη σωστή ερμηνεία των πληροφοριών που προκύπτουν και 

συνάμα στη λήψη σωστών αποφάσεων για τη δημιουργία κατάλληλου θεραπευτικού 

προγράμματος που θα ταιριάζει στο εξατομικευμένο προφίλ του παιδιού αλλά θα στοχεύει 

στην άμβλυνση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει.  

 

   -  Αξιολόγηση παιδιού (από Φορέα ΚΕΔΔΥ). 

    Η μαθήτρια είναι 7 χρονών με Διάγνωση: Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Φάσμα του 

Αυτισμού), και φοιτά σε Νηπιαγωγείο. Μετά από αξιολόγηση από το ΚΕΔΔΥ προτείνεται η 

εγγραφή και η φοίτηση της σε Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής, η παρακολούθηση της από 

Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή και Ειδικό παιδαγωγό.  

   

     - Ιστορικό Παιδιού από Μητέρα. 

  Σύμφωνα με τα λεγόμενα της μητέρας: κατά την διάρκεια μιας φυσιολογικής εγκυμοσύνης 

στις αρχές του 9ου μήνα παρουσιάστηκε προεκλαμψία και μείωση του αμνιακού υγρού, το 

μωρό γεννήθηκε στις 13/3/2011 με καισαρική στις 37 εβδομάδες στην Θεσσαλονίκη». 

   Στην αρχή αρνιόταν να τραφεί και γυρνούσε το κεφάλι από την άλλη πλευρά, 

δυσκολευόταν να κοιμηθεί και να ξυπνήσει, ήταν ανήσυχη, έκλαιγε έντονα, και μέσα στο 

πάρκο περιστρέφονταν έντονα, ανασήκωνε το χέρι της σαν να χαιρετούσε. 

   Παρουσίαζε δυσκολία συγκέντρωσης της προσοχής όταν την πλησίαζε, δεν έστρεφε το 

βλέμμα της προς εκείνη όταν την άκουγε να της μιλάει, χαμογελούσε διαρκώς. 

   Προσπαθούσε να ελέγξει την κίνηση των ματιών και των μυών του προσώπου, 

ανοιγόκλεινε το στόμα προσπαθώντας να μιμηθεί όσα άκουγε. 

   Ανασήκωνε  και γύριζε το κεφάλι αριστερά- δεξιά. 

   Στηρίζονταν στους αγκώνες, άλλαζε πλευρό, δυσκολευόταν να καθίσει στο ριλάξ για πολύ 

ώρα να παίξει, δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για παιχνίδια, τα πετούσε ή τα έβαζε στο στόμα, 

δεν αποζητούσε την αγκαλιά. 

   Δεν αναγνώριζε τα μέλη της οικογένειας, δεν χαμογελούσε συνειδητά, έκλαιγε και 

αναστατώνονταν. 

   Προτιμούσε να κάθεται, γελούσε και παρήγαγε άναρθρες κραυγές.  

   Δεν αναζητούσε χαμένα αντικείμενα και της άρεσε το νερό. 
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   Δεν αναγνώριζε και δεν ανταποκρινόταν στο όνομα της, προσπαθούσε να φάει και να 

μπουσουλήσει. 

   Αντιλαμβανόταν έννοιες «μαμά και μπαμπάς», κουνούσε τα χέρια, δυσκολευόταν να 

συγκεντρώσει την προσοχή της σε παιχνίδια, δεν μπορούσε να μιμηθεί λέξεις οικείων 

προσώπων, προσπαθούσε να κινηθεί με δυσκολία. 

  Δεν ανταποκρινόταν σε αγκαλιές και άλλαζε συχνά διάθεση. 

   Αντιδρούσε όταν της απαγόρευε κάτι, έδειχνε που θέλει να πάει και ήταν δεμένη μαζί της. 

   1,5 χρονών περπάτησε, έλεγε λεξούλες, δεν είχε σταθερό λεξιλόγιο, έκανε λάθη στην 

άρθρωση και μετρούσε από το 1-5 με τον δικό της τρόπο. 

   Αναγνώριζε αντικείμενα, αλλά δυσκολευόταν να μιμηθεί ήχους. 

   4 χρονών άκουγε τραγούδια από την τηλεόραση και μουρμούριζε το ρυθμό ψιθυριστά 

όπως μπορούσε. 

    Μετά από παρατήρηση των συμπτωμάτων οι γονείς επισκεφτήκαν τον παιδίατρο όπου 

παρατήρησε μετά από εξέταση ότι κάτι περίεργο συμβαίνει: διέκρινε έλλειψη βλεμματικής 

επαφής σε κοντινή απόσταση, χαμηλή ένταση φωνής, δυσκολία στην κατανόηση των λόγων 

της, ασυνήθιστες κραυγές, παράξενες συνήθειες, κανένα ενδιαφέρον για παιχνίδι, έλλειψη 

κινήτρων, απομόνωση και βλέμμα που δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί και να εστιάσει.  

  Αρχικά γράψανε το παιδί σε κανονικό παιδικό σταθμό, αργότερα σε κανονικό νηπιαγωγείο 

σε τμήμα ένταξης και σε ειδικό σχολείο αλλά σύντομα διαπιστώσανε ότι δυσκολευόταν να 

προσαρμοστεί στο πρόγραμμα του σχολείου, δεν μπορούσε να κατανοήσει τι έλεγαν οι 

παιδαγωγοί και να το εκτελέσει. Δεν μπορούσε να εκφραστεί λεκτικά. 

   Σε αυτό το στάδιο η μαθήτρια εξωσχολικά παρακολουθεί συνεδρίες λογοθεραπείας, 

εργοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης, μουσικοθεραπείας, θεραπευτικής ιππασίας, 

κολύμβησης, καθώς συμμετέχει και σε πρόγραμμα ομάδας κοινωνικών δεξιοτήτων στο 

κέντρο Σωτήρας». 

 

       - Αρχική Παιδαγωγική Αξιολόγηση  

    Η μαθήτρια είναι ένα όμορφο και πολύ χαρούμενο παιδί. Είναι 7 χρονών και μοναχοπαίδι. 

Φοίτησε σε τμήμα ένταξης το σχολικό έτος 2016-2017 και την επόμενη χρονιά 2017-2018 σε 

Ειδικό Νηπ/γείο. Από τις πρώτες μέρες φοίτησής της προσαρμόστηκε πολύ καλά στο 

πρόγραμμα και στη ρουτίνα της τάξης. Γνωρίζει το χώρο πολύ καλά και τα πράγματα της 

τάξης. Γενικά δείχνει ικανοποιημένη και χαρούμενη και μεταβαίνει από τη μια γωνιά στην 

άλλη με εμφανή στόχο. Είναι δεκτική και αποζητά την αγκαλιά και το χάδι από πρόσωπα με 

τα οποία είναι εξοικειωμένη. Ακολουθεί το καθημερινό της πρόγραμμα και εργάζεται καλά 
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και σχετικά πρόθυμα σε όλους τους χώρους της τάξης. Καθημερινά παίρνει μέρος σε 

ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες. Ανταποκρίνεται θετικά σε δραστηριότητες  

παιχνιδιού και κοινωνικής αλληλεπίδρασης με την παρουσία της νηπιαγωγού.  

   Παρουσιάζει δυσκολίες επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Εκφράζει τις 

προτιμήσεις και τις ανάγκες της όπως, επικοινωνεί με δείξιμο και σωματική καθοδήγηση του 

άλλου και κάποιες φορές όταν θέλει να παίξει μπάλα λέει «μπα!» εννοώντας «παίζουμε 

μπάλα;!» ή με λεκτική καθοδήγηση της νηπιαγωγού π.χ. «τι θέλεις!; Η μαθήτρια απαντάει 

«θέ-λω μα-τί-χα!». Όταν της λέω «θέλεις μία μαστίχα!» απαντά «ναι, ναι!». Ο αντιληπτικός 

της λόγος βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Αντιλαμβάνεται τις εντολές αλλά για να τις 

εκτελέσει χρειάζεται έντονη και διαρκή παρότρυνση.  

    Αναγνωρίζει χρώματα, σχήματα, ζώα και πολλές έννοιες αντικειμένων καθημερινότητας 

μέσα από εικόνες, αλλά δεν έχει καταφέρει να γενικεύσει τις γνώσεις αυτές. Παίζει μοναχικά 

και παράλληλα με τα άλλα παιδιά και πολλές φορές πλησιάζει κάποιο παιδί είτε στην τάξη 

είτε στην αυλή δείχνοντας ότι θέλει να παίξουν μαζί. Στα ομαδικά παιχνίδια πολλές φορές 

περιμένει τη σειρά της αλλά με την καθοδήγηση της νηπιαγωγού και αρκετές φορές 

σηκώνεται από τη θέση της κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Συμμετέχει στη ρουτίνα 

του φαγητού και στο διάλλειμα, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο με την επιτήρηση και τη 

λεκτική καθοδήγηση της νηπιαγωγού. 

    Παρουσιάζει κάποιες στερεοτυπικές συμπεριφορές καθώς όταν θυμώνει κάνει μη 

ελεγχόμενες κινήσεις ποδιών και χεριών και χοροπηδητό. Πολλές φορές αναζητά το 

τραμπολίνο διακόπτοντας την δραστηριότητα, όμως λέγοντάς της «μετά!», το οποίο δείχνει 

να αποδέχεται συνεχίζει αλλά δεν το ξεχνά. Εξαιρετικά συνεργάσιμη κατά τις εξόδους στα 

πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος, «γνωρίζω τη γειτονιά μου», σε χώρο εστίασης, 

σούπερ μάρκετ.  

 

     Προφορικός λόγος/Επικοινωνία. 

     Η μαθήτρια αναγνωρίζει ποικιλία αντικειμένων, φρούτων και ζώων. Λέει «καλημέρα» 

και το όνομά της μετά από παρότρυνση της νηπιαγωγού. Κατανοεί και εκτελεί απλές εντολές 

που ακούει ζωντανά, μιμείται, όμως δεν επαναλαμβάνει γνωστές  λέξεις αυθόρμητα.  

Κάποιες φορές αφού «πιεστεί»  λέει συλλαβιστά «θέ-λω μπά-λα!» εννοώντας «θέλω να 

παίξουμε μπάλα!» και όταν της ζητηθεί «θέλεις να παίξουμε μπάλα;» απαντά «ναι!». Ζητά 

αυτό που θέλει πιάνοντας το χέρι της νηπιαγωγού ή πηγαίνει το αντικείμενο (π.χ. μπουκάλι 

νερού) ή δείχνει. Εκφράζει την αντίρρησή της τρέχοντας μακριά και κάποιες φορές με 

τσιρίδες. 
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      Ψυχοκινητικότητα. 

    Η μαθήτρια κινείται συνειδητά στο χώρο όπως πετάει τη μπάλα ή το μπαλόνι και τα πιάνει 

και ανεβοκατεβαίνει σκάλες με εναλλαγή των ποδιών. Γνωρίζει, πιάνει και δείχνει μέλη του 

σώματός της όπως στόμα, χέρια, πόδια, μάτια, μύτη και είναι ικανή να εκτελεί κινήσεις όπως 

τρέξιμο και περπάτημα. Ανταποκρίνεται στις εντολές «χέρια ψηλά» αλλά όχι «πίσω από το 

κεφάλι», «ανοιχτά στα πλάγια». Ξεκουμπώνει αλλά δεν κουμπώνει το κουμπί του γιλέκου 

της. Βάζει και βγάζει τα παπούτσια της ανοίγοντας και κλείνοντας το Velcro. Ανοίγει και 

κλείνει το φερμουάρ της τσάντας της και την κρεμάει στην κρεμάστρα. Ανοίγει και κλείνει 

το μπουκάλι με νερό όταν δεν είναι πολύ σφιχτά κλεισμένο. Ακολουθεί όλες τις κινήσεις 

πλυσίματος των χεριών με επίβλεψη και κάποιες φορές με λεκτική καθοδήγηση. Πετά ψηλά 

και πιάνει τη μπάλα. Δεν μπαίνει σε παράταξη ευθείας γραμμής (με βοήθεια) όμως μπαίνει 

σε παράταξη κυκλικής γραμμής και πιάνεται χέρι-χέρι. Πολύ συχνά όμως φεύγει από τη 

γραμμή/κύκλο και επανέρχεται με κάλεσμα. Τακτοποιεί τα παιχνίδια της με λεκτική 

καθοδήγηση. Σιγομουρμουρίζει «η μικρή Ελένη» και όταν καλείται χτυπά αντίστοιχα τα 

χέρια της πρώτα παλαμάκια και μετά κολλά τα χέρια της στα χέρια της νηπιαγωγού. 

Απλώνει την πετσέτα της και την διπλώνει όταν τελειώνει το φαγητό, με λεκτική 

καθοδήγηση και μικρή βοήθεια.  Πηδά μέσα και έξω από στεφάνια. Βάζει τα πόδια της στα    

πετάλ και τα χέρια στο τιμόνι και κάνει ποδήλατο  με φυσική καθοδήγηση. 

 

      Νοητικές ικανότητες. 

  Η μαθήτρια γυρίζει στο άκουσμα του ονόματός της και λέει το όνομά της με λεκτική 

καθοδήγηση συλλαβιστά. Προσπαθεί να επαναλάβει λέξεις και αριθμούς. Συγκεντρώνει την 

προσοχή της όταν ζωγραφίζει για 3΄ λεπτά όχι όμως στο ομαδικό παιχνίδι ή όταν εργάζεται 

με φακέλους. Ταξινομεί αντικείμενα ως προς το χρώμα, σχήμα και μέγεθος. 

 

      Γραφή. 

   Η μαθήτρια κρατάει χοντρό μαρκαδόρο, σχηματίζει κύκλους και τους γεμίζει (ξεφεύγει 

λίγο). Ακολουθεί ίχνος (τελίτσες) για να ζωγραφίσει γραμμές, σχήματα και γράμματα. 
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      Συλλογισμοί /Ανάγνωση. 

   Η μαθήτρια ξεφυλλίζει παραμύθι, κοιτάζει εικόνες και παρακολουθεί ανάγνωση 

παραμυθιού. Επιπλέον, βάζει σε λογική σειρά 3-5 εικόνες παραμυθιών, καταστάσεων με 

λεκτική καθοδήγηση. 

 

     Συναισθηματική οργάνωση (Αυτοσυναίσθημα). 

   Η μαθήτρια δεν πηγαίνει μόνη της στην τουαλέτα. Κάθεται στο τραπέζι και δεν  περιμένει 

με υπομονή. Χαίρεται την επιτυχία της μετά τον ενθουσιασμό της νηπιαγωγού. Εκφράζει τη 

χαρά και τον θυμό της. 

 

     Συνεργασία με άλλους. 

   Η μαθήτρια εκτελεί τις σχολικές εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες που της έχουν δοθεί  με 

επίβλεψη. Εκτελεί απλές γυμναστικές ασκήσεις (πηδήματα, κλωτσιές στην μπάλα, μπάσκετ). 

Ψωνίζει από το μανάβικο π. χ. φρούτα με επίβλεψη και λεκτική καθοδήγηση. 

 

      Παιχνίδι. 

  Η μαθήτρια κάνει μοναχικό παιχνίδι και απασχολείται για λίγη ώρα στο τραπέζι ή στη 

γωνιά χαλάρωσης, με διαφορετικά υλικά και παιχνίδια μόνη της (κούκλα, τρενάκι, 

παραμύθι).  

 

     Κοινωνικές δεξιότητες. 

    Η μαθήτρια παίρνει μέρος σε επιτραπέζια παιχνίδια με τους συμμαθητές/τριές της όμως η 

παρουσία ενήλικα είναι απαραίτητη για να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα. 

 

       Αρχική Αξιολόγηση Παιδιού με Παρατήρηση.     

    Η μαθήτρια μετά από πρόταση του (ΚΕΔΔΥ) γράφτηκε και φοιτάει σε Ειδικό 

Νηπιαγωγείο στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται καθημερινά με λεωφορείο στο σχολείο μαζί με 

άλλα παιδιά και είναι πάντα αισιόδοξη και με ένα πλατύ χαμόγελο. Δυσκολεύεται στην 

επικοινωνία της με την εκπαιδευτικό, δεν επικοινωνεί λεκτικά, όταν η νηπιαγωγός την 

καλημερίζει εκείνη ανταποκρίνεται με τον δικό της τρόπο σκύβει μπροστά, σταυρώνει τα 

χέρια της και τα τοποθετεί στο στήθος της. Είναι εξοικειωμένη με την καθημερινή ρουτίνα 

βγάζει το μπουφάν της και την τσάντα της και τα κρεμάει στην κρεμάστρα. Στην συνέχεια, 

παρατηρούμε ότι είναι εξοικειωμένη (μετά από εκπαίδευση) με τα σύμβολα του συστήματος 

Makaton, τα χρησιμοποιεί για να μετακινείται από γωνιά σε γωνιά καθώς και στην 
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καθημερινή της ρουτίνα (φαγητό). Π.χ. όταν θέλει να παίξει αναγνωρίζει το ανάλογο 

σύμβολο του Makaton, το παίρνει και το τοποθετεί με την μέθοδο χρατς στην σωστή γωνιά 

και μετά πηγαίνει στην γωνιά του παιχνιδιού. Εκεί πολλές φορές παίζει με τα αγαπημένα της 

αντικείμενα (μπαλόνι όπου το πετάει στον τοίχο και το πιάνει, ή το πετάει στο πάτωμα, 

παιχνίδι με την μπάλα pilates όπου κάθεται πάνω και χοροπηδάει δυνατά απλώνοντας τα 

χέρια με σκοπό την επαφή, ή πολλές φορές ξαπλώνει επάνω στην μπάλα σέρνοντάς την και 

χαλαρώνει ιδιαίτερα με συνοδεία μουσικής). Κάποιες φορές παίζει με τα αρκουδάκια όπου 

πατάει τα κουμπιά και ακούει τραγουδάκια ή απλά τα κρατάει στην αγκαλιά της. Άλλες 

φορές κάνει κολοτούμπες στο στρώμα γυμναστικής και χαίρεται όταν τα καταφέρνει, καμιά 

φορά επιλέγει να απασχοληθεί με ξύλινα  αντικείμενα (πάζλ, ντόμινο ή αντικείμενα που 

βγάζουν και ήχο μαζί). Η μαθήτρια παίζει μοναχικά διότι στην τάξη δεν υπάρχει άλλο 

παιδάκι αλλά παρατηρούμε ότι το απολαμβάνει. Είναι δεκτική να παίξει με άλλα παιδιά, το 

αποζητάει (όταν τα βλέπει π.χ. στο γυμναστήριο πηγαίνει και τα παρατηρεί μέχρι να την 

κοιτάξουν και τα τραβάει από τα χέρια για να παίξουν μαζί). Διασκεδάζει και εκτονώνεται 

πολύ με το τραμπολίνο σε συνδυασμό με την μουσική καθώς και με το τρέξιμο στο χώρο. 

Προσανατολίζεται εύκολα στον χώρο, είναι δεκτική σε υλικά και δραστηριότητες πιο πολύ 

ψυχοκινητικές. Δυσκολεύεται σε δραστηριότητες όπου πρέπει να διαβάσει λέξεις ή να 

περιγράψει εικόνες. Μαθαίνει με οπτικό τρόπο και με την λεκτική και φυσική καθοδήγηση 

της νηπιαγωγού. Π.χ. στα τραγούδια προσπαθεί να πει ή να τραγουδήσει το στίχο του 

τραγουδιού (μέχρι 2 σειρές πρόταση και με αργό ρυθμό) αλλά σπάνια το καταφέρνει. Ακούει 

την νηπιαγωγό να το λέει, δείχνοντας που διαβάζει και ενώ βλέπει οπτικοποιημένη την 

καρτέλα και μετά από προτροπή της παιδαγωγού μετράει τις συλλαβές και σιγομουρμουρίζει 

τον ρυθμό, αραιά και που προφέρει καμιά λέξη, η φωνή της είναι πολύ σιγανή και ίσα ίσα 

ακούγεται.  

    Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων με την παιδαγωγό ασχολούνται περισσότερο με το 

κομμάτι της γλώσσας και ιδιαίτερα με την αναγνώριση λέξεων μέσω εικόνων και 

πραγματικών αντικειμένων, την κατονομασία αντικειμένων (π.χ. οπτικά και σε καρτέλες τις 

ονομασίες των λέξεων) με στόχο την αντιστοίχηση, τον εμπλουτισμό λεξιλογίου κλπ.), την 

ανάγνωση λέξεων είτε μεμονωμένες λέξεις έως δύο (π.χ. μέρες εβδομάδας, σύμβολά και 

λέξεις για τον καιρό, ονομασίες εποχών) είτε σε προτάσεις δύο σειρών (μέσω τραγουδιών, 

παραμυθιών σε συνδυασμό με τις ανάλογες εικόνες), με την χρονική ακολουθία μέσω 

παραμυθιών (πλαστικοποίηση εικόνων παραμυθιού μέχρι 5 εικόνες, διήγηση ιστορίας με δύο 

σειρές για κάθε εικόνα και με στόχο τον έλεγχο της βλεμματικής επαφής, της προσοχής, της 

συγκέντρωσης στην δραστηριότητα, την τοποθέτηση των εικόνων με βάση την σειρά των 
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γεγονότων στην ιστορία, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου καθώς και την ανάγνωση των 

προτάσεων της ιστορίας). 

    Στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης εμπλοκή σε ομαδικές δραστηριότητες στο χώρο του 

γυμναστηρίου μέσω ομαδικού παιχνιδιού ψυχοκίνησης, επαφή με όργανα γυμναστικής 

(στρώμα για σωματική άσκηση, μπάλα πιλάτες, αιώρα για κούνια και χαλάρωση, τούνελ 

τρένου (για εξερεύνηση μέσω παιχνιδιού, τραμπολίνο, τσουλήθρα, τραμπάλα, παιχνίδια με 

ρόδες αυτοκινήτων ή με χούλα χοπ, ποδήλατο) με στόχο την αποδοχή των διαφορετικών 

ικανοτήτων, της υπευθυνότητας, της συνεργασίας, τον εμπλουτισμό λεξιλογίου, την 

εκτόνωση, την κίνηση, τον συγχρονισμό με την μουσική, την κίνηση με το ρυθμό καθώς και 

την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά. 

    Στο κομμάτι της αυτοεξυπηρέτησης η μαθήτρια έχει μάθει αρκετά πράγματα, είναι 

σχετικά λειτουργική: βάζει σαπούνι μόνη της, ανοίγει την βρύση και πλένει τα χέρια της 

καλά αλλά δεν τα σκουπίζει πολύ καλά, πλένει τα δόντια της (βάζει οδοντόκρεμα στην 

βούρτσα και με βοήθεια πλένει παντού τα δόντια της, ξεπλένει με νερό και σκουπίζεται), 

πηγαίνει τουαλέτα, τρώει μόνη της, βγάζει το μπουφάν της μόνη της ανάποδα και με βοήθεια 

κανονικά, το κρεμάει στην κρεμάστρα και στην συνέχεια κρεμάει και την τσάντα της, 

ανοίγει και κλείνει την τσάντα της, βάζει και βγάζει τα παπούτσια της (με Velcro) μετά από 

παρότρυνση αλλά και από μόνη της καμιά φορά. 

    Στο κομμάτι των μαθηματικών εμπλέκεται σε δραστηριότητες αναγνώρισης, 

σειροθέτησης, ταξινόμησης, μέτρησης αριθμών από το 1-10 πετώντας το μπαλάκι πάνω σε 

χαλί με αριθμούς και προφέροντας όπως μπορεί τους αριθμούς μετά από προτροπή της 

παιδαγωγού, αντιστοίχηση της έννοιας που περιγράφει την λέξη με την αντίστοιχη εικόνα σε 

δομημένη δραστηριότητα, απαρίθμηση αντικειμένων (μπάλες, τουβλάκια, δάχτυλα χεριών) 

καθώς και δημιουργία πάζλ με στόχο την κριτική σκέψη, την διάκριση και την επίλυση 

προβλήματος. 

    Στο κομμάτι δημιουργικής έκφρασης (εικαστικά) ελεύθερη και δομημένη ζωγραφική 

για το θέμα μελέτης π.χ. μέσα μεταφοράς. Αναγνώριση των ήχων από τα μέσα μεταφοράς, 

προβολή βίντεο, επαφή με εικόνες και κατονομασία των μέσων μεταφοράς, ζωγραφική των 

μέσων μεταφοράς και διάκρισή τους ανάλογα με το που κινούνται (στεριά, θάλασσα, αέρας, 

δρόμος κλπ), επαφή με ρεαλιστικά αντικείμενα. Η μαθήτρια ζωγραφίζει μόνη της και σε 

οργανωμένη δραστηριότητα με επίβλεψη, λεκτική καθοδήγηση και δείξη. 

    Στο κομμάτι της δραματικής τέχνης αναγνώριση των μέσων μεταφοράς, μίμηση των 

ήχων τους, μίμηση φωνές ζώων κλπ. 
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    Στο κομμάτι της Μουσικής η μαθήτρια έρχεται σε επαφή και εξοικειώνεται με διάφορα 

είδη τραγουδιών (κλασσική μουσική για χαλάρωση, ψυχοκινητική μουσική για χορό και 

σωματική άσκηση, για μέτρηση κλπ. επαφή με μουσικά όργανα (ντέφι, ταμπουρίνο, 

μαράκες, τύμπανο, ξύστρα) με στόχο την ηρεμία, γνωριμία με τα όργανα και τις ονομασίες 

τους καθώς και της χρήσης τους σε δραστηριότητες παιχνιδιού κλπ). 

    Στο κομμάτι της έκφρασης συναισθημάτων η μαθήτρια παρατηρήσαμε ότι κάποιες 

φορές είναι ήρεμη και χαρούμενη (και χαμογελάει) και άλλες φορές όταν αγχώνεται ή 

πιέζεται από κάποια δραστηριότητα που δεν της αρέσει ή θέλει ένα παιχνίδι και δεν μπορεί 

να το πάρει νευριάζει και βγάζει κραυγές, χοροπηδάει στο χώρο, λέει ιιιιιιιιιιι, δεν 

εκφράζεται λεκτικά και δεν ζητάει βοήθεια απλά δείχνει τι θέλει, εκτονώνει έντονα τον θυμό 

της, κλαίει για να τραβήξει την προσοχή όταν θέλει κάποιο αντικείμενο κλπ. Διαθέτει ισχυρή 

αντίληψη και κατανόηση, ακολουθεί οδηγίες της παιδαγωγού αλλά καμιά φορά αν δεν της 

αρέσει ή δεν έχει διάθεση αρνείται να συνεργαστεί (διότι σκέφτεται το τραμπολίνο), καμιά 

φορά δείχνει αδιάφορη όταν την πλησιάζεις κατά την διάρκεια του μοναχικού παιχνιδιού, 

μερικές φορές χάνει την βλεμματική της επαφή, είναι στιγμές που θέλει να παίζει μοναχικά 

και να μην παρεμβαίνουν άλλα πρόσωπα στο παιχνίδι της, εμφανίζει στερεοτυπικές 

συμπεριφορές και εμμονικές τάσεις με κάποια αντικείμενα (συμπτώματα αυτισμού), όταν 

αγχώνεται θέλει να κρατάει στα χέρια της ένα αντικείμενο δικό της και να αποφορτίζεται.  

    Στο κομμάτι της γραφής γνωρίζει να γράφει το όνομά της, λέξεις, γράμματα, αριθμούς 

με τελίτσες κάνοντας ιχνογράφηση με μικρά και με κεφαλαία γράμματα με βοήθεια (φυσική) 

πιάνοντας τον καρπό και με λεκτική καθοδήγηση λέγοντας τον τρόπο γραφής. 

     Στο κομμάτι της επικοινωνίας επικοινωνεί μη λεκτικά (με αυτοσχέδια νοήματα, με 

χρήση συμβόλων Makaton, με εικόνες, με δείξη αντικειμένων και καμιά φορά σε στιγμές 

πίεσης με κραυγές), εκπαιδεύεται με το πρόγραμμα teacch, pecs και μέσα από το παιχνίδι με 

την μέθοδο floor time και μέσω συμπεριφοριστικών μεθόδων (ΑΒΑ). Το εξωτερικό της 

πρόγραμμα περιλαμβάνει λογοθεραπεία και εργοθεραπεία για την ενίσχυση του λόγου μέσω 

της ανάγνωσης λέξεων και της προσπάθειας σύνταξης μικρών προτάσεων με βάση την 

εικόνα. Επίσης, χρησιμοποιείται το Αναλυτικό Πρόγραμμα Παπέα Ειδικής Αγωγής για 

παιδιά με αυτισμό, καθώς και το Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. 

   Σε γενικές γραμμές, η μαθήτρια καμιά φορά παρουσιάζει απουσία βλεμματικής επαφής, 

έλλειψη συγκέντρωσης και προσοχής σε δραστηριότητες που την δυσκολεύουν και 

αγχώνεται, εμμονικές και στερεοτυπικές συμπεριφορές (τραμπολίνο), εξάρτηση από 

πρόσωπα και αντικείμενα, μη απόκριση στο όνομα της, 
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μοναχικό παιχνίδι, έλλειψη λόγου, έντονα ξεσπάσματα και αντιδράσεις και έντονη 

υπερδιέγερση. Εντός τάξης, διαπιστώσαμε ότι η μαθήτρια παίζει μοναχικά, κάποιες στιγμές 

στερεοτυπικά, χρησιμοποιεί κάποια αντικείμενα λειτουργικά, αλλά από μόνη της 

δυσκολεύεται στο παιχνίδι, δεν ξέρει πώς να παίξει ή να πλησιάσει τους άλλους, 

δυσκολεύεται να εκφραστεί λεκτικά και να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις. Έχει ισχυρή 

αντίληψη και κατανόηση.  

 

    Προσέγγιση και Γνωριμία με το παιδί στο φάσμα του Αυτισμού. 

   Μετά από συστηματική παρατήρηση της μαθήτριας εντός του σχολικού χώρου, στο 

γυμναστήριο και στην αυλή και μετά από συζήτηση με την διευθύντρια - ειδική παιδαγωγό, 

στην αρχή της γνωριμίας με τη  μαθήτρια, αφού εστίασα στις προτιμήσεις της (παιχνίδι) 

προσπάθησα να την πλησιάσω για να παίξουμε μαζί, χρησιμοποίησα ως μέσο το παιχνίδι και 

την μίμηση διότι η μαθήτρια δεν εκφράζονταν λεκτικά και χρησιμοποιούσε μη λεκτική 

επικοινωνία και δείξη. Αρχικά, καθόμουν και την παρατηρούσα πως παίζει και αργότερα 

χωρίς να της απευθύνω τον λόγο με σκοπό να συνηθίσει την παρουσία μου στον χώρο και να 

με αποδεχτεί της έδειξα ότι είμαι εκεί για αυτήν και είμαι διαθέσιμη σε ότι θέλει, αργότερα 

πήρα ένα παρόμοιο αντικείμενο με αυτό που έπαιζε η μαθήτρια (π.χ. μπαλόνι) και μιμήθηκα 

τις κινήσεις της (π.χ. πετούσα το μπαλόνι στον τοίχο ή το χτυπούσα με τα χέρια μου, με 

σκοπό να τραβήξω την προσοχή της και να θελήσει να παίξουμε μαζί). Αυτό το έκανα κάθε 

φορά με αργά και σταθερά βήματα ώσπου σιγά σιγά άρχισε να με συνηθίζει και κάποια 

στιγμή που μπήκα στην τάξη μου χαμογέλασε και κατά την διάρκεια του μοναχικού 

παιχνιδιού που την παρατηρούσα μου άπλωσε τα χέρια για να την κρατήσω ενώ, καθόταν 

στην μπάλα pilates και χοροπηδούσε. Εκείνη την στιγμή ένιωσα ότι έκανε ένα μικρό βήμα 

προς εμένα, ήταν χαρούμενη και μου το έδειχνε με έμμεσο τρόπο. Την επόμενη φορά η 

μαθήτρια πετούσε το μπαλόνι που κρατούσε στα χέρια της σε εμένα και παίξαμε μαζί 

μπαλόνι. Αργότερα, καθίσαμε μαζί στα τραπεζάκια εργασίας και με δική της πρωτοβουλία 

φτιάξαμε μαζί ένα πάζλ. Ξεκίνησε να το φτιάχνει και εγώ την επέβλεπα και κάποια στιγμή 

σταμάτησα να την κοιτάω. Όταν το αντιλήφθηκε γύρισε και με κοίταξε δείχνοντας μου ένα 

κομμάτι του πάζλ. Ένιωσα  ότι σιγά σιγά με αποδεχόταν σαν παρουσία στον δικό της χώρο.  

    Στην συνέχεια, κατά την άφιξη μου στην σχολική τάξη, παρατήρησα ότι η μαθήτρια ήταν 

στην γωνιά του παιχνιδιού και καθόταν πάνω στο καλοριφέρ κρατώντας στα χέρια της ένα 

αρκουδάκι φαινόταν λυπημένη, έκατσα δίπλα της και για αρκετή ώρα δεν διατηρούσε 

βλεμματική επαφή μαζί μου. Αργότερα, όταν πήγα να φύγω η μαθήτρια σηκώθηκε και ήρθε 

και έκατσε δίπλα μου δείχνοντας μου ότι το αρκουδάκι είχε μόνο ένα χέρι και πονούσε. Δεν 
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ήξερε τι να κάνει και στεναχωριόταν. Εκείνη την στιγμή ψάξαμε μαζί και βρήκαμε το 

χαμένο χέρι από το αρκουδάκι και με προσοχή το βάλαμε στην θέση του. Εκείνη την στιγμή 

η μαθήτρια άρχισε να χαμογελάει και να σφίγγει το αρκουδάκι στην αγκαλιά της. Είχε 

ηρεμήσει και το έδωσε και σε εμένα να το πάρω αγκαλιά. Όταν της ζήτησα να πάρει και 

εμένα μία αγκαλιά ήρθε κοντά μου και μου άπλωσε τα χέρια  και ήρθαμε κοντά. 

     Την άλλη φορά δοκίμασα να την πλησιάσω για να δω την αντίδρασή της. Πήρα ένα 

αντικείμενο της τάξης (π.χ. ένα αρκουδάκι που έλεγε τραγούδια, πάτησα το κουμπί, άνοιξα 

το βιβλίο και τότε άρχισαν να ακούγονται διάφορα παιδικά τραγούδια όπως «βγαίνει η 

βαρκούλα, ήταν ένας γάιδαρος, η κουκουβάγια» κλπ.). Εκείνη την στιγμή ξεκίνησα να 

τραγουδάω και ενώ η μαθήτρια δεν μου έδινε σημασία και έπαιζε με την μπάλα της 

χτυπώντας την στον τοίχο την άφησε στο πάτωμα και ήρθε να κάτσει δίπλα μου, στην αρχή 

μόνο με κοιτούσε τι θα κάνω και αργότερα άρχισε και εκείνη να πατάει τα κουμπιά από το 

αρκουδάκι και να σιγομουρμουρίζει τον ρυθμό από τα τραγούδια και κάποια στιγμή 

χτυπούσε παλαμάκια για λίγο διάστημα.  

     Μία άλλη φορά δοκίμασα να ελέγξω την αντίληψη και την κατανόησή της και της έδινα 

εντολές π.χ. είχαμε στεφάνια χρωματιστά στο πάτωμα και της έλεγα κάνε ένα βήμα 

μπροστά, κάνε ένα βήμα πίσω, περπάτα γύρω γύρω από το στεφάνι και μπες μέσα στο 

στεφάνι. Σε περίπτωση που δυσκολευόταν η μαθήτρια έδειχνα πρώτη τα βήματα και μετά 

ζητούσα να τα επαναλάβει. 

 

        6.3.2. Περιγραφή Εργαλείων Αξιολόγησης. 

    Αρχικά, το πρώτο εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε και χορηγήθηκε στο 

υποκείμενο της μελέτης (μαθήτρια με αυτισμό) ήταν το σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο 

Raven’s Educational Cpm/Cvs (Yποκλίμακα: μη λεκτικής ικανότητας). Πρόκειται για ένα 

τεστ, το οποίο παρέχεται σε άτομα διαφορετικών κοινωνικών και πολιτιστικών συστημάτων, 

χωρίς ωστόσο να διαφοροποιούνται τα αποτελέσματα ανάλογα με τις διαφορετικές αυτές 

επιδράσεις. H συγκεκριμένη δοκιμασία δεν εξετάζει την ευφυΐα με ένα σφαιρικό τρόπο, 

αλλά ορισμένα μόνο στοιχεία της νοημοσύνης. Επιπλέον αξιολογεί την αναλυτική ικανότητα 

του εξεταζόμενου, σε συνδυασμό με την αίσθηση της όρασης, την αίσθηση της συμμετρίας, 

καθώς επίσης και την ικανότητα του άτομου να συσχετίζει σύμβολα και σχήματα μεταξύ 

τους. Το συγκεκριμένο τεστ προϋποθέτει τη συμπλήρωση ενός τμήματος από την 

ταπετσαρία που λείπει και η μαθήτρια καλείται να επιλέξει ανάμεσα από 6 προτεινόμενα 

σχήματα ή να συμπληρώσει τα σχήματα που ταιριάζουν. Πρόκειται για τεστ αντίληψης το 

οποίο αξιολογεί την αντιληπτική ικανότητα των παιδιών. Περιέχει τρία σετ Α, ΑΒ και Β που 
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περιέχουν το καθένα 12 έγχρωμα σχήματα με αυξανόμενη δυσκολία. Η κάθε απάντηση 

βαθμολογείται με 1 εάν είναι σωστή και 0 εάν είναι λάθος. Το εύρος διακύμανσης της 

βαθμολογίας μπορεί να είναι από 0 -36 βαθμοί. Ο χρόνος που δίδεται για τη συμπλήρωση 

του τεστ είναι 5 λεπτά. Το εργαλείο αυτό προσφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα μη 

λεκτικές και λεκτικές εκτιμήσεις της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 4-12 

ετών, ενώ είναι πιθανόν να χορηγηθεί από λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς και 

ψυχολόγους. Στην περίπτωση του παιδιού με αυτισμό όπου χορηγήθηκε η μη λεκτική 

κλίμακα επιχειρήθηκε η πραγματοποίηση μιας αδρής εκτίμησης της γενικής νοητικής 

ικανότητας μέσα από έγχρωμες μήτρες (puzzle) όπου μετρήθηκε η μη λεκτική ικανότητα του 

παιδιού να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικοχωρικό πλαίσιο. Οι Κλίμακες λεξιλογίου οι 

οποίες συμπεριλαμβάνονται στο τέστ αλλά δεν χορηγήθηκαν αξιολογούν τη λεκτική 

ικανότητα του παιδιού. Ο συνδυασμός αποτελεσμάτων και από τις δύο κλίμακες παρέχει μια 

σφαιρική εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας του ατόμου (Raven’s Educational 

Cpm/Cvs , 2014). 

    To δεύτερο σταθμισμένο εργαλείο που χορηγήθηκε στο υποκείμενο της έρευνας ήταν το 

τεστ DVIQ, το οποίο ελέγχει την γλωσσική νοημοσύνη παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το 

Διαγνωστικό τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης, DVIQ των Σταυρακάκη, Σ. & Τσιμπλή, Ι.Μ., 

(2000). απαρτίζεται από τρία μέρη: την παραγωγή, την κατανόηση και την ανάκληση των 

συντακτικών δομών. Το κάθε μέρος εμπεριέχει υποενότητες για παράδειγμα η παραγωγή 

εμπεριέχει α) το λεξιλόγιο και β) την μορφολογία – σύνταξη, η κατανόηση εμπεριέχει α) τις 

μεταγλωσσικές έννοιες και β) τη μορφολογία – σύνταξη και η ανάκληση συντακτικών 

δομών είναι αυτόνομη, δεν εμπεριέχει καμία κατηγορία. Στην προκειμένη περίπτωση 

χορηγήθηκε το κομμάτι της κατανόησης που εμπεριέχει τις μεταγλωσσικές έννοιες και τη 

μορφολογία – σύνταξη. Η Κατανόηση είναι δεύτερη σε σειρά ενότητα του τεστ η οποία 

περιλαμβάνει τις μεταγλωσσικές έννοιες που περιέχουν 25 προτάσεις αυξανόμενης 

δυσκολίας και η κάθε πρόταση συνοδεύεται από εικόνες. Ο εξεταστής διαβάζει την πρόταση 

δείχνοντας συγχρόνως τις εικόνες στο παιδί και ελέγχει αν το παιδί κατανόησε την πρόταση 

και έδειξε την κατάλληλη εικόνα που ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της πρότασης. Η 

άλλη υποενότητα της κατανόησης είναι η μορφολογία – σύνταξη η οποία περιέχει 31 

προτάσεις αυξανόμενης δυσκολίας όπου ο εξεταστής διαβάζει μία μία τις προτάσεις στο 

παιδί δείχνοντας για κάθε πρόταση τις 3 εικόνες που αντιστοιχούν και το παιδί πρέπει 

ανάλογα με αυτό που ακούει να δείξει την σωστή εικόνα. Ο εξεταστής ελέγχει με αυτό τον 

τρόπο αν το παιδί κατανόησε τις οδηγίες, ήταν συγκεντρωμένο στην διαδικασία, αν άκουσε 
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τις οδηγίες, αν κατανόησε το περιεχόμενο των προτάσεων, αν παρατήρησε προσεκτικά τις 

εικόνες και απάντησε σωστά ή λάθος. Στο κομμάτι των μεταγλωσσικών εννοιών κάθε σωστή 

απάντηση του παιδιού βαθμολογούνταν με 1, κάθε λανθασμένη με 0 και όταν το παιδί δεν 

έδινε καμία απάντηση ο εξεταστής σημείωνε στο απαντητικό φυλλάδιο την ένδειξη ΚΑ. 

Ενώ, στο κομμάτι της μορφολογίας – σύνταξης όπου στο απαντητικό φυλλάδιο δίνονταν οι 

σωστές απαντήσεις (Α, Β, Γ) ο εξεταστής βαθμολογούσε κάθε σωστή απάντηση με 1, κάθε 

λανθασμένη με 0 και με ΚΑ όταν δεν δίνονταν καμία απάντηση από το παιδί. Όσον αφορά 

το κομμάτι της βαθμολόγησης του τέστ στηριζόμενη στην νόρμα και εξετάζοντας το 

απαντητικό φυλλάδιο με τις απαντήσεις του παιδιού βλέπουμε ότι στο κομμάτι της 

κατανόησης των μεταγλωσσικών εννοιών λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 19 πρώτες 

απάντησεις του παιδιού παίρνοντας 1 βαθμό για κάθε σωστή πρόταση και δίνεται 1 βαθμός 

για μία μηδενική απάντηση η οποία λαμβάνεται σαν σωστή. Ενώ στο κομμάτι της 

κατανόησης της μορφολογίας – σύνταξης βαθμολογούνται με 1 βαθμό οι 26 πρώτες 

προτάσεις του φυλλαδίου αν είναι σωστές.  

     Το τρίτο εργαλείο αξιολόγησης ήταν το Peabody Picture Vocabulary Test – R (PPVT-R), 

Form A, (Dunn & Dunn, 1981) που ελέγχει το δεκτικό-προσληπτικό λεξιλόγιο παιδιών 

προσχολικής ηλικίας στην ελληνική γλώσσα και ειδικότερα εκτιμάει την ακουστική 

αντίληψη και την γλωσσική ικανότητα. Το τεστ αυτό έχει μεταφραστεί στην ελληνική 

γλώσσα και έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό (Simos, Sideridis, Protopapas & 

Mouzaki, in press). Στη δοκιμασία προσληπτικού λεξιλογίου (Peabody Picture Vocabulary 

Test) παρουσιάζονται στο απαντητικό φυλλάδιο 173 λέξεις κυμαινόμενης δυσκολίας και ο 

εξεταστής πρέπει να ξεκινήσει από το φύλλο που ανταποκρίνεται στην ηλικία του 

εξεταζόμενου. Ο εξεταστής διαβάζει τις λέξεις μία μία και δείχνει συγχρόνως τις εικόνες που 

αντιστοιχούν (4 εικόνες για κάθε λέξη). Το παιδί χρειάζεται να είναι συγκεντρωμένο σε αυτά 

που λέει ο εξεταστής και συνάμα να κοιτάζει τις εικόνες και να δείχνει αυτή που 

ανταποκρίνεται στην λέξη που ακούει. Ο εξεταστής σημειώνει τις απαντήσεις του παιδιού, 

και σε περίπτωση μιας ή περισσότερων αποτυχιών στις πρώτες απαντήσεις, πρέπει να 

χορηγήσει τα φύλλα αντίστροφα έως ότου λάβει 6 συνεχόμενες ορθές απαντήσεις (βάση). Ο 

εξεταστής σημειώνει στο φυλλάδιο τις απαντήσεις του παιδιού, καταγράφοντας στην 

αντίστοιχη στήλη τον αριθμό της εικόνας που υπέδειξε το παιδί. Η διαδικασία συνεχίζεται 

έως ότου το παιδί δώσει 8 λανθασμένες απαντήσεις σε μία σειρά 10 διαδοχικών απαντήσεων 

(οροφή/ταβάνι).  
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        6.3.3. Αποτελέσματα Αρχικής Αξιολόγησης. 

   Οι τρεις παραπάνω δοκιμασίες 1) Τέστ Raven’s Educational Cpm/Cvs, 2) Τέστ DVIQ και 3) 

Τέστ Peabody Picture Vocabulary Test χορηγήθηκαν στο υποκείμενο της μελέτης (μαθήτρια 

στο φάσμα του αυτισμού) σε τρεις φάσεις: στην φάση της αρχικής αξιολόγησης, στην φάση 

της τελικής αξιολόγησης και στην φάση του επανέλεγχου (follow up).  

   Όσον αφορά την αρχική αξιολόγηση του τεστ Raven η μαθήτρια με αυτισμό συγκέντρωσε 

σκορ 13/36 και η ακριβή της ηλικία ήταν 7 ετών, 0 μηνών και 0 ημερών. Με βάση την νόρμα 

του τεστ Raven και την ηλικία του παιδιού το εκατοστημόριο στο οποίο αντιστοιχεί το σκορ 

13 είναι 2,3 και το οποίο σε τυπικό βαθμό αντιπροσωπεύει το 70. 

    Όσον αφορά την αρχική αξιολόγηση του Διαγνωστικού τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης, 

DVIQ η μαθήτρια με αυτισμό στο κομμάτι της κατανόησης των μεταγλωσσικών εννοιών 

συγκέντρωσε σκορ 17 που με βάση τη νόρμα του πίνακα αντιστοιχεί σε μέσο όρο (17.09) και 

τυπική απόκλιση (3.10) δηλαδή με βάση τα δεδομένα αντιστοιχεί σε ηλικία 6 ετών. Η 

ακριβής χρονολογική ηλικία του παιδιού ήταν 7 ετών, 0 μηνών και 3 ημερών. Στο κομμάτι 

της κατανόησης της μορφολογίας – σύνταξης η μαθήτρια με αυτισμό συγκέντρωσε σκορ 19 

που με βάση τη νόρμα του πίνακα αντιστοιχεί σε μέσο όρο (18.51) και τυπική απόκλιση 

(3.61) δηλαδή με βάση τα δεδομένα αντιστοιχεί σε ηλικία 5 ετών.  

     Όσον αφορά την αρχική αξιολόγηση του Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT Test) – 

Δοκιμασία Προσληπτικού Λεξιλογίου η ηλικία της μαθήτριας στο φάσμα του αυτισμού ήταν 

7 ετών, 1 μηνός και 3 ημερών δηλαδή ήταν 85 μηνών. Η μαθήτρια με αυτισμό είχε βάση 24 

και ταβάνι/οροφή 90. Για να βρούμε το Raw Score κάνουμε την εξής πράξη 90-33=57. 

Πηγαίνοντας στον πίνακα με την νόρμα που αντιστοιχεί στην ηλικία του παιδιού σε μήνες 

διαπιστώνεται ότι στο εύρος 85-96 μηνών το 57 δεν υπάρχει στη νόρμα άρα συμπεραίνουμε 

ότι είναι κάτω του 5% ενδεικτικά 1%.  

      

      6.4. Παρέμβαση 

   Τίτλος: Σχεδιασμός Θεραπευτικού Προγράμματος Παρέμβασης με θέμα «τα 

Συναισθήματα» (Χαρά, λύπη και θυμό) με επίκεντρο το παιχνίδι και την γλωσσική έκφραση. 
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        6.4.1.  Θεωρητικό Υπόβαθρο για το θέμα μελέτης. 

    Τα Συναισθήματα των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και η ανάπτυξη συναισθηματικής 

νοημοσύνης. 

    Χαρά, λύπη, θυμός, ορίζονται ως συναισθήματα αλλά το συναίσθημα ως αφηρημένη 

έννοια είναι δύσκολο να οριστεί. Όσο δύσκολο είναι να οριστεί, τόσο βασικό ρόλο παίζει 

στη ζωή μας αφού ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον κατακλύζεται από συναισθήματα τα οποία 

ορίζουν και διαμορφώνουν τη ζωή και την εξέλιξη της.  

    Αν και δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισμός για το τι είναι το συναίσθημα συνήθως 

στην καθημερινή ζωή χρησιμοποιείται για να περιγράψει αισθήματα και διαθέσεις καθώς 

επίσης και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται στην έκδηλη συμπεριφορά μας και  στις 

αποκρίσεις του σώματος. 

   Το συναίσθημα είναι αυτό που μας ωθεί στη δράση ώστε να ρυθμίσουμε τις συναλλαγές 

μας με τους άλλους. Ωστόσο κανένας ορισμός και καμιά περιγραφή δε μπορεί να ορίσει την 

ένταση και τη δύναμη των συναισθημάτων. 

   Το τυπικά αναπτυσσόμενο παιδί για να εκφράσει και να κατανοήσει τα συναισθήματα του 

κερδίζει τη γνώση της συναισθηματικής του ζωής σταδιακά. Όμως τι συμβαίνει στην 

περίπτωση του αυτισμού όπου υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος ανάπτυξης; 

   Ο αυτισμός επηρεάζει τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται, βιώνει και μαθαίνει τον 

εαυτό και τον μη αυτιστικό κόσμο. Η αναπτυξιακή πορεία του ατόμου παρουσιάζει ποιοτική 

απόκλιση από το τυπικό εξαιτίας της επίδρασης των συμπεριφορικών προτύπων που 

χαρακτηρίζουν τον αυτισμό. Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν την ποιοτική απόκλιση στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση, στην κοινωνική επικοινωνία, στη σκέψη, στη φαντασία,  στο 

παιχνίδι καθώς και στις άκαμπτες επαναληπτικές συμπεριφορές και στα περιορισμένα 

ενδιαφέροντα. 

   Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με αυτισμό δείχνουν ότι κατανοούν τον κόσμο χωρίς να 

αποδίδουν συναισθηματικό και κοινωνικό νόημα και δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη 

σχέση αιτίας και αποτελέσματος και την αλληλουχία των γεγονότων. Παρά τη δυσκολία 

αυτή όμως προσπαθούν να επιβάλλουν μια κανονικότητα στη ζωή τους που διέπεται από 

ακοινωνικούς κανόνες στην προσπάθεια να προβλέψουν και να κατανοήσουν τον κόσμο.   
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Ωστόσο αυτοί οι κανόνες που επιβάλλουν στη ζωή τους είναι τόσο άκαμπτοι που 

δυσχεραίνουν την κατάκτηση νέων πληροφοριών και την ερμηνεία των επικοινωνιακών 

σημάτων με αποτέλεσμα να μη μπορούν να γενικεύσουν τη γνώση και να τη μεταφέρουν 

από το ένα πλαίσιο στο άλλο αφού οι συνδέσεις που κάνουν αφορούν συγκεκριμένα 

ερεθίσματα και πλαίσια. 

  Έτσι η άκαμπτη σκέψη και η απουσία συμβολικής λειτουργίας δε βοηθά στην επίλυση 

προβλημάτων αφού όλες οι καταστάσεις απαιτούν ευελιξία σκέψης. Η έλλειψη ευελιξίας 

σκέψης συμβάλλει στην ανάπτυξη στερεοτυπικών συμπεριφορών σε μια προσπάθεια 

κατανόησης αιτιατών σχέσεων και διατήρησης σταθερότητας σε ένα διαρκώς 

εναλλασσόμενο περιβάλλον. 

  Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα συναισθήματα στον αυτισμό υπάρχουν. Φαίνεται ότι τα άτομα 

αυτά βιώνουν ένα κυκεώνα συναισθημάτων που σχετίζονται άμεσα με τη γνωστική και 

κοινωνική τους ανάπτυξη, με τους μηχανισμούς αντίληψης, με τον τρόπο πρόσληψης 

πληροφοριών, τον τρόπο βίωσης του κόσμου, τον τρόπο κωδικοποίησης και αποθήκευσης 

πληροφοριών στη μνήμη. Στην ουσία μιλάμε για μια ποιοτική διαφορά στην έκφραση και 

στην κατανόηση των συναισθημάτων σε σχέση με τον τρόπο που το τυπικά αναπτυσσόμενο 

άτομο εκφράζει και κατανοεί συναισθήματα. Μελέτες στη νευροψυχολογία και τη 

νευροαπεικόνιση αποδεικνύουν ότι τα παιδιά έχουν μια εγγενή δυσκολία στην αντίληψη και 

στον εντοπισμό των σκέψεων και των συναισθημάτων στο εαυτό τους και στους άλλους.  

    Νευροανατομικά δεδομένα απέδειξαν ότι υπάρχουν προβλήματα στο έλεγχο και τη 

ρύθμιση των συναισθημάτων για αυτό τα άτομα αυτά δίνουν την αίσθηση ότι είναι 

παρορμητικά και χωρίς αναστολές. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αποτυχία των ατόμων 

με αυτισμό να κατανοήσουν νοητικές καταστάσεις, μεταξύ των οποίων και τα 

συναισθήματα, θα οδηγήσει σε απομόνωση και αποτυχία δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων. 

Βέβαια αυτό που πλήγεται είναι οι τομείς της συναισθηματικής ανάπτυξης που απαιτούν 

κατανόηση των συναισθημάτων ως νοητικές καταστάσεις. Tα πραγματικά συναισθήματα δεν 

πλήγονται. 

    Κύρια συναισθήματα των ατόμων με αυτισμό είναι: η ματαίωση, η συναισθηματική 

εξάντληση, το άγχος που βιώνουν λόγω των δυσκολιών τους στην αλληλεπίδραση με τους 

άλλους που μπορεί να τους κάνει επιρρεπείς σε συναισθήματα που συνδυάζονται με τη 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και την αίσθηση θλίψης.  
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(http://www.ivfforums.gr/kids-manual/special-kids/item/449-proseggizontas-ta-

synaisthimata-mesa-apo-to-prisma-tou-aftismoy) 

    Επίσης, τα παιδιά με αυτισμό έχουν δυσκολία να αναγνωρίζουν πώς νιώθουν οι άλλοι 

άνθρωποι. . Αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά αυτά δεν έχουν την ικανότητα να μπαίνουν στη 

θέση του άλλου και να κατανοούν ότι οι άλλοι άνθρωποι έχουν διαφορετικές σκέψεις, 

πεποιθήσεις και συναισθήματα από αυτά. Η κατανόηση των διαφορετικών εκφράσεων του 

προσώπου γίνεται ένα δύσκολο έργο κυρίως όταν μιλάμε για τα πιο σύνθετα συναισθήματα, 

όπως για παράδειγμα είναι η αμηχανία, η περηφάνεια, η ντροπή.  

   Σχετικά με την έκφραση των συναισθημάτων, τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού συνήθως 

εκφράζονται με πιο επίπεδο τρόπο. Οι γονείς συχνά αναφέρουν ότι οι προσπάθειές τους να 

τα αγκαλιάσουν ή να δείξουν στοργή στο παιδί αντιμετωπίζονται με βαθιά έλλειψη 

ενδιαφέροντος από την πλευρά του. Το παιδί μοιάζει να μη γνωρίζει ή να μην ενδιαφέρεται 

για το αν είναι μόνο ή συντροφιά με άλλους. Αντιθέτως τα αρνητικά συναισθήματα 

βιώνονται με έντονο και κοινωνικά μη αποδεκτό τρόπο, όπως φωνές, ουρλιαχτά και 

επιθετικότητα. 

   Η διαταραχή στην αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων προκαλεί πρόβλημα στις 

κοινωνικές τους σχέσεις. Κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους, τα άτομα με αυτισμό 

υψηλής λειτουργικότητας χαρακτηρίζονται ως αδιάφοροι φίλοι και ψυχροί σύντροφοι, 

«κλεισμένοι» στον κόσμο τους. (http://www.emprosnet.gr/article/46162-didaskontas-ta-

synaisthimata-sto-fasma-toy-aytismoy). 

    Τα παιδιά με αυτισμό, άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο δεν καταφέρνουν να 

αντιληφθούν και να ανταποκριθούν στα συναισθήματα των άλλων, ενώ αν το κάνουν η 

αντίδρασή τους μπορεί να είναι παράξενη. Για παράδειγμα μια κραυγή πόνου μπορεί  να 

εντυπωσιάσει ένα παιδί και να το κάνει να γελάσει.  

   Στα παιδιά αυτά καθυστερεί, απουσιάζει ή διαφοροποιείται η ανάπτυξη της μίμησης. Αυτό 

αποτελεί έναν ακόμα λόγο να χάνεται η ευκαιρία να μάθουν να συναισθάνονται 

(αλληλεπίδραση, μίμηση) και έτσι να ανακαλύψουν τα δικά τους συναισθήματα. Βέβαια, η 

ύπαρξη συναισθηματικού δεσμού δεν απουσιάζει πλήρως από τα παιδιά με αυτισμό. 

Στρέφονται προς τους γονείς τους περισσότερο από τους ξένους και αυτό έχει να κάνει κατά 

ένα μεγάλο βαθμό και με το στοιχείο ότι οι γονείς είναι πολύ πιο προβλέψιμοι. Και αυτή 

(http:/www.ivfforums.gr/kids-manual/special-kids/item/449-proseggizontas-ta-synaisthimata-mesa-apo-to-prisma-tou-aftismoy)
(http:/www.ivfforums.gr/kids-manual/special-kids/item/449-proseggizontas-ta-synaisthimata-mesa-apo-to-prisma-tou-aftismoy)
(http:/www.emprosnet.gr/article/46162-didaskontas-ta-synaisthimata-sto-fasma-toy-aytismoy)
(http:/www.emprosnet.gr/article/46162-didaskontas-ta-synaisthimata-sto-fasma-toy-aytismoy)
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όμως η ιδιαίτερη συνύπαρξη δεν παύει να δημιουργεί έναν συναισθηματικό δεσμό, που όμως 

εμφανίζεται αργότερα και με διαφορετικό τρόπο. 

   Τα παιδιά με αυτισμό έχουν συναισθήματα αλλά πολλές φορές αδυνατούν να τα 

καταλάβουν. Μπορούν να είναι πολύ ευαίσθητα στις συναισθηματικές καταστάσεις και 

διαθέσεις των άλλων. Δυσκολεύονται όμως να τις κατανοήσουν και να τις αντιμετωπίσουν.   

  Στον αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας η δυσκολία επικεντρώνεται στην απόδοση 

κοινωνικού και πολιτισμικού νοήματος σε αυτό που βλέπουν οι άλλοι. Η εκπαιδευτική 

παρέμβαση σε αυτή την περίπτωση είναι επικεντρωμένη στο να βοηθήσει το παιδί  να 

αποκωδικοποιεί τα κοινωνικά νοήματα και να κατανοεί τον γύρω κόσμο όπως οι άλλοι ή να 

συνειδητοποιεί τη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο από τους άλλους.  

   Σε περιπτώσεις αυτισμού χαμηλής λειτουργικότητας υπάρχει δυσκολία στην διαχείριση 

των συναισθημάτων, της έντασης και της έκφρασής τους. Στην περίπτωση αυτή η 

εκπαιδευτική παρέμβαση στοχεύει στο βαθμό που είναι εφικτό στον έλεγχο της έκφρασης. 

Για παράδειγμα, όταν το παιδί εκφράζει ένα συναίσθημα με έναν ακατάλληλο τρόπο 

(αυτοεπιθετικότητα, ετεροεπιθετικότητα ή εκρήξεις θυμού) πρέπει να μάθει άλλους 

εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης που είναι πιο αποδεκτοί στο κοινωνικό σύνολο και 

επιτρέπουν την ενσωμάτωση του σε αυτό. (http://www.gonisseapognosi.gr/?page_id=1595). 

  Οι συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών μπορούν να καλλιεργηθούν, 

ώστε τα παιδιά να ενσωματώσουν τα πλεονεκτήματα αυτών των δεξιοτήτων που έχουν 

άμεση σχέση με την επιτυχία στη ζωή τους.    

  Ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσεις τον αυτισμό και να καταλάβεις τις ανάγκες του ατόμου 

με αυτισμό είναι μέσα από το ίδιο το άτομο και κυρίως κάποιους χαρισματικούς αυτιστικούς 

που μέσα από το έργο τους προσπαθούν να μας δείξουν τι σημαίνει ο αυτισμός όχι για να 

τους αλλάξουμε και να τους κάνουμε σαν εμάς, μη αυτιστικούς, αλλά για να τους 

καταλάβουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Ίσως αυτές τις απέραντες διανοητικές 

προσπάθειες, οφείλουν να τις κάνουν και οι μη αυτιστικοί ώστε να υπάρξει μια δίοδος 

επικοινωνίας και να πάψουν να νιώθουν τόσο ξένοι, σαν αλλότριοι στο ίδιο τους το σπίτι.  

    

http://www.gonisseapognosi.gr/?page_id=1595
http://www.gonisseapognosi.gr/?page_id=1595
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   Πως μπορούμε να βοηθήσουμε τα αυτιστικά παιδιά να αναπτύξουν συναισθηματική 

νοημοσύνη; 

    Τα συναισθήματα συνδέονται με αντικείμενα, με ανθρώπους, με καταστάσεις. Αν 

βάλουμε ένα αυτιστικό παιδί σε ένα περιβάλλον, προβλέψιμο και προσαρμοσμένο στις 

δυσκολίες του θα αυξήσουμε τις πιθανότητες να αναπτύξει θετικά συναισθήματα.   

   Ένα πρώτο βήμα που μπορούμε να κάνουμε από πολύ μικρή ηλικία είναι η αναγνώριση 

βασικών συναισθημάτων χαρά, λύπη, φόβος, θυμός.  

  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εικόνες από βιβλία, σκίτσα και να εστιάσουμε στις 

εκφράσεις του προσώπου που παίρνουμε όταν νιώθουμε κάποιο από αυτά τα συναισθήματα. 

Σε αυτό το σημείο μπορεί να μας βοηθήσει ένας καθρέπτης. 

  Το επόμενο βήμα είναι να συνδέσουμε αυτά τα συναισθήματα με πιθανές αιτίες. 

Δουλεύουμε μέσα από καθημερινές ευκαιρίες που προκύπτουν, καθοδηγώντας το παιδί να 

αναγνωρίσει τι νιώθει, τι νιώθουμε και για ποιο λόγο. Επιπλέον χρησιμοποιούμε παραμύθια, 

παιδικές ταινίες και βιβλία συναισθηματικής νοημοσύνης. Σχολιάζουμε τις καταστάσεις, τα 

συναισθήματα που δημιουργούν στους ήρωες. Επιπλέον χρήσιμο είναι να παίζουμε με τα 

παιδιά διάφορους ρόλους, role-play με έμφαση στην αναγνώριση και έκφραση του 

συναισθήματος. 

   Όταν το παιδί έχει κατακτήσει τα παραπάνω μπορούμε να του δείξουμε τις διαβαθμίσεις 

των συναισθημάτων και ποιες σωματικές συμπεριφορικές ενδείξεις συνοδεύουν το καθένα. 

Συνήθως χρησιμοποιούμε το θερμόμετρο για να δείξουμε τις διακυμάνσεις του 

συναισθήματος. Επιπλέον παρέχουμε στο παιδί μια σειρά λύσεων που μπορούν να το 

βοηθήσουν να διαχειρίζεται τα πιο έντονα συναισθήματα με κοινωνικούς αποδεκτούς 

τρόπους. Στην συνέχεια προχωράμε σε πιο σύνθετα συναισθήματα, όπως ντροπή, περηφάνια, 

απογοήτευση. 

  Σημαντική θεωρείται η ικανότητα της ενσυναίσθησης, της ανάπτυξης της θεωρίας του Νου. 

Βοηθάμε το παιδί να καταλάβει τον τρόπο που αισθάνονται και σκέφτονται οι άλλοι 

άνθρωποι, να αποκωδικοποιεί τα λόγια, τις συμπεριφορές τους και να ανταποκρίνεται σε 

αυτά με τον κατάλληλο τρόπο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις κοινωνικές ιστορίες για 

να προετοιμάσουμε το παιδί για μια κατάσταση και πως αναμένεται από αυτό να αντιδράσει. 
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   Σε παιδιά χαμηλότερης λειτουργικότητας, μπορούμε με εικονογραφήματα να μάθουν  να 

αναγνωρίζουν τα βασικά συναισθήματα και να καταφεύγουν σε στρατηγικές αποφόρτισης 

όταν βιώνουν αρνητικά συναισθήματα όπως θυμό ή άγχος. 

  Σίγουρα υπάρχουν πολλοί τρόποι να διδάξουμε σε ένα παιδί πώς να αναγνωρίζει τα 

συναισθήματα. Κάθε παιδί με αυτισμό είναι διαφορετικό και γι’ αυτό τον λόγο χρειάζεται 

ένα διαφορετικό πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Οι γονείς και οι 

ειδικοί θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν την σπουδαιότητα των συναισθημάτων στην ζωή 

των παιδιών.  Οι ίδιοι οι γονείς θα πρέπει να αποδέχονται τα παιδιά τους και να δείχνουν 

έμπρακτα την αγάπη τους. (http://www.emprosnet.gr/article/46162-didaskontas-ta-

synaisthimata-sto-fasma-toy-aytismoy). 

              6.4.2. Θεραπευτικός Σχεδιασμός. 

      Αφόρμηση Θεραπευτικού Προγράμματος Παρέμβασης. 

   Αρχικά, αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέμα της γνωριμίας των βασικών συναισθημάτων 

(χαρά, λύπη και θυμό) διότι μέσα από την παρατήρηση της μαθήτριας εντός του σχολικού 

χώρου διαπίστωσα ότι αυτό ήταν ένα ευαίσθητο και χρήσιμο ζήτημα για την ζωή των 

παιδιών με αυτισμό. Παρατήρησα ότι η συγκεκριμένη μαθήτρια ήταν ένα χαρούμενο και 

αισιόδοξο παιδί και ότι ήταν ιδιαίτερα εκφραστική και δημιουργική. Ερχόταν πάντα με το 

χαμόγελο στο σχολείο και της άρεσε πολύ να εκφράζεται μέσω της ζωγραφικής, της 

μουσικής, της κατασκευής πάζλ καθώς και μέσω του χορού. Επίσης, μετά από επίσκεψη στο 

Ειδικό Σχολείο και μετά από συζήτηση με την Διευθύντρια - Ειδική Παιδαγωγό της τάξης 

ενημερώθηκα για την τρέχουσα κατάσταση και το επίπεδο της μαθήτριας, γνώρισα εκείνη 

και τους γονείς της, συζήτησα μαζί τους, ενημερώθηκα για την διάγνωση της καθώς και για 

την εξωτερική παρέμβαση-θεραπεία που ακολουθούσε.  

   Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της μαθήτριας, καθώς και τα δυνατά 

και αδύναμα σημεία της και μετά από σύμφωνη γνώμη των γονέων, της εκπαιδευτικού, 

καθώς και λόγω του επαγγέλματος μου αποφάσισα να σχεδιάσω και να εφαρμόσω ένα 

θεραπευτικό πρόγραμμα παρέμβασης με θέμα: τα βασικά συναισθήματα (χαρά, λύπη και 

θυμό) που να στηρίζεται σε δημιουργικές δραστηριότητες παιχνιδιού.  

 

    

 

 

(http:/www.emprosnet.gr/article/46162-didaskontas-ta-synaisthimata-sto-fasma-toy-aytismoy)
(http:/www.emprosnet.gr/article/46162-didaskontas-ta-synaisthimata-sto-fasma-toy-aytismoy)
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        Σκοπός Παρέμβασης. 

   Η παρέμβαση με θέμα: Σχεδιασμός Θεραπευτικού Προγράμματος για τα συναισθήματα 

(χαρά, λύπη και θυμό) πραγματοποιήθηκε σε Ειδικό Νηπιαγωγείο σε παιδί στο φάσμα του 

αυτισμού στο νομό Θεσσαλονίκης. Το παιδί ήταν κορίτσι ηλικίας 7 ετών και φοιτούσε στο 

νηπιαγωγείο. Ήταν ένα ιδιαίτερα χαρούμενο και εκφραστικό παιδί. Παρατηρήθηκε ότι 

δυσκολευόταν στην επικοινωνία της και χρησιμοποιούσε έμμεσους τρόπους για να 

εκφραστεί. Καμιά φορά είχε εκρήξεις θυμού και στερεότυπες συμπεριφορές. Αγαπούσε το 

παιχνίδι αλλά δυσκολευόταν να παίξει. Η διάρκεια της παρέμβασης ήταν 8 εβδομάδες και το 

παιδί δεχόταν παρέμβαση τρεις φορές την βδομάδα.  

 

   Μακροπρόθεσμοι στόχοι. 

- Η αύξηση και ο εμπλουτισμός λεξιλογίου με ουσιαστικά (χαρά, λύπη, θυμός), με επίθετα 

(χαρούμενος, λυπημένος, θυμωμένος), με ρήματα (χαίρομαι, λυπάμαι, θυμώνω, νιώθω και 

είμαι). 

 - Η γνωριμία και η εξοικείωση με τα βασικά συναισθήματα της χαράς, της λύπης και του 

θυμού. 

 - Η αναγνώριση και η κατανόηση των βασικών συναισθημάτων με άμεσο και έμμεσο τρόπο. 

 - Η αποδοχή, η έκφραση (άμεση και έμμεση) και η εκμάθηση της διαχείρισης των 

συναισθημάτων τόσο θετικών όσο και αρνητικών. 

 - Η αναγνώριση και η αποδοχή των συναισθημάτων των άλλων. 

-  Η αναγνώριση ότι τα συναισθήματα προκαλούνται από διαφορετικά ερεθίσματα σε κάθε 

άνθρωπο. 

- Η εξοικείωση με διάφορα είδη παιχνιδιού, η γνωριμία με τα συναισθήματα, η τήρηση των 

κανόνων παιχνιδιού, η συνεργασία με άλλα παιδιά, η εξάσκηση της μνήμης, η μίμηση 

εκφράσεων του προσώπου μέσα από τον καθρέφτη, η χρήση της κούκλας μαριονέτας για 

θεατρικό παιχνίδι κλπ.  

 

    Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι. 

- Η παρουσίαση και ο ορισμός των συναισθημάτων μέσα από εικόνες emoji, η περιγραφή 

των εικόνων και η εστίαση στα χαρακτηριστικά του προσώπου. 

- Η δημιουργία και η διήγηση ιστορίας με βάση τις εικόνες των συναισθημάτων και ο 

έλεγχος της κατανόησης μέσα από ερωτήσεις. 

- Η κατονομασία των συναισθημάτων και η περιγραφή των εκφράσεων του προσώπου της 

κάθε εικόνας. 
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- Η εκμάθηση και η ανάγνωση μέσω πλαστικοποιημένων καρτελών των λέξεων Χαρά, Λύπη 

και Θυμός. 

- Η προφορά των συναισθημάτων με διάφορους τρόπους (αργά και συλλαβιστά, 

τραγουδιστά, χτυπώντας παλαμάκια, πόδια κλπ.). 

- Ο έλεγχος της βλεμματικής επαφής με το παιδί και της συγκέντρωσης του. 

- Η αναγνώριση των συναισθημάτων μέσω δείξης μέσα από εικόνες emoji, η έκφραση του 

δικού της συναισθήματος με καθοδήγηση απάντησης (χαρά, λύπη ή θυμό) μέσω εικόνας και 

η σύνδεση του συναισθήματος της με ένα συμβάν και η επεξήγησή του. 

- Η ανάγνωση μέσα από καρτέλες των φράσεων «νιώθω χαρά», «νιώθω λύπη» και «νιώθω 

θυμό» μετά από επίδειξη μου και η επεξήγηση γιατί και πότε νιώθουμε έτσι. 

 

  6.4.3. Θεραπευτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης. 

Συνεδρία 1 

Υλικά: Πλαστικοποιημένες εικόνες emoji χαράς, λύπης και θυμού, καρτέλες με τις 

ονομασίες των συναισθημάτων. 

1) Περιγραφή Δραστηριότητας. 

       Παρουσίαση Συναισθημάτων (χαρά, λύπη και θυμό) μέσω εικόνων Emoji. 

   Στα τραπέζια εργασίας κάθομαι δίπλα στην μαθήτρια και της παρουσιάζω τις εικόνες της 

χαράς, της λύπης και του θυμού μέσω εικόνων emoji. Λέω μια αυτοσχέδια ιστορία για κάθε 

συναίσθημα. Π.χ. Στην εικόνα της χαράς λέω ότι αυτό είναι ένα παιδάκι το οποίο το λένε 

«Χαρά», κατονομάζω το συναίσθημα δείχνοντας το και επαναλαμβάνω πολλές φορές το 

όνομα και συγχρόνως δείχνω την καρτέλα που γράφει Χαρά. Το προφέρω με πολλούς 

τρόπους συλλαβιστά και αργά, τραγουδιστά και προσέχω  πάντα η μαθήτρια να διατηρεί 

βλεμματική επαφή μαζί μου και να είναι συγκεντρωμένη. Στην συνέχεια, εστιάζω στα 

χαρακτηριστικά του προσώπου ενώ τα δείχνω π.χ. λέω ότι αυτό το παιδάκι είναι πάντα 

χαμογελαστό, τα μάτια του είναι μεγάλα και λάμπουν και το στόμα του είναι μια καμπύλη 

γραμμή που κοιτάει προς τα κάτω.  

   Στην εικόνα της λύπης εξηγώ ότι αυτό το παιδάκι το λένε «Λύπη» το λέω πολλές  φορές 

και με διάφορους τρόπους, χτυπάω παλαμάκια και μετράω  τις συλλαβές με τα δάχτυλά και 

συγχρόνως δείχνω την καρτέλα που γράφει λύπη. Εστιάζω πάλι στα χαρακτηριστικά του 

προσώπου και λέω ότι αυτό το παιδάκι είναι λυπημένο, διότι τα μάτια του είναι μικρά και 

κοιτάνε προς τα κάτω, από τα μάτια του τρέχουν δάκρυα, δεν έχει διάθεση να κάνει τίποτα 

και το στόμα του είναι μια καμπύλη γραμμή που κοιτάει προς τα πάνω. 
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    Στην εικόνα του θυμού λέω ότι αυτό είναι ένα παιδάκι που το λέμε «Θυμό» το λέω πολλές 

φορές με διάφορους τρόπους (χτυπάω παλαμάκια, το προφέρω  και μετράω  τις συλλαβές, το 

λέω  δυνατά και σιγά). Συγχρόνως δείχνω την καρτέλα που γράφει θυμός, δείχνω που 

διαβάζω και την προφέρω. Εστιάζω στα χαρακτηριστικά του προσώπου και λέω ότι αυτό το 

παιδάκι είναι θυμωμένο τα μάτια του είναι γουρλωτά και μεγάλα, από το στόμα του βγάζει 

φωτιές, τρίζει τα δόντια του, σφίγγει το στόμα του και κρατάει σφικτά τα χέρια του.  

    Έπειτα, τοποθετώ τις εικόνες της χαράς, της λύπης και του θυμού δίπλα δίπλα και ζητάω 

από την μαθήτρια να δείξει το παιδάκι της χαράς, της λύπης και του θυμού. Με αυτόν τον 

τρόπο ελέγχω αν είναι συγκεντρωμένη στην δραστηριότητα, αν διατηρεί βλεμματική επαφή, 

αν αντιλαμβάνεται και κατανοεί αυτά που λέω . 

    Αφού δείξει τις εικόνες της χαράς, της λύπης και του θυμού  ρωτάω στην συνέχεια εσύ 

πως νιώθεις σήμερα; Ζητάω να εκφράσει το συναίσθημά της λέγοντάς της νιώθεις χαρά, 

λύπη ή θυμό. Και στην συνέχεια αφού δείξει πως νιώθει της ζητάω να εξηγήσει το γιατί 

μέσα από εικόνες.  

   Συγχρόνως, υπάρχουν γραμμένες σε καρτέλες οι εκφράσεις «Νιώθω Χαρά», «Νιώθω 

Λύπη» «Νιώθω Θυμό» και ζητάω από την μαθήτρια να προσπαθήσει να τις διαβάσει αφού 

πρώτα τις προφέρω και εξηγώ το γιατί νιώθει έτσι και σε ποιές περιπτώσεις. 

   Με αυτό τον τρόπο βοηθάω την μαθήτρια να συνδέσει το συναίσθημα που βλέπει στην 

εικόνα με ένα γεγονός που την έκανε να αισθανθεί έτσι. Χρησιμοποιώ μη λεκτικό τρόπο ή 

μία μικρή πρότασή για να την καταλάβει.  

          

 

      Αξιολόγηση δραστηριότητας. 

    Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα στην αρχή παρουσίασα τα συναισθήματα στη 

μαθήτρια, εκείνη με άκουγε προσεκτικά. Για να επεξηγήσω τα συναισθήματα 

χρησιμοποίησα εικόνες emoji για το κάθε ένα συναίσθημα και δημιούργησα μια αυτοσχέδια 

ιστορία για να εισάγω τα συναισθήματα. Για να ελέγξω την κατανόηση της  «ζήτησα να μου 

δείξει μέσω των εικόνων emoji την χαρά, την λύπη και τον θυμό και στην συνέχεια την 

ρώτησα πως νιώθει, της ζήτησα να εκφράσει το συναίσθημά της και να το αιτιολογήσει μέσα 

από εικόνες. Η μαθήτρια έδειξε σωστά τις εικόνες emoji, διατήρησε την προσοχή της στην 
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δραστηριότητα και κατάφερε να εκφράσει το συναίσθημά της μέσω δείξης των εικόνων 

emoji και στην συνέχεια προσπάθησε με την βοήθεια μου να εκφραστεί και λεκτικά 

λέγοντας την πρώτη συλλαβή και η μαθήτρια συνέχιζε. Όσον αφορά την ανάγνωση των 

καρτελών η μαθήτρια προσπάθησε να τις διαβάσει αφού πρώτα τις πρόφερε δείχνοντας με το 

δάχτυλο που διαβάζει αλλά σε κάποιες από αυτές δυσκολεύτηκε. 

    

      Συνεδρία 2 

     Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι. 

  -   Η παρουσίαση και ο ορισμός των συναισθημάτων μέσα από ρεαλιστικές φώτο. 

  - Η περιγραφή των φωτογραφιών από την μαθήτρια  με βοήθεια και η καταγραφή  

   των απαντήσεων. 

 -  Η ανάγνωση των προτάσεων της μαθήτριας με βοήθεια. 

 - Η διατήρηση της βλεμματικής επαφής και της προσοχής της μαθήτριας στην 

   δραστηριότητα. 

- Η αντιστοίχιση των φωτογραφιών με τις εικόνες emoji των συναισθημάτων και με 

   τις αντίστοιχες προτάσεις της μαθήτριας. 

  Υλικά: ρεαλιστικές φώτο συναισθημάτων (χαράς, λύπης και θυμού), εικόνες emoji. 

 2)  Περιγραφή Δραστηριότητας. 

  Παρουσίαση Συναισθημάτων μέσω ρεαλιστικών φωτογραφιών. 

  Στα τραπέζια εργασίας παρουσιάζω στην μαθήτρια διάφορες εικόνες που απεικονίζουν 

συναισθήματα και της ζητάω να τις παρατηρήσει προσεκτικά και να προσπαθήσει να τις 

περιγράψει όπως μπορεί και εγώ καταγράφω τις απαντήσεις της σε ένα χαρτί. Η μαθήτρια 

σκέφτεται αλλά σε κάποια στιγμή δυσκολεύεται να εκφραστεί λεκτικά και την βοηθάω 

λέγοντάς της την πρώτη συλλαβή και η μαθήτρια συνεχίζει μιλώντας ψιθυριστά. Καταγράφω 

τις απαντήσεις και μετά τις διαβάζουμε μαζί με την μαθήτρια. Η μαθήτρια διατηρεί την 

βλεμματική επαφή μαζί μου και κατά διαστήματα της κάνω ερωτήσεις για να ελέγξω την 

κατανόησή της. Τέλος, ζητάω από την μαθήτρια έχοντας μπροστά της τις εικόνες emoji να 

σκεφτεί και να επιχειρήσει να τοποθετήσει τις φωτογραφίες κάτω από το σωστό emoji που 

ταιριάζει.  

 

    Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

   Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα η μαθήτρια παρατηρεί στα τραπέζια εργασίας τις 

εικόνες των συναισθημάτων και προσπαθεί με την προτροπή και την καθοδήγηση μου να τις 

περιγράψει (με μία μικρή πρόταση). Η μαθήτρια σκέφτεται αλλά σε κάποια στιγμή 
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δυσκολεύεται να εκφραστεί λεκτικά και την βοηθάω λέγοντας την πρώτη συλλαβή και η 

μαθήτρια συνεχίζει μιλώντας ψιθυριστά. Καταγράφω τις απαντήσεις της μαθήτριας σε χαρτί 

και μετά προσπαθούμε να τις διαβάσουμε και να τις αντιστοιχίσουμε με τις εικόνες που 

ταιριάζουν. Η μαθήτρια διατηρεί την βλεμματική επαφή μαζί μου και καταφέρνει να 

διατηρήσει την προσοχή της στην δραστηριότητα και να απαντήσει στις ερωτήσεις μου. 

Τέλος, η μαθήτρια αναγνωρίζοντας τις εικόνες emoji και τις φωτογραφίες σκέφτεται και τις 

τοποθετεί κάτω από το κατάλληλο emoji που ταιριάζουν. 

 

    Συνεδρία 3 

   Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι:  

 - Να είναι σε θέση η μαθήτρια να διατηρεί την προσοχή της στην δραστηριότητα και 

   να απαντάει σε ερωτήσεις. 

- Να ζητάει βοήθεια λεκτικά όπως μπορεί και να μην γκρινιάζει. 

- Να μπορεί να διακρίνει την χαρά και την λύπη αρχικά μέσα από εικόνες emoji και 

   αργότερα μέσω ρεαλιστικών φωτογραφιών. 

- Να πραγματοποιεί αντιστοίχιση και ταύτιση με τις εικόνες emoji και με ρεαλιστικές 

   φώτο. 

- Να είναι σε θέση μετά από πολλές επαναλήψεις να πραγματοποιεί μόνη την δραστηριότητα 

σε ατομικό φάκελο. 

  Υλικά: εικόνες emoji, ρεαλιστικές φώτο χαράς και λύπης. 

 3) Περιγραφή Δραστηριότητας. 

 Διάκριση συναισθημάτων χαράς - λύπης και λύπη-χαράς α) μέσω εικόνων emoji  

 και β) μέσω ρεαλιστικών φωτογραφιών. 

    Στα τραπέζια εργασίας δίνω στην μαθήτρια δύο μεγάλες εικόνες emoji και της ζητάω να 

τις παρατηρήσει και να τις αναγνωρίσει προφέροντάς τες λεκτικά. Στην συνέχεια, της δίνω 

τάπες emoji και της ζητάω να κάνει την αντιστοίχιση και την ταύτιση emoji με emoji π.χ. 

χαρά με χαρά, λύπη με λύπη. Αργότερα, δίνω στην μαθήτρια μπερδεμένες φωτογραφίες που 

απεικονίζουν διάφορα συναισθήματα και της ζητάω αφού τις παρατηρήσει προσεκτικά να τις 

αναγνωρίσει και να τις διακρίνει τοποθετώντας τες κάτω από τα σωστά emoji 

συναισθημάτων. 
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     Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

    Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα η μαθήτρια καταφέρνει να αναγνωρίσει τις εικόνες 

emoji και να τις προφέρει λεκτικά λέγοντας της την πρώτη συλλαβή και συνεχίζοντας η 

μαθήτρια ψιθυριστά. Έπειτα,  η μαθήτρια καταφέρνει με ευκολία να κάνει την αντιστοίχιση 

και την ταύτιση emoji με emoji π.χ. χαρά με χαρά, λύπη με λύπη. Σε επόμενο στάδιο όταν 

δίνω στη μαθήτρια τις μπερδεμένες φωτογραφίες για να τις αναγνωρίσει και να τις διακρίνει, 

εκείνη αφού τις παρατηρήσει προσεκτικά καταφέρνει μετά από λεκτική καθοδήγηση μου να 

τοποθετήσει τις εικόνες της χαράς και της λύπης κάτω από τα ανάλογα emoji. Μετά από 

πολλές επαναλήψεις η μαθήτρια είναι σε θέση να διακρίνει τα emoji συναισθημάτων, να 

πραγματοποιεί την ταύτιση αλλά σε επίπεδο φωτογραφιών δυσκολεύεται λίγο να 

πραγματοποιήσει την δραστηριότητα τελείως μόνο της (χωρίς βοήθεια). 

 

    Συνεδρία 4 

   Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι:  

 - Να είναι σε θέση να διατηρεί την προσοχή της στην δραστηριότητα και να απαντάει σε 

ερωτήσεις. 

- Να ζητάει βοήθεια λεκτικά όπως μπορεί, να μην γκρινιάζει. 



 216 

- Να μπορεί να διακρίνει την χαρά και τον θυμό α) μέσα από εικόνες emoji β) μέσω 

καρτελών παιχνιδιού και γ) μέσω ρεαλιστικών φωτογραφιών. 

- Να πραγματοποιεί αντιστοίχιση και ταύτιση α) με emoji και β) με καρτέλες παιχνιδιού που 

απεικονίζουν καταστάσεις χαράς και θυμού και γ) μέσω ρεαλιστικών φωτογραφιών. 

  Υλικά: εικόνες emoji, παιχνιδόκαρτες για τα συναισθήματα της Δεσύπρη Ευαγγελίας, εκδ. 

Παπαδόπουλος, ρεαλιστικές φωτογραφίες. 

 4) Περιγραφή Δραστηριότητας. 

    Στα τραπέζια εργασίας δίνω στην μαθήτρια δύο μεγάλες εικόνες emoji και της ζητάω να 

τις παρατηρήσει και να τις αναγνωρίσει προφέροντάς τες λεκτικά. Στην συνέχεια, της δίνω 

τάπες emoji και της ζητάω να κάνει την αντιστοίχιση και την ταύτιση emoji με emoji π.χ. 

χαρά με χαρά και θυμό με θυμό. Αργότερα, της δίνω τις παιχνιδόκαρτες των συναισθημάτων 

και της ζητάω αφού τις παρατηρήσει, να τις αναγνωρίσει και να τις διακρίνει και να τις 

τοποθετήσει κάτω από το ανάλογο emoji και το ίδιο πράγμα  κάνει και με τις ρεαλιστικές 

φώτο. 

            

 

               

 

    Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

    Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα η μαθήτρια καταφέρνει να αναγνωρίσει τις εικόνες 

emoji και να τις προφέρει λεκτικά λέγοντας της την πρώτη συλλαβή και συνεχίζοντας η 

μαθήτρια ψιθυριστά. Έπειτα, η μαθήτρια καταφέρνει με ευκολία να κάνει την αντιστοίχιση 

και την ταύτιση emoji με emoji π.χ. χαρά με χαρά, θυμό με θυμό. Σε επόμενο στάδιο όταν 

της δίνω τις παιχνιδόκαρτες της Δεσύπρη για τα συναισθήματα η μαθήτρια τις παρατηρεί 

προσεκτικά, δυσκολεύεται να τις περιγράψει και ζητάει βοήθεια, την κατευθύνω μέσω 

ερωτήσεων και η μαθήτρια καταφέρνει να τις αναγνωρίσει και να τις διακρίνει τοποθετώντας 

τες κάτω από το ανάλογο emoji συναισθημάτων. Η μαθήτρια κατά την διάρκεια της 
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δραστηριότητας διατήρησε την προσοχή της, απάντησε στις ερωτήσεις, προσπάθησε να 

εκφραστεί λεκτικά ζητώντας τι θέλει, διέκρινε με ευκολία την χαρά και το θυμό μέσα από 

εικόνες emoji και πραγματοποίησε την ταύτιση και την αντιστοίχιση, ενώ μέσω των καρτών 

που απεικόνιζαν διάφορα περιστατικά δυσκολεύτηκε να τις περιγράψει και ζήτησε την 

βοήθειά μου και κατάφερε με λεκτική καθοδήγηση να τις διακρίνει. Όσον αφορά τις 

ρεαλιστικές φώτο δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα και έκανε την αντιστοίχιση χωρίς βοήθεια. 

 

     Συνεδρία 5 

    Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι.  

- Να είναι σε θέση  η μαθήτρια να διατηρεί την προσοχή της στην δραστηριότητα και 

   να απαντάει σε ερωτήσεις. 

- Να μπορεί να διακρίνει την λύπη και το θυμό μέσα από emoji και μέσα από 

  παιχνιδόκαρτες. 

- Να πραγματοποιεί αντιστοίχιση και ταύτιση α) με emoji β) με καρτέλες παιχνιδιού 

 που απεικονίζουν καταστάσεις λύπης και θυμού και γ) με ρεαλιστικές φώτο. 

Υλικά: εικόνες emoji και παιχνιδόκαρτες συναισθημάτων. 

5) Περιγραφή Δραστηριότητας. 

    Στα τραπέζια εργασίας δίνω στην μαθήτρια δύο εικόνες emoji και της ζητάω να τις 

παρατηρήσει και να τις αναγνωρίσει προφέροντάς τες λεκτικά. Στην συνέχεια, της δίνω 

τάπες emoji και της ζητάω να κάνει την αντιστοίχιση και την ταύτιση emoji με emoji π.χ. 

λύπη με λύπη και θυμό με θυμό. Αργότερα, της δίνω τις παιχνιδόκαρτες των συναισθημάτων 

και της ζητάω αφού τις παρατηρήσει, να τις αναγνωρίσει, να τις διακρίνει και να τις 

τοποθετήσει κάτω από το ανάλογο emoji και το ίδιο πράγμα να κάνει και με τις ρεαλιστικές 

φώτο.  
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     Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

    Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα η μαθήτρια κατάφερε να διατηρήσει την προσοχή της 

και απαντούσε σε ερωτήσεις. Αρχικά αναγνώρισε και ονόμασε τα emoji λεκτικά. 

Παρατήρησε τις τάπες emoji και πραγματοποίησε την αντιστοίχιση και την ταύτιση emoji με 

emoji π.χ. λύπη με λύπη και θυμό με θυμό. Αργότερα, η μαθήτρια παρατήρησε τις 

παιχνιδόκαρτες των συναισθημάτων και με βοήθεια τις αναγνώρισε και τις διέκρινε 

τοποθετώντας τες κάτω από το ανάλογο emoji. Όσον αφορά τις ρεαλιστικές φώτο η 

μαθήτρια δεν χρειάστηκε καμία βοήθεια. 

 

    Συνεδρία 6  

   Βραχυπρόθεσμος Στόχος. 

- Κατασκευή Πάζλ συναισθημάτων. 

- Αναγνώριση Εικόνων Emoji Συναισθημάτων. 

- Επιλογή των κατάλληλων κομματιών για την δημιουργία χαρούμενων,  λυπημένων 

  και θυμωμένων προσώπων. 

- Ανάπτυξη και καλλιέργεια κριτικής σκέψης. 

- Ανάπτυξη δημιουργικότητας. 

- Εκμάθηση επίλυσης προβλήματος. 

- Αντιστοίχηση προσώπου με την ανάλογη καρτέλα της λέξης που περιγράφει το  

  ανάλογο συναίσθημα. 

- Ανάγνωση της καρτέλας που περιγράφει το συναίσθημα.  

Υλικά: φύλλο χαρτί με κενό πρόσωπα, πλαστικοποιημένα χαρακτηριστικά του προσώπου 

(μάτια - φρύδια και στόμα), καρτέλες με τις ονομασίες των συναισθημάτων, τάπες emoji.  

6)  Περιγραφή δραστηριότητας. 

   Σε ένα λευκό χαρτί Α4 ζωγραφίζω ένα πρόσωπο χωρίς χαρακτηριστικά και γύρω γύρω έχω 

τοποθετήσει πλαστικοποιημένα τα μάτια, τα φρύδια και το στόμα και ζητάω από την 

μαθήτρια να αναγνωρίσει και να επιλέξει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά του προσώπου έτσι 

ώστε να σχεδιάσει χαρούμενα, λυπημένα και θυμωμένα πρόσωπα.  

    Σε επόμενο στάδιο μπορεί  να έχω γραμμένες σε καρτέλες τις λέξεις της χαράς, της λύπης 

και του θυμού και να ζητάω από την μαθήτρια με βάση το πρόσωπο που δημιούργησε να 

τοποθετήσει από κάτω την αντίστοιχη καρτέλα της χαράς, της λύπης ή του θυμού.  

   Ή τοποθετώ πάνω την τάπα με το emoji και της ζητάω να την παρατηρήσει προσεκτικά, να 

την αναγνωρίσει, να την προφέρει και να δημιουργήσει το ανάλογο πρόσωπο που δείχνει η 

τάπα. 
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   Κενό πρόσωπο                        Emoji χαράς              χαρούμενο πρόσωπο                                                                             

      

   Emoji λύπης                    λυπημένο πρόσωπο         Emoji θυμού 

               

  Θυμωμένο πρόσωπο          Καρτέλες συναισθημάτων     Κενό πρόσωπο. 

 

                           

      Θυμωμένο πρόσωπο        χαρούμενο πρόσωπο      λυπημένο πρόσωπο        

                                                                             

     

     Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

  Ζητάω από την μαθήτρια να αναγνωρίσει τα μέρη του σώματος και να τα διακρίνει αρχικά. 

Της ζητάω να δείξει ποια είναι τα μάτια, το στόμα και τα φρύδια. Η μαθήτρια τα 

αναγνωρίζει και τις δίνω τα πλαστικοποιημένα μέρη. Έπειτα της λέω να δημιουργήσει χωρίς 

βοήθεια επιλέγοντας τα κατάλληλα μέρη χαρούμενα, λυπημένα και θυμωμένα πρόσωπα η 

μαθήτρια το κάνει χωρίς δυσκολία. 
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     Συνεδρία 7 

   Βραχυπρόθεσμος Στόχος:  

  - Δημιουργία Κούκλας – Μαριονέτας για τα συναισθήματα της Χαράς, της Λύπης 

   και του Θυμού, χρήση της κούκλας των συναισθημάτων για παιχνίδι. 

   Υλικά: Επαφή και γνωριμία με υλικά ζωγραφικής (χρωματιστά χαρτόνια, κόλλες,  

   μαλλί, ξυλάκια από σουβλάκια κλπ.) 

   7) Περιγραφή Δραστηριότητας. 

    Στα τραπέζια εργασίας δημιουργούμε με χρωματιστά χαρτόνια τις κούκλες της χαράς, της 

λύπης και του θυμού και στην συνέχεια τις χρησιμοποιούμε ως βοηθητικό μέσο για διάλογο. 

Παίζουμε μιμητικό παιχνίδι στον καθρέφτη, τραγουδάμε και μαθαίνουμε την κίνηση πέρα- 

δώθε/μπροστά – πίσω. 

         

 

    Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

   Όσον αφορά την κατασκευή της κούκλας μαριονέτας για τα συναισθήματα της χαράς, της 

λύπης και του θυμού η μαθήτρια είχε μικρή συμμετοχή αλλά πειραματίστηκε και έπαιξε με 

τις κούκλες κουνώντας τες πέρα δώθε και προσπαθώντας να μιμηθεί τις εκφράσεις τους στον 

καθρέφτη. Επιπλέον, χρησιμοποίησε τις κούκλες για διάλογο και παιχνίδι.  

 

     Συνεδρία 8  

   Δημιουργία Κούκλας – Μαριονέτας για το συναίσθημα της Λύπης. 

     Βραχυπρόθεσμος Στόχος:  

    - Γνωριμία με υλικά ζωγραφικής. 

   - Μίμηση κινήσεων της λύπης. 

  - Δημιουργία ιστορίας και εύρεση λύσης σε πρόβλημα- σύνδεση με ένα γεγονός. 

  - Έκφραση της μαθήτριας – καταγραφή των απόψεών της και ανάγνωση αυτών. 

   Υλικά: Επαφή και γνωριμία με υλικά ζωγραφικής (χρωματιστά χαρτόνια, κόλλες,  

   μαλλί, ξυλάκια από σουβλάκια κλπ.) 
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  8) Περιγραφή Δραστηριότητας. 

    Χρήση της κούκλας για μιμητικό παιχνίδι (Κίνηση πέρα – δώθε) και δημιουργία ιστορίας. 

Για παράδειγμα λέω στην μαθήτρια ότι αυτή είναι μια κούκλα μαριονέτα διότι κρέμεται από 

ένα σχοινί και την λέμε λύπη διότι τα μάτια της είναι βουρκωμένα, τα φρύδια της 

χαμηλωμένα, το στόμα της είναι μία καμπύλη γραμμή που κοιτάει προς τα πάνω. Νιώθει 

λύπη διότι έχασε το σκυλάκι της που το αγαπούσε πολύ και έχει μείνει μόνη της θα ήθελε να 

της κάνουμε παρέα για να νιώσει καλύτερα.  Έπειτα, ζητάω από την μαθήτρια να σκεφτεί τι 

μπορούμε να κάνουμε για να την κάνουμε να νιώσει καλύτερα, η μαθήτρια εκφράζει τις 

απόψεις της και τις καταγράφω και στην συνέχεια τις διαβάζουμε. 

 

 

 

     Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

   Σχετικά με την δημιουργία της κούκλας – μαριονέτας για το συναίσθημα της λύπης η 

μαθήτρια είχε μικρή συμμετοχή. Έπαιξε μιμητικό και συμβολικό παιχνίδι, την κουνούσε 

πέρα δώθε, αναγνώρισε το συναίσθημά της. Όταν της διηγήθηκα μια ιστορία για το 

συναίσθημα της παρακολουθούσε με προσοχή, έπειτα για να ελέγξω την κατανόηση της 

έθετα ερωτήσεις και η μαθήτρια απαντούσε είτε λεκτικά με βοήθεια είτε με δείξη. 

Περιέγραψα την κούκλα της λύπης εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά του προσώπου και 

εξήγησα γιατί νιώθει λύπη και ζήτησα την βοήθεια της για να την βοηθήσουμε να νιώσει 

καλύτερα. Η μαθήτρια προβληματίστηκε λίγο και έδειξε να νιώθει την λύπη και να ταυτίζετε 

με την κούκλα, προσπάθησε να βρει λύση και με βοήθεια εκφράστηκε και κατέγραψα την 

απάντηση της στο χαρτί και προσπαθήσαμε να την διαβάσουμε. Η μαθήτρια έδειξε να 

χάρηκε που βοήθησε την κούκλα και άρχισε να χτυπάει παλαμάκια τότε εκείνη μιμήθηκε την 

κίνηση της. 
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      Συνεδρία 9  

   Βραχυπρόθεσμος Στόχος:  

- Δημιουργία Κούκλας – Μαριονέτας για το συναίσθημα του Θυμού.  

- Μιμητικό Παιχνίδι (Κίνηση πέρα – δώθε) και δημιουργία ιστορίας. 

- Διήγηση ιστορίας και κατανόησή της μέσω ερωτήσεων, σύνδεση του συναισθήματος του 

θυμού με ένα γεγονός και εύρεση λύσης μέσα από καρτέλες και αιτιολόγηση της επιλογής 

της. 

Υλικά: Επαφή και γνωριμία με υλικά ζωγραφικής (χρωματιστά χαρτόνια, κόλλες, μαλλί, 

ξυλάκια από σουβλάκια κλπ.), φωτογραφίες με διάφορες τεχνικές διαχείρισης του θυμού. 

9)  Περιγραφή Δραστηριότητας. 

   Παρουσιάζω την θυμούλα στην μαθήτρια και στην συνέχεια της λέω μια ιστορία για να 

καταλάβει πως νιώθει και γιατί. Για παράδειγμα λέω ότι αυτή είναι μια κούκλα μαριονέτα 

διότι κρέμεται από ένα σχοινί και την λένε θυμούλα διότι τα μάτια της είναι μεγάλα και 

γουρλωμένα, τα φρύδια της είναι σηκωμένα, το στόμα της είναι μισάνοιχτο και τρίζει τα 

δόντια. Το πρόσωπο της είναι κόκκινο από το θυμό της. Νιώθει θυμό διότι η μαμά της την 

μαλώνει συνέχεια διότι δεν διαβάζει και δεν την αφήνει να παίζει πολύ ώρα. Η θυμούλα 

ήρθε στην παρέα μας γιατί θα ήθελε την συμβουλή μας για το πώς να διαχειριστεί τον θυμό 

της. Τότε ρωτάω την μαθήτρια τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε τον 

θύμο και να ηρεμήσουμε; 

    Τοποθετώ στα τραπέζια εργασίας φωτογραφίες με διάφορες τεχνικές διαχείρισης του 

θυμού π.χ. ζωγραφική, χορό, κάνοντας ποδήλατο, κάνοντας μια βόλτα στην θάλασσα, 

μετρώντας μέχρι το 10, φουσκώνοντας ένα μπαλόνι, παίρνοντας βαθιές αναπνοές, 

ακούγοντας χαλαρωτική μουσική κλπ. και ζητάω από την μαθήτρια να επιλέξει τις τεχνικές 

που πιστεύει ότι ταιριάζουν και να εξηγήσει και το γιατί. 
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      Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

   Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα η μαθήτρια παρατηρεί και επεξεργάζεται την θυμούλα 

και κατανοεί μέσα από την ιστορία της το συναίσθημά της και την αιτία του θυμού της. 

Είναι σε θέση να την αναγνωρίσει εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά του προσώπου της και 

ακούγοντας το πρόβλημα της την συμβουλεύει έτσι ώστε να διαχειριστεί τον θυμό της. Η 

μαθήτρια σκέφτεται και μέσα από εικόνες ενημερώνει την κούκλα θυμούλα για τις 

εναλλακτικές τεχνικές διαχείρισης του θυμού και επεξηγεί τους λόγους που επέλεξε αυτές τις 

εικόνες. Στο τέλος, η θυμούλα ευχαριστεί την μαθήτρια για τις συμβουλές της.  

 

    Συνεδρία 10 

   Βραχυπρόθεσμος Στόχος:  

   - Ακρόαση και διάκριση της χαρούμενης από την λυπημένη μουσική και 

προσαρμογή της έκφρασης του προσώπου. 

   - Αναγνώριση των εικόνων της χαράς και της λύπης και ταξινόμησή τους εκεί που 

ανήκουν. (Π.χ. Χαρούμενη μουσική επιλέγει εικόνες χαρούμενες και τις τοποθετεί στην 

σωστή ομάδα κλπ). 

    Υλικά: μουσική χαρούμενη και λυπημένη, το βαλς των χαμένων ονείρων για τη χαρά 

(https://youtu.be/O5KosAHpE2I)  και το χάρτινο το φεγγαράκι  

(https://youtu.be/9RZhPbTIP8U) για την λύπη. Εικόνες χαράς και λύπης. 

             

           

             

https://youtu.be/O5KosAHpE2I
https://youtu.be/9RZhPbTIP8U
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 10) Περιγραφή Δραστηριότητας. 

    Αρχικά, εξηγώ στην μαθήτρια ότι θα βάλω μουσική και θα πρέπει να συγκεντρωθεί και να 

την ακούσει προσεκτικά έτσι ώστε να την διακρίνει σε χαρούμενη και λυπημένη. Η 

μαθήτρια ακούει προσεκτικά τη μουσική και στη συνέχεια προσπαθεί να διακρίνει την 

χαρούμενη από την λυπημένη μουσική και να προσαρμόσει ανάλογα την έκφραση του 

προσώπου της. Έπειτα, σκορπάω εικόνες που εκφράζουν χαρά ή λύπη και η μαθήτρια 

καλείται να τις ταξινομήσει όπου ανήκουν. Ειδικότερα, όταν ακούει χαρούμενη μουσική 

διακρίνει εικόνες που εκφράζουν χαρά και τις τοποθετεί στην ανάλογη ομάδα το ίδιο κάνει 

και για την λύπη. 

     Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

   Αρχικά η μαθήτρια ακούει προσεκτικά την μουσική και την διακρίνει σε χαρούμενη και 

λυπημένη, αλλά δυσκολεύεται να μιμηθεί το συναίσθημα της λύπης, της χαράς το μιμείται 

μετά από επίδειξη. Η μαθήτρια αφού περιγράψω τι δείχνουν οι εικόνες μετά από ερωτήσεις 

καταφέρνει να τις ταξινομήσει στην ομάδα που ανήκουν (της χαράς ή της λύπης). 

    Χαρά                          Λύπη 
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  Συνεδρία 11 

Τροχός Συναισθημάτων (Αυτοσχέδιο Παιχνίδι). 

Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι. 

- Να είναι σε θέση να διατηρεί βλεμματική επαφή και την προσοχή της στο παιχνίδι. 

- Να περιμένει την σειρά της για να παίξει. 

- Να σέβεται τον συμπαίκτη της. 

- Να τηρεί τους κανόνες του παιχνιδιού, να ακούει και να εκτελεί οδηγίες. 

- Να γυρίζει τον τροχό. 

- Να αναγνωρίσει τα emoji των συναισθημάτων. 

- Να τα προφέρει λεκτικά. 

- Να προσπαθήσει να διαβάσει τις ονομασίες των συναισθημάτων δείχνοντας που διαβάζει. 

- Να κάνει ταύτιση με τις τάπες emoji και με τις ανθρώπινες φιγούρες. 

- Να αντιστοιχίσει τις εικόνες emoji με τις ονομασίες των συναισθημάτων. 

Υλικά: αυτοσχέδιος τροχός συναισθημάτων με εικόνες emoji. 

 11) Περιγραφή Δραστηριότητας. 

   Στα τραπέζια εργασίας παρουσιάζω στην μαθήτρια τον τροχό συναισθημάτων με emoji και 

εξηγώ ότι θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Αφήνω την μαθήτρια να παρατηρήσει τον τροχό και 

στην συνέχεια δίνω οδηγίες λέγοντας ότι θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, να γυρίσει τον 

τροχό και ανάλογα τι θα τύχει το βέλος να αναγνωρίσει και να προφέρει το συναίσθημα που 

αντιπροσωπεύει το emoji λεκτικά. Αργότερα, θα πρέπει να προσπαθήσει να διαβάσει τις 

ονομασίες των συναισθημάτων που είναι γραμμένες στο ταμπλό του παιχνιδιού. Έπειτα, 

δίνω στην μαθήτρια τις τάπες emoji και ζητάω να κάνει ταύτιση παρατηρώντας προσεκτικά 

τα emoji. Μετά δίνω εικόνες με ανθρώπινες φιγούρες συναισθημάτων και ζητάω να τις 

παρατηρήσει, να τις αναγνωρίσει και να τις αντιστοιχίσει με τα emoji στο ταμπλό. Τέλος, της 

δίνω τις καρτέλες με τις ονομασίες των συναισθημάτων και ζητάω να κάνει ταύτιση και 

αντιστοίχιση με τα emoji. 
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       Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

    Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα η μαθήτρια διατηρεί την προσοχή της. Παρατηρεί τον 

τροχό συναισθημάτων, γυρίζει το βέλος και αναγνωρίζει το συναίσθημα που αντιπροσωπεύει 

αλλά με καθοδήγηση λέγοντας της την πρώτη συλλαβή καταφέρνει να το προφέρει. Το ίδιο 

κάνει και με τις ονομασίες των συναισθημάτων, τις διαβάζει πρώτα δείχνοντας που διαβάζει 

και έπειτα λέω την πρώτη συλλαβή και συνεχίζει η μαθήτρια. Στη συνέχεια, η μαθήτρια 

παρατηρεί τις τάπες emoji και πραγματοποιεί την ταύτιση με τα emoji συναισθημάτων που 

βρίσκονται στο ταμπλό. Παρατηρεί τις ανθρώπινες φιγούρες και τις αναγνωρίζει και 

καταφέρνει να κάνει την αντιστοίχιση με τα emoji στο ταμπλό. Το ίδιο κάνει και με τις 

καρτέλες με τις ονομασίες των συναισθημάτων.  

 

 Συνεδρία 12 

Τροχός Συναισθημάτων (Αυτοσχέδιο Παιχνίδι). 

Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι. 

- Να είναι σε θέση να διατηρεί βλεμματική επαφή και την προσοχή της στο παιχνίδι. 

- Να περιμένει την σειρά της για να παίξει. 

- Να σέβεται τον συμπαίκτη της. 

- Να τηρεί τους κανόνες του παιχνιδιού, να ακούει και να εκτελεί οδηγίες. 
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- Να γυρίσει τον τροχό. 

- Να αναγνωρίσει τις ανθρώπινες φιγούρες  των συναισθημάτων. 

- Να  προφέρει λεκτικά τα συναισθήματα που αντιπροσωπεύουν. 

- Να κάνει ταύτιση τις ανθρώπινες φιγούρες με τις ανθρώπινες φιγούρες και αντιστοίχιση τις 

ανθρώπινες φιγούρες με τις τάπες emoji και με τις ονομασίες των συναισθημάτων. 

Υλικά: αυτοσχέδιος τροχός συναισθημάτων με ανθρώπινες φιγούρες, τάπες συναισθημάτων, 

εικόνες από ανθρώπινες φιγούρες και καρτέλες συναισθημάτων.  

  12) Περιγραφή Δραστηριότητας. 

   Στα τραπέζια εργασίας παρουσιάζω στην μαθήτρια τον τροχό συναισθημάτων με 

ανθρώπινες φιγούρες και εξηγώ ότι θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Αφήνω την μαθήτρια να 

παρατηρήσει τον τροχό και στην συνέχεια δίνω οδηγίες λέγοντας ότι θα πρέπει να είναι 

συγκεντρωμένη, να γυρίσει τον τροχό και ανάλογα τι θα τύχει το βέλος να αναγνωρίσει και 

να προφέρει το συναίσθημα που αντιπροσωπεύει η ανθρώπινη φιγούρα. Έπειτα, δίνω τις 

τάπες emoji και ζητάω να κάνει αντιστοίχιση με τις ανθρώπινες φιγούρες που βρίσκονται 

στο ταμπλό και αργότερα κ με τις καρτέλες με τις ονομασίες των συναισθημάτων. Τέλος, 

δίνω φιγούρες συναισθημάτων και ζητάω να κάνει ταύτιση. 
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      Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

   Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα η μαθήτρια διατήρησε την προσοχή της, παρατήρησε 

προσεκτικά το ταμπλό με τις ανθρώπινες φιγούρες. Γύρισε τον τροχό, αναγνώρισε τις 

φιγούρες και το συναίσθημα που αντιπροσώπευαν και πραγματοποίησε αντιστοίχιση με τις 

τάπες emoji και με τις καρτέλες με τις ονομασίες των λέξεων καθώς και ταύτιση με τις 

φιγούρες των συναισθημάτων. 

 

Συνεδρία 13 

Παιχνίδι Μνήμης για τα συναισθήματα (Memory). 

 Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι: 

- Να διατηρεί βλεμματική επαφή η μαθήτρια.  

- Να ακούει και να κατανοεί οδηγίες. 

- Να διατηρεί την προσοχή της στο παιχνίδι. 

- Να αλληλεπιδρά και να σέβεται τον συμπαίκτη της. 

- Να διασκεδάσει παίζοντας. 

- Να εξασκήσει την μνήμη της. 

- Να εντοπίσει τις όμοιες εικόνες συναισθημάτων με βάση τις εκφράσεις του προσώπου με 

εικόνες Emoji. 

-  Να είναι σε θέση να διακρίνει τα συναισθήματα. 

   Υλικά: Emoji συναισθημάτων. 

  13)  Περιγραφή δραστηριότητας. 

   Στα τραπέζια εργασίας εξηγώ στην μαθήτρια ότι θα παίξουμε μαζί ένα παιχνίδι και ότι θα 

πρέπει να διατηρήσει την προσοχή της όσο μπορεί. Στην συνέχεια, παρουσιάζω το ταμπλό 

με τις εικόνες Emoji των συναισθημάτων χαράς, λύπης και θυμού. Της λέω να τις 

παρατηρήσει προσεκτικά ενώ τις δείχνω και λέω ποια είναι η κάθε μία και τις 

αναποδογυρίζω αλλάζοντας τες θέση και ζητάω από την μαθήτρια να προσπαθήσει να βρει 

τις όμοιες εικόνες και να θυμηθεί σε ποια θέση ήταν στην αρχή. Το παιχνίδι τελειώνει όταν 

βρει όλες τις όμοιες εικόνες και τις ονομάσει. 
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    Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

    Η συγκεκριμένη δραστηριότητα προσέλκυσε την μαθήτρια και κατάφερε να διατηρήσει 

την προσοχή της. Αρχικά παρατήρησε το ταμπλό με τις εικόνες emoji και έδωσε προσοχή 

στις ονομασίες των συναισθημάτων. Αργότερα, όταν άλλαξαν θέση στο ταμπλό η μαθήτρια 

προσπάθησε να εντοπίσει τις όμοιες εικόνες, να θυμηθεί την αρχική τους θέση και να 

σχηματίσει τα όμοια ζευγάρια συναισθημάτων.  

 

 Συνεδρία 14 

Θεατρικό παιχνίδι. 

Βραχυπρόθεσμοι  Στόχοι: 

- Να είναι σε θέση να ακολουθεί οδηγίες. 

- Να διατηρεί βλεμματική επαφή. 

- Να αναγνωρίζει και να προφέρει τα συναισθήματα μέσω εικόνων Emoji. 

- Να μιμείται χρησιμοποιώντας το σώμα ή το πρόσωπό της την ανάλογη φάτσα 

  Emoji. 

    Υλικά: Πλαστικοποιημένες κάρτες με εικόνες Εmoji για τα συναισθήματα χαρά, λύπη και 

θυμό. 

 14)  Περιγραφή δραστηριότητας.    

   Στο χώρο του γυμναστηρίου εξηγώ στην μαθήτρια ότι θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα 

χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες Emoji με τα συναισθήματα και θα πρέπει να τις αναγνωρίσει, 

να προφέρει το συναίσθημα και να το μιμηθεί (με το σώμα της ή το πρόσωπό της). Π.χ. να 

περπατήσει με χαρούμενη πόζα κλπ. 

 

    Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

    Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα η μαθήτρια καταφέρνει  να αναγνωρίσει, να προφέρει 

λεκτικά με καθοδήγηση το συναίσθημά της και να το μιμηθεί με το πρόσωπό της 

(χαμογελάει). 
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 Συνεδρία 15 

Κινητικό Παιχνίδι. 

Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι: 

- Να είναι σε θέση να κινηθεί στο χώρο και να συγχρονιστεί με την μουσική. 

- Να διασκεδάσει και να εκτονωθεί. 

- Να διατηρήσει την προσοχή της κατά την διάρκεια της δραστηριότητας. 

- Να αλληλεπιδράσει με άλλα παιδιά και να επικοινωνήσει. 

- Να ακολουθεί οδηγίες και να τις εκτελεί. 

- Να αναγνωρίζει τα συναισθήματα και να τα αντιστοιχίζει με την έκφρασή της και  

  να λέει π.χ. νιώθω χαρά κλπ. 

  Υλικά: στεφάνια χούλα χοπ, cd με μουσική, κάρτες συναισθημάτων. 

 15)  Περιγραφή δραστηριότητας. 

   Στο χώρο του γυμναστηρίου εξηγώ στην μαθήτρια ότι θα παίξουμε ένα παιχνίδι μαζί με 

άλλα παιδιά και δίνω οδηγίες ότι θα βάλω μουσική και θα πρέπει να κινηθούν στο χώρο. Στο 

πάτωμα υπάρχουν πεταμένα σε απόσταση διάφορα χρωματιστά στεφάνια χούλα χοπ και θα 

πρέπει όταν ακούν την μουσική να τρέχουν όπου θέλουν χωρίς να ακουμπάει ο ένας τον 

άλλον και με το σταμάτημα της μουσικής να μπαίνουν σε ένα στεφάνι και να εκφράζουν το 

συναίσθημά τους λεκτικά και να το αντιστοιχίζουν με την ανάλογη ανθρώπινη φιγούρα π.χ. 

χαρούμενο πρόσωπο- χαρούμενη στάση κλπ. 

  

   Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

    Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα η μαθήτρια συνεργάζεται αρμονικά με άλλα παιδιά και 

ακούει προσεκτικά τις οδηγίες. Κινείται στον χώρο ελεύθερα ακούγοντας την μουσική χωρίς 

να ακουμπάει τα άλλα παιδιά και μόλις σταματήσει η μουσική τρέχει και μπαίνει μέσα σε 

ένα στεφάνι χούλα χοπ εκφράζοντας λεκτικά με καθοδήγηση το συναίσθημά της και 

επιλέγοντας την ανάλογη κάρτα συναισθήματος που το εκφράζει. 
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   Συνεδρία 16 

Παιχνίδι Κουνελάκι Χοπ Χοπ (Επιτραπέζιο παιχνίδι του εμπορίου). 

Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι: 

- Να παίξει ομαδικό παιχνίδι, να αλληλεπιδράσει, να συνεργαστεί αρμονικά  και να 

εκφραστεί λεκτικά και μη. 

-  Να περιμένει την σειρά της στο παιχνίδι. 

-  Να σέβεται το άλλο άτομο που παίζουν μαζί. 

-  Να ακούει προσεκτικά τις οδηγίες και να τις εκτελεί. 

- Να διατηρεί βλεμματική επαφή και την προσοχή της στο παιχνίδι. 

- Να μην γκρινιάζει όταν δυσκολεύεται, να το εκφράζει. 

-  Να γυρίζει τον τροχό. 

- Να αναγνωρίζει τον αριθμό που τυχαίνει στον τροχό και να αφαιρεί από τον λόφο τόσα 

καρότα όσα δείχνει ο αριθμός.  

- Να είναι σε θέση όταν τρομάξει και πεταχτεί ο λαγός στον αέρα να προλάβει να τον πιάσει 

και να διατηρείται  σε εγρήγορση. 

   Υλικά: Επιτραπέζιο Παιχνίδι «Κουνελάκι Χοπ Χοπ» (παιχνίδι εμπορίου). 

   16) Περιγραφή δραστηριότητας.  

   Στα τραπέζια εργασίας παρουσιάζω στην μαθήτρια το παιχνίδι κουνελάκι χοπ χοπ. Εξηγώ 

τους κανόνες του παιχνιδιού ότι θα πρέπει να γυρίσει τον τροχό, να αναγνωρίσει τον αριθμό 

που θα τύχει στο ταμπλό, να τον προφέρει όπως μπορεί και να αφαιρέσει τόσα καρότα όσα 

δείχνει ο τροχός. Το παιχνίδι παίζεται εναλλάξ και νικητής είναι αυτός που θα βγάλει το 

τελευταίο καρότο, θα μαζέψει τα περισσότερα καρότα και όταν τρομάξει ο λαγός θα είναι σε 

εγρήγορση για να τον πιάσει πρώτος. 

 

       

 

        

 

 



 232 

 

      Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

  Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα η μαθήτρια συνεργάστηκε αρμονικά μαζί μου, έπαιξε 

ομαδικό παιχνίδι. Δυσκολεύτηκε λίγο να περιμένει την σειρά της στο παιχνίδι, 

δυσανασχέτησε επειδή έπρεπε να κάτσει στην καρέκλα πολύ ώρα και για λίγη ώρα 

γκρίνιαζε. Τότε κάναμε διάλειμμα για να ξεκουραστεί η μαθήτρια και συνεχίσαμε το 

παιχνίδι μετά. Η μαθήτρια άκουγε τις εντολές αλλά δυσκολευόταν να τις επεξεργαστεί και 

να τις εκτελέσει και τότε της έδειξα τι πρέπει να κάνει και η μαθήτρια ακολούθησε την 

κίνησή μου. Διατηρούσε για λίγο βλεμματική επαφή και μετά από λεκτική παρότρυνση 

επανέρχονταν η προσοχή της στο παιχνίδι. Η μαθήτρια  

γύριζε τον τροχό, αναγνώριζε μετά από ερώτηση μου τον αριθμό και αφαιρούσε τόσα 

καρότα όσα έδειχνε ο τροχός από τον λόφο. Στο τέλος όταν αφαιρέθηκε και το τελευταίο 

καρότο η μαθήτρια τρόμαξε την πρώτη φορά και δεν έπιασε τον λαγό. 

 

   Συνεδρία 17 

  Παιχνίδι με τον καθρέφτη. 

  Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι: 

- Να είναι σε θέση να διατηρεί την προσοχή της και να παρατηρεί την έκφραση του 

προσώπου της στον καθρέφτη και να την αναγνωρίζει προφέροντάς την.  

   Υλικά: καθρέφτης. 

 

 17) Περιγραφή δραστηριότητας. 

  Στα τραπέζια εργασίας παρατηρούμε εναλλάξ τον εαυτό μας στον καθρέφτη, 

αναγνωρίζουμε την έκφραση μας, την προφέρουμε και διασκεδάζουμε. 

      Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

  Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα δείχνω στην μαθήτρια τι να κάνει δίνοντας της έναν 

καθρέφτη, της λέω να κοιτάξει την έκφραση της και να προσπαθήσει να την ονομάσει είτε 

με δείξη μέσω εικόνας emoji είτε λεκτικά. Η μαθήτρια παρατηρώντας την έκφραση της 

γελάει και με ερώτηση «τι νιώθεις;» λέει «χα-ρα» ψιθυριστά, μετά αναγνωρίζω το δικό μου 

συναίσθημα και το ονομάζω λέγοντας λύπη και κάνω ότι κλαίω. 
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Συνεδρία 18 

Παιχνίδι με τάπες συναισθημάτων. 

Βραχυπρόθεσμοι  Στόχοι:  

- Να είναι σε θέση να ρίχνει το ζάρι. 

- Να αναγνωρίζει τον αριθμό. 

- Να τον προφέρει λεκτικά. 

- Να παίρνει τόσες τάπες Emoji όσες δείχνει ο αριθμός. 

- Να περιμένει την σειρά της στο παιχνίδι. 

Υλικά: τάπες συναισθημάτων με emoji χαράς, λύπης και θυμού, ζάρι με αριθμούς. 

 18) Περιγραφή δραστηριότητας. 

   Στα τραπέζια εργασίας εγώ μαζί με την μαθήτρια παίζουμε ένα παιχνίδι. Της εξηγώ ότι θα 

πρέπει να ρίξει το ζάρι, να παρατηρήσει τον αριθμό που θα τύχει, να τον αναγνωρίσει 

προφέροντάς τον λεκτικά και να πάρει τόσες φάτσες emoji όσες λέει ο αριθμός, και να 

ονομάσει τις τάπες των συναισθημάτων. 

 

   Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

   Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα η μαθήτρια ανταποκρίνεται θετικά. Ακούει προσεκτικά 

και εκτελεί τις οδηγίες μου, ρίχνει το ζάρι, παρατηρεί τον αριθμό, τον αναγνωρίζει και 

προσπαθεί με βοήθεια να τον προφέρει ψιθυριστά και έπειτα μετράει και παίρνει τόσες 

φάτσες emoji όσες δείχνει το ζάρι και προφέρει και τις ονομασίες των συναισθημάτων.   

 

Συνεδρία 19 

Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι:  

- Να είναι σε θέση να διατηρεί βλεμματική επαφή και την προσοχή της στο παιχνίδι. 

- Να περιμένει την σειρά της. 

- Να σέβεται τον συμπαίκτη της και να μην γκρινιάζει. 

- Να ζητάει βοήθεια όταν χρειάζεται. 

- Να αναγνωρίζει τις εικόνες emoji των συναισθημάτων καθώς και τις ονομασίες τους  

  και να τις προφέρει λεκτικά. 

- Να κάνει αντιστοίχιση τις εικόνες emoji με τις ανθρώπινες φιγούρες. 

- Να κάνει ταύτιση τα emoji στο ταμπλό με τις τάπες emoji. 

Υλικά: Αυτοσχέδιος πίνακας με emoji συναισθημάτων και τις ονομασίες τους, εικόνες με 

ανθρώπινες φιγούρες. 
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   19) Περιγραφή Δραστηριότητας.  

   Στα τραπέζια εργασίας παρουσιάζω τον αυτοσχέδιο πίνακα με τα emoji συναισθημάτων 

και τις ονομασίες τους και ζητάω από την μαθήτρια εστιάζοντας μόνο στην εικόνα να 

αναγνωρίσει και να προφέρει τις ονομασίες των συναισθημάτων. Αργότερα, δίνοντας τις 

τάπες emoji και τις καρτέλες με τις ονομασίες των συναισθημάτων της ζητάω να κάνει 

ταύτιση. Τέλος δίνω τις ανθρώπινες φιγούρες και της ζητάω να κάνει αντιστοίχιση. 

 

          

      

           

 

              

      

 

Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

  Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα η μαθήτρια παρατήρησε τους πίνακες με τα emoji, 

εστίασε στις εκφράσεις τους και τα αναγνώρισε προφέροντάς τα λεκτικά  χωρίς βοήθεια. 

Αργότερα, πραγματοποίησε ταύτιση με τις τάπες emoji και με τις καρτέλες με τις ονομασίες 

των συναισθημάτων και αντιστοίχιση με τις ανθρώπινες φιγούρες. 
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   Συνεδρία 20 

  Παιχνίδι Καθρέφτης. 

 Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι: 

- Αναγνώριση Συναισθημάτων μέσα από καρτέλες. 

- Ακολουθία και εκμάθηση οδηγιών. 

- Επιλογή καρτέλας από το κουτί. 

- Μίμηση συναισθήματος της καρτέλας με το πρόσωπο ή το σώμα. 

 - Μίμηση του συναισθήματος που δείχνει το άλλο παιδί σαν να είναι καθρέφτης. 

   Υλικά: κουτί, καρτέλες συναισθημάτων πλαστικοποιημένες.    

   20) Περιγραφή δραστηριότητας. 

    Παιχνίδι δύο ατόμων: Εγώ και η μαθήτρια. 

    Στα τραπέζια εργασίας δίνω στην μαθήτρια ένα κουτί με καρτέλες συναισθημάτων. Η 

μαθήτρια πρέπει να επιλέξει μία καρτέλα και να προσπαθήσει να την παρατηρήσει,  να την 

ονομάσει και να την μιμηθεί όπως μπορεί με πρόσωπο και σώμα. Εγώ παρατηρώ την 

μαθήτρια, μιμούμαι την κίνηση της σαν να είμαι ο καθρέφτης της.  

 

     Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

    Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα η μαθήτρια παρατηρεί προσεκτικά τις καρτέλες των 

συναισθημάτων και προσπαθεί να επιλέξει μία μία καρτέλα και να την ονομάσει. Έπειτα, 

έχοντας μπροστά της έναν καθρέφτη επιχειρεί να μιμηθεί τις εκφράσεις των συναισθημάτων. 

Παρατηρώ την μαθήτρια και κάνω την ίδια κίνηση. 

 

      Συνεδρία 21 

    Διασκευή παραμυθιού με τίτλο: Τα Συναισθήματα (χαρά, λύπη και θυμός), του 

γνωστού παραμυθιού η παλέτα των συναισθημάτων της Έρας Μουλάκη. 

    Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι: 

- Ανάγνωση παραμυθιού μέσω υπολογιστή. 

- Συμμετοχή σε διάλογο σχετικά με τον έλεγχο κατανόησης του παραμυθιού μέσα από 

ερωτήσεις και απαντήσεις (είτε λεκτικά, είτε με δείξη). 

-  Αφήγηση παραμυθιού και ταυτόχρονη παρουσίαση του παραμυθιού μέσω 

πλαστικοποιημένων εικόνων. 

- Τοποθέτηση των εικόνων με βάση την χρονική ακολουθία των γεγονότων του παραμυθιού 

– έλεγχος της προσοχής, της μνήμης, της παρατηρητικότητας καθώς και της κατανόησης του 

παραμυθιού. 
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- Συζήτηση για τα συναισθήματα που έδειξε ο ζωγράφος στην μαθήτρια, αναγνώρισή τους 

καθώς και εύρεση των εικόνων που απεικονίζουν αυτά τα συναισθήματα. 

- Έκφραση του δικού της συναισθήματος είτε λεκτικά είτε μέσω δείξης με εικόνες. 

- Γνωριμία με τις αντίθετες έννοιες των συναισθημάτων (χαρά- λύπη, θυμός-ηρεμία και 

αγάπη- μίσος). 

- Αναγνώριση του δικού της συναισθήματος και των άλλων. 

-  Κατανόηση αιτιών και συνεπειών των συναισθημάτων. 

- Εμπλουτισμός λεξιλογίου. 

- Ονομασία των συναισθημάτων και διαχείρισή τους. 

- Σύνδεση συναισθήματος με την προέλευσή τους. 

- Να ακούν προσεκτικά του άλλους όταν μιλούν για τα συναισθήματά τους. 

- Να κατανοούν ότι όλα τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά και να τα αποδέχονται. 

- Να αντιληφθούν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι αντίδρασης σε κάποιο συναίσθημα αλλά 

κάποιοι από αυτούς πρέπει να αποφεύγονται. 

- Να αντιληφθούν ότι η εικόνα μεταφέρει ένα μήνυμα και να αντιστοιχίσουν την λέξη με την 

εικόνα. 

  Υλικά: Διασκευή παραμυθιού η παλέτα των συναισθημάτων της Έρας Μουλάκη με τίτλο 

τα συναισθήματα (χαρά, λύπη και θυμός). 

  21)  Περιγραφή δραστηριότητας. 

  Ανακοινώνω στην μαθήτρια ότι θα διαβάσουμε ένα παραμύθι με τίτλο τα συναισθήματα 

μέσω υπολογιστή. Καθόμαστε δίπλα δίπλα μπροστά στον υπολογιστή και διαβάζω το 

παραμύθι, η μαθήτρια παρακολουθεί και εστιάζει στις εικόνες. Έπειτα για να ελέγξω αν η 

μαθήτρια κατανόησε το παραμύθι της κάνω ερωτήσεις και πρέπει να σκεφτεί και να 

απαντήσει έχοντας μπροστά της το παραμύθι. Σε επόμενο στάδιο αφηγούμαι το παραμύθι 

στην μαθήτρια και συγχρόνως παρουσιάζω τις εικόνες του παραμυθιού πλαστικοποιημένες. 

Όταν τελειώσει η αφήγηση για να ελέγξω την προσοχή της, την μνήμη και την κατανόηση 

του παραμυθιού της ζητάω να τοποθετήσει τις εικόνες σε χρονική ακολουθία με βάση τα 

γεγονότα. Ζητάω από το παιδί να αναγνωρίσει τα συναισθήματα που παρουσιάζονται στο 

παραμύθι και να εντοπίσει τις κατάλληλες εικόνες που ταιριάζουν. Έπειτα, ζητάω από την 

μαθήτρια να μου πει πως νιώθει είτε λεκτικά είτε δείχνοντας τις εικόνες emoji. Γράφω σε 

ένα χαρτί τα συναισθήματα που παρουσιάστηκαν στο παραμύθι και προσπαθώ μαζί με την 

μαθήτρια να βρούμε τις αντίθετες έννοιες. (π.χ. Χαρά- λύπη , θυμός- ηρεμία κλπ).  
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     Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

   Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα δημιουργώ μία παραλλαγή του παραμυθιού η παλέτα 

των συναισθημάτων και ζητάω από την μαθήτρια να την διαβάσουμε αρχικά μέσω του 

υπολογιστή. Η μαθήτρια αρχικά δυσανασχετεί και δεν θέλει αλλά μετά από λίγο κάθεται 

στην γωνιά του υπολογιστή και διαβάζουμε το παραμύθι. Η μαθήτρια παρακολουθεί και 

εστιάζει στις εικόνες του παραμυθιού. Κατά την διάρκεια της ανάγνωσης κάνω ερωτήσεις 

στην μαθήτρια για να διαπιστώσω την κατανόηση της και εκείνη απαντάει μετά από σκέψη 

βλέποντας τις εικόνες του παραμυθιού και με δείξη. Όταν αφηγούμαι το παραμύθι και 

παρουσιάζω στην μαθήτρια μία μία τις εικόνες εκείνη δείχνει μεγαλύτερη προσοχή και 

ενδιαφέρον και όταν της ζητάω να τοποθετήσει τις εικόνες στην σειρά με χρονική ακολουθία 

το κάνει με μεγάλη ευκολία. Η μαθήτρια αναγνωρίζει μέσα από το παραμύθι τα 

συναισθήματα της ηρωίδας, τα προφέρει και στην πορεία εντοπίζει και τις ανάλογες εικόνες 

του παραμυθιού. Η μαθήτρια εκφράζει το δικό της συναίσθημα είτε λεκτικά είτε δείχνοντας 

τις εικόνες emoji και ταυτίζεται με την ηρωίδα του παραμυθιού. Έπειτα, καταγράφω σε ένα 

χαρτί τα συναισθήματα του παραμυθιού και λέω στην μαθήτρια να σκεφτεί την αντίθετη 

έννοια (π.χ. χαρά- λύπη, λύπη-χαρά, θυμός-ηρεμία). Η μαθήτρια δυσκολεύεται λίγο αλλά 

βρίσκει τις αντίθετες έννοιες και τις προφέρει συλλαβιστά, τις καταγράφω και τις 

διαβάζουμε. Η μαθήτρια καταφέρνει να αναγνωρίσει τα δικά της συναισθήματα και των 

άλλων και να τα συνδέσει με ένα γεγονός. Μαθαίνει να τα διαχειρίζεται μέσα από το 

παραμύθι, να τα αποδέχεται, να τα αναγνωρίζει και αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν πολλοί 

τρόποι αντίδρασης σε ένα συναίσθημα και ότι η ίδια η εικόνα μεταφέρει μηνύματα και 

αντιστοιχεί την λέξη –ονομασία με την αντίστοιχή εικόνα. 

 

        Συνεδρία 22 

      Μακροπρόθεσμος Στόχος:  

 -  Δημιουργία τραγουδιού για το συναίσθημα του Θυμού. 

      Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι:  

 -  Εξοικείωση με την χρήση του υπολογιστή (οθόνη, ποντίκι, πληκτρολόγιο). 

 -  Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και κατανόησης του συναισθήματος του Θυμού. 

 - Καταγραφή των στίχων του τραγουδιού με βοήθεια και επιλογή των κατάλληλων εικόνων 

που ταιριάζουν στους στίχους του τραγουδιού. 

 -  Εύρεση κατάλληλης μουσικής και κινήσεων για το τραγούδι. 

 -  Μίμηση των κινήσεων του Θυμού. 

 -  Ενημέρωση για τους τρόπους διαχείρισης του θυμού μέσα από το τραγούδι του θυμού. 
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   Υλικά: εικόνες Θυμού. 

   22) Περιγραφή Δραστηριότητας. 

   Εγώ μαζί με την μαθήτρια δημιουργούμε ένα αυτοσχέδιο τραγούδι που περιγράφει το 

συναίσθημα του Θυμού. Αναζητούμε στο ιντερνέτ εικόνες που περιγράφουν το θυμό. 

Καταγράφουμε σε ένα χαρτόνι το τραγούδι και κολλάμε δίπλα τις ανάλογες εικόνες που 

ταιριάζουν. Έπειτα, βρίσκουμε κινήσεις και μουσική για το τραγούδι και μαθαίνουμε να το 

εκτελούμε. 

     

   Τραγούδι του Θυμού. 

 Νιώθω Θυμό εδώ (δεξιά)     

Νιώθω Θυμό εκεί (αριστερά)    

Και τον διώχνω μετρώντας ως το δέκα   

 Είμαι ηφαίστειο εγώ     

Σε λίγο θα εκραγώ        

 

Μπουμ                           

Νιώθω θυμό εγώ  και με βαθιές αναπνοές ηρεμώ...     
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    Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

    Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα εξήγησα στην μαθήτρια ότι θα δημιουργήσουμε ένα 

τραγούδι για το συναίσθημα του θυμού. Σκέφτηκα τα λόγια του τραγουδιού και τα 

κατέγραψα σε χαρτί. Έπειτα η μαθήτρια σκέφτηκε να ζωγραφίσει τις εικόνες ανάλογα με 

τους στίχους αντί να βρει εικόνες στο ίντερνετ. Ζωγράφισε τις εικόνες και αφού τις έκοψε με 

την βοήθεια μου τις κόλλησε δίπλα στους στίχους. Μετά διαβάσαμε το τραγούδι πολλές 

φορές και το μάθαμε και συγχρόνως μιμηθήκαμε και τις κινήσεις του τραγουδιού.  

 

Συνεδρία 23 και 24 

Δημιουργία αυτοσχέδιου βιβλίου συναισθημάτων με emoji, φώτο παιδιού και χρήση 

συμβόλων Makaton. 

Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι. 

- Να εξοικειωθεί με την ανάγνωση βιβλίου και με την μορφή απλών προτάσεων (Υποκ. – 

ρήμα- αντικείμενο) μέσα από καθημερινές της σχολικές συνήθειες. 

- Να εξασκήσει την παρατηρητικότητα της. 

- Να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό της με εκφράσεις: «Nιώθω χαρά, νιώθω λύπη, νιώθω θυμό» 

και να τις συνδέσει με καθημερινά βιωματικά περιστατικά. 

- Να εξοικειωθεί με την ερμηνεία των συμβόλων Makaton μέσα από προτάσεις. 

- Να αναγνωρίζει τις εικόνες emoji, να παρατηρεί τις φωτογραφίες της και να εκφράζεται 

λεκτικά για τα συναισθήματά της.   

- Να συμμετέχει σε διάλογο και να απαντάει σε ερωτήσεις (π.χ. τι κάνεις; δείχνοντας την 

φώτο, τι νιώθεις; ποιος; πότε;). 

- Να ταυτιστεί μέσα από τις φωτογραφίες. 

  Υλικά: βιβλίο συναισθημάτων. 



 240 

    23) Περιγραφή Δραστηριότητας. 

    Παρουσιάζω το βιβλίο συναισθημάτων στην μαθήτρια και την αφήνω να το επεξεργαστεί. 

Κάθομαι δίπλα της και της λέω να παρατηρήσει τις εικόνες και αργότερα κάνω ερωτήσεις 

όπως: «Tι κάνεις εδώ; (δείχνω την φώτο)», «πώς νιώθεις;» και «ποιος (κάνει…την πράξη)». 

Η μαθήτρια παρατηρεί την εικόνα και με καθοδήγηση εκφράζεται λεκτικά. Έπειτα, διαβάζω 

την πρόταση με ελληνική γραφή δείχνοντας που διαβάζω και συγχρόνως δείχνω και τα 

σύμβολα Makaton που αντιστοιχούν. Τέλος, ζητάω από την μαθήτρια να προσπαθήσει να 

διαβάσει και εκείνη την πρόταση όπως μπορεί ή με καθοδήγηση. 

 

      

 

     Σημείωση:  

   Επειδή το βιβλίο αυτό εμπεριέχει φώτο του παιδιού και θεωρείται απόρρητο παραθέτω το 

εξώφυλλο και μία ενδεικτική σελίδα που δεν ανήκει στο παιδί απλά και μόνο για να δείξω 

την δομή του βιβλίου. 

 

     Αξιολόγηση Δραστηριότητας. 

    Το συγκεκριμένο βιβλίο δημιουργήθηκε έτσι ώστε η μαθήτρια να παρατηρήσει τον εαυτό 

της μέσα από φωτογραφίες με καθημερινά περιστατικά, να ταυτιστεί μαζί τους, να εκφράσει 

το συναίσθημα της λεκτικά, να εξοικειωθεί με την ανάγνωση απλών προτάσεων της μορφής 

υποκείμενο - ρήμα-αντικείμενο καθώς και με την χρήση συμβόλων μάκατον, να αναπτύξει 

το λεξιλόγιό της, να αναγνωρίσει τα emoji μέσα από φωτογραφίες καθώς και για να 

αποτελέσει ενθύμιο για τους γονείς της ίδιας της μαθήτριας. Με την συνεχόμενη ανάγνωση 

του βιβλίου η μαθήτρια ταυτίστηκε με τα δικά της συναισθήματα, τα εξέφρασε λεκτικά, 

πραγματοποίησε διάλογο μαζί μου και απαντούσε σε ερωτήσεις μου, κατανόησε την δομή 

των προτάσεων καθώς και τα σύμβολα μάκατον, ανέπτυξε το λεξιλόγιό της και συνέδεσε τα 

συναισθήματά της με αληθινά περιστατικά. 
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Κεφάλαιο 7: Aποτελέσματα. 

 

Συνολική Αξιολόγηση - Αποτίμηση θεραπευτικού προγράμματος. 

 

    Όσον αφορά την Ειδική Αγωγή εξαιτίας του επαγγέλματός μου (νηπιαγωγός γενικής 

παιδείας) διέθετα μικρή εμπειρία με παιδιά και είχα μόνο θεωρητικές γνώσεις για το φάσμα 

του αυτισμού. Ήταν η πρώτη μου επαφή σε Ειδικό σχολείο και ειδικότερα με παιδί με 

αυτισμό. Παρόλα αυτά, πίστευα στο εαυτό μου, γνώριζα καλά τα συμπτώματα του αυτισμού 

και ότι μπορούσα να τα καταφέρω. Στην αρχή παρατηρούσα το παιδί εντός της σχολικής 

τάξης, στην αυλή, στο γυμναστήριο και κατέγραφα την συμπεριφορά του απέναντι στην 

παιδαγωγό, στα άλλα παιδιά, στο παιχνίδι και γενικά έδινα έμφαση στις κινήσεις και στις 

δεξιότητες και ικανότητες του. Παρατήρησα την προσωπικότητα του ίδιου του παιδιού, τις 

προτιμήσεις του, τα δυνατά του σημεία καθώς και τις αδυναμίες του και αποφάσισα να 

σχεδιάσω και να εφαρμόσω ένα θεραπευτικό πρόγραμμα συναισθηματικής νοημοσύνης με 

θέμα: την εξοικείωση με τα βασικά συναισθήματα (χαρά, λύπη και θυμό) μετά από 

παρατήρηση και συζητώντας με την παιδαγωγό της τάξης καθώς και με τους γονείς του 

παιδιού λαμβάνοντας υπόψη και το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν. Το πρόγραμμα που 

σχεδίασα και εφάρμοσα ήταν ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που έδινε έμφαση στον τομέα της 

γλώσσας (προφορική επικοινωνία και ανάγνωση), στον τομέα των μαθηματικών 

(αναγνώριση, διάκριση, ταύτιση, αντιστοίχιση, ταξινόμηση και ομαδοποίηση), στην 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (αυτοσυναίσθημα-αυτοδιαχείριση βασικών 

συναισθημάτων, έκφραση, αποδοχή δικών του συναισθημάτων και των άλλων), στον τομέα 

του παιχνιδιού (ενίσχυση και εξέλιξή του - έκφραση) καθώς και στον τομέα της δημιουργίας 

και έκφρασης (εικαστικά, μουσική, δραματική τέχνη (μιμητικό παιχνίδι κλπ).  

    Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε για ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού 

που φοιτά σε Ειδικό Νηπιαγωγείο με σκοπό να το βοηθήσει να εκφραστεί λεκτικά ή μη, να 

γνωρίσει και να εξοικειωθεί με τα βασικά του συναισθήματα, να τα αποδεχθεί, να βελτιώσει 

και να εξελίξει τις δυνατότητες του στο παιχνίδι, να γνωρίσει διάφορα είδη παιχνιδιού όπως 

ομαδικό, κινητικό, θεατρικό, μιμητικό, συμβολικό, επιτραπέζιο παιχνίδι, να εκπαιδευτεί και 

να γνωρίσει τις δεξιότητες του παιχνιδιού, να ψυχαγωγηθεί, να βελτιώσει τις κοινωνικές του 

δεξιότητες, τις δεξιότητες συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και να αναπτυχθεί γλωσσικά και 

συναισθηματικά. 

   Οι Στόχοι του Θεραπευτικού προγράμματος παρέμβασης διακρίνονται σε 

μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμούς. Οι Μακροπρόθεσμοι Στόχοι ήταν: η 
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αναγνώριση, κατανόηση, διάκριση και έκφραση των συναισθημάτων μέσα από γλωσσικές 

δραστηριότητες και μέσα από δραστηριότητες παιχνιδιού. Ενώ, οι Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι 

ήταν: 1) η αναγνώριση των συναισθημάτων α) μέσα από εικόνες emoji, β) μέσα από 

ρεαλιστικές φωτογραφίες, γ) μέσα από ρεαλιστικές φώτο του παιδιού. 2) ο ορισμός και η 

παρουσίαση των συναισθημάτων εστιάζοντας στις εκφράσεις του προσώπου α) μέσα από 

emoji β) μέσα από ανθρώπινες φιγούρες. 3) η δημιουργία ιστορίας για τα συναισθήματα. 4) 

η διάκριση των συναισθημάτων μεταξύ τους α) μέσα από emoji, β) μέσα από φωτογραφίες. 

5) η δημιουργία τραγουδιών με θέμα τα συναισθήματα (π.χ. γνωριμία και διαχείριση του 

θυμού, γλωσσική ανάπτυξη, αύξηση λεξιλογίου και ενίσχυση κατανόησης του παιδιού). 6) η 

δημιουργία κούκλας-μαριονέτας για συμβολικό παιχνίδι και ανάπτυξη διαλόγου. 7) η 

δημιουργία πάζλ συναισθημάτων. 8) η έκφραση των συναισθημάτων του παιδιού και η 

σύνδεση τους με καθημερινά γεγονότα (μέσα από ρεαλιστικές φώτο, μέσα από emoji), 9) η 

ανάπτυξη λεξιλογίου του παιδιού μέσα από παραμύθια, παιχνίδια. 10) η αποδοχή των 

αισθημάτων των δικών του και των άλλων και η εκμάθηση της διαχείρισης τους μέσα από 

εναλλακτικούς τρόπους. 

    Μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος 

συναισθηματικής νοημοσύνης με απώτερο στόχο την γλωσσική ανάπτυξη, την αύξηση του 

λεξιλογίου, την ενίσχυση της αντίληψης και της κατανόησης της μαθήτριας με αυτισμό και 

την βελτίωση των δεξιοτήτων παιχνιδιού καθώς και των κοινωνικών της δεξιοτήτων 

θεωρούμε ότι υπήρξε βελτίωση στο παιδί διότι αρχικά το παιδί ερχόταν με χαρά στο σχολείο, 

είχε περιορισμένα ενδιαφέροντα όσον αφορά το παιχνίδι (μπαλόνι, αρκουδάκι, πάζλ), ήταν 

ιδιαίτερα επιφυλακτικό με άτομα που δεν γνώριζε, δεν διατηρούσε βλεμματική επαφή με τον 

άλλον, απολάμβανε το μοναχικό παιχνίδι, σπάνια επέτρεπε την συμμετοχή από άλλο παιδί ή 

την εκπαιδευτικό, άλλοτε ήταν συγκρατημένο και άλλοτε όταν ήταν ήρεμο επιδίωκε 

προσέγγιση με τον άλλον, σπάνια αποζητούσε την αγκαλιά, είχε αναπτύξει στερεοτυπικές 

συμπεριφορές με αντικείμενα, απέφευγε να εκφραστεί λεκτικά διότι δυσκολευόταν, δεν είχε 

αναπτύξει λόγο σύμφωνα με την ηλικία του, καμιά φορά έλεγε μεμονωμένες λέξεις μετά από 

προτροπή και μετά από πίεση. Έλεγα την πρώτη συλλαβή σε λέξεις που γνώριζε το παιδί και 

το παιδί συνέχιζε να τις προφέρει με ψιθυριστό τρόπο. Η ένταση της φωνής του παιδιού 

παρουσίαζε διακυμάνσεις ανάλογα με την συναισθηματική του κατάσταση. Όταν δεν είχε 

διάθεση γκρίνιαζε και τσίριζε καμιά φορά, χοροπηδούσε έντονα, δεν μπορούσε να καθίσει 

σε καρέκλα για πολύ ώρα και ήθελε χρόνο για να ηρεμήσει και τότε απομονώνονταν. Δεν 

μπορούσε να ζητήσει βοήθεια λεκτικά παρά με προσέγγιζε με σωματική καθοδήγηση και 

όταν την ρωτούσα «τι θέλεις;» εκείνη «συνέχιζε να φωνάζει» και της έλεγα «δεν 
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καταλαβαίνω πες μου». Τότε η μαθήτρια διατηρώντας βλεμματική επαφή μαζί μου έλεγε 

«θε-λω να πα-ω στο τρα-μπο-λι-νο» και εγώ της έλεγα «θα πα-με με-τά». Η μαθήτρια 

έδειχνε να κατανοεί ότι της έλεγα, αλλά καμιά φορά ξεχνούσε τι έλεγα και επανερχόταν πάλι 

στο ίδιο θέμα. Παρατηρούσα ότι δεν ξεχνούσε αυτό που ήθελε, διέθετε πολύ ισχυρή μνήμη, 

αντίληψη και κατανόηση αλλά το ευαίσθητο σημείο της ήταν η δυσκολία στην λεκτική 

έκφραση. Προτιμούσε έμμεσους τρόπους όπως: ζωγραφική, μουσική, tablet, παιχνίδι με την 

κούκλα της, παιχνίδι με μπαλόνι κλπ.  

    Κατά την διάρκεια του προγράμματος η μαθήτρια ήταν αρχικά επιφυλακτική σε οτιδήποτε 

καινούριο αλλά με τον καιρό άλλαξε. Έγινε πιο προσεκτική, διατηρούσε βλεμματική επαφή 

μαζί μου, δεν σηκωνόταν τόσο συχνά από την καρέκλα κατά την διάρκεια της 

δραστηριότητας. Άρχισε σιγά σιγά να αναπτύσσει περισσότερα ενδιαφέροντα στο παιχνίδι, 

επιδίωκε την επαφή με άλλα παιδάκια και μαζί μου, εξέφραζε έμμεσα τα συναισθήματά της 

(με ζωγραφική, χορό, μουσική, παιχνίδι με το μπαλόνι, με πάζλ, με την μπάλα πιλάτες), δεν 

έπαιζε τόσο συχνά μοναχικό παιχνίδι, ήθελε να πηγαίνει στο τραμπολίνο για να εκτονωθεί, 

σταμάτησε να δείχνει τόσο έντονα τον θυμό της και περιόρισε τις εκρήξεις της, έμαθε να τις 

διαχειρίζεται έμμεσα με εναλλακτικούς τρόπους, έδειχνε να σέβεται τα συναισθήματα τα 

δικά της και των άλλων, εμπλούτισε το λεξιλόγιό της, απαντούσε σε ερωτήσεις, μάθαινε με 

οπτικοποιημένο υλικό, με φυσική και λεκτική καθοδήγηση δική μου και της παιδαγωγού, 

μέσα από τραγούδια και παραμύθια. Όσον αφορά την μίμηση των συναισθημάτων στον 

καθρέφτη της φάνηκε πιο εύκολο να μιμηθεί το συναίσθημα της χαράς και της λύπης ενώ 

υπήρχε μία μικρή δυσκολία στην μίμηση των εκφράσεων του θυμού. Ζωγράφιζε τα emoji, 

έμαθε να διακρίνει και να τα ονομάζει και αργότερα αναγνώριζε τα συναισθήματα και μέσα 

από ρεαλιστικές φωτογραφίες ουδέτερες και προσωπικές της και ταυτιζόταν. 

Πραγματοποιούσε ασκήσεις αντιστοίχισης, ταύτισης, διάκρισης, σειραθέτησης των 

συναισθημάτων μιμούμενο το αρχικό πρότυπο είτε με λεκτικό τρόπο είτε μέσω της 

ζωγραφικής. Έπαιξε αυτοσχέδια και επιτραπέζια ομαδικά παιχνίδια μαζί μου, με την 

παιδαγωγό και με άλλα παιδιά και ανέπτυξε κοινωνικές δεξιότητες, έμαθε να περιμένει την 

σειρά της, να τηρεί τους κανόνες του παιχνιδιού και να ακολουθεί οδηγίες.  

    Για να ελέγξω την αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού προγράμματος 

συναισθηματικής νοημοσύνης δημιούργησα μερικά φύλλα εργασίας τα οποία δουλέψαμε 

μαζί με την μαθήτρια στο τέλος του θεραπευτικού προγράμματος. Οι στόχοι ήταν: η 

αναγνώριση, η κατανόηση και η έκφραση των συναισθημάτων. Παρατηρήθηκε ότι η 

μαθήτρια με αυτισμό ανταποκρίθηκε θετικά και με προθυμία στην δραστηριότητα αυτή και 

δεν δυσκολεύτηκε. (Τα φύλλα εργασίας παρατίθενται στο παράρτημα της εργασίας).  
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    Θεωρώ ότι έκανα ότι καλύτερο μπορούσα αν και το πρόγραμμα ήταν λίγο απαιτητικό για 

την συγκεκριμένη μαθήτρια, ήθελα να αποτελέσει ένα έναυσμα και κίνητρο έτσι ώστε η 

μαθήτρια να εμπλακεί με όλα τα γνωστικά αντικείμενα και να διασκεδάσει, να 

αλληλεπιδράσει, να συνεργαστεί αρμονικά και να μάθει να αποδέχεται και να διαχειρίζεται 

τα συναισθήματά της.  

 

Στατιστικά Αποτελέσματα. 

    Σε επόμενο στάδιο για να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού 

προγράμματος χορηγήσαμε ξανά στην μαθήτρια τα ψυχομετρικά εργαλεία: α) το τεστ Raven, 

β) το διαγνωστικό τεστ γλωσσικής νοημοσύνης – DVIQ και γ) και το PPVT τεστ – δοκιμασία 

προσληπτικού λεξιλογίου. Παρακάτω αναφέρω τα αποτελέσματα από τα τεστ. 

 

    

 

 

 

 

 

 

    Πίνακας 1. Αποτελέσματα Raven Test σε κορίτσι με αυτισμό σε δυο διαφορετικές 

ηλικίες (αρχική και τελική αξιολόγηση). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ RAVEN TEST (ΑΡΧΙΚΗ -ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)
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Διάγραμμα 1: Αποτελέσματα Raven Test σε δύο φάσεις (αρχική και τελική  

     αξιολόγηση) Ηλικία- Σκορ. 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ 

ΣΚΟΡ ΕΚΑΤΟΣΤΗΜΟΡΙΟ ΤΥΠΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

7 ετών (αρχική 

αξιολόγηση) 

13/36 2.3 70 

7 ετών 2 μηνών 8 

ημερών (τελική 

αξιολόγηση ) 

15/36 5 75 
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    Με βάση το διάγραμμα 1 παρατηρούμε ότι στην αρχική αξιολόγηση όπου η ηλικία της 

μαθήτριας ήταν 7 ετών, 0 μηνών και 0 ημερών το σκόρ που συγκέντρωσε κατά την πρώτη 

διεξαγωγή του τεστ Raven που πραγματοποιήθηκε μέσω σταθερού υπολογιστή ήταν 13/36 

δηλαδή η μαθήτρια έδωσε 13 σωστές απαντήσεις και 23 λάθος απαντήσεις. Το σκορ 13 με 

βάση την νόρμα του τεστ αντιστοιχεί σε εκατοστημόριο 2.3 δηλαδή το 2.3 % του πληθυσμού 

πιάνει αυτό το σκορ και ο τυπικός βαθμός στον οποίο αντιστοιχεί το 13 είναι το 70.  

    Επίσης, το διάγραμμα 1 αναπαριστά σε διάγραμμα γραμμής την τελική αξιολόγηση στην 

οποία η ηλικία της μαθήτριας ήταν 7 ετών, 2 μηνών και 8 ημερών και το σκορ που 

συγκέντρωσε μετά την θεραπευτική παρέμβαση ήταν 15/36 δηλαδή η μαθήτρια μετά την 

παρέμβαση θεραπείας έδωσε στο Raven Test στην μη λεκτική κλίμακα 15 σωστές 

απαντήσεις  και 21 λανθασμένες. Ακόμη παρατηρείται ότι το σκορ 15 αντιστοιχεί σε 

εκατοστημόριο 5 δηλαδή το 5% του πληθυσμού συγκεντρώνει αυτό το σκόρ και ο τυπικός 

βαθμός που αντιστοιχεί είναι 75. 

    Με βάση το τεστ Raven στις δύο φάσεις διεξαγωγής του παρατηρείται ότι την πρώτη 

φορά στην αρχική αξιολόγηση το σκορ που συγκέντρωσε η μαθήτρια με αυτισμό ήταν 13 

και ότι θεωρείται χαμηλό διότι το σύνολο του πληθυσμού που πιάνει αυτό το σκόρ είναι 

μόνο 2.3% είναι κάτω από το μέσο όρο. Το σκορ που συγκεντρώνει η μαθήτρια μετά την 

παρέμβαση στην τελική αξιολόγηση είναι 15 θεωρείται και πάλι χαμηλό αλλά σε σχέση με 

το προηγούμενο είναι λίγο καλύτερο διότι το σκορ 15 το συγκεντρώνει το 5% του 

πληθυσμού. Με βάση την θεωρία γνωρίζουμε ότι η νοημοσύνη του ατόμου δεν αλλάζει 

θεαματικά αλλά την πρώτη φορά ίσως να υπήρχαν αστάθμητοι παράγοντες όπως: η 

μαθήτρια να μην ήταν αρκετά συγκεντρωμένη κατά την διάρκεια του τέστ, να της φάνηκε 

δύσκολη η δοκιμασία, να πιέστηκε ή να την δυσκόλεψε ο τρόπος διεξαγωγής του μέσω 

υπολογιστή διότι παρατηρήθηκε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένη με τον υπολογιστή. 

Την δεύτερη φορά διεξαγωγής του τεστ μετά από περίπου 2 μήνες η μαθήτρια 

ανταποκρίθηκε καλύτερα δηλαδή ήταν πιο συγκεντρωμένη, ήταν πιο ήρεμη και ήταν πιο 

δεκτική να κάνει το τεστ.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ RAVEN TEST (ΑΡΧΙΚΗ-ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)

0

1

2

3

4

5

6

7 7.2

ΗΛΙΚΙΑ

Σ
Κ

Ο
Ρ

 Σ
Ε

 Ε
Κ

Α
Τ

Ο
Σ

Τ
Η

Μ
Ο

Ρ
ΙΟ

Σειρά1

 
      

   Διάγραμμα 2: Αποτελέσματα Raven Test σε δύο φάσεις (αρχική και τελική αξιολόγηση) – 

Ηλικία – Σκορ (σε εκατοστημόριο). 

 

   Με βάση το διάγραμμα 2 παρατηρούμε ότι στην αρχική αξιολόγηση όπου η ηλικία της 

μαθήτριας ήταν 7 ετών ακριβώς το σκορ σε εκατοστημόριο που συγκέντρωσε ήταν 2.3 ενώ 

στην τελική αξιολόγηση μετά την θεραπευτική παρέμβαση το σκορ που συγκέντρωσε σε 

εκατοστημόριο ήταν 5. Και τα δύο αποτελέσματα θεωρούνται αρκετά χαμηλά και ίσως η 

μαθήτρια να έχει «νοητική υστέρηση». 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΕΣ 

ΕΝΝΟΙΕΣ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-

ΣΥΝΤΑΞΗ 

7 ετών 0 μηνών 3 

ημερών(αρχική 

αξιολόγηση) 

17/25 19/31 

7 ετών 2 μηνών 8 ημερών 

(τελική αξιολόγηση) 

20/25 22/31 

 

    Πίνακας 2. Αποτελέσματα DVIQ TEST (Διαγνωστικό τεστ γλωσσικής νοημοσύνης) σε 

κορίτσι με αυτισμό σε δυο διαφορετικές ηλικίες (αρχική και τελική αξιολόγηση). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DVIQ TEST(TEST ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ)
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    Διάγραμμα 3: Αποτελέσματα DVIQ TEST – Γλωσσικής Νοημοσύνης σε δύο φάσεις 

(αρχική και τελική αξιολόγηση)- με βάση την ηλικία και το σκορ στον τομέα κατανόησης 

μεταγλωσσικών εννοιών. 

 

   Με βάση το διάγραμμα 3 διαπιστώνουμε ότι σε ηλικία 7 ετών, 0 μηνών και 3 ημερών 

(αρχική αξιολόγηση) το σκορ που συγκεντρώνει η μαθήτρια με αυτισμό στον τομέα της 

κατανόησης των μεταγλωσσικών εννοιών είναι 17 που με βάση την νόρμα του τεστ 

αντιστοιχεί σε μέσο όρο (17.09) και τυπική απόκλιση (3.10) δηλαδή αντιστοιχεί σε ηλικία 6 

ετών.  

    Ενώ σε ηλικία 7 ετών, 2 μηνών και 8 ημερών (τελική αξιολόγηση) το σκορ που 

συγκεντρώνει η μαθήτρια με αυτισμό στον τομέα της κατανόησης των μεταγλωσσικών 

εννοιών είναι 20 το οποίο διαπιστώνουμε ότι δεν αντιστοιχεί στην νόρμα του τεστ ή 

ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ότι είναι πάνω από 6 ετών.             

   Γενικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ανάμεσα στην αρχική (πριν την παρέμβαση) και 

τελική αξιολόγηση (μετά την παρέμβαση) υπάρχει μικρή ανοδική πορεία στον τομέα 

κατανόησης των μεταγλωσσικών εννοιών στο τεστ DVIQ. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DVIQ TEST 
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   Διάγραμμα 4: Αποτελέσματα DVIQ TEST – Γλωσσικής Νοημοσύνης σε δύο φάσεις 

(αρχική και τελική αξιολόγηση) )- με βάση την ηλικία και το σκορ στον τομέα κατανόησης 

μορφολογίας –σύνταξης. 

  

    Με βάση το διάγραμμα 4 διαπιστώνουμε ότι σε ηλικία 7 ετών, 0 μηνών και 3 ημερών 

(αρχική αξιολόγηση) το σκορ που συγκεντρώνει η μαθήτρια με αυτισμό στον τομέα της 

κατανόησης μορφολογίας- σύνταξης είναι 19 που με βάση την νόρμα του τεστ αντιστοιχεί σε 

μέσο όρο (18.51) και τυπική απόκλιση (3.61) δηλαδή αντιστοιχεί σε ηλικία 5 ετών. 

    Ενώ σε ηλικία 7 ετών, 2 μηνών και 8 ημερών (τελική αξιολόγηση) το σκορ που 

συγκεντρώνει η μαθήτρια με αυτισμό στον τομέα της κατανόησης μορφολογίας- σύνταξης 

είναι 22 που με βάση την νόρμα του τεστ αντιστοιχεί σε μέσο όρο (21.43) και τυπική 

απόκλιση (4.03) δηλαδή αντιστοιχεί σε ηλικία 6 ετών. 

   Γενικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ανάμεσα στην αρχική (πριν την παρέμβαση) και 

τελική αξιολόγηση (μετά την παρέμβαση) υπάρχει μικρή ανοδική πορεία στον τομέα 

κατανόησης της μορφολογίας – σύνταξης στο τεστ DVIQ. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DVIQ TEST
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   Διάγραμμα 5: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα DVIQ - Γλωσσικής Νοημοσύνης σε δύο 

φάσεις (αρχική και τελική αξιολόγηση) – όπου η μπλε γραμμή παρουσιάζει την ηλικία σε 

συνάρτηση με τις μεταγλωσσικές έννοιες και η ροζ γραμμή παρουσιάζει την ηλικία σε 

συνάρτηση με την μορφολογία – σύνταξη. 

 

  Με βάση το διάγραμμα 5 παρατηρούμε ότι στην αρχική αξιολόγηση σε ηλικία 7 ετών, 0 

μηνών και 3 ημερών το σκορ που συγκεντρώνει η μαθήτρια με αυτισμό στον τομέα της 

κατανόησης - μεταγλωσσικών εννοιών είναι 17 και στην τελική αξιολόγηση (μετά από την 

θεραπευτική παρέμβαση) σε ηλικία 7 ετών, 2 μηνών και 8 ημερών το σκορ που 

συγκεντρώνει η μαθήτρια με αυτισμό στον τομέα της κατανόησης - μεταγλωσσικών εννοιών 

είναι 20. Η πορεία αυτή στο διάγραμμα 5 απεικονίζεται με την μπλε γραμμή και είναι 

ανοδική.  

   Ακόμα, παρατηρούμε ότι στην αρχική αξιολόγηση σε ηλικία 7 ετών, 0 μηνών και 3 

ημερών το σκορ που συγκεντρώνει η μαθήτρια με αυτισμό στον τομέα της κατανόησης – 

μορφολογίας – σύνταξης είναι 19 και στην τελική αξιολόγηση (μετά από την θεραπευτική 

παρέμβαση) σε ηλικία 7 ετών, 2 μηνών και 8 ημερών το σκορ που συγκεντρώνει η μαθήτρια 

με αυτισμό στον τομέα της κατανόησης- μορφολογίας – σύνταξης είναι 22. Η πορεία αυτή 

στο διάγραμμα 5 απεικονίζεται με την ροζ γραμμή και είναι ανοδική.  

    Τέλος, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μαθήτρια με αυτισμό και στις δύο κατηγορίες 

(κατανόηση μεταγλωσσικών εννοιών και μορφολογίας σύνταξης) μετά την θεραπευτική 

παρέμβαση - τελική αξιολόγηση είχε μικρή εξέλιξη σε σχέση με την αρχική αξιολόγηση 

των τεστ. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι η παρέμβαση ήταν επιτυχής και κάποιοι από τους 

στόχους μας επιτεύχθηκαν σύμφωνα πάντα και με τις ικανότητες και το επίπεδο του παιδιού. 
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Το παιδί παρουσίασε καλύτερα αποτελέσματα στην μορφολογία – σύνταξη αν και υπήρξε 

μικρή διαφορά από τις μεταγλωσσικές έννοιες. 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΚΟΡ (RAW SCORE)  ΕΚΑΤΟΣΤΗΜΟΡΙΟ 

7 ετών 1 μηνών 3 ημερών 

(87 μηνών) (αρχική 

αξιολόγηση). 

57 1 

7 ετών 2 μηνών 21 ημερών 

(89 μηνών) (τελική 

αξιολόγηση). 

76 5 

 

    Πίνακας 3. Αποτελέσματα PPVT TEST - Δοκιμασία προσληπτικού λεξιλογίου σε 

μαθήτρια με αυτισμό σε δυο διαφορετικές ηλικίες (αρχική και τελική αξιολόγηση). 
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   Διάγραμμα 6: Αποτελέσματα PPVT TEST - Δοκιμασία προσληπτικού λεξιλογίου σε δύο 

φάσεις (αρχική και τελική αξιολόγηση) όπου απεικονίζεται η ηλικία σε συνάρτηση με το 

Raw Score. 

 

    Με βάση το διάγραμμα 6 παρατηρούμε ότι στην αρχική αξιολόγηση σε ηλικία 7 ετών, 1 

μηνός και 3 ημερών (87 μηνών) το Raw Score που συγκεντρώνει η μαθήτρια με αυτισμό 

είναι 57 το οποίο δεν αναγράφεται στην νόρμα του τεστ διότι είναι πολύ χαμηλό και κάτω 

του μέσου όρου, δηλαδή δεν ανταποκρίνεται στην ηλικία της μαθήτριας. 

   Ακόμα, παρατηρούμε ότι στην τελική αξιολόγηση (μετά την παρέμβαση) σε ηλικία 7 

ετών, 2 μηνών και 21 ημερών (89 μηνών) το Raw Score που συγκεντρώνει η μαθήτρια με 
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αυτισμό είναι 76 το οποίο με βάση την νόρμα του τεστ είναι σχετικά χαμηλό αλλά καλύτερο 

από το προηγούμενο. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PPVT TEST
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   Διάγραμμα 7: Αποτελέσματα PPVT TEST - Δοκιμασία προσληπτικού λεξιλογίου σε δύο   

φάσεις (αρχική και τελική αξιολόγηση) όπου απεικονίζεται η ηλικία σε συνάρτηση με το 

Σκορ (σε εκατοστημόριο). 

 

   Με βάση το διάγραμμα 7 παρατηρούμε ότι στην αρχική αξιολόγηση σε ηλικία 7 ετών, 1 

μηνός και 3 ημερών (87 μηνών) το σκορ που συγκεντρώνει η μαθήτρια με αυτισμό σε 

εκατοστημόριο αντιστοιχεί στο 1% του πληθυσμού και δεν υπάρχει στην νόρμα του πίνακα 

είναι ενδεικτικό.  

   Ενώ, στην τελική αξιολόγηση (μετά την παρέμβαση) σε ηλικία 7 ετών, 2 μηνών και 21 

ημερών (89 μηνών) το σκορ που συγκεντρώνει η μαθήτρια με αυτισμό σε εκατοστημόριο με 

βάση την νόρμα του πίνακα αντιστοιχεί στο 5% του πληθυσμού που επίσης θεωρείται 

αρκετά χαμηλό για την ηλικία του παιδιού αλλά δικαιολογείται λόγω της διάγνωσης. 

Υπάρχει μια μικρή ανοδική πορεία μετά την θεραπευτική παρέμβαση. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PPVT TEST
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   Διάγραμμα 8: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα PPVT TEST - Δοκιμασία προσληπτικού 

λεξιλογίου σε δύο φάσεις (αρχική και τελική αξιολόγηση) όπου η μπλε γραμμή απεικονίζει 

την ηλικία σε συνάρτηση με το Raw Score και η ροζ γραμμή απεικονίζει την ηλικία σε 

συνάρτηση με το εκατοστημόριο. 

 

   Με βάση το διάγραμμα 8 παρατηρούμε ότι στην αρχική αξιολόγηση σε ηλικία 7 ετών, 1 

μηνός και 3 ημερών (87 μηνών) η μαθήτρια με αυτισμό έχει Raw Score 57 και στην τελική 

αξιολόγηση σε ηλικία 7 ετών, 2 μηνών και 21 ημερών (89 μηνών) έχει Raw Score 76 (μπλε 

γραμμή). 

   Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η μαθήτρια με αυτισμό στην αρχική αξιολόγηση σε ηλικία 87 

μηνών και με βάση τη νόρμα του πίνακα το σκορ που συγκεντρώνει σε εκατοστημόριο δεν 

αντιστοιχεί στην νόρμα και ενδεικτικά λέμε ότι ανήκει στο 1% του πληθυσμού. Ενώ, στην 

τελική αξιολόγηση σε ηλικία 89 μηνών το σκορ που συγκεντρώνει η μαθήτρια σε 

εκατοστημόριο αντιστοιχεί στο 5%  του πληθυσμού (ροζ γραμμή). 

 

Αποτελέσματα Follow Up (Επαναξιολόγησης). 

 

    Μετά την θεραπευτική παρέμβαση επιχειρούμε μετά από κάποιους μήνες να 

ξαναχορηγήσουμε τα τεστ στην μαθήτρια με αυτισμό για να ελέγξουμε εάν και κατά πόσο 

διατηρούνται τα αποτελέσματα της παρέμβασης. Τα τεστ τα οποία θα επαναλάβουμε είναι το 

DVIQ Test - Γλωσσικής Νοημοσύνης καθώς και το PPVT Test – Δοκιμασία Προσληπτικού 

Λεξιλογίου. Το τεστ Raven θεωρούμε ότι δεν είναι αναγκαίο να επαναληφθεί διότι η 

νοημοσύνη του ατόμου δεν αλλάζει και παραμένει σταθερή. 
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    Πίνακας 4. Αποτελέσματα DVIQ Test - Γλωσσικής Νοημοσύνης σε παιδί στο φάσμα 

του αυτισμού μετά την θεραπευτική παρέμβαση με σκοπό τον έλεγχο διατήρησης των 

αποτελεσμάτων. (Follow Up). 

 

    Όπως διαπιστώνουμε στον πίνακα 4 η μαθήτρια με αυτισμό μετά την χορήγηση του τεστ 

DVIQ – Γλωσσικής Νοημοσύνης σε ηλικία 7 ετών, 6 μηνών και 4 ημερών συγκέντρωσε σκορ 

στο κομμάτι κατανόησης μεταγλωσσικών εννοιών 18 που με βάση την νόρμα του πίνακα δεν 

αντιστοιχεί ακριβώς αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι πάνω από 6 ετών. Αντίθετα, στο 

κομμάτι κατανόησης μορφολόγίας- σύνταξης η μαθήτρια με αυτισμό συγκέντρωσε σκορ 23 

το οποίο δεν υπάρχει στην νόρμα του πίνακα και ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ότι είναι 

πάνω από 6 ετών. Παρατηρούμε ότι γενικά τα αποτελέσματα ήταν καλά στο τεστ γλωσσικής 

νοημοσύνης. 

 

ΗΛΙΚΙΑ RAW SCORE (PPVT 

TEST) 

ΕΚΑΤΟΣΤΗΜΟΡΙΟ 

7 ετών 6 μηνών 6 ημερών 

(90 μηνών) 

64 1 

  

   Πίνακας 5. Αποτελέσματα PPVT Test – Δοκιμασία Προσληπτικού Λεξιλογίου σε παιδί 

στο φάσμα του αυτισμού μετά την θεραπευτική παρέμβαση με σκοπό τον έλεγχο διατήρησης 

των αποτελεσμάτων. (Follow Up). 

  

    Όπως διαπιστώνουμε στον πίνακα 5 η μαθήτρια με αυτισμό μετά την χορήγηση του τεστ  

PPVT – Δοκιμασία Προσληπτικού λεξιλογίου σε ηλικία 7 ετών, 6 μηνών και 6 ημερών (90 

μηνών) συγκέντρωσε Raw Score 64 το οποίο δεν υπάρχει στην νόρμα του πίνακα και 

ενδεικτικά βάζουμε 1% . Θεωρείτε αρκετά χαμηλό ποσοστό.  

     

ΗΛΙΚΙΑ ΣΚΟΡ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  

(ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΩΝ 

ΕΝΝΟΙΩΝ). 

ΣΚΟΡ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  

(ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – 

ΣΥΝΤΑΞΗ). 

7 ετών 6 μηνών 4 ημερών 18/25 23/31 
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   Πίνακας 6. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα DVIQ Test - Γλωσσικής Νοημοσύνης σε 

τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (Αρχική – Τελική Αξιολόγηση και Follow Up – 

Επαναξιολόγηση). 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DVIQ TEST (ΜΕΤΑΓΛ ΕΝΝΟΙΕΣ)
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    Διάγραμμα 9: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα DVIQ Test - Γλωσσικής Νοημοσύνης σε 

παιδί στο φάσμα του αυτισμού σε τρεις διαφορετικές φάσεις (Αρχική – Τελική Αξιολόγηση 

και Follow Up/Επαναξιολόγηση) στον τομέα κατανόησης μεταγλωσσικών εννοιών. 

 

     Με βάση το διάγραμμα 9 διαπιστώνουμε ότι η μαθήτρια με αυτισμό σε τρεις 

διαφορετικές στιγμές στην αρχική αξιολόγηση με ηλικία 7 ετών και 3 ημερών στο κομμάτι 

της κατανόησης μεταγλωσσικών εννοιών συγκεντρώνει σκορ 17 που με βάση την νόρμα του 

πίνακα αντιστοιχεί σε ηλικία 6 ετών και έχει μέσο όρο (17.09) και τυπική απόκλιση (3.10).  

ΗΛΙΚΙΑ ΣΚΟΡ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

(ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΩΝ 

ΕΝΝΟΙΩΝ) 

ΣΚΟΡ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

(ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ) 

7 ετών 0 μηνών 3 ημερών 

(Αρχική Αξιολόγηση) 

17/25 19/31 

 7 ετών 2 μηνών 8 ημερών  

(Τελική Αξιολόγηση) 

20/25 22/31 

 7 ετών 6 μηνών 4 ημερών 

(Follow Up) 

18/25 23/31 
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   Στην τελική αξιολόγηση μετά την παρέμβαση σε ηλικία 7 ετών, 2 μηνών και 8 ημερών 

στο κομμάτι της κατανόησης μεταγλωσσικών εννοιών συγκεντρώνει σκορ 20 το οποίο δεν 

αντιστοιχεί στην νόρμα και ενδεικτικά λέμε ότι είναι πάνω από 6 ετών.  

    Στην φάση επαναξιολόγησης (Follow Up) διαπιστώνουμε ότι σε ηλικία 7 ετών 6 μηνών 4 

ημερών στο κομμάτι της κατανόησης μεταγλωσσικών εννοιών συγκεντρώνει σκορ 18 το 

οποίο παρατηρούμε ότι δεν αντιστοιχεί στην νόρμα του πίνακα και είναι πάνω από 6 ετών. 

    Συνολικά, παρατηρούμε ότι στο κομμάτι κατανόησης των μεταγλωσσικών εννοιών έχουμε 

από την αρχική στην τελική αξιολόγηση μία μικρή ανοδική πορεία δηλαδή από σκορ 17 

ανεβήκαμε στο 20 και από την τελική αξιολόγηση στο Follow Up (Επαναξιολόγηση) είχαμε 

μία μικρή πτωτική πορεία χωρίς να επηρεαστεί ιδιαίτερα το αποτέλεσμα δηλαδή από 20 

πέσαμε στο 18.  

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DVIQ TEST (ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ)
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   Διάγραμμα 10: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα DVIQ Test - Γλωσσικής Νοημοσύνης σε 

παιδί στο φάσμα του αυτισμού σε τρεις διαφορετικές φάσεις (Αρχική – Τελική Αξιολόγηση 

και Follow Up/Επαναξιολόγηση) στον τομέα κατανόησης μορφολογίας – σύνταξης. 

 

   Με βάση το διάγραμμα 10 διαπιστώνουμε ότι η μαθήτρια με αυτισμό σε τρεις 

διαφορετικές στιγμές στην αρχική αξιολόγηση με ηλικία 7 ετών και 3 ημερών στο κομμάτι 

της κατανόησης μορφολογίας – σύνταξης συγκεντρώνει σκορ 19 το οποίο με βάση την 

νόρμα του πίνακα αντιστοιχεί σε μέσο όρο (18.51) και σε τυπική απόκλιση (3.61) δεν 

αντιστοιχεί ακριβώς αλλά είναι κοντά στην μέτρηση του πίνακα.  

   Στην τελική αξιολόγηση μετά την παρέμβαση σε ηλικία 7 ετών 2 μηνών 8 ημερών στο 

κομμάτι της κατανόησης μορφολογίας – σύνταξης συγκεντρώνει σκορ 22 το οποίο με βάση 
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την νόρμα του πίνακα αντιστοιχεί σε μέσο όρο (21.43) και σε τυπική απόκλιση (4.03) δηλαδή 

είναι στην ηλικία των 6 ετών και ίσως λίγο παραπάνω.  

  Στην φάση επαναξιολόγησης (Follow Up) διαπιστώνουμε ότι σε ηλικία 7 ετών 6 μηνών 4 

ημερών στο κομμάτι της κατανόησης μορφολογίας – σύνταξης συγκεντρώνει σκορ 23 το 

οποίο δεν αντιστοιχεί στην νόρμα του πίνακα αλλά είναι πάνω από 6 ετών.  

   Συνολικά, παρατηρούμε ότι στο κομμάτι κατανόησης μορφολογίας – σύνταξης έχουμε από 

την αρχική στην τελική αξιολόγηση μικρή ανοδική πορεία δηλαδή από 19 ανεβήκαμε στο 22 

και από την τελική αξιολόγηση στην φάση Follow Up / Επαναξιολόγηση έχουμε πάλι μικρή 

ανοδική πορεία δηλαδή από 22 πήγαμε στο 23. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Πίνακας 7: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα PPVT TEST- Δοκιμασία Προσληπτικού 

Λεξιλογίου σε παιδί στο φάσμα του αυτισμού σε τρεις διαφορετικές φάσεις (Αρχική – 

Τελική Αξιολόγηση και Follow Up/Επαναξιολόγηση). 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ RAW SCORE ΕΚΑΤΟΣΤΗΜΟΡΙΟ 

7 ετών 1 μηνός  3 ημερών 

(87 μηνών). 

(Αρχική Αξιολόγηση) 

57 1 (Δεν υπάρχει στην      

νόρμα). 

7 ετών 2 μηνών 21 ημερών 

(89 μηνών). 

 

76 5     (Με βάση την νόρμα). 

7 ετών 6 μηνών 6 ημερών 

(90 μηνών). 

64  1 (Δεν υπάρχει στην      

νόρμα).  
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PPVT TEST 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

7 7.2 7.6

ΗΛΙΚΙΑ

R
A

W
 S

C
O

R
E

Σειρά1

 

    Διάγραμμα 11: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα PPVT TEST- Δοκιμασία Προσληπτικού 

Λεξιλογίου σε παιδί στο φάσμα του αυτισμού σε τρεις διαφορετικές φάσεις (Αρχική – 

Τελική Αξιολόγηση και Follow Up/Επαναξιολόγηση) που απεικονίζει την ηλικία σε 

συνάρτηση με το Raw Score. 

 

    Mε βάση το διάγραμμα 11 διαπιστώνουμε ότι η μαθήτρια με αυτισμό στην αρχική 

αξιολόγηση σε ηλικία 7 ετών 1 μηνός 3 ημερών (87 μηνών) συγκέντρωσε Raw Score 57 το 

οποίο δεν αντιστοιχεί στην νόρμα του τεστ και ενδεικτικά βάζουμε 1%  του πληθυσμού.  

    Στην τελική αξιολόγηση μετά την παρέμβαση σε ηλικία 7 ετών 2 μηνών 21 ημερών (89 

μηνών) συγκέντρωσε Raw Score 76 το οποίο διαπιστώνουμε ότι αντιστοιχεί στην χαμηλότερη 

νόρμα του πίνακα δηλαδή σε εκατοστημόριο 5% του πληθυσμού. 

   Στην φάση επαναξιολόγησης (Follow Up) διαπιστώνουμε ότι σε ηλικία 7 ετών, 6 μηνών 

και 6 ημερών (90 μηνών) συγκέντρωσε Raw Score 64 το οποίο δεν αντιστοιχεί στην νόρμα 

του τεστ και ενδεικτικά βάζουμε 1%  του πληθυσμού.  

   Συνολικά, παρατηρούμε ότι από την αρχική στην τελική αξιολόγηση έχουμε μία μικρή 

ανοδική πορεία δηλαδή από 57 ανεβήκαμε στο 76 στην αρχή το σκορ δεν υπήρχε στην νόρμα 

του τέστ και αργότερα ανέβηκε στα χαμηλότερα επίπεδα της νόρμας (από 1% πήγε 5% του 

πληθυσμού). Έπειτα, από την τελική αξιολόγηση στην φάση Follow Up – Επαναξιολόγηση 

παρατηρούμε ότι μία μικρή πτωτική πορεία δηλαδή από 76 πέσαμε στο 64 το οποίο δεν 

αντιστοιχεί στην νόρμα με βάση την ηλικία της μαθήτριας και βάζουμε 1% ενδεικτικά.  
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PPVT TEST 
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    Διάγραμμα 12: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα PPVT TEST- Δοκιμασία Προσληπτικού 

Λεξιλογίου σε παιδί στο φάσμα του αυτισμού σε τρεις διαφορετικές φάσεις (Αρχική – 

Τελική Αξιολόγηση και Follow Up/Επαναξιολόγηση) που απεικονίζει την ηλικία σε 

συνάρτηση με το σκορ (σε εκατοστημόριο). 

 

   Mε βάση το διάγραμμα 12 διαπιστώνουμε ότι η μαθήτρια με αυτισμό στην αρχική 

αξιολόγηση σε ηλικία 7 ετών 1 μηνός 3 ημερών (87 μηνών) συγκέντρωσε σκορ που δεν 

αντιστοιχούσε στην νόρμα κ βάζουμε 1% του πληθυσμού. 

   Στην τελική αξιολόγηση μετά την παρέμβαση σε ηλικία 7 ετών 2 μηνών 21 ημερών (89 

μηνών) συγκέντρωσε  σκορ το οποίο με βάση την νόρμα αντιστοιχεί στα χαμηλότερα επίπεδα 

δηλαδή εκατοστημόριο 5% του πληθυσμού. 

   Στην φάση επαναξιολόγησης (Follow Up) διαπιστώνουμε ότι σε ηλικία 7 ετών, 6 μηνών 

και 6 ημερών (90 μηνών) συγκέντρωσε σκορ που δεν αντιστοιχεί στην νόρμα ενδεικτικά 1% 

του πληθυσμού.  

    Συνολικά παρατηρούμε στις φάσεις από την αρχική στην τελική αξιολόγηση υπήρχε μικρή 

ανοδική πορεία από το 1% στο 5% και από την τελική αξιολόγηση στην φάση Follow Up – 

Επαναξιολόγηση υπήρχε μικρή πτωτική πορεία δηλαδή από το 5% στο 1% του πληθυσμού 

(εκατοστημόρια). 

   Το σκορ που συγκέντρωσε η μαθήτρια με αυτισμό στην φάση (Follow Up) – 

Eπαναξιολόγηση στο PPVT TEST ίσως αιτιολογείται από το χρονικό διάστημα που 

μεσολάβησε από την παρέμβαση, ή από το γεγονός ότι ήταν μια κακή μέρα και την 

δυσκόλεψε η διαδικασία ή δεν ήταν ιδιαίτερα συγκεντρωμένη στην δραστηριότητα. 
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Κεφάλαιο 8: Συζήτηση. 

          

        8.1. Σύνδεση με βιβλιογραφικό υπόβαθρο. 

    Το θέμα που ερευνούμε είναι: «η μελέτη της γλωσσικής ανάπτυξης ενός παιδιού στο φάσμα 

του αυτισμού μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες παιχνιδιού». Το συγκεκριμένο θέμα έχει 

δύο πτυχές: αρχικά εξετάζεται σε θεωρητικό επίπεδο η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης και ειδικότερα γίνεται αναφορά στις θεωρίες γλωσσικής ανάπτυξης, στα 

στάδια ανάπτυξης του συστήματος της γλώσσας, στην ανάπτυξη λεξιλογίου, στα στάδια τα 

οποία περιλαμβάνει το λεξιλόγιο, δίνεται έμφαση στο βασικό λεξιλόγιο των παιδιών με 

φυσιολογική ανάπτυξη, στις πρώτες λέξεις τους, στον τρόπο απόκτησης λέξεων στο χώρο 

του νηπιαγωγείου καθώς και στην εκμάθηση ευρύτερων εννοιών.  

    Στην συνέχεια, αναλύεται διεξοδικά η διαταραχή αυτιστικού φάσματος δηλαδή 

επισημαίνεται ο ορισμός και η ιστορική αναδρομή του αυτισμού, τα διαγνωστικά του 

κριτήρια, τα κλινικά του συμπτώματα καθώς και έρευνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

της γλώσσας σε παιδιά με αυτισμό. Αναφέρονται τα αίτια, η συχνότητα εμφάνισής του, 

διάφορα προγνωστικά στοιχεία για την εξέλιξή του, στοιχεία για την διάγνωσή του καθώς 

και για την πρώιμη παρέμβασή του, τονίζεται ιδιαίτερα ο τρόπος αντιμετώπισής του από δύο 

σκοπιές την εκπαιδευτική και θεραπευτική. Επισημαίνονται ποικίλα προγράμματα όπως το 

πρόγραμμα Teacch, η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (ΑΒΑ), το πρόγραμμα επιστημών 

υγείας του Denver, υπογραμμίζονται οι προσεγγίσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση και 

βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (οι Κοινωνικές Ιστορίες και ο Κύκλος των 

Φίλων). Επίσης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι προσεγγίσεις ενίσχυσης εναλλακτικής – 

υποστηρικτικής επικοινωνίας όπως το Pecs,  το Makaton και το μοντέλο Scerts. Άλλες 

παρεμβάσεις είναι οι θεραπείες ιατρικής και ψυχοθεραπευτικής φύσης π.χ. η υδροθεραπεία, 

η λογοθεραπεία και η εργοθεραπεία, τα παρεμβατικά προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ρόλο 

στην αντιμετώπιση του αυτισμού όπως: το Early Bird, το Spell, το Berard, η Ειδική 

διαπαιδαγώγηση καθώς και η Φυσική Άσκηση και Αγωγή για παιδιά με αυτισμό. Μία 

καινοτόμος παρέμβαση είναι οι θεραπείες μέσω τεχνών όπως η Δραματοθεραπεία, η 

Μουσικοθεραπεία, η Εικαστική Ψυχοθεραπεία και η Χοροθεραπεία – Κινητική Θεραπεία. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική είναι η παρέμβαση μέσα από το παιχνίδι 

δηλαδή η παιγνιοθεραπεία και κάποια σημαντικά προγράμματα που έχουν σχέση με το 

θεραπευτικό παιχνίδι όπως το Friend’s Play και το Rdi. Είναι εξίσου σημαντικός ο ρόλος 

που διαδραματίζει ο υπολογιστής ως εκπαιδευτικό και θεραπευτικό μέσο σε παιδιά με 

αυτισμό  καθώς και τα προγράμματα παρέμβασης μέσω επαφής με ζώα όπως είναι η 
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θεραπευτική ιππασία ή ιπποθεραπεία καθώς και η δελφινοθεραπεία η οποία συμβάλλει 

καθοριστικά στην γλωσσική ανάπτυξη παιδιών με αυτισμό.   

   Η δεύτερη πτυχή του θέματος που ερευνούμε είναι το παιχνίδι το οποίο σε πρώτο επίπεδο 

το μελετάμε σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και σε δεύτερη φάση σε παιδιά με αυτισμό. 

Ιδιαίτερα για το παιχνίδι των παιδιών με φυσιολογική ανάπτυξη υπογραμμίζουμε τι είναι το 

παιχνίδι και ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, σε ποιες θεωρίες στηρίχτηκε το παιχνίδι 

με σκοπό να αναπτυχθεί, ποια είναι τα είδη και οι μορφές του παιχνιδιού των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης, με ποιον τρόπο το παιχνίδι ως μέσο συμβάλλει στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη του παιδιού και ποια η πορεία εξέλιξής του σε παιδιά που αναπτύχθηκαν 

φυσιολογικά, τι ρόλο έχει το παιχνίδι στον τομέα της εκπαίδευσης και ειδικότερα στην 

Ειδική Αγωγή, ποια είναι η θεραπευτική χρήση του παιχνιδιού και πως λειτουργεί ως μέσο 

αξιολόγησης τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην θεραπεία. 

   Τέλος, είναι ανάγκη να δώσουμε έμφαση στον τρόπο ανάπτυξης του παιχνιδιού καθώς και 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σε παιδιά με αυτισμό, στις τεχνικές ενίσχυσης του 

παιχνιδιού μέσα στον σχολικό χώρο (τάξη), στους τρόπους οργάνωσης και ανάπτυξης του 

παιχνιδιού από εκπαιδευτικούς, στον ρόλο της παιγνιοθεραπείας σε παιδιά με αυτισμό καθώς 

και στην συμβολή του στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών.  

   Το θέμα μας αποτελείται και από το ερευνητικό κομμάτι όπου περιγράφεται μία μελέτη 

περίπτωσης ενός παιδιού με αυτισμό που φοιτά σε Ειδικό Νηπιαγωγείο. Ειδικότερα, 

αναφέρεται ο σκοπός της έρευνας ο οποίος είναι η δημιουργία και η εφαρμογή σε παιδί με 

αυτισμό ενός θεραπευτικού προγράμματος συναισθηματικής νοημοσύνης που αποσκοπεί 

στην ενίσχυση και βελτίωση της γλωσσικής ανάπτυξης με λεκτικό ή μη τρόπο καθώς και η 

παρέμβαση μέσω παιχνιδιού με την δημιουργία δραστηριοτήτων με ευρύτερο θέμα την 

γνωριμία και εξοικείωση του παιδιού με αυτισμό με τα βασικά συναισθήματα της χαράς, της 

λύπης και του θυμού. Το θέμα μελέτης προέκυψε με βάση τις ανάγκες, τις προτιμήσεις 

καθώς και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του παιδιού, μέσα από παρατήρηση, συνέντευξη με την 

παιδαγωγό της τάξης καθώς και τους γονείς του παιδιού οι οποίοι συναίνεσαν να εμπλακεί 

στο πρόγραμμα. Αρχικά, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε μέσα από την διαρκή παρατήρηση του 

παιδιού στο χώρο του νηπιαγωγείου, εστιάζοντας στα δυνατά και αδύνατα σημεία του και 

επεμβαίνοντας με την καθοδήγηση της παιδαγωγού της τάξης σε μικρό βαθμό αρχικά έτσι 

ώστε να συνηθίζει την παρουσία μου μέσα στο χώρο και δίπλα του. Οι παρεμβάσεις μου 

αφορούσαν αρχικά τις ελεύθερες δραστηριότητες του παιδιού και ειδικότερα την 

ενασχόλησή του με το παιχνίδι, καθώς και την ενίσχυση της επικοινωνίας του. Σταδιακά 

καθώς παρατηρούσα το παιδί εντός της τάξης και κατά την διάρκεια του προγράμματός του 
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με την παιδαγωγό μάθαινα τις προτιμήσεις και τις συνήθειές του καθώς και τον τρόπο 

αντίδρασής του στις δραστηριότητες και την διαχείριση από την παιδαγωγό της τάξης. Για 

να διαπιστώσω το επίπεδο που βρισκόταν το παιδί πέρα από την συζήτηση με την παιδαγωγό 

και τους γονείς του παιδιού χορήγησα και κάποια ψυχομετρικά εργαλεία στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης.  

    Τα εργαλεία αυτά ήταν: a) Το τεστ Raven’s Educational Cpm/Cvs (την μη λεκτική 

κλίμακα), b) Το Διαγνωστικό Τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης (DVIQ) καθώς και c) την 

Δοκιμασία Προσληπτικού Λεξιλογίου (PPVT Test).  

    Το πρώτο τεστ το Raven χρησιμοποιήθηκε για να πραγματοποιήσει μια αδρή εκτίμηση της 

γενικής νοητικής ικανότητας του παιδιού μέσα από έγχρωμες μήτρες, και πιο συγκεκριμένα 

μέτρησε την μη λεκτική ικανότητα του παιδιού να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικοχωρικό 

πλαίσιο.  

    Το δεύτερο τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης (DVIQ) αποσκοπούσε στον έλεγχο της 

Γλωσσικής Νοημοσύνης ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας με αυτισμό και ειδικότερα στον 

έλεγχο του βαθμού κατανόησης μέσα από εικόνες σχετικά με τις Μεταγλωσσικές Έννοιες 

και την Μορφολογία – Σύνταξη.  

   Το τρίτο τεστ Peabody Picture Vocabulary Test εξετάσε το δεκτικό-προσληπτικό λεξιλόγιο 

ενός παιδιού με αυτισμό που φοιτά στο νηπιαγωγείο και ειδικότερα είναι σε θέση να 

εκτιμήσει την ακουστική αντίληψη καθώς και την γλωσσική ικανότητα μέσα από την 

υπόδειξη εικόνας που αναπαριστά τη λέξη που ακούει. 

     Μετά τα πρώτα αποτελέσματα των τέστ στην φάση της αρχικής αξιολόγησης σχεδίασα 

και εφάρμοσα το θεραπευτικό πρόγραμμα που στηριζόταν στην γλωσσική ανάπτυξη λεκτική 

ή μη του παιδιού καθώς και στην ενασχόλησή του και στην βελτίωση και γνωριμία του με 

διάφορα είδη παιχνιδιού όπως συμβολικό, ψυχοκινητικό, γλωσσικό, επιτραπέζιο, παιχνίδι με 

θέμα τα συναισθήματα, θεατρικό, παιχνίδι στον καθρέφτη, μιμητικό κλπ. Στην πορεία έθεσα 

τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους του θεραπευτικού μου προγράμματος 

και ξεκίνησα να εφαρμόζω τις δραστηριότητές μου και συγχρόνως παρακολουθούσα και 

κατέγραφα την εξελικτική πορεία του παιδιού. Το πρόγραμμα θεραπείας διήρκησε 8 

εβδομάδες και η παρέμβαση μου ήταν τρεις φορές την εβδομάδα. Μετά την ολοκλήρωση 

του προγράμματος επανέλαβα την χορήγηση των εργαλείων αξιολόγησης και διαπίστωσα 

την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής και εκπαιδευτικής μου δράσης. Σε γενικές 

γραμμές διαπίστωσα ότι λόγω της διάγνωσης του παιδιού (αυτισμός) και εξαιτίας του 

γεγονότος ότι δεν είχε αναπτύξει επαρκή λόγο η παρέμβαση θεραπείας θεωρώ ότι πέτυχε 

τους στόχους που είχε θέσει αρχικά, αλλά σε επίπεδο των αποτελεσμάτων των 
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ψυχομετρικών εργαλείων υπήρξε μικρή βελτίωση. Μετά το πέρασμα περίπου 2,5 μηνών 

επαναλάβαμε την χορήγηση των εργαλείων για να εξακριβώσουμε αν τα αποτελέσματα 

διατηρούνται, σε κάποια η πορεία ήταν ανοδική και σε κάποια καθοδική. 

   Συνολικά, θεωρείται ότι η παρέμβαση θεραπείας και εκπαίδευσης μέσα από το παιχνίδι 

ήταν αποτελεσματική διότι οι στόχοι που τέθηκαν επιτεύχθηκαν οι περισσότεροι, το παιδί 

ενισχύθηκε στον τομέα της γλώσσας (προφορική επικοινωνία και ανάγνωση), στον τομέα 

των μαθηματικών καθώς και στο παιχνίδι όπου γνώρισε και εξοικειώθηκε με διάφορα είδη 

παιχνιδιού, εκπαιδεύτηκε με την βοήθειά μου να περιμένει την σειρά του στο παιχνίδι, να 

τηρεί τους κανόνες, να συνεργάζεται, να συγκεντρώνει την προσοχή του για περισσότερο 

χρόνο στην δραστηριότητα, να ψυχαγωγείται, να παίρνει πρωτοβουλίες, κατάφερε να 

γνωρίσει τα βασικά συναισθήματα της χαράς, της λύπης και του θυμού, να εξοικειωθεί μαζί 

τους μέσα από τα emoji, μέσα από ρεαλιστικές φωτογραφίες, προσωπικές φωτογραφίες που 

περιέγραφαν τα συναισθήματα αυτά, μέσα από το παιχνίδι, μέσα από τραγούδια και 

παραμύθια και γνώρισε ποικίλους εναλλακτικούς τρόπους να διαχειρίζεται τα συναισθήματά 

αυτά όπως: χορός, μουσική, ζωγραφική κλπ.  

  ΄Εχει αποδειχτεί ότι ο αυτισμός είναι μια ισόβια, επιστημονικά δυσεξήγητη 

νευροψυχιατρική αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία  δημιουργεί σοβαρά προβλήματα 

επικοινωνίας, με συνακόλουθα, συχνά πολύ σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς. Οι έρευνες 

που έχουν διεξαχθεί για την αιτιολογία του αυτισμού έχουν επηρεάσει καθοριστικά την 

θεραπευτική πρακτική του. Δεν έχει βρεθεί αποτελεσματική θεραπεία για τον αυτισμό, αλλά 

μπορεί να υπάρξει βελτίωση που εξαρτάται από τη σωστή και όσο γίνεται νωρίτερη 

διάγνωση και αξιολόγηση, από τη σωστή εκπαίδευση με εξειδικευμένους εκπαιδευτές και 

από τον βαθμό κατανόησης του αυτιστικού ατόμου από το οικογενειακό και κοινωνικό του 

περιβάλλον. 

  Επίσης, το παιχνίδι στα παιδιά με αυτισμό είναι μια καινοτόμος θεραπευτική και 

εκπαιδευτική παρέμβαση διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αξιολόγησης και 

θεραπείας από τους εκπαιδευτικούς καθώς και τους θεραπευτές (λογοθεραπευτές, 

ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, παιγνιοθεραπευτές κλπ). 

    Η θεραπεία μέσω παιχνιδιού θα μπορούσε να ενταχθεί στο κομμάτι των θεραπειών μέσω 

τέχνης οι οποίες εφαρμόζονται και χρησιμοποιούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας και 

αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία θεραπειών, που γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη και 

προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών θεραπευτών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας, 

παγκοσμίως. Οι Θεραπείες μέσω Τέχνης (Art Therapies), είναι ένας τίτλος «ομπρέλα» που 

καλύπτει όλες τις ψυχοθεραπευτικές πρακτικές, που χρησιμοποιούν κάποιο μέσο τέχνης για 
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να φτάσουν στον θεραπευτικό στόχο. Αυτές είναι η Εικαστική θεραπεία, η 

Δραματοθεραπεία, η Χοροθεραπεία, η Μουσικοθεραπεία, η Παιγνιοθεραπεία καθώς και οι 

Εκφραστικές - Δημιουργικές θεραπείες, ένα νέο διεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει πολλές 

μορφές Τέχνης, όπως τις εικαστικές τέχνες, την ποίηση, τον χορό, τη φωτογραφία στο πεδίο 

της ομαδικής ψυχοθεραπείας.  

   Πιο συγκεκριμένα, οι θεραπείες μέσω τέχνης αποτελούν μία πρόκληση και ένα φιλόδοξο 

εγχείρημα, παρέχουν πλούσιες ιδέες και θεωρούνται δημιουργικές μέθοδοι διότι μέσα από 

αυτές τα παιδιά ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, ξεπερνούν τα προβλήματα τους, 

επικοινωνούν με τους άλλους, κοινωνικοποιούνται, χαλαρώνουν, διασκεδάζουν και  

ανακαλύπτουν την αξία της προσφοράς.   

   Οι εναλλακτικές αυτές θεραπείες αποτελούν μια καινοτόμο μέθοδο που εφαρμόζεται 

αποτελεσματικά από ψυχολόγους και παιδαγωγούς στο εξωτερικό και σιγά σιγά αρχίζουν να 

γίνονται γνωστές και στην Ελλάδα.  

   Διαπιστώθηκε ότι οι θεραπείες μέσω τέχνης είναι μεν δημιουργικές μέθοδοι και μπορούν 

να εφαρμοστούν σε όλες τις ηλικίες αλλά πιθανολογούμε ότι το κόστος είναι μεγάλο και δεν 

είναι εφικτές για όλους.  

    Όλοι εμείς γονείς, εκπαιδευτικοί, ειδικοί θεραπευτές θα πρέπει να δίνουμε ώθηση και να 

υποστηρίζουμε τις ιδέες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες των παιδιών. Πρώτα από όλα θα 

πρέπει να είμαστε καλοί ακροατές για τα παιδιά μας έτσι ώστε να μας εμπιστεύονται και να 

εκφράζουν τις επιθυμίες τους. Η Art Therapy, μέσα από τη γλώσσα της εικόνας και του 

συμβολισμού αποτελεί τον «καθρέφτη» στα συναισθήματα και τις σκέψεις των παιδιών. 

Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στα παιδιά εκείνα που δεν μπορούν εύκολα να εκφράσουν 

με λόγια όλα όσα επιθυμούν και αισθάνονται και ακόμα περισσότερο τις τρομακτικές 

σκέψεις και εμπειρίες τους.  

   Τέλος, πρέπει να σημειωθεί η πολύ μεγάλη ανάγκη της επαφής των γονέων, των 

εκπαιδευτικών, των ειδικών θεραπευτών με αυτές τις καινούριες μορφές θεραπείας έτσι 

ώστε να μπορούν να έχουν μεγαλύτερες και καλύτερες δυνατότητες παρέμβασης στην 

εξέλιξη των παιδιών με αυτισμό.  

 

         

 

 

 

 

http://art-playtherapy.gr/παιγνιοθεραπεία/
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        8.2. Περιορισμοί και Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 

    Η συγκεκριμένη έρευνα θεωρείται ότι ήταν όσον αφορά το επίπεδο του παιδιού και το 

σχολείο που φοιτούσε λίγο απαιτητική σεβόμενη πάντα τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και 

το επίπεδο του και λαμβάνοντας υπόψη και την διάγνωση του (αυτισμό), τις υποδείξεις της 

παιδαγωγού που γνώριζε το παιδί καθώς και τις απόψεις των γονιών που ήθελαν να 

ενισχυθεί το παιδί τους σε όλα τα επίπεδα ιδιαίτερα χρήσιμη και πολύπλευρη.  

    Προσωπικά θεωρώ ότι σαν περιορισμός θα μπορούσε να τεθεί ο μικρός αριθμός του 

δείγματος που αφορούσε την μελέτη, το είδος του σχολείου (Ειδικό Πλαίσιο), καθώς και το 

γεγονός ότι το παιδί δεν είχε επαρκή λόγο, χρησιμοποιούσε εναλλακτικές μεθόδους 

επικοινωνίας και δεν ήταν ιδιαίτερα κοινωνικοποιημένο παρόλο που ακολουθούσε σε 

εξωτερικό πλαίσιο πληθώρα θεραπειών όπως: μουσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, 

εργοθεραπεία, θεραπευτική ιππασία, κολύμβηση και συμμετοχή σε ομάδα κοινωνικών 

δεξιοτήτων.  

    Παρόλα αυτά ήταν ένα παιδί χαμογελαστό, που του άρεσε το σχολείο, η ζωγραφική, η 

μουσική και σε μικρότερο βαθμό το παιχνίδι διότι δεν γνώριζε τον τρόπο να παίξει αρχικά, 

αλλά αργότερα παρουσίασε μεγάλη εξέλιξη και ήθελε να συμμετέχει σε διάφορα είδη 

παιχνιδιού, εκπαιδεύτηκε να κάνει φιλίες, μείωσε το στερεοτυπικό παιχνίδι και έπαιξε 

ουσιαστικά και διασκέδασε.  

     Η έρευνα αυτή θα αποτελούσε χρήσιμο εργαλείο και βοηθητικό μέσο για φοιτητές, για 

παιδαγωγούς (γενικής και ειδικής αγωγής) για θεραπευτές (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, 

θεραπευτές τέχνης και ειδικότερα παιγνιοθεραπευτές) οι οποίοι εξειδικεύονται στο φάσμα 

του αυτισμού καθώς και για τους γονείς παιδιών με αυτισμό αλλά και γενικά για όσους θα 

ήθελαν να ενημερωθούν. 
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Παράρτημα 1. 

 

Άδεια Χορήγησης Ψυχομετρικών Εργαλείων Αξιολόγησης. 

 

    Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιστήμες των Διαταραχών της 

Επικοινωνίας»  ζητώ την άδεια σας για την χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων. Ειδικότερα τα 

εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

 

    1) Σταυρακάκη, Σ. & Τσιμπλή, Ι.Μ. (2000). Διαγνωστικό Τέστ Γλωσσικής Νοημοσύνης για παιδιά 

σχολικής και προσχολικής ηλικίας, DVIQ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Υποκλίμακες: Κατανόησης-

Μεταγλωσσικές Έννοιες και Μορφολογίας-Σύνταξης. 

    2) Σιδερίδης, Γ., Αντωνίου, Φ., Μουζάκη, Α. & Σίμος, Π. (2015). Raven’s Educational Cpm/Cvs 

(Yποκλίμακα: μη λεκτικής ικανότητας). 

    3) Τέστ Peabody Picture Vocabulary Test –R (PPVT-R), Form A, (Dunn & Dunn, 1981) το οποίο 

έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό (Simos, 

Sideridis, Protopapas &Mouzaki, in press). 

    Οι Στόχοι μου είναι:  

- Στο Τέστ DVIQ θα ελέγξουμε την Γλωσσική Νοημοσύνη παιδιού προσχολικής ηλικίας και 

ειδικότερα τον βαθμό κατανόησης μέσα από εικόνες σχετικά με τις Μεταγλωσσικές Έννοιες και την 

Μορφολογία – Σύνταξη.  

 -  Στο Τέστ Raven’s Educational Cpm/Cvs θα κάνουμε μία αδρή εκτίμηση της γενικής νοητικής 

ικανότητας του παιδιού μέσα από έγχρωμες μήτρες (puzzle) θα μετρήσουμε τη μη λεκτική ικανότητα 

του παιδιού να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικοχωρικό πλαίσιο. 

    - Στο Τέστ Peabody Picture Vocabulary Test θα ελέγξουμε το δεκτικό-προσληπτικό λεξιλόγιο 

παιδιού προσχολικής ηλικίας και ειδικότερα θα εκτιμήσουμε την ακουστική αντίληψη και την 

γλωσσική ικανότητα μέσα από την υπόδειξη εικόνας που αναπαριστά τη λέξη που ακούν. 

    Με εκτίμηση 

    Χριστίνα Χαρέλη 

    Νηπιαγωγός ΠΕ 60 

    Φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος  

   «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας». 
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Παράρτημα 2. 

 

Φύλλα Εργασίας για Αξιολόγηση Θεραπευτικού Προγράμματος. 

 

   1) Αναγνώριση συναισθημάτων μέσω εικόνων emoji και αντιστοίχιση τους με τις ανάλογες 

ονομασίες των συναισθημάτων. 

 

 

   2) Ονομάζω τις ανθρώπινες φιγούρες και τις αντιστοιχίζω με τις κατάλληλες ονομασίες 

των συναισθημάτων. 

 

 

3) Ονομάζω τις εικόνες και τις αντιστοιχίζω με το κατάλληλο συναίσθημα emoji. 

 

 

    4) Παρατηρώ τις εικόνες emoji, τις αναγνωρίζω, ονομάζω τις εικόνες και τις διακρίνω σε 

λυπημένες και χαρούμενες και τις κολλώ κάτω από το σωστό emoji. 
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   5) Παρατηρώ τις εικόνες emoji, τις αναγνωρίζω, ονομάζω τις εικόνες και τις διακρίνω σε 

λυπημένες και θυμωμένες και τις κολλώ κάτω από το σωστό emoji. 

 

 

    6) Παρατηρώ τις εικόνες emoji, τις αναγνωρίζω, ονομάζω τις εικόνες και τις διακρίνω σε 

χαρούμενες και θυμωμένες και τις κολλώ κάτω από το σωστό emoji. 

 

 

    7) Παρατηρώ τις φάτσες emoji, τις αναγνωρίζω τις προφέρω, τις μετρώ και γράφω στο 

κουτάκι τον αριθμό που αντιστοιχεί. 

    

   8) Αναγνωρίζω τις φιγούρες συναισθημάτων, τις προφέρω τις μετρώ και γράφω στο 

κουτάκι τον αριθμό που αντιστοιχεί. 
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   9) Αναγνωρίζω τον αριθμό, τον προφέρω και κολλώ τόσες φάτσες emoji  όσες δείχνει ο 

αριθμός. 

 

 

   10) Δημιουργία αυτοσχέδιου πάζλ συναισθημάτων με στόχο την αναγνώριση των 

συναισθηματικών εκφράσεων εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά του πρόσωπου και 

επιλέγοντας τα κατάλληλα πλαστικοποιημένα μέρη έτσι ώστε να δημιουργήσουν χαρούμενα, 

λυπημένα και θυμωμένα πρόσωπα.  

 

 

   11) Δημιουργία Κούκλας-Μαριονέτας με θέμα τα συναισθήματα με στόχο την 

αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά του 

προσώπου, την ανάπτυξη επικοινωνίας- διαλόγου, το συμβολικό παιχνίδι καθώς και την 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.  
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12) Κατασκευή με θέμα την αναγνώριση και γραφή της συναισθηματικής έκφρασης. 

 

            

 

   13) Αυτοσχέδιο παιχνίδι με στόχο την αναγνώριση των εικόνων emoji, της ονομασίας τους 

καθώς και την διάκρισή τους.  
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Παράρτημα 3. 

 

Ψυχομετρικά Εργαλεία Αξιολόγησης. 

 

Test Raven – Αρχική Αξιολόγηση. 
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                                                                Test Raven – Τελική Αξιολόγηση. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Test DVIQ – Αρχική Αξιολόγηση. 

 

 

 

 

 



 







Test DVIQ – Τελική Αξιολόγηση. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 303 

 



Test DVIQ – Follow Up (Επαναξιολόγηση). 
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PPVT Test - Αρχική Αξιολόγηση. 
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PPVT Test – Τελική Αξιολόγηση. 
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