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Περίληψη 

Τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) χαρακτηρίζονται από 

σημαντικές δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία και  αλληλεπίδραση , στη 

λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, στην ευελιξία της σκέψης και στη 

συμπεριφορά. Ακόμα χαρακτηρίζονται από περιορισμένα, επαναλαμβανόμενα 

πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων ή δραστηριοτήτων. Φαίνεται επίσης 

να υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στη σοβαρότητα και τους τύπους 

ελλείμματος που μπορεί να υπάρχουν. Το μεγάλο έλλειμμα στις κοινωνικές 

δεξιότητες είναι η κύρια ένδειξη που υποδηλώνει χαρακτηριστικά του 

αυτιστικού φάσματος.  Επιπλέον εμφανίζουν συχνά δυσκολίες κατά την 

ανάπτυξη σχέσεων ομότιμων. Ως συνέπεια των παραπάνω δυσκολιών τα 

προβλήματα συμπεριφοράς είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα στα παιδιά με 

διαταραχή αυτιστικού φάσματος. 

‘Έχουν αναπτυχθεί πολλές έρευνες και παρεμβάσεις προκειμένου να 

υπάρξει βελτίωση των παραπάνω ελλειμάτων. Οι Κοινωνικές Ιστορίες της 

Carol Gray  είναι μια από αυτές τις στρατηγικές παρέμβασης. Οι Κοινωνικές 

Ιστορίες είναι ιστορίες που αυξάνουν τις κατάλληλες κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις των παιδιών με αυτισμό μαθαίνοντάς τους τα σημαντικά 

στοιχεία μιας κοινωνικής κατάστασης και πως θα πρέπει να την 

αντιμετωπίσουν. Οι Κοινωνικές Ιστορίες ακόμα έχουν χρησιμοποιηθεί 

προκειμένου να μειώσουν προβληματικές συμπεριφορές όπως η 

επιθετικότητα ,ο αυτοτραυματισμός ,η καταστροφή περιουσίας, οι 

στερεοτυπίες, η ανυπακοή και οι εκρήξεις θυμού. 

Το πρώτο κομμάτι της εργασίας που αποτελεί το θεωρητικό μέρος της 

έρευνας αναφέρεται αρχικά γενικά στη Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος 

στη συμπτωματολογία , στην επιδημιολογία ,στην διάγνωση και στις 

στρατηγικές παρέμβασης για την αντιμετώπισης της. Έπειτα παρουσιάζονται 

τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις Κοινωνικές Ιστορίες. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

των Κοινωνιών Ιστοριών ως στρατηγική παρέμβασης.  
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Το δεύτερο κομμάτι της εργασίας αποτελεί το ερευνητικό μέρος. Σκοπός 

της παρούσας έρευνας ήταν  η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με  τη 

χρήση των Κοινωνικών Ιστοριών ως στρατηγική παρέμβασης σε παιδιά στο 

φάσμα του αυτισμού . Το δείγμα ήταν 107 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν εμπειρία με παιδιά με ΔΑΦ. Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση 

των Κοινωνικών Ιστοριών ως στρατηγική παρέμβασης και να αναφέρουν την 

άποψη τους σχετικά με την προσβασιμότητα, την εφαρμογή και την 

αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών. Τέλος αναφέρονται 

συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της έρευνας και γίνονται προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. 

 

Λέξεις κλειδιά: αυτισμός, αντιλήψεις εκπαιδευτικών ,στρατηγικές 

παρέμβασης, Κοινωνικές Ιστορίες. 
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Α. Θεωρητικό μέρος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) 

1.1. Ορισμός και συμπτωματολογία  

     O αυτισμός είναι μια  αναπτυξιακή διαταραχή από τις πλέον 

αινιγματικές μορφές εφόσον τα αίτια του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. 

Eίναι μια διαταραχή που επηρεάζει σημαντικά τη λεκτική και μη λεκτική 

επικοινωνία και την κοινωνική / συναισθηματική συμπεριφορά (Koegel & 

Koegel, 1995). Περιγράφεται καλύτερα ως ένα φάσμα διαταραχών (autism 

spectrum disorder-ASD), καθώς φαίνεται να υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα 

στη σοβαρότητα και τους τύπους ελλείμματος που μπορεί να υπάρχουν. 

(Gillberg & Coleman, 2000; Quill, 1997). Ο αυτισμός  χαρακτηρίζεται από 

δυσκολία στην  κοινωνική επικοινωνία και  αλληλεπίδραση και συχνά 

χαρακτηρίζεται από περιορισμένα, επαναλαμβανόμενα πρότυπα 

συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων ή δραστηριοτήτων (American Psychiatric 

Association [APA], 2013). 

Ο αυτισμός περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Leo Kanner το 1943 . Είναι 

μια διαταραχή αγνώστου αιτιολογίας που επηρεάζει όλες τις περιοχές της 

ανάπτυξης και υπάρχει από τη γέννηση.  

Η Wing (1988) ταξινόμησε τις δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

ατόμων με αυτισμό σε τρεις κατηγορίες δυσκολιών:  

• στην κοινωνική αναγνώριση, η οποία χαρακτηρίζεται ως έλλειψη 

ενδιαφέροντος για άλλους  

• στην κοινωνική επικοινωνία, που περιλαμβάνει πρόβλημα στην 

έκφραση του εαυτού  και  περιορισμένη κατανόηση της γλώσσας του 

σώματος  
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• στην κοινωνική μίμηση και κατανόηση, που περιλαμβάνει την 

αδυναμία να κατανοήσουν τις σκέψεις ή τα συναισθήματα των 

άλλων ή να εμπλακούν σε ένα ευφάνταστο παιχνίδι. 

Αυτό συχνά αναφέρεται ως η «Τριάδα των Διαταραχών». Ο τρόπος με τον 

οποίο αυτή η ομάδα διαταραχών ορίζεται και ταξινομείται συνεχώς 

εξελίσσεται. Η Wing το 1996 επανακαθόρισε  τα τρία βασικά χαρακτηριστικά 

και αναφέρθηκε στη δυσκολία κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στη δυσκολία  

στην επικοινωνία και στην έλλειψη ευελιξίας στη σκέψη και στη συμπεριφορά. 

Συνοπτικά τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν: 

✓ Προβλήματα επικοινωνίας, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν 

καθυστέρηση ή απουσία απόκτησης γλωσσικών δεξιοτήτων, 

δυσκολία στην έναρξη ή στη διατήρηση λόγου συνομιλίας ή / και 

έλλειψη αναπτυξιακών κατάλληλων δεξιοτήτων παιχνιδιού ή 

εμπιστοσύνης. 

✓ Οι συμπεριφορές, τα ενδιαφέροντα και οι δραστηριότητες μπορεί 

επίσης να είναι περιορισμένες ή επαναλαμβανόμενες. Αυτές οι 

συμπεριφορές μπορεί να περιλαμβάνουν ένα έντονο και διαρκή 

ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή θέμα, στερεοτυπικές 

κινητήριες κινήσεις ή επίμονο βλέμμα σε μέρη αντικειμένων.  

✓ Διαταραχές στην κοινωνική αλληλεπίδραση, η οποία περιλαμβάνει 

έλλειψη μη λεκτικών συμπεριφορών, δυσκολία στις  σχέσεις μεταξύ 

των ομότιμων και απουσία συναισθηματικής αμοιβαιότητας . 

Ακόμα σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε από τους Emerson και 

Baines (2010), περίπου το ένα τρίτο των ανθρώπων που έχουν διανοητικές 

αναπηρίες έχουν επίσης διαταραχή  αυτιστικού φάσματος. Ομοίως μια 

πρόσφατη μελέτη των Brugha et al. (2012) διαπίστωσε επίσης ότι μεταξύ 31 

και 35,4% των ατόμων με νοητική αναπηρία έχουν αυτισμό. Για ορισμένα 

άτομα που έχουν διαταραχή αυτιστικού φάσματος και μια διανοητική 

αναπηρία, η προκλητική συμπεριφορά είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα 
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(McClintock et al., 2003). Όσο πιο χαμηλός είναι ο δείκτης νοημοσύνης τόσο 

πιο χαμηλό είναι και το επίπεδο λειτουργικότητας (Waterhouse et al 1996). 

Ο αυτισμός επηρεάζει τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών από τον 

εγκέφαλο, αλλάζοντας τον τρόπο οργάνωσης και ένωσης των νευρικών 

κυττάρων και των συνάψεών τους. Το πώς όμως αυτό συμβαίνει δεν είναι 

ακόμα πλήρως κατανοητό (Levy SE, Mandell DS, Schultz RT, 2009). 

Τα κλινικά συμπτώματα  παρατηρούνται στα παιδιά πάνω από την ηλικία 

των 1,5-2 ετών. Μπορεί να εκδηλώσουν ανήσυχο ύπνο ,κατάθλιψη, μειωμένη 

διάρκεια ύπνου, άγχος, και αυξημένη καθυστέρηση έναρξης ύπνου (Belmonte 

et  al., 2004). Η συχνότητα των προβλημάτων ύπνου στα αυτιστικά παιδιά 

είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με τα παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση. 

Χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά παρατηρήθηκαν και σε βρέφη όπως 

καθυστέρηση μπαμπαλίσματος και ακατάλληλες συνήθειες ύπνου και 

διατροφής. (DiCicco-Bloom et  al., 2006). 

 Οι ερευνητές περιγράφουν ότι η επιθετικότητα, η υπερδραστηριότητα και οι 

στερεοτυπικές συμπεριφορές είναι κοινές στους αυτιστικούς άντρες. Στις 

αυτιστικές γυναίκες κυριαρχούν το άγχος, η κατάθλιψη, ενώ ταυτόχρονα 

παρουσιάζεται μεγαλύτερο νοητικό έλλειμα (Jeste & Geschwind, 2014).  

 

1.2. Επιδημιολογία  

 

Οι πρώτες μελέτες σχετικά με την επιδημιολογία του αυτισμού 

δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1960 και 1970  όταν ο αυτισμός θεωρούταν μια πολύ 

σοβαρή διαταραχή συνοδευόμενη από νοητική υστέρηση. Αυτές οι μελέτες 

ανέφεραν ότι η συχνότητα του αυτισμού ήταν 4 με 5 περιπτώσεις στα 10.000 

παιδιά. (Gillberg & Wing ,1999).  

Σημαντική αύξηση στην μέχρι τότε εκτιμώμενη συχνότητα εμφάνισης του 

αυτισμού στις Ηνωμένες πολιτείες αναφέρθηκε από τη δεκαετία του 90. Σε 

δυο μελέτες που έγιναν στα τέλη του 1980 χρησιμοποιώντας  και τα 
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διαγνωστικά κριτήρια για τη διαταραχή αυτιστικού φάσματος εκτίμησαν τη 

συχνότητα εμφάνισης του αυτισμού σε 3,3 περιπτώσεις ανά 10.000 παιδιά 

ηλικίας 3-18 ετών ( Burd , Fisher  & Kerbeshian ,1987) και σε 3,6 περιπτώσεις 

ανά 10.000 παιδιά ηλικίας 8-12 ετών (Ritvo   et al,1989 ). 

 Το 1996 πρώτο το  Metropolitan Atlanta Developmental Disabilities 

Surveillance Program (MADDSP) εκτίμησε αύξηση στην συχνότητα εμφάνισης 

του αυτισμού σε 3,4 περιπτώσεις ανά 1000 παιδιά (Yeargin-Allsopp M,2003) 

Έπειτα το μεγαλύτερο δίκτυο σχετικά με τον αυτισμό το Autism and 

Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network ανέφερε αύξηση κάθε 

2 χρόνια μεταξύ του 2000 και 2010 με πιο πρόσφατη εκτίμηση το 2010 σε 

παιδιά ηλικίας 8 ετών για  14,7 περιπτώσεις στα 1000 παιδιά. (ADDM,2010). 

Το Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών (ΚΕΠΑ - Centers for 

Disease Control and Prevention-CDC) εκτίμησε ότι το ποσοστό επιπολασμού 

του αυτισμού το 2006 ήταν 1 στα 110 παιδιά (Kotagal & Broomall, 2012) και 

αυξήθηκε σε 1 στις 88 γεννήσεις το 2012 (CDC, 2012). Σύμφωνα με το CDC 

των Ηνωμένων Πολιτειών (2014), το 1 στα 68 παιδιά ηλικίας 8 ετών σε 11  

που παρακολουθήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώθηκε ότι είναι 

αυτιστικό το 2010 ή τα  14,7 παιδιά στα 1.000 (Falco, 2014). Περίπου  στο 1 

παιδι ανά 175 στην Αλαμπάμα και 145 παιδιά στο Νιου Τζέρσι έχουν 

διαγνωστεί ότι βρίσκονται μέσα στο αυτιστικό φάσμα . 

 Από την άλλη πλευρά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ετήσιοι ρυθμοί εμφάνισης 

του αυτισμού σε παιδιά ηλικίας 8 ετών παρατηρήθηκαν ότι παρέμειναν αρκετά 

σταθεροί μεταξύ 2004 και 2010 και κυμάνθηκαν μεταξύ 3,8/1000 αγόρια και 

0,8/1000 κορίτσια (Taylor, Jick & MacLaughlin, 2013). 

Από ότι φαίνεται και το φύλο δείχνει να έχει σημασία καθότι τα αγόρια είναι 

5 φορές πιο πιθανό να βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα από ότι τα κορίτσια 

(Falco, 2014).Τα λευκά παιδιά τέλος έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 

διαγνωστούν με αυτισμό  σε σχέση με τα αφρικανικής ή ισπανικής καταγωγής. 
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Ο αυτισμός δεν θεωρείται πλέον μια σπάνια διαταραχή και εμφανίζεται με 

μεγαλύτερη συχνότητα από το σύνδρομο Down ,την κυστική ίνωση και 

διάφορες μορφές παιδικού καρκίνου (Fombonne,2003, Gillberg,1999). 

1.3. Διάγνωση 

1.3.1 Διαγνωστικά κριτήρια-Αλλαγές 

Ο Αυτισμός καθιερώθηκε ως ξεχωριστή κλινική διάγνωση από την 

Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (American Psychiatric Association,1980)  με 

την τρίτη έκδοση στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών 

Διαταραχών (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , DSM-III), 

στο οποίο  αναφερόταν τα διαγνωστικά κριτήρια του «νηπιακού» αυτισμού .  

Το 1994, το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,Τέταρτη Έκδοση (DSM-

IV) εισήγαγε τα διαγνωστικά κριτήρια για τους 5 υπότυπους του αυτισμού 

συμπεριλαμβανόμενου της αυτιστικής διαταραχής , του συνδρόμου Asperger , 

της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής μη προσδιορισμένη αλλιώς (PDD-

NOS), της παιδικής αποδιοργανωτικής διαταραχής και του συνδρόμου Rett. 

(ΑPA,1994). Οι πρώτοι τρεις υπότυποι συμπεριλαμβάνονται στο φάσμα της 

αυτιστικής διαταραχής (ΔΑΦ), ενώ οι τελευταίες δυο ανήκουν στην ευρύτερη 

κατηγορία των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών (ΔΑΔ). 

Το 2013, η APA δημοσίευσε την πέμπτη έκδοση του Διαγνωστικού και 

Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM-V), δηλώνοντας ότι τα 

αναθεωρημένα διαγνωστικά κριτήρια αντιπροσωπεύουν έναν πιο ακριβή και 

χρήσιμο τρόπο διάγνωσης ατόμων με διαταραχές που σχετίζονται με τον 

αυτισμό. Ο όρος «Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή» (ΔΑΔ) αντικαταστάθηκε 

από τον όρο «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος»(ΔΑΦ). Οι τέσσερις 

προηγούμενες διαταραχές του DSM-IV, η αυτιστική διαταραχή, η διαταραχή 

του Asperger, η αποδιοργανωτική διαταραχή κατά την παιδική ηλικία και η 

διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς συγχωνεύονται 

στην κατηγορία της ΔΑΦ.Η ΔΑΦ θεωρήθηκε τώρα μια διαγνωστική κατηγορία. 

Χαρακτηρίζεται από δύο μόνο ελλείματα (1) ελλείμματα στην κοινωνική 

επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση και (2)  επαναλαμβανόμενες 
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στερεοτυπικές συμπεριφορές, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Και τα δύο 

χαρακτηριστικά απαιτούνται για τη διάγνωση της διαταραχής του φάσματος 

του αυτισμού και αν το δεύτερο χαρακτηριστικό λείπει, τότε η περίπτωση 

διαγιγνώσκεται ως Διαταραχή της Κοινωνικής Επικοινωνίας (social 

communication disorder). Ακόμα το σύνδρομο Asperger καταργείται και 

αντικαθίσταται από τον όρο υψηλής λειτουργικότητας αυτισμο (ΥΛΑ). 

Σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-5, τα συμπτώματα της διαταραχής του 

αυτιστικού φάσματος  πρέπει να υπάρχουν από την πρώιμη παιδική ηλικία, 

ακόμη και αν δεν αναγνωρίζονται μέχρι αργότερα. Πρόκειται για μια σημαντική 

αλλαγή από τα κριτήρια DSM-IV, τα οποία ήταν προσανατολισμένα προς την 

κατεύθυνση της ταυτοποίησης παιδιών  σχολικής ηλικίας με διαταραχές που 

σχετίζονται με τον αυτισμό, αλλά όχι τόσο χρήσιμες στη διάγνωση σε 

μικρότερα παιδιά. 

Τα συμπτώματα αυτά περιορίζουν και παρεμποδίζουν την καθημερινή 

λειτουργία . Η φύση και ο βαθμός εκδήλωσης   των χαρακτηριστικών διαφέρει 

από άτομο σε άτομο . Μερικά άτομα παρουσιάζουν πιο ήπια συμπτώματα και 

άλλα πιο σοβαρά. 

Η APA εξέτασε τα κριτήρια σε πραγματικές συνθήκες και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στα ποσοστά 

διάγνωσης της διαταραχής ( American Psychiatric Association,2013). Ωστόσο, 

μερικές πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένα άτομα που θα 

πληρούσαν τα κριτήρια του DSM-IV δεν θα πληρούν πλέον τα κριτήρια του 

DSM-V.  

Συγκεκριμένα μια μελέτη των Taheri και Perry (2012) έδειξε ότι μόνο το 63% 

των παιδιών που είχαν προηγουμένως διαγνωστεί με αυτιστική διαταραχή ή 

διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που δεν προσδιορίστηκε αλλιώς πληρούσαν 

τα κριτήρια για τη νέα διαταραχή αυτιστικού φάσματος του DSM-V. Η μελέτη 

διαπίστωσε επίσης ότι τα παιδιά με χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης (IQ) και τα 

παιδιά με σοβαρότερη μορφή αυτισμού ήταν πιο πιθανό να πληρούν τα 

κριτήρια για διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Ως εκ τούτου, τα νέα 
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κριτήρια DSM-V μπορεί να μην συμπεριλαμβάνουν ορισμένα παιδιά με 

υψηλότερο IQ  που θα είχαν λάβει μια διάγνωση σύμφωνα με το DSM-IV. 

Η Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των Ασθενειών και των Σχετικών 

Προβλημάτων Υγείας στη 10η έκδοση αναθεώρησης (ICD-10) για το 2010 του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organisation,WHO) ομοίως 

ορίζει τον αυτισμό της παιδικής ηλικίας ως εξασθένιση της αμοιβαίας 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και περιορισμένη, στερεότυπη, 

επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά με την έναρξη πριν από την ηλικία 3 ετών. 

1.3.2. Πρώιμη διάγνωση 

Η διάγνωση του αυτισμού γίνεται συνήθως στην νηπιακή και προσχολική 

ηλικία. O μέσος όρος ηλικίας διάγνωσης του αυτισμού παραμένει τα 3 έτη 

(Mandell, Novak, & Zubritsky, 2006), παρόλο που η Αμερικανική Παιδιατρική 

Εταιρεία συστήνει ότι όλα τα παιδιά θα μπορούσαν να ελεγχθούν πολύ 

νωρίτερα μεταξύ 18-24 μηνών (Johnson & Myers, 2007). Υπάρχει  ανάγκη για 

διαγνωστικά εργαλεία για τα παιδιά τα οποία βρέθηκαν θετικά σε αυτή τη 

νεαρή ηλικία . Όμως επειδή η διάγνωση σε νήπια είναι σχετικά κάτι καινούργιο 

, οι επιστήμονες αντιμετωπίζουν μια σειρά από δυσκολίες οι οποίες 

χρειάζονται περαιτέρω έρευνα. Στις έρευνες που η διάγνωση της διαταραχής 

γινόταν σε ηλικία 3 ετών ή μεγαλύτερη τα ποσοστά επιτυχίας  κυμαινόταν σε 

80-100% .(Woolfenden, Sarkozy, Ridley, & Williams, 2012). Όμως για κάποια 

παιδιά που διαγνώστηκαν σε μικρότερη ηλικία των 3 ετών τα αποτελέσματα 

ήταν περισσότερο μεταβλητά και η επιτυχία της διάγνωσης κυμαίνονταν στο 

54-100%. Ενώ 4 στις 11 μελέτες για παιδιά που διαγνώστηκαν με αυτισμό ή 

με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή κάτω από 3 ετών αναφέρθηκε συμφώνα 

με τον Woolfenden  και τους συνεργάτες του (2011) 100% εγκυρότητα, άλλες 

2 μελέτες ανέφεραν ποσοστό 70% (Stone et al., 1999; Turner & Stone, 2007). 

Τα εργαλεία προληπτικού ελέγχου  που χρησιμοποιούνται για την διάγνωση 

σε μικρή ηλικία είναι : 

✓ η κλίμακα CHAT (Checklist for autism in toddlers) η οποία 

συντάχθηκε από τον Baron-Cohen , Allen και Gillberg (1992) για 

βρέφη που μέχρι και 18 μηνών δεν είχαν αναπτύξει το 
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«δαχτυλοδειξιμο» , τη βλεμματική παρακολούθηση η το συμβολικό 

παιχνίδι (Γενα,2002).  

Σήμερα έχουν αναπτυχθεί και άλλα εργαλεία προληπτικού ελέγχου όπως: 

✓ Το εργαλείο Διαγνωστικής Παρατήρησης του Αυτισμού (ADOS-G) 

✓ To PL-ADOS 

✓ Η κλίμακα αξιολόγησης του αυτισμού σε παιδιά (CARS) 

✓ Συνέντευξη γονέων για τον αυτισμό (Γενα,2002) 

 

1.4. Κοινωνικές δεξιότητες και αυτισμός 

Η κοινωνική δυσλειτουργία έχει περιγράφει ως καθολικό και καθοριστικό 

έλλειμμα στα παιδιά με αυτισμό . (American Psychiatric Association 2000; 

Carter et al. 2005). Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΑΦ μπορεί 

να κυμαίνονται από καθολική απόσυρση ή παθητική αποδοχή των 

πρωτοβουλιών των άλλων ατόμων μέχρι υψηλά κοινωνικά κίνητρα και συχνές 

αλληλεπιδράσεις, αν και όχι απαραίτητα κατάλληλες . Εντούτοις, γενικά, οι 

μελέτες παρατήρησης δείχνουν ότι οι μαθητές με ΔΑΦ έχουν χαμηλότερη 

κοινωνική δεξιότητα και λιγότερο συχνά εκκινούν και ανταποκρίνονται στις 

αποκρίσεις των άλλων σε σχέση με  τους τυπικούς συνομηλίκους τους 

(Jackson et al. 2003, Jahr et al. 2007). Οι κανόνες του κοινωνικού κόσμου 

μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στην συντριπτική πλειονότητα των ατόμων 

με ΔΑΦ ακόμη και για άτομα με υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας . ( Grandin & 

Scariano ,1986). Ως αποτέλεσμα, η κοινωνική πρόγνωση των ατόμων με ΔΑΦ 

είναι συχνά φτωχή. Το αίσθημα της μοναξιάς, η δυσκολία  δημιουργίας και 

διατήρησης  κοινωνικών σχέσεων και μια σειρά άλλα προβλήματα ψυχικής 

υγείας μπορεί να εμφανιστούν αργότερα στη ζωή τους. (Bauminger et al. 

2003, Howlin et al. 2004, Orsmond et al, 2004). 

Οι μαθητές με αυτισμό εμφανίζουν συχνά δυσκολίες κατά την ανάπτυξη 

σχέσεων ομότιμων ή γονέων. Κατά την παιδική ηλικία, υπάρχει έλλειψη 

ενδιαφέροντος για τη διαμόρφωση αυτών των σχέσεων. Με την πάροδο του 

χρόνου, η επιθυμία για έναρξη κοινωνικών σχέσεων είναι παρούσα, αλλά οι 
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απαιτούμενες κοινωνικές δεξιότητες γενικά απουσιάζουν. Η έλλειψη 

κοινωνικής κατανόησης μπορεί να αποδοθεί στην αδυναμία του παιδιού να 

κατανοήσει τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις των ατόμων με τα οποία 

προσπαθούν να αλληλοεπιδρούν. 

Οι λεκτικές επικοινωνιακές ελλείψεις σχετίζονται με την έναρξη συζήτησης 

(Elder, Caterino, Chao, Shacknai, & DeSimone, 2006), τη διατήρηση του 

θέματος συζήτησης (Gutstein & Whitney, 2002) και την ακατάλληλη ομιλία 

(Starr, Szatmari, Bryson, & Zwaigenbaum, 2003).  

Από την άλλη οι μη λεκτικές ελλείψεις επικοινωνίας, όπως η αναγνώριση 

των εκφράσεων του προσώπου (Celani, Battacchi, & Arcidiacono, 1999), η 

διατήρηση της οπτικής επαφής (Pelios & Lund, 2001, Senju & Johnson, 2009) 

και ο τόνος της φωνής, μπορεί να είναι αόριστες αντιλήψεις για τον μαθητή με 

αυτισμό. Η ικανότητα ενσωμάτωσης αυτών των πληροφοριών οδηγεί σε 

αξιοσημείωτη έλλειψη κοινωνικής κατανόησης. Ακόμα κι αν οι μαθητές 

γνωρίζουν τις μη λεκτικές πτυχές της επικοινωνίας, μπορεί να μην είναι σε 

θέση να  ενσωματώσουν ή να ερμηνεύσουν τα διάφορα στοιχεία με τρόπο 

που να τους παρέχει μια ακριβή εκτίμηση της κατάστασης (Baron-

Cohen,1995). 

Το μεγάλο έλλειμμα στις κοινωνικές δεξιότητες είναι η κύρια ένδειξη που 

υποδηλώνει χαρακτηριστικά του αυτιστικού φάσματος. Τα κοινωνικά 

ελλείμματα είναι η κύρια πηγή των ελλειμμάτων, ανεξαρτήτως των γνωσιακών 

και των γλωσσικών δεξιοτήτων στα άτομα του αυτιστικού φάσματος (Carter, 

Davis, Klin, & Volkmar, 2005). Επιπροσθέτως τα ελλείμματα των κοινωνικών 

δεξιοτήτων δεν μετριάζονται με την περεταίρω ανάπτυξη του ατόμου. Αντίθετα 

η εκδήλωση δυσφορίας πιθανόν να αυξηθεί όταν το παιδί πλησιάζει την 

εφηβική ηλικία επειδή το κοινωνικό του περιβάλλον γίνεται όλο ένα και πιο 

περίπλοκο, ενώ το παιδί με σειρά του έχει μεγαλύτερη επίγνωση της 

κοινωνικής του ανεπάρκειας (Schopler & Mesibov, 1983,Tantam, 2003). 

 Τα παιδιά με ΔΑΦ δεν αποκτούν τις κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες. 

Συνεπώς δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

με τους συμμαθητές. Η εκπαίδευση σε μια ομαδική μορφή είναι μια 
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ορθολογική παρέμβαση. Επιπλέον, δεδομένης της αυξημένης αναγνώρισης 

του αυτισμού σε παιδιά με μέση γνωστική ικανότητα (Croen  et al, 2002) και 

την έμφαση στην ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στις τάξεις γενικής 

εκπαίδευσης (Williams, Johnson , & Sukhodolsky, 2005) οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν και πρέπει να ενισχύσουν τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών 

σχολικής ηλικίας και των εφήβων με ΔΑΦ . 

 

1.5. Προβλήματα συμπεριφοράς και αυτισμός  

Tα προβλήματα συμπεριφοράς είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα στα 

παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές συμπεριλαμβανομένου και του αυτισμού. 

Προβλήματα συμπεριφοράς όπως επιθετικότητα ,αυτοτραυματισμός , 

καταστροφή περιουσίας , στερεοτυπίες, ανυπακοή , εκρήξεις θυμού είναι 

μεγάλα εμπόδια στην αποτελεσματική εκπαίδευση και την κοινωνική 

ανάπτυξη (Horner, Diemer, & Brazeau, 1992, Reichle, 1990). Tα παιδιά με 

προβλήματα συμπεριφοράς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

απομονωθούν στο σχολικό περιβάλλον, στις κοινωνικές σχέσεις, και γενικά 

από τις δραστηριότητες της κοινότητας (Sprague & Rian, 1993). 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς τα οποία έχουν μελετηθεί πιο διεξοδικά είναι 

:  

✓ στερεοτυπικές συμπεριφορές 

✓ τάση για αυτοτραυματισμό 

✓ επιθετικότητα 

Ο Didden (Didden et al. 1997) κατηγοριοποιεί 34 τύπους προβλημάτων 

συμπεριφοράς σε 3 κατηγορίες: 

✓ Καταστροφική εξωτερίκευση (external destructive), όπως για 

παράδειγμα επιθετικότητα, καταστροφή περιουσίας κτλ 
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✓ Εσωτερικευμένη δυσπροσαρμοστικότητα (internal maladaptive), 

όπως αυτοτραυματισμοί, στερεοτυπικές συμπεριφορές, 

αλλοτροφαγία (pica)1  

✓ Αποδιοργάνωση κοινωνικότητας (socially disruptive), όπως διακοπή 

των άλλων σε ομιλία, χρήση ακατάλληλων λέξεων, μη συμμόρφωση 

κτλ. 

Μετά από σύγκριση 1451 ερευνών (Didden et al. 1997), συνολικώς βρέθηκε 

ότι: 

– Το 11% των περιπτώσεων παρουσίαζε συμπεριφορές 

καταστροφικής εξωτερίκευσης 

– Το 68% των περιπτώσεων παρουσίαζε συμπεριφορές 

εσωτερικευμένης δυσπροσαρμοστικότητας   

– Το 19% των περιπτώσεων παρουσίαζε συμπεριφορές 

αποδιοργάνωσης κοινωνικότητας  

 

 

 

                                            
1 αλλοτροφαγία είναι η κατανάλωση μη-βρώσιμων υλικών, όπως πάγος (παγοφαγία), 

μαλλιών (τριχοφαγία), χαρτιού (ξυλοφαγία), χρώματος, μετάλλων (μεταλλοφαγία), λίθων 

(λιθοφαγία), χώματος (γεωφαγία), γυαλιού (υαλογαφία), κιμωλίας κτλ 
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Σε μια άλλη έρευνα σε παιδιά με αυτισμό των  Baghdadli, Pascal, Grisi, και 

Aussilloux (2003) βρέθηκε ότι το 50% των 222 συμμετεχόντων είχε 

αυτοτραυματική συμπεριφορά (self-injurious behavior ,SIB)  και το 14,6% είχε 

σοβαρή αυτοτραυματική συμπεριφορά. Ο επιπολασμός των στερεοτύπων 

συμπεριφορών ήταν σχεδόν τόσο υψηλός όσο ο επιπολασμός των 

προκλητικών συμπεριφορών για το συνολικό δείγμα (92%, n = 160), 

αποδεικνύοντας ότι η στερεότυπη συμπεριφορά ήταν η συχνότερα 

εμφανιζόμενη συμπεριφορά στο δείγμα. Στην πραγματικότητα, από το 93,7% 

που συμμετείχαν , μόνο 3 δεν συμμετείχαν σε στερεότυπες συμπεριφορές. Η 

στερεοτυπία μπορεί να είναι εξαιρετικά ανασταλτική στην ανάπτυξη της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς, των δεξιοτήτων παιχνιδιού και της 

απόκτησης ακόμη και απλών καθηκόντων  (Cunningham & Schreibman, 

2007). Οι επιθετικές συμπεριφορές ήταν επίσης πολύ διαδεδομένες με το 

56,3% (n = 98) να συμμετέχουν σε τέτοιες συμπεριφορές. 

H έρευνα σχετικά με τη συχνότητα των προβλημάτων συμπεριφοράς με 

νοητική υστέρηση έχει εκτιμηθεί στο 10-15% . (Emerson et al., 2001, Holden 

& Gitlesen, 2006). Τα άτομα με τη διάγνωση του αυτισμού έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα ανάπτυξης προβλημάτων συμπεριφοράς (Holden & Gitlesen, 

2006).Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη γνωρίζοντας τα ελλείμματα στις κοινωνικές 

δεξιότητες και στην επικοινωνία που είναι στον πυρήνα της διαταραχής. 

Ωστόσο, τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι μόνο επιβλαβείς για το παιδί αλλά 

επίσης θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς για τους άλλους (Kaiser & 

Rasminsky, 2007). Οι Sturmey, Seiverling και Ward-Horner (2008) αναφέρουν 

ορισμένες αρνητικές συνέπειες των προκλητικών συμπεριφορών, 

συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης από συμμαθητές, αδέλφια και άλλα 

μέλη της οικογένειας, αποκλεισμό από το δημόσιο εκπαιδευτικό και το 

εργασιακό περιβάλλον, με σημαντικούς κινδύνους για την υγεία του παιδιού 

και αρνητικές συνέπειες στα μέλη της οικογένειας. 
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1.6.  Στρατηγικές παρέμβασης 

Από την πρώιμη περιγραφή του αυτισμού από τον Kanner (1943), έχει γίνει 

σημαντική έρευνα για τον εντοπισμό των κατάλληλων παρεμβάσεων για 

παιδιά με αυτισμό. Ωστόσο, πολλές παρεμβάσεις για παιδιά με ΔΑΦ είναι 

πολύπλοκες και απαιτούν εξειδικευμένη κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς, 

χαμηλές αναλογίες μαθητών και δασκάλων και πολλές ώρες παρέμβασης 

(Machalicek, O'Reilly, Beretvas, Sigafoos, & Lancioni, 2007, Machalicek et al. 

Scheuermann, Webber, Boutot & Goodwin, 2003). Σε περιβάλλοντα  όπου ο 

χρόνος και οι οικονομικοί πόροι είναι συχνά σπάνιοι, ιδιαίτερα στα σχολεία, 

αυτές οι παρεμβάσεις μπορεί να είναι δύσκολο να εφαρμοστούν και να 

διατηρηθούν (Lang et al., 2010). 

Υπάρχουν διάφορες παρεμβάσεις που προωθούν τη μάθηση και την 

αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών με ΔΑΦ, ωστόσο δεν υπάρχει καμία 

παρέμβαση ή μέθοδος που να είναι αποτελεσματική για όλα τα άτομα με 

αυτισμό. Στη βιβλιογραφία, μερικές από αυτές τις παρεμβάσεις 

περιλαμβάνουν οπτικά ή εικονογραφικά προγράμματα (Bryan & Gast, 2000), 

μοντελοποίηση βίντεο (video modeling) (Banda, Matuszny, & Turkan, 2007, 

Νικόπουλος & Keenan, 2007) και παρεμβάσεις αυτοελέγχου (self-monitoring) 

(Ganz & Sigafoos, 2005). Επιπλέον η Ανάλυση της Εφαρμοσμένης 

Συμπεριφοράς (applied behavior analysis), η διακριτική διδασκαλία σε δοκιμές 

(discrete trial teaching), η βασική εκπαίδευση αντιμετώπισης (pivotal 

response training), η PECS διδασκαλία (The Picture Exchange 

Communication System), , το TEACCH (Skokut, Robinson, Openden & 

Jimerson, 2008) έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν παρεμβάσεις κοινωνικών 

δεξιοτήτων . 

Μερικές από αυτές αναλύονται παρακάτω: 

1.6.1 TEACCH 

Η σημασία του ακρωνυμίου TEACCH είναι « Θεραπεία και Εκπαίδευση 

Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας - Treatment and Education 

of Autistic and related Communications handicapped Children). Η προσέγγιση 

αναπτύχθηκε για παραπάνω από 30 χρόνια από τον Mesibov Schopler και 
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τους συναδέλφους του στο πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. Είναι μία 

«από την αρχή έως το τέλος της ζωής» προσέγγιση του αυτισμού, θεωρώντας 

τον ως μία ισόβια διαταραχή (Schopler, 2000).  

Είναι μία συμπεριφορική προσέγγιση και είναι αρκετά προσαρμοστική ώστε 

να επιτρέπει τόσο την δομημένη εκμάθηση όσο και την εκ παρεκτροπής 

εκμάθηση. Εστιάζει περισσότερο στην ανάπτυξη κατάλληλων επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων και στην προσωπική αυτονομία, παρά στην αναζήτηση τρόπων 

μείωσης των προβληματικών συμπεριφορών. Αντλεί δε, εναλλακτικές 

μεθόδους επικοινωνίας από την  ψυχογλωσσολογία (psycholinguistics) και τις 

εφαρμόζει όταν χρειάζεται.  

Η μέθοδος TEACCH είναι μία κατά βάση οπτική προσέγγιση. Μία 

ομιλούμενη λέξη ενδυναμώνεται από οπτικό υλικό, όπως φωτογραφίες και 

σήματα. Η μέθοδος TEACCH στοχεύει στο να βελτιώσει τόσο την κοινωνική 

αλληλεπίδραση και την επικοινωνία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα σε ένα τεχνητό 

περιβάλλον στο οποίο το παιδί με αυτισμό μπορεί να λειτουργήσει,  μέσα από 

μία ειδική προσαρμοσμένη διδακτική προσέγγιση. Συνήθως το κάθε άτομο 

έχει τον δικό του χώρο εργασίας ο οποίος κρατείται  με όσο το δυνατόν 

λιγότερους αντιπερισπασμούς. Ένα ξεχωριστό οπτικό χρονοδιάγραμμα  

δείχνει όλο το πρόγραμμα της ημέρας με την σειρά. Η πρόθεση είναι να 

δημιουργηθεί μία αίσθηση ρουτίνας, οργάνωσης σε ένα πλαίσιο που μπορεί 

εύκολα να προβλεφθεί. Αυτό στοχεύει στον βοηθήσει τα άτομα να αισθανθούν 

περισσότερο ασφαλή και λιγότερο μπερδεμένα από το τι συμβαίνει και τι 

υπάρχει γύρω τους.  

Κάθε άτομο αξιολογείται σε συχνή βάση ώστε να είναι ξεκάθαρο στον 

δάσκαλο, τι πρέπει να του μάθει. Η αίσθηση του να ανήκουν σε μία ομάδα 

ενθαρρύνεται όταν όλα τα άτομα συμμετέχουν σε εργασία. Οι δε γονείς 

ενθαρρύνονται στο να νιώθουν ότι συμμετέχουν στην εκπαίδευση του παιδιού 

τους ώστε κάποια από τα στοιχεία της προσέγγισης να τα μεταφέρουν σπίτι. 
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1.6.2 Εκπαίδευση αισθητηριακής ολοκλήρωσης  

Ο σκοπός της εκπαίδευσης αισθητηριακής ολοκλήρωσης (Sensory 

Integration Training SIT) είναι να βελτιώσει τις αισθητηριακές ικανότητες του 

εγκεφάλου. Οι παρατηρούμενες βελτιώσεις σε λειτουργικές περιοχές όπως οι 

συμπεριφορές αυτό-τραυματισμού, η μάθηση, η οπτική επαφή και οι κινητικές 

δεξιότητες, δεικνύουν τα οφέλη της SIT. Κατά κανόνα, η SIT παρέχεται από 

εκπαιδευμένους επαγγελματίες θεραπευτές οι οποίοι διεγείρουν το δέρμα και 

το προθαλάμιο σύστημα (Smith, 1996). Για να το επιτύχουν χρησιμοποιούν 

δραστηριότητες όπως το γύρισμα σε καρέκλα, το τρίψιμο στο σώμα, 

δραστηριότητες ισορροπίας και το κούνημα σε αιώρα. Αν και η SIT έχει 

ευρέως προωθηθεί για παραπάνω από δύο δεκαετίες, έχει υπάρξει 

αντικείμενο συστηματικής μελέτης πολύ λίγων ερευνών. Η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της SIT βασίζεται σε υποκειμενικές αναφορές και μη 

ελεγχόμενες παρατηρήσεις δίχως ομάδες αναφοράς (Burns, 1988, Green, 

1996, Ottenbacher, 1982).  

Αν ο μαθητής χρήζει μίας πιο εντατικής παρέμβασης στην επικοινωνία , 

δύο βασισμένες σε έρευνες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν είναι η Picture Exchange Communication System (PECS; 

Bondy & Frost, 2003) και η Pivotal Response Training (PRT; Koegel & 

Koegel, 2006).  

1.6.3. Picture Exchange Communication System (PECS) 

Τόσο η PECS όσο και η PRT είναι βασισμένες στην Εφαρμοσμένη 

ανάλυση συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis - ABA; Cooper et al., 

2007), και δίνουν έμφαση στην σημασία και την σπουδαιότητα της 

ενθάρρυνσης του παιδιού στο να προσπαθεί να επικοινωνήσει. Οι 

παρεμβάσεις αυτές είναι σχεδιασμένες να ενθαρρύνουν περισσότερο 

ακολουθώντας πάντα τον ρυθμό του παιδιού. Το επιτυγχάνουν αυτό δίνοντας 

την δυνατότητα στο παιδί να επιλέγει μεταξύ των ερεθισμάτων της 

παρέμβασης, να διαμορφώνεται το περιβάλλον ώστε να ενθαρρύνεται η 

επικοινωνία και να ενισχύονται οι συμπεριφορές που επιδεικνύουν 

προσπάθειες επικοινωνίας (Bondy & Frost, 2003. Koegel & Koegel, 2006). Για 

παράδειγμα, αν το παιδί επιθυμεί κάποιο σνακ, τότε επιδεικνύει την εικόνα του 
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σνακ στον καθηγητή. Με το πέρασμα του χρόνου ενθαρρύνονται και 

διδάσκονται πιο περίπλοκες ανταλλαγές, όπως ο σχηματισμός προτάσεων 

από σειρά καρτών. Επιπροσθέτως η ολοένα και περισσότερη χρήση εικόνων 

ως μέσο επικοινωνίας οδηγεί σε περισσότερη λεκτική επικοινωνία στα παιδιά 

με ΔΑΦ (Charlop-Christy, Carpenter, Leblanc, & Kellet, 2002. Ganz & 

Simpson, 2004. Ganz, Simpson & CorbinNewsome, 2007. Tincanni, 2004. 

Tincanni, Crozier, & Alazetta, 2006.Yoder & Stone, 2006). 

1.6.4 .Pivotal Response Training  

Η PRT (PRT; Koegel & Koegel, 2006) στοχεύει σε λεκτικές συμπεριφορές 

αντί της ανταλλαγής εικόνων. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί επιθυμεί κάποιο 

σνακ τότε ο θεραπευτής θα μπορούσε να σχηματίσει την απαίτηση του 

παιδιού με το να πει το όνομα του σνακ (πχ κράκερς). Ακόμα και αν το παιδί 

δεν μπορέσει να πει σωστά το κράκερς, τότε επιβραβεύεται η προσπάθεια, 

ακόμα και αν είναι μόνο η πρώτη συλλαβή.  

Αυτός ο τύπος δοκιμασιών παρέχει στο παιδί μία ευκαιρία ώστε να 

επιβραβευτεί με φυσικό τρόπο η επικοινωνία και να συνδέσει την επικοινωνία 

με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με το χρόνο, η λεκτική επικοινωνία θα γίνει 

αυθόρμητη (Koegel & Koegel, 2006). Όπως και με την PECS, προηγούμενες 

έρευνες έχουν δείξει ότι η PRT πιθανόν να βελτιώνει σημαντικά τη λεκτική 

επικοινωνία σε μαθητές με ΔΑΦ (Koegel, Camarata, Valdez-Menchaca, & 

Koegel, 1998. Koegel, Koegel, Shoshan, & McNerney, 1999. Taylor & Harris, 

1995). Η καθυστέρηση στην επικοινωνία παίζει αναμφίβολα μεγάλο ρόλο στις 

κοινωνικές επαφές. Ανεξάρτητα με το επίπεδο της επικοινωνίας του παιδιού, 

θα πρέπει να υπάρξει προσέγγιση στις επικοινωνιακές του δεξιότητες.  

1.6.5.Εκπαίδευση λειτουργικής επικοινωνίας (FCT - 

Functional Communication Training) 

Σε μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και σοβαρά ελλείμματα 

επικοινωνίας, πιθανόν η πιο κοινή και αποτελεσματική παρέμβαση, να 

περιλαμβάνει τη διδασκαλία μορφών επικοινωνίας που θα αντικαταστήσουν 

την μη επιθυμητή συμπεριφορά (FCT; Carr & Durand, 1985). 

Η FRT έχει τέσσερα στάδια (Durand & Merges, 2001. Mirenda, 1997).:  
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1. Καθορισμός της λειτουργίας που θα επιτευχθεί μέσω της επικοινωνίας 

2. Να διδαχτεί η κατάλληλη συμπεριφορά που θα αντικαταστήσει την 

ανάρμοστη συμπεριφορά 

3. Να ενθαρρυνθεί η επιθυμητή συμπεριφορά μέσω της επιβράβευσης 

όπως καθορίστηκε κατά την αξιολόγηση 

4. Να κατακρατείται η επιβράβευση σε περίπτωση ανάρμοστης 

συμπεριφοράς 

 

Η δασκάλα βασισμένη σε πληροφορίες που έχει συλλέξει, μπορεί να 

φτιάξει ένα πλάνο συγκεκριμένης παρέμβασης ώστε να αντικαταστήσει την 

προβληματική συμπεριφορά, με μία πιο επιθυμητή για τη συγκεκριμένη 

λειτουργία. Για παράδειγμα, αν το παιδί προκαλεί φασαρία όταν βρίσκει κάτι 

δύσκολο, μπορούμε να του μάθουμε να ζητάει βοήθεια. Είναι σημαντικό ότι 

όταν θέλουμε να αντικαταστήσουμε μία συμπεριφορά με μία άλλη, τότε 

πρέπει να την επαναλαμβάνουμε αρκετά συχνά ώστε το παιδί να την 

συνηθίσει και να την χρησιμοποιεί αποτελεσματικά δίχως να κάνει χρήση της 

προβληματικής συμπεριφοράς. 

1.6.6. Αυτοδιαχείρηση (Self-management) 

 

Η αυτό διαχείριση και η εκπαίδευση βοηθάει το παιδί με ΔΑΦ να είναι 

κύριο του εαυτού του και της παρέμβασής του. Μαθητές με ΔΑΦ 

εκπαιδεύτηκαν στο να ξεχωρίζουν επιθυμητές από μη επιθυμητές κοινωνικές 

συμπεριφορές και ύστερα αυτό-επιβραβεύονταν όταν επιδείκνυαν τις σωστές 

(Harrower & Dunlap, 2001). Για παράδειγμα, μαθητής με ΔΑΦ θα μπορούσε 

να παρακολουθεί τον εαυτό του μετρώντας τις φορές που κάνει μία 

φιλοφρόνηση στους συμμαθητές του μέσω ενός μετρητή καρπού. Οι 

συμπεριφορές που θέλουμε να επιτύχει, συνήθως εξασκούνται κατά της 

διάρκεια προσωπικών συνεδριών με κάποιον ειδικό εκπαιδευτή, σχολικό 

ψυχολόγο ή λογοθεραπευτή. Όταν το παιδί αντιληφθεί πώς να χρησιμοποιεί 

την στοχευμένη συμπεριφορά, τότε ο μετρητής καρπού λειτουργεί ως ένας 
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τρόπος που ωθεί την συμπεριφορά να λάβει χώρα και να φτάσει να γίνει 

αυθόρμητη.  

Όταν ο μετρητής φτάσει σε έναν προκαθορισμένο αριθμό, ο μαθητής 

επιβραβεύει τον εαυτό του, πάντα κατά τη διάρκεια κάποιας συνεδρίας με τον 

ειδικό εκπαιδευτή. Το παιδί με ΔΑΦ θα πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε το ίδιο να 

αρχίζει από μόνο του τις επιθυμητές κοινωνικές συμπεριφορές παρά να 

βασίζεται σε ενήλικους. Τέτοιες συμπεριφορές θα μπορούσαν  να είναι να 

κάνει ερωτήσεις, να σχολιάζει, να ζητάει τη σειρά του. Τα παιδιά που 

διδάχτηκαν να αρχίζουν από μόνα τους τέτοιες συμπεριφορές, 

μακροπρόθεσμα είχαν καλύτερα αποτελέσματα από τα παιδιά εκείνα που δεν 

τις διδάχτηκαν (Koegel et al. 1999). 

1.6.7. Script-fading or social scripting-Κοινωνικό σενάριο  

Άλλες μέθοδοι μπορεί να περιλαμβάνουν πιο ευθεία διδασκαλεία 

στοχευμένων κοινωνικών συμπεριφορών. Για παράδειγμα η μέθοδος του 

κοινωνικού σεναρίου περιλαμβάνει τη χρήση ενός γραπτού ή σε εικόνες 

σεναρίου σχετικά με το πώς συμπεριφερόμαστε σε συγκεκριμένες κοινωνικές 

καταστάσεις (Boutot. 2009). Όσο η συμπεριφορά του μαθητή αρχίζει να 

βελτιώνεται ακολουθώντας το σενάριο, τότε κάποιες πτυχές του σεναρίου 

μπορούν συστηματικά να παραλείπονται. Μειώνοντας το περιεχόμενο του 

σεναρίου στοχεύουμε στο να εξαρτάται λιγότερο ο μαθητής από το σενάριο 

και να μπορεί να επιδεικνύει περισσότερη ευελιξία στην ανταπόκριση. Επειδή 

τα παιδιά με ΔΑΦ συχνά μπορούν να ανακαλούν πράγματα στη μνήμη τους 

ακόμα και μετά από σύντομη έκθεση σε αυτά, ένα χαρακτηριστικό των 

κοινωνικών σεναρίων είναι η απομνημόνευσή τους (Boulot & Simpson, 2005). 

Τα σενάρια δύναται να χρησιμοποιηθούν ως παρέμβαση με σκοπό να 

βοηθήσουν τους μαθητές με ΔΑΦ στις συναναστροφές τους με τους 

συμμαθητές τους. 

1.6.8.Peer-mediated procedures -Διαδικασίες εστιασμένες 

στους συμμαθητές 

Άλλες μέθοδοι βασίζονται στην απευθείας συμμετοχή των συμμαθητών 

κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Οι εστιασμένες στους συνομήλικους 
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διαδικασίες περιλαμβάνουν την διδαχή στους συνομήλικους του παιδιού με 

ΔΑΦ, πώς να μοντελοποιούν και να προκαλούν τις στοχευμένες κοινωνικές 

δεξιότητες του παιδιού με ΔΑΦ (Chan et al., 2009) 

Για παράδειγμα, ένας συνομήλικος θα μπορούσε να μάθει πώς να 

ενθαρρύνει ένα παιδί με ΔΑΦ, να διεκδικεί της σειρά του στην κούνια της 

παιδικής χαρά και να το βοηθήσει υπενθυμίζοντας του πότε αλλάζουν οι 

σειρές. Μέσω αυτού του τρόπου η παρέμβαση μέσω των συνομηλίκων 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να στοχευθούν πολλές συμπεριφορές 

ταυτοχρόνως, όπως για παράδειγμα η αλλαγή σειράς, και η λεκτική 

επικοινωνία ( Pierce & Schreibman, 1995). 

Μεγάλος αριθμός μελετών δεικνύουν τα θετικά αποτελέσματα από την 

παρέμβαση μέσω των συνομηλίκων όταν διεξάγονται στα σχολεία. Οι 

παρεμβάσεις αυτές είναι ιδανικές για χρήση μέσα στις τάξεις (Chan et al., 

2009). 

Μία ακόμα χρήσιμη διαδικασία ενθάρρυνσης των σχέσεων με τους 

συνομήλικους στα σχολεία είναι ο σχεδιασμός παιχνιδιών και δραστηριοτήτων 

που κρατάνε το ενδιαφέρον του παιδιού με ΔΑΦ (Koegel & Koegel, 2006). 

Αυξάνοντας το ενδιαφέρον του παιδιού το ενθαρρύνει να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες της τάξης και κοινωνικές καταστάσεις που κατά τα άλλα θα 

απέφευγε (Koegel, Singh, & Koegel, 2010). 

Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να διδαχτεί το παιδί με αυτισμό πώς να 

χρησιμοποιεί τα αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν με έναν τρόπο αποδεκτό 

και επιθυμητό και όχι να τα χρησιμοποιεί σε στερεοτυπικές συμπεριφορές. Για 

παράδειγμα, τα παιδιά με ΔΑΦ συσσωρεύουν μεγάλες ποσότητες 

πληροφοριών και γνώσεων γύρω από τα πράγματα που τα ενδιαφέρουν. 

Κάνοντας τα να χρησιμοποιούν τις γνώσεις αυτές με ένα κοινωνικά αποδεκτό 

τρόπο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά με ΔΑΦ να θεωρούνται 

πολύτιμα μέλη της ομάδας των συνομηλίκων τους. 

Περισσότερες δραστηριότητες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στην 

παιδική χαρά που να έχουν μέσα και πράγματα που ενδιαφέρουν το παιδί με 

ΔΑΦ και που μπορούν να συμμετέχουν οι συνομήλικοι του, κάτι το οποίο θα 
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οδηγήσει σε αυξημένη κοινωνικοποίηση. Διάφοροι τύποι κοινωνικών 

παρεμβάσεων οι οποίοι ενσωματώνουν τις δυνάμεις των παιδιών με ΔΑΦ, 

μπορούν να βελτιώσουν τις σχέσεις με τους συνομήλικους τους. 

Παρόλα αυτά, η εφαρμογή αυτών των διαδικασιών βασίζεται στις 

δεξιότητες του προσωπικού του σχολείου. Για αυτό  ο ρόλος των δασκάλων 

είναι ύψιστης σημασίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

2.1. Κοινωνικές Ιστορίες 

Η Κοινωνική Ιστορία είναι μια εξατομικευμένη σύντομη ιστορία γραμμένη για 

να περιγράψει μια κατάσταση, μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και τι 

συμπεριφορά προσδοκάτε σχετικά με αυτή την δραστηριότητα. (Gray & 

Garand, 1993) 

Η Carol Gray είναι πρόεδρος του The Gray Center και πρώην σύμβουλος 

για μαθητές με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Αρχικά ως δασκάλα σε 

παιδιά με αυτισμό ήταν αυτή που το 1991 καθόρισε τον όρο Κοινωνικές 

Ιστορίες μια πρακτική που πλέον χρησιμοποιείτε παγκοσμίως για κάθε ηλικία 

ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και όχι μόνο. (The Gray Center for Social 

Learning and Understanding, 2013).   

Οι Κοινωνικές Ιστορίες είναι ιστορίες που αυξάνουν τις κατάλληλες 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών με αυτισμό μαθαίνοντάς τους τα 

σημαντικά στοιχεία μιας κοινωνικής κατάστασης και πως θα πρέπει να την 

αντιμετωπίσουν. Σύμφωνα με την Gray (1998), οι Κοινωνικές Ιστορίες 

χρησιμοποιούνται για να μειώσουν τον φόβο , την επιθετικότητα , τις εμμονές 

όμως η ίδια δεν είχε εμπειρικά επικυρώσει τη χρήση τους. 

Η Gray (2004) έχει αναφέρει ότι οι πιο πετυχημένες Κοινωνικές Ιστορίες 

είναι αυτές που τηρούν συγκεκριμένη μορφή και οδηγίες.  
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Η Κοινωνική Ιστορία είναι βασισμένη στη « Θεωρία του Νου» και τη 

«Θεωρία της Αδύναμης Κεντρικής Συνοχής» 

2.1.1. Κοινωνικές Ιστορίες και  «Θεωρία  του Νου» 

Η «Θεωρία του Νου» ορίζεται ως η ικανότητα να καταλαβαίνει κανείς ότι οι 

άλλοι μπορεί να έχουν διαφορετικές σκέψεις, πεποιθήσεις η συναισθήματα 

από εσένα (Colle, Baron-Cohen & Hill, 2007). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία τα 

άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζουν δυσκολίες να καταλάβουν τα συναισθήματα 

των άλλων και βλέποντας την προοπτική των άλλων να καταλάβουν τι 

σκέφτονται. (Baron-Cohen, 1995).Οι  Gray and Garand (1993) πίστευαν ότι οι 

Κοινωνικές Ιστορίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν 

ένα αυτιστικό παιδί να καταλάβει μια κατάσταση και τα συναισθήματα των 

ατόμων που εμπλέκονται σε αυτή την κατάσταση. 

Σύμφωνα με τον Tager-Flusberg (2007), η καθημερινή κοινωνική ζωή 

εξαρτάται από την ικανότητα αξιολόγησης της συμπεριφοράς των άλλων 

ανθρώπων με βάση τις ψυχικές τους καταστάσεις, όπως οι στόχοι, τα 

συναισθήματα και οι πεποιθήσεις τους , γνωστικά συστήματα, αναφερόμενα 

ως «Θεωρία του Νου ». 

Εξαιτίας της έλλειψης της «Θεωρίας του Νου», η κοινωνική αλληλεπίδραση 

για τα άτομα με αυτισμό μπορεί να είναι δύσκολη, σε σύγχυση και 

απρόβλεπτη. Μια Κοινωνική Ιστορία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να 

εξηγήσει τις κοινωνικές καταστάσεις , τι μπορεί να σκέφτεται κάποιο άλλο 

άτομο και / ή γιατί μπορεί να συμπεριφέρεται με ορισμένους τρόπους, 

μειώνοντας ή εξαλείφοντας έτσι τη σύγχυση  (Ali & Frederickson, 2006). 

2.1.2. Κοινωνικές Ιστορίες και Αδύναμη Κεντρική Συνοχή 

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι Κοινωνικές Ιστορίες μπορεί να 

λειτουργήσουν για παιδιά με αυτισμό είναι η  θεωρία ότι τα άτομα με αυτισμό 

έχουν  "Αδύναμη Κεντρική Συνοχή" (Happe, 2005). 

 Μια «ισχυρή» ή «τυπική» κεντρική συνοχή » αναφέρεται στην  

ενσωμάτωση των πληροφοριών στο πλαίσιο μιας έννοιας υψηλότερου 

επιπέδου» (Booth & Happé, 2010, σελ. 378). Με άλλα λόγια, συνήθως 
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λαμβάνουμε τις πληροφορίες στο σύνολό τους χωρίς να εστιάζουμε σε κάθε 

συγκεκριμένη λεπτομέρεια. Παραδείγματος χάριν, όταν κοιτάζουμε ένα 

αυτοκίνητο, τείνουμε να πάρουμε το γεγονός ότι είναι ένα αυτοκίνητο πρώτα 

πριν λάβουμε ακόμη υπόψη συγκεκριμένες λεπτομέρειες γι’ αυτό (π.χ. 

μοντέλο / μάρκα, κράματα, γυαλισμένα παράθυρα, σήμα κ.λπ.). Σε σχέση με 

τις κοινωνικές καταστάσεις, «μερικά άτομα με ΔΑΦ μπορεί να δώσουν 

προσοχή σε άσχετες λεπτομέρειες και δεν κατανοούν την έννοια αυτών των 

καταστάσεων» (Kokina & Kern, 2010, σ. 813) 

Με άλλα λόγια αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι τα άτομα με αυτισμό δεν 

μπορούν να εξάγουν το νόημα από τις πληροφορίες προκειμένου να 

οδηγηθούν σε μια συνολική κατανόηση (Frith, 1991). 

2.2. Η Χρήση της Κοινωνικής Ιστορίας 

Ο πρωταρχικός σκοπός μιας Κοινωνικής Ιστορίας είναι να παρέχει 

περιγραφικές πληροφορίες σχετικά με μια κοινωνική αντίληψη ή κατάσταση, 

όπως οι εμπλεκόμενοι, η ακολουθία των γεγονότων και οι σκέψεις και τα 

συναισθήματα των άλλων. Μία λιγότερο σημαντική αλλά πολύτιμη λειτουργία 

μιας Κοινωνικής Ιστορίας είναι να προσφέρει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο 

ανταπόκρισης σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σκηνικό ή κατάσταση (π.χ. πώς 

να παραμείνετε ήρεμοι και ακολουθήστε τις οδηγίες κατά τη διάρκεια μιας 

άσκησης πυρκαγιάς). Δηλαδή, μια Κοινωνική Ιστορία παρέχει περισσότερες 

εξηγήσεις για την κατανόηση και την ερμηνεία των αναμενόμενων  παρά για 

την παροχή άμεσης διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων (Ivey, Heflin, & 

Alberto, 2004). 

    Η αποτελεσματικότητα στη χρήση των Κοινωνικών Ιστοριών στη 

διδασκαλία παιδιών με αυτισμό έχει αποδειχθεί σε ένα ευρύ φάσμα 

κοινωνικών δεξιοτήτων όπως ο  σωστός χαιρετισμός μεταξύ των ανθρώπων , 

το μοίρασμα των παιχνιδιών (Swaggart et al., 1995), η μείωση των 

ανάρμοστων συμπεριφορών (Adams, Gouvousis, VanLue, & Waldron, 2004. 

Crozier & Tincani, 2005. Kuttler, Myles, & Carlson, 1998. Lorimer, Simpson, 

Myles,& Ganz,2002. Scattone, Wilczynski,Edwards,& Rabian, 2002), η 

αύξηση της συχνότητας επικοινωνίας  π.χ. η εξασφάλιση της προσοχής , η 
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έναρξη συζητήσεων (Thiemann & Goldstein, 2001), και η βελτίωση 

κοινωνικών συμπεριφορών (Ivey et al., 2004. Norris & Dattilo, 1999. Sansosti 

& Powell-Smith, 2006) .  

Οι Κοινωνικές Ιστορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν 

τους μαθητές με αναπηρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις κοινωνικές 

καταστάσεις (π.χ. κατάλληλη συμπεριφορά στο μεσημεριανό γεύμα) και να 

μάθουν νέες δεξιότητες (π.χ. πλύσιμο των χεριών, λέξεις λεξιλογίου). Οι 

Κοινωνικές Ιστορίες μπορούν να γραφτούν για να επικεντρωθούν στις 

ανάγκες ενός μαθητή (π.χ. δάγκωμα) ή για να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

μιας ομάδας μαθητών (π.χ., κατάλληλη συμπεριφορά στο χώρο για το 

μεσημεριανό γεύμα). 

 2.2.1. Κοινωνικές Ιστορίες και προβλήματα συμπεριφοράς 

 Οι Κοινωνικές Ιστορίες έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μειώσουν 

προβληματικές συμπεριφορές όπως το κλάμα, το ουρλιαχτό, το χτύπημα στα 

παιδιά με αυτισμό (Adams, Gouvousis, VanLue & Waldron, 2004). Επιπλέον 

οι Agosta, Graetz, Mastropieri and Scruggs (2004)  υποστηρίξαν ότι 

χρησιμοποιώντας την Κοινωνική Ιστορία ως παρέμβαση  προβληματικές 

συμπεριφορές όπως το δυνατό ουρλιαχτό , οι φωνές , το βουητό και άλλοι 

θόρυβοι που διαταράσσουν την ησυχία μιας τάξης μπορούν να μειωθούν. Στα 

θετικά αποτελέσματα των Κοινωνικών Ιστοριών στη μείωση των 

προβληματικών συμπεριφορών έχουν αναφερθεί και  άλλοι ερευνητές. (Gray 

& Garand, 1993. Kuoch & Mirenda, 2003. Moore, 2004). 

Αντίθετα, ο Watts (2008) εξέτασε τις Κοινωνικές Ιστορίες σαν μια 

παρέμβαση για να μείωση την προβληματική συμπεριφορά σε 6 

συμμετέχοντες με αυτιστική διαταραχή.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

Κοινωνική Ιστορία δούλεψε μόνο για τον ένα συμμετέχοντα και δεν υπήρξε 

καμία σημαντική μείωση της προβληματικής συμπεριφοράς τόσο στην 

ποσότητα όσο και στην διάρκεια αυτής για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες . 

 Παρόμοια ο Graetz (2003) είχε αναφέρει ότι η Κοινωνική Ιστορία ως 

παρέμβαση μείωσε την προβληματική συμπεριφορά για κάποιους 
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συμμετέχοντες αλλά όχι σε άλλους. .  Ο Marr και οι συνεργάτες του  (2007)  

και οι Sansosti and Powell-Smith (2006) έχουν βρει τα ίδια αποτελέσματα .  

2.3. Πως γράφω μια Κοινωνική Ιστορία 

Οι έτοιμες Κοινωνικές Ιστορίες που διατίθενται ευρέως από δημόσιες πηγές 

(βιβλιοπωλεία, Διαδίκτυο) προορίζονται για γενική χρήση και ως εκ τούτου 

δημιουργούνται για να αντιμετωπίσουν τυπικές κοινωνικές καταστάσεις. 

Ωστόσο, καθώς προορίζονται για κοινή χρήση μπορεί να μην ικανοποιούν τις 

ακριβείς ανάγκες ενός συγκεκριμένου ατόμου με αυτισμό. Eπιπλέον δεν 

μπορούν να εξετάσουν τις λεπτότερες αποχρώσεις των μεμονωμένων 

θρησκευτικών ή εθνικών προοπτικών. Ως εκ τούτου, συνιστάται οι 

επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με αυτισμό να σχεδιάζουν τις δικές 

τους Κοινωνικές Ιστορίες προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες κοινωνικές 

ανάγκες κάθε ατόμου. Για παράδειγμα, η Rota (2011) ανέφερε ότι σχεδίασε τις 

Κοινωνικές Ιστορίες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη της και έτσι έλαβε 

αξιοσημείωτα και ευνοϊκά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, οι Κοινωνικές 

Ιστορίες χρειάζονται προσεκτική αξιολόγηση και εξατομίκευση για να είναι 

επιτυχείς όταν χρησιμοποιούνται με παιδιά με αυτισμό. 

     Η Κοινωνική Ιστορία είναι μια σύντομη ιστορία με συγκεκριμένη μορφή 

και κατευθυντήριες γραμμές για να περιγράψει ένα πρόσωπο , μια δεξιότητα , 

ένα γεγονός , μια κοινωνική κατάσταση. Ο στόχος της Κοινωνικής Ιστορίας 

είναι να μοιράσει  σχετικές πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες συχνά 

περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε αυτό) το που και πότε μια 

κατάσταση λαμβάνει χώρα, ποιοι εμπλέκονται , τι συμβαίνει και γιατί (Gray, 

1998a). 

Οι Κοινωνικές Ιστορίες είναι εξατομικευμένες για κάθε μαθητή ανάλογα με 

τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του . Οι Κοινωνικές Ιστορίες μπορεί να 

παρουσιάζονται μόνο με λέξεις, λέξεις και εικόνες ή μπορεί να είναι 

ηχογραφημένες με ήχο η βίντεο για έναν μαθητή. Οι Κοινωνικές Ιστορίες 

διαβάζονται είτε από ενήλικες είτε από τους ίδιους τους μαθητές, ακριβώς 

πριν από μια προβληματική κατάσταση (Gray 1998). Η συγκεκριμένη 

στρατηγική παρέμβασης έχει χρησιμοποιηθεί σε μαθητές με  νοητική 
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υστέρηση και βασικές γλωσσικές δεξιότητες (Gray & Garrand, 1993), μαθητές 

με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό  (Gray, 1998a. Simpson & Myles, 1998), 

και χαμηλής λειτουργικότητας μαθητές με αυτισμό  (Earles et al., 1998. 

Kuttler, Myles, & Carlson, 1998). 

Η ιστορία πρέπει να παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στο 

μαθητή τη μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση . Μπορεί να διαβαστεί στο 

μαθητή εάν δεν μπορεί μόνος του. Για όσους δεν γνωρίζουν ανάγνωση η 

ιστορία θα μπορούσε να ηχογραφηθεί με ένα κουδούνι να σηματοδοτεί την 

αλλαγή της σελίδας. Ο μαθητής έτσι θα μπορούσε να ακούει τον ήχο ενώ 

ακολουθεί παράλληλα το βιβλίο. Η Gray (1994) επίσης αναφέρει ότι οι σελίδες 

του βιβλίου θα μπορούσαν να βιντεοσκοπηθούν για το παιδί που προτιμά να 

βλέπει τηλεόραση. Ενώ πολλοί μαθητές θα ανταποκριθούν στην παρέμβαση 

με θετικό τρόπο, άλλοι ίσως χρειαστούν συμπληρωματικές ενισχύσεις. Ο 

Simpson (1993) πρότεινε ένα σύστημα αξιολόγησης που θα βοηθά το παιδί 

να λάβει κάποια μορφή κοινωνικής ενίσχυσης για την τήρηση της Κοινωνική 

Ιστορίας.  

2.3.1. Είδη προτάσεων 

Αφότου οι Gray και Garand (1993) ανέπτυξαν τις αρχικές κατευθυντήριες 

γραμμές για τη δημιουργία Κοινωνικών Ιστοριών, η Gray τις αναθεώρησε  

αρκετές φορές. Ως συνέπεια, τα τελευταία 15 χρόνια οι ερευνητές και όσοι τις 

εφαρμόζουν, έχουν αναπτύξει τις Κοινωνικές Ιστορίες σύμφωνα με αυτές τις 

κατευθυντήριες γραμμές. Στην πρώτη ομάδα κριτηρίων αναφέρεται ρητώς ότι 

οι Κοινωνικές Ιστορίες εμπεριέχουν τέσσερις τύπους προτάσεων. Οι τέσσερις 

αυτοί τύποι έχουν ως εξής: 

➢ Περιγραφικές προτάσεις  (descriptive sentences) οι οποίες 

ορίζουν που συμβαίνει μια κατάσταση, ποιος εμπλέκεται, τι 

κάνει και γιατί.  Περιγράφουν τις πράξεις των ανθρώπων σε 

διάφορες περιστάσεις, ενώ παρέχουν μία εκλογίκευση των 

πράξεων αυτών.  
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➢ Προτάσεις οδηγιών (directive sentences) οι οποίες αναφέρονται στην 

αναμενόμενη  κατάλληλη συμπεριφορά.  

 

➢ Προτάσεις οπτικής (perspective sentences) οι οποίες περιγράφουν 

τους λόγους που εκφράζονται οι αντιδράσεις των άλλων σε μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα δασκάλων και 

γονέων, όταν ο μαθητής έχει ανάρμοστη συμπεριφορά. 

 

➢ Καταφατικές προτάσεις (affirmative sentences ) οι οποίες παρέχουν 

κατανόηση των  κοινών κοινωνικών αξιών. 

Η Gray και ο Garand θεωρούσαν ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες θα πρέπει να 

κοινωνούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικές καταστάσεις 

μέσω υποστηρικτικού τόνου φωνής, και να περιγράφουν τις στοχευμένες 

συμπεριφορές με θετικό τρόπο. Τέλος, αυτές οι αρχικές κατευθυντήριες 

γραμμές δεικνύουν ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες θα πρέπει να γράφονται σε 

συνάρτηση με την ικανότητα κατανόησης του μαθητή ή των μαθητών.  

Στην πρώτη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών, το 1995, η Gray 

καθιέρωσε μία βασική αναλογία προτάσεων για τις Κοινωνικές Ιστορίες. 

Τουλάχιστον 2 με 5 περιγραφικές, καταφατικές και προτάσεις οπτικής θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται με κάθε 1 πρόταση οδηγιών. Το 1998 η Gray 

επέκτεινε τις κατευθυντήριες γραμμές ώστε να συμπεριλάβει στις Κοινωνικές 

Ιστορίες απεικονίσεις ή την παρουσίασή τους σε βιβλιόδετη μορφή.  

Το 2000 η Gray πρόσθεσε δύο επιπλέον κριτήρια. Πρώτον, δύο νέοι τύποι 

προτάσεων ορίσθηκαν περιλαμβάνοντας: 

➢ Προτάσεις ελέγχου ( control sentences), οι οποίες είναι γραμμένες 

από το μαθητή και ορίζουν προσωπικές στρατηγικές που 

χρησιμοποιεί το ίδιο το άτομο για να ανακαλέσει 

πληροφορίες της ιστορίας, να καθησυχάσει τον εαυτό του ή 

να καθορίσει τη δική του απάντηση.  
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➢ Συνεργατικές προτάσεις (cooperative sentences), οι οποίες 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία με τους άλλους. 

Τι θα κάνουν οι άλλοι για να βοηθήσουν το μαθητή. 

Δεύτερον η Gray αναθεώρησε την αναλογία των προτάσεων ώστε να 

συμπεριληφθούν οι δύο νέοι τύποι προτάσεων. Οι νέες κατευθυντήριες 

γραμμές ανέφεραν ότι κάθε μία πρόταση ελέγχου, ή πρόταση οδηγιών θα 

πρέπει να συνοδεύεται από 2 έως 5 προτάσεις των υπολοίπων κατηγοριών. 

 

0 — 1 πρόταση οδηγιών ή πρόταση ελέγχου 

2 — 5 περιγραφικές,καταφατικές,οπτικης,συνεργατικές 

 

Η Gray θεωρούσε ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να ωφεληθούν από τη 

χρήση των Κοινωνικών Ιστοριών. Πρώτον, ο μαθητής με αυτισμό θα έχει 

βελτιωμένη ικανότητα αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων. 

Επιπροσθέτως όλα τα άτομα που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την 

εφαρμογή Κοινωνικών Ιστοριών θα αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση του 

αυτισμού.  

Το 2004 η Gray εισηγήθηκε ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες θα πρέπει να 

ακολουθούν και τις 10 βασικές αρχές που περιλαμβάνονται στο The New 

Defining Criteria and Guidelines. H Gray διατήρησε τα προηγούμενα κριτήρια 

από το 2000 και συμπεριέλαβε δύο νέες κατευθυντήριες οδηγίες, 

περιλαμβάνοντας: 

• εισαγωγή, κυρίως θέμα και επίλογο 

• τίτλο αντιπροσωπευτικό του θέματος των Κοινωνικών Ιστοριών, με 

συνοπτικό και θετικό τρόπο 

Παρόλο που οι Κοινωνικές Ιστορίες παραδοσιακά συνθέτοντας με 

γράμματα σε χαρτί, Κοινωνικές Ιστορίες με καινοτόμα χαρακτηριστικά όπως, 

video, ηχογραφήσεις, ζωγραφιές, εικόνες και φωτογραφίες, μπορούν εύκολα 
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να βρεθούν στην ερευνητική βιβλιογραφία (Bledsoe, Myles, & Simpson, 2003. 

Norris & Dattilo, 1999. Rogers & Myles, 2001. Thiemann & Goldstein, 2001).  

Η  Gray (1994) αρχικά επισήμανε ότι η χρήση φωτογραφιών ή 

απεικονίσεων με υπερβολική λεπτομέρεια μπορεί να προκαλέσει  

δυσκολίες σε μερικά παιδιά που μπορεί να προσπαθήσουν να 

ερμηνεύσουν τις πληροφορίες κυριολεκτικά ή μπορεί να μην είναι σε 

θέση να γενικεύσουν την κατάσταση πέρα από το περιβάλλον που 

παρουσιάζεται στην εικόνα. Λόγω των ιδιαιτέρως εξατομικευμένων 

χαρακτηριστικών των μαθητών με αυτισμό, θα υπάρξουν πιθανές 

περιπτώσεις όπου αυτή η τεχνική είναι ανεπιθύμητη ή 

αναποτελεσματική. 

Οι Κοινωνικές Ιστορίες μπορούν να διαβαστούν : 

• Ανεξάρτητα από έναν μαθητή 

• Στον μαθητή από έναν ενήλικο 

• Ηλεκτρονικά σε γραφικό περιβάλλον μέσω υπολογιστή ή άλλων 

συσκευών (Reynhout & Carter, 2006) 

 

Οι Κοινωνικές Ιστορίες αποτελούνται κατά κύριο λόγο από περιγραφικές 

προτάσεις και προτάσεις που αναφέρονται σε εσωτερικές καταστάσεις  καθώς 

ο πρωταρχικός στόχος της ιστορίας είναι να παρέχει πληροφορίες και όχι 

οδηγίες. Η Gray (1994, 1997, 1998b) επισήμανε ότι το πιο συχνό λάθος στη 

γραφή των Κοινωνικών Ιστοριών είναι η χρήση πολλών περιγραφικών 

προτάσεων έτσι ώστε η ιστορία να μην γίνεται τίποτε άλλο παρά ένα άκαμπτο 

σύνολο κανόνων που αναμένεται να ακολουθήσει ο μαθητής. Αυτό εμποδίζει 

τα παιδιά να δημιουργούν τις δικές τους ανεξάρτητες αντιδράσεις σε μια 

δεδομένη κατάσταση. Οι περιγραφικές προτάσεις θα πρέπει να έχουν θετικά 

χαρακτηριστικά. Φράσεις όπως «Θα προσπαθήσω να...», «Μπορώ να 

προσπαθήσω...», «Θα δουλέψω πάνω σε ...» προτιμώνται από πιο άκαμπτες 

δηλώσεις όπως «Εγώ θα...». Δηλώσεις όπως ΄΄πάντα΄΄ θα πρέπει να 

αποφεύγονται σε σχέση με το ΄΄συνήθως΄΄ή το ΄΄μερικές φορές΄΄.  
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Ο Swaggart et al. (1995) επίσης περιέγραψε 10 βήματα που 

σχετίζονται με την παραγωγή , την εφαρμογή και την αξιολόγηση μιας 

Κοινωνικής Ιστορίας: 

• Προσδιορίστε μια συμπεριφορά-στόχο ή μια κατάσταση 

προβλήματος για παρέμβαση Κοινωνικής Ιστορίας. 

• Καθορίστε τις συμπεριφορές-στόχους στη συλλογή δεδομένων 

• Κάντε συλλογή των βασικών δεδομένων για την κοινωνική 

συμπεριφορά -στόχο. 

• Γράψτε μια σύντομη Κοινωνική Ιστορία χρησιμοποιώντας 

περιγραφικές,οδηγιών ,προτάσεις οπτικής και προτάσεις 

ελέγχου. 

• Βάλτε 1 έως 3 προτάσεις σε κάθε σελίδα 

• Κάντε χρήση φωτογραφιών, σχεδιασμένες με το χέρι εικόνες ή 

εικονογραφημένα εικονίδια. 

• Διάβασε την Κοινωνική Ιστορία στο μαθητή και παρακολουθείτε 

την επιθυμητή συμπεριφορά. 

• Συλλέξτε τα δεδομένα της παρέμβασης 

• Ελέγξτε τα δεδομένα της παρέμβασης. 

• Κάντε ανασκόπηση των αποτελεσμάτων και των σχετικών 

διαδικασιών της Κοινωνικής Ιστορίας. 

Αυτά τα βήματα είναι γενικά σύμφωνα με τις συστάσεις της Gray. 

 

Ειδικότερα πρώτα καθορίζεται το θέμα της Κοινωνικής Ιστορίας. Αυτό 

μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ή περιστατικό όπου το 

αυτιστικό παιδί έχει παρουσιάσει δυσκολίες. Η Κοινωνική Ιστορία θα 

μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να προετοιμάσει ένα παιδί για μια 

επικείμενη κοινωνική εκδήλωση. Δεύτερον, συγκεντρώνονται λεπτομέρειες 

(τοποθεσία, εμπλεκόμενοι φορείς, διάρκεια, προκλήσεις κατάστασης) σχετικά 

με το επιλεγμένο θέμα. Αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν να συγκεντρωθούν 

παρατηρώντας το παιδί ή / και από συνομιλίες με τους δασκάλους, τους 

γονείς, τους συνομηλίκους κλπ.  
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Τέλος, πρέπει επίσης να εξεταστεί η στάση του αυτιστικού παιδιού στην 

προβλεπόμενη ικανότητα ή κατάσταση. Η Gray (1993, 1998) υπογράμμισε ότι 

ο συνυπολογισμός της προοπτικής του αυτιστικού παιδιού είναι ο πιο 

σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής Κοινωνικής 

Ιστορίας. Επομένως, όσο πιο συστηματικά ένας συγγραφέας αντιλαμβάνεται 

τις απόψεις και τα συναισθήματα του αυτιστικού παιδιού, τόσο πιο πιθανό θα 

είναι να προσφέρει πληροφορίες στην Κοινωνική Ιστορία που είναι σχετική και 

ευεργετική για το συγκεκριμένο παιδί. 

Η Κοινωνική Ιστορία μπορεί να μείνει με ένα παιδί ως μόνιμη 

υπενθύμιση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από τις 

προτροπές του ενήλικα. Η εφαρμογή παρακολουθείται προσεκτικά και η 

πρόοδος των μαθητών αξιολογείται συνεχώς. Οι προσθήκες ή οι 

αναθεωρήσεις στην Κοινωνική Ιστορία γίνονται με βάση τις αλλαγές στην 

κατάσταση, το περιβάλλον ή τη συμπεριφορά του μαθητή.  

2.4. Ερευνητικές εφαρμογές 

    Οι Adams ,Gouvousis, VanLue, and Waldron (2004) εφάρμοσαν μια 

παρέμβαση με τη μέθοδο των Κοινωνικών Ιστοριών σε ένα 7χρονο αγόρι με 

αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας για να μειώσουν την ακατάλληλη 

συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια  της εργασίας για το σπίτι. 

Χρησιμοποίησαν έναν ABAB σχεδιασμό. Το κάθε γράμμα αναφέρεται σε 

διαφορετικές φάσεις της παρέμβασης. Το πρώτο Α είναι η αρχική περίοδος 

όπου το υποκείμενο παρατηρείται και γίνεται η συλλογή των πληροφοριών 

.Το πρώτο Β είναι η περίοδος κατά την οποία πραγματοποιείται η παρέμβαση 

και καταγράφεται οποιαδήποτε αλλαγή στην συμπεριφορά του υποκειμένου. 

Στη συνεχεία η παρέμβαση αποσύρεται στη δεύτερη φάση Α και εισάγεται 

ξανά στη δεύτερη φάση Β. Στη δεύτερη φάση Α το υποκείμενο θα πρέπει να 

είναι στην αρχική του κατάσταση και στη δεύτερη φάση Β οι αλλαγές στην 

συμπεριφορά θα πρέπει να ξαναεμφανιστούν.  Ο στόχος της παρέμβασης 

ήταν να δουν πόσες φορές ο μαθητής έπεφτε με δύναμη στην καρέκλα του ή 

πόσες έπεφτε από αυτήν. Επίσης κατά τη διάρκεια κάθε επεισοδίου μέτρησαν 

και τις παρακάτω συμπεριφορές : κλάμα, πτώση, χτύπημα και ουρλιαχτό. 
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Κατά τη διάρκεια της πρώτης εφαρμογής της παρέμβασης οι παραπάνω 

συμπεριφορές όχι μόνο δεν μειώθηκαν άλλα αυξήθηκαν. Σε σχέση με το 

σημείο εκκίνησης το κλάμα είχε αυξηθεί , η συχνότητα των ουρλιαχτών 

διέφερε ανάλογα με την περίπτωση, και το χτύπημα μειώθηκε σε συχνότητα. 

Στην δεύτερη όμως εφαρμογή της παρέμβασης παρόλο που οι ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές δεν εξαφανίστηκαν ,μειώθηκαν όλες. Ο Adams  και οι 

συνεργάτες του υπέθεσαν ότι η αιτία για την αύξηση των ακατάλληλων 

συμπεριφορών στην πρώτη παρέμβαση μπορεί να ήταν ότι ο μαθητής ακόμα 

δεν είχε προσαρμοστεί στο να έχει μια Κοινωνική Ιστορία κατά τη διάρκεια της 

εργασίας του ή ότι οι γονείς δεν είχαν μάθει ακόμα τον σωστό τρόπο 

εφαρμογής της παρέμβασης. 

Οι Beh-Pajooh, Ahandi, Shokoohi-Yektah, and Asgary (2011) εφάρμοσαν 

επίσης τη μέθοδο των Κοινωνικών Ιστοριών σε μια προσπάθεια να μειώσουν 

την προβληματική  συμπεριφορά 3 αγοριών. Στη δίκη τους παρέμβαση οι 

συμπεριφορές μειώθηκαν στα 2 από τα 3 αγόρια . Μετά από συνεντεύξεις και 

άμεση παρατήρηση προσδιορίστηκε μια συμπεριφορά -στόχος για το κάθε 

παιδί συμπεριλαμβανομένου: κλάμα, περιπλάνηση στην τάξη και ξάπλωμα 

στο θρανίο του. Οι μαθητές με την συμπεριφορά -στόχο του κλάματος και της 

περιπλάνησης στην τάξη κατέδειξαν μείωση σε αυτές τις συμπεριφορές. Η 

συμπεριφορά του τρίτου μαθητή να ξαπλώνει  στο θρανίο μειώθηκε αλλά ο 

Beh-Pajooh και οι συνεργάτες του κατέληξαν ότι αυτό ίσως δεν έγινε λόγω της 

χρήσης των Κοινωνικών Ιστοριών διότι είχε ήδη μειωθεί και κατά τη διάρκεια 

της συλλογής των δεδομένων. 

Οι Delano και  Snell (2006) χρησιμοποίησαν τις Κοινωνικές Ιστορίες σε μια 

προσπάθεια να διδάξουν σε 3 αγόρια (ηλικίας 6-9 ετών) να αυξήσουν τη 

διάρκεια και τη συχνότητα μιας σωστής κοινωνικής συναναστροφής. 

Ειδικότερα πως να τραβούν με το σωστό τρόπο την προσοχή, πως να 

ξεκινάνε μια συνομιλία, πως να απαντούν σωστά. Το κάθε παιδί είχε τη δική 

του προσωπική Κοινωνική Ιστορία η οποία διαβάστηκε προφορικά και στη 

συνέχεια ερωτήθηκαν ερωτήσεις κατανόησης . Οι μαθητές συμμετείχαν σε 

πολλαπλές δεκάλεπτες συνεδρίες. Δύο περίοδοι εξασθένησης (α και β) 

εφαρμόστηκαν για τη μέτρηση της διατήρησης της συμπεριφοράς. Η περίοδος 
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Α ξεκινούσε όταν πληρούνταν τα ακόλουθα κριτήρια: μετά από τουλάχιστον 

15 εκπαιδευτικές συνεδρίες να έχει επιτευχθεί  40% αύξηση της διάρκειας από 

την αρχή μέχρι την παρέμβαση για τα 4 από τα 6 σημεία συλλογής 

δεδομένων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ιστορία να διαβάζεται μόνο στο παιδί 

σε κάθε άλλη συνεδρία για έξι συνεδρίες. Πριν ξεκινήσει η περίοδος Β, το 

παιδί έπρεπε να συνεχίσει να επιδεικνύει αύξηση κατά 40% από τη βασική 

γραμμή για τέσσερις από έξι συνεδρίες. Όταν πληρούνται τα κριτήρια της 

περιόδου A, ξεκινάει η περίοδος  B. Η περίοδος B δεν περιλάμβανε καμία 

ανάγνωση  της Κοινωνικής Ιστορίας. Αυτές οι συνθήκες εξασθένισης 

υλοποιήθηκαν με την πιθανότητα της κυριαρχίας των κριτηρίων. Αν κάποιος 

από τους μαθητές δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα καθορισμένα κριτήρια, 

επανερχόταν στην προηγούμενη φάση. Για να ελεγχθεί η γενίκευση της 

συμπεριφοράς, ο συμμετέχων δεν έλαβε Κοινωνική Ιστορία και τοποθετήθηκε 

σε ένα γενικό εκπαιδευτικό πλαίσιο για μια 10λεπτη συνάντηση παιχνιδιού. 

Συνολικά, η διάρκεια της συμπεριφοράς αυξήθηκε και για τους τρεις 

συμμετέχοντες μετά την παρέμβαση. Παρόλο που και οι τρεις παρουσίασαν 

βελτίωση κατά την παρέμβαση, μόνο δύο από τους τρεις συμμετέχοντες 

διατήρησαν τη συμπεριφορά στην τάξη γενικής εκπαίδευσης. Οι Delano και 

Snell (2006) υποθέτουν ότι η έλλειψη γενίκευσης στον τρίτο συμμετέχοντα 

μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη ομοιότητας μεταξύ του πλαισίου 

παρέμβασης και των συνθηκών της γενικής τάξης.  

Οι Quirmbach, Lincoln, Feinberg-Gizzo, Ingersoll, and Andrews (2009) 

συνέκριναν την αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών στην 

εκμάθηση δεξιοτήτων παιχνιδιού σε 45 παιδιά που διαγνώστηκαν με ΔΑΦ 

ηλικίας 7-14 ετών. Ορίσαν τις δεξιότητες παιχνιδιού όπως ο αρχικός 

χαιρετισμός, το αίτημα για συμμετοχή στο παιχνίδι, η ερώτηση στο άλλο 

άτομο τι θα ήθελε να παίξει, η αποδοχή μιας άλλης επιλογής παιχνιδιού. Το 

ένα γκρουπ έλαβε ολόκληρη την Κοινωνική Ιστορία, το άλλο γκρουπ έλαβε 

την ιστορία με προτάσεις οδηγιών από την αρχή και το τρίτο που 

χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου έλαβε ιστορίες  που δεν υπήρχαν μέσα 

συναφείς κοινωνικές δεξιότητες. Μια εβδομάδα αργότερα οι Quirmach et al. 

(2009) βρήκαν σημαντική αύξηση στις δεξιότητες παιχνιδιού στα παιδιά που 
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εκπαιδεύτηκαν με την Κοινωνική Ιστορία και την Κοινωνική Ιστορία με τις 

προτάσεις οδηγιών σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Επιπλέον αυτές οι 

ομάδες ήταν επίσης σε θέση να γενικεύσουν και να διατηρήσουν τις νέες 

δεξιότητες που αποκτήθηκαν. 

Οι Scattone, Tingstrom, και Wilczynski (2006) επίσης επέλεξαν να 

μελετήσουν την επίδραση των Κοινωνικών Ιστοριών χωρίς τη χρήση άλλων 

μέσων όπως εικόνες σε 3 μαθητές. Η κατάλληλη κοινωνική αλληλεπίδραση 

ορίστηκε από τον  Scattone et al. (2006) ως η λεκτική , φυσική ή με 

χειρονομίες εκκίνηση, η απάντηση σε έναν συμμαθητή ,ένα σχόλιο ή μια 

ερώτηση σχετική με το θέμα της συζήτησης, μια απάντηση ή ένα σχόλιο στο 

συμμαθητή σχετικό με τη συζήτηση, μια χειρονομία όπως γνέψιμο για να 

δείξει διαφωνία ή συμφωνία. Ο βασικός σχεδιασμός ήταν να διαβάζει ο 

μαθητής καθημερινά από το δάσκαλο του την ατομική του Κοινωνική Ιστορία 

και στη συνέχεια να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης μια φορά τη μέρα ,5 

φορές την εβδομάδα. Η παρέμβαση θεωρήθηκε αποτελεσματική στην αύξηση 

των κατάλληλων αλληλεπιδράσεων με τους συμμαθητές για 2 από τους 3 

μαθητές ηλικίας 8-13 ετών. 

2.5.  Κοινωνικές Ιστορίες και άλλες στρατηγικές 

παρέμβασης 

2.5.1. Κοινωνικές Ιστορίες με εικόνες  

Έχει βρεθεί ότι τα παιδιά που έχουν διαγνωσθεί με αυτισμό τείνουν να 

μαθαίνουν καλύτερα οπτικά (Grandin, 2006). Αυτό υποδηλώνει ότι η 

αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών μπορεί να ενισχυθεί με την 

παροχή εικόνων ή μοντέλων κατά την παρουσίαση της παρέμβασης.  

Οι Crozier και Tincani (2007) χρησιμοποίησαν ένα απλό  εικονίδιο που 

δείχνει το κάθε στοιχείο που αντιπροσωπεύει (π.χ. μια μικρή εικόνα από ένα 

pretzel για σνακ) όταν έκαναν χρήση των Κοινωνικών Ιστοριών, σε τρία 

παιδιά προσχολικής ηλικίας προσπαθώντας να βελτιώσουν  τις προ 

κοινωνικές συμπεριφορές τους στο σχολείο. Tα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

επιλέχθηκαν για τη μελέτη αυτή για να αξιολογήσουν την καταλληλόλητα των 

Κοινωνικών Ιστοριών για αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Ένα σχέδιο ABAB 
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χρησιμοποιήθηκε για δύο συμμετέχοντες, ενώ ένα ABACBC χρησιμοποιήθηκε 

για το τρίτο. Η προσθήκη λεκτικών προτροπών (verbal prompts) (όρος C) 

ήταν απαραίτητη για την αύξηση της κατάλληλης συμπεριφοράς για τον τρίτο 

συμμετέχοντα. Η συμπεριφορά- στόχος για το πρώτο παιδί ήταν να  καθίσει 

σε κύκλο και να κάνει χρήση κατάλληλου παιχνιδιού. Η συμπεριφορά- στόχος 

για το δεύτερο παιδί ήταν να μιλάει  με τους συνομηλίκους του κατά τη 

διάρκεια του σνακ. Για τρίτο παιδί, ο στόχος ήταν να αντικατασταθεί το 

ακατάλληλο παιχνίδι με το κατάλληλο παιχνίδι με τους συνομηλίκους. η 

παρέμβαση θεωρήθηκε αποτελεσματική σε 2 από τα 3 παιδιά . Η κοινωνική 

ιστορία από μόνη της είχε ελάχιστη επίδραση στο δεύτερο παιδί που μιλάει με 

τους συνομηλίκους του. Όταν προστέθηκαν οι προφορικές προτροπές, 

απέδειξε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τη βασική γραμμή(baseline) . 

Δύο πιθανές εξηγήσεις ήταν οι αδύναμες επικοινωνιακές και κοινωνικές 

δεξιότητές του και το χαμηλό κίνητρό του να συμμετάσχει στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους του. 

Οι Barry and Burlew (2004) παρόμοια χρησιμοποίησαν εικόνες και πιο 

συγκεκριμένα φωτογραφίες στην παρέμβαση τους με τις Κοινωνικές Ιστορίες 

όταν δούλεψαν με 2 μαθητές με χαμηλής λειτουργικότητας αυτισμό και 

φτωχές εκφραστικές δεξιότητες. Στόχος τους ήταν οι μαθητές να κάνουν 

επιλογές, να παίζουν κατάλληλα με τα υλικά που οι ίδιοι έχουν επιλέξει και 

τέλος να παίζουν κατάλληλα με τους συμμαθητές τους την ώρα του ελεύθερου 

παιχνιδιού.   Οι Κοινωνικές Ιστορίες των μαθητών  συνδυάστηκαν με 

φωτογραφίες από τον εαυτό τους ο οποίος διαλέγει μια δραστηριότητα 

παιχνιδιού. Αυτές μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να κάνει την επιλογή 

του παιχνιδιού αλλά και ενσωματώθηκαν μέσα στην Κοινωνική Ιστορία. Και οι 

δύο συμμετέχοντες έδειξαν βελτίωση στην δεξιότητα της ανεξάρτητης 

επιλογής αλλά και στο να παίζουν κατάλληλα την ώρα του ελεύθερου 

παιχνιδιού. 

Ο Ozdemir (2008) επίσης χρησιμοποίησε ένα βιβλίο Κοινωνικών Ιστοριών 

που έφτιαξε ο ίδιος σε 3 αγόρια ηλικίας από 7 ως 9 ετών και συμπεριέλαβε  

φωτογραφίες από κάθε παιδί .Ο στόχος ήταν να μειωθεί η προκλητική 

συμπεριφορά (π.χ. δυνατή φωνή, ανατροπή καρέκλας και μην περιμένει τη 



41 

 

σειρά του την ώρα του μεσημεριανού φαγητού). To σημείο εκκίνησης 

(baseline) συλλέχθηκε για κάθε παιδί και στη συνέχεια εφαρμόστηκε η 

παρέμβαση, ακολουθούμενη από δύο περιόδους σταδιακής κατάργησης (Α 

και Β). Η προκλητική συμπεριφορά των μαθητών μειώθηκε αισθητά μετά την 

παρέμβαση σε σχέση με πριν από αυτήν. 

Οι Reynhout and Carter (2007) επίσης βρήκαν θετικά αποτελέσματα όταν 

προσπάθησαν να μειώσουν το χτύπημα με το χέρι (hand tapping) σε ένα 

8χρονο αγόρι. Η πρώτη φάση παρέμβασης περιλάμβανε τον δάσκαλο του 

παιδιού να διαβάζει την Κοινωνική Ιστορία  πριν από κάθε συνεδρία 

ανάγνωσης. Στη συνέχεια ο δάσκαλος άφηνε το βιβλίο για να έχει ο μαθητής 

ανεξάρτητη πρόσβαση. Κάθε ιστορία συνοδευόταν από εικόνες του μαθητή 

που δείχνουν κάθε κομμάτι της ιστορίας, συμπεριλαμβανομένων των 

ανεπιθύμητων συμπεριφορών, όπως το χτύπημα των χεριών (tapping)  

καθώς και τις κατάλληλες επιθυμητές συμπεριφορές. Στη δεύτερη φάση της 

παρέμβασης, η ιστορία διαβάστηκε ως συνήθως και έπειτα αφέθηκε για να 

μπορέσει ο μαθητής  να αποκτήσει πρόσβαση ανεξάρτητα. Κάθε φορά που 

ανέτρεχαν στην Κοινωνική Ιστορία γινόταν και ερωτήσεις κατανόησης. Από 

την ώρα της παρέμβασης όχι μόνο η κατανόηση της κατάστασης από το 

μαθητή αυξήθηκε αλλά μειώθηκε και το χτύπημα του χεριού. 

Τα σύμβολα εικόνων καθώς και ένα περιοδικό χρησιμοποιήθηκαν από τους 

Sansosti και Powell-Smith’s (2006) σε 3 αγόρια δημοτικού (9-11 χρονών) με 

ΥΛΑ στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες στο 

μάθημα της γυμναστικής. Στην παρέμβαση πήραν μέρος και οι  γονείς για να 

διασφαλιστεί ότι οι ιστορίες υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές της Gray καθώς επίσης και να δώσουν ανατροφοδότηση για το πως 

πηγαίνει η παρέμβαση. Με την υλοποίηση της παρέμβασης, οι κοινωνικές 

δεξιότητες αυξήθηκαν σε δύο από τους τρεις συμμετέχοντες. Ωστόσο, οι 

κοινωνικές συμπεριφορές δεν διατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των follow up. 

Σε σύγκριση με τους συνομηλίκους, οι δύο συμμετέχοντες που παρουσίασαν 

βελτίωση στις κοινωνικές συμπεριφορές τους έφτασαν σε ποσοστά που 

πλησίαζαν επίπεδα παρόμοια με τους συνομηλίκους τους. Ο Sansosti και ο 

Powell-Smith (2006) απέδωσαν την έλλειψη αποτελεσματικότητας στον τρίτο 



42 

 

συμμετέχοντα σε πολλούς παράγοντες, όπως: ανακολουθία στην ιστορία που 

διαβάζεται στο παιδί, μη ολοκλήρωση του περιοδικού και απουσία δέσμευσης 

στην παρέμβαση, την πιθανή κακή Κοινωνική Ιστορία,  και την αδύναμη 

ενίσχυση. 

Οι Kouch and Mirenda (2003)  συνδύασαν τις Κοινωνικές Ιστορίες με 

εικόνες κινουμένων σχεδίων σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης 

συμπεριφορών όπως το κλάμα, η επιθετικότητα, οι φωνές, η κακή 

συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του φαγητού και του αθλητισμού σε 3 παιδιά 

με αυτισμό. Τα δύο παιδιά συμμετείχαν σε ένα σχεδιασμό ABA εκθέτοντας τα 

παιδιά στη παρέμβαση και στη συνέχεια επιστρέφοντας στο σημείο εκκίνησης 

να αποσύρεται η Κοινωνική Ιστορία. Και στους 2 μαθητές φάνηκε να έχει 

αποτελεσματικότητα η παρέμβαση με τη μείωση των ανεπιθύμητων 

συμπεριφορών. Επίσης φάνηκε να διατηρούνται και στο χρόνο τα 

αποτελέσματα της παρέμβασης. Το τρίτο παιδί συμμετείχε σε έναν ACABA 

σχεδιασμό . Στη φάση C  το τρίτο παιδί έλαβε ένα ουδέτερο βιβλίο που του 

διάβασαν και στη συνέχεια έλαβε μια προφορική προτροπή που του 

υπενθύμισε τη επιθυμητή συμπεριφορά. Στη συνέχεια συλλέχθηκαν τα 

δεδομένα χωρίς την παρέμβαση, με την παρέμβαση και με  την απόσυρση 

της Κοινωνικής Ιστορίας. Οι Kouch και Mirenda (2003) δεν διαπίστωσαν καμία 

επίδραση στη συμπεριφορά του παιδιού όταν χρησιμοποίησαν το ουδέτερο 

βιβλίο και  τις προφορικές προτροπές. Ωστόσο με τη χρήση των Κοινωνικών 

Ιστοριών η συχνότητα των ανεπιθύμητων συμπεριφορών μειώθηκε αμέσως 

καθώς και διατηρήθηκε και μετά την αφαίρεση της παρέμβασης. 

Μια άλλη τεχνική που έχει συνδυαστεί με τις Κοινωνικές Ιστορίες είναι αυτή 

των συνομιλιών μέσω κόμικς (Comic Strip Conversations ). Οι συνομιλίες με 

κόμικς προάγουν την κοινωνική κατανόηση ενσωματώνοντας απλές φιγούρες 

και άλλα σύμβολα σε μια μορφή κόμικς. Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να 

σχεδιάσει ή να βοηθήσει έναν σπουδαστή να απεικονίσει μια κοινωνική 

κατάσταση για να διευκολύνει την κατανόηση της. 

Οι Hutchins και Prelock (2012) συνδύασαν τις Κοινωνικές Ιστορίες με τη 

συνομιλία μέσω κόμικς (Comic Strip Conversations ,CSC). Εργαζόμενοι με 
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τους φροντιστές στο σπίτι τους, για καθένα από τα 17 παιδιά ηλικίας 4-12 

ετών  ορίστηκε μια  συμπεριφορά- στόχος . Κάθε Κοινωνική Ιστορία 

παρουσιάστηκε παράλληλα με τα σχέδια από τις CSC τα οποία 

δημιουργήθηκαν από κάθε παιδί χρησιμοποιώντας μολύβι και χαρτί. 

Συνολικά, οι συμπεριφορές που οφείλονται σε διαπροσωπικές συγκρούσεις 

μειώθηκαν μετά την παρέμβαση όπως αναφέρουν οι γονείς / φροντιστές. Αυτό 

διαπιστώθηκε ότι ισχύει ιδιαίτερα για παιδιά με ελάχιστη λεκτική νοητική ηλικία 

3 ετών. Επιπλέον, οι Hutchins και Prelock (2012) είδαν διατήρηση των 

αποτελεσμάτων για το 100% των παιδιών που απέκτησαν δεξιότητες κατά τη 

διάρκεια της φάσης παρέμβασης. 

 Είναι σημαντικό η κάθε Κοινωνική Ιστορία να γράφεται για να ταιριάζει στις 

ανάγκες του κάθε ατόμου, όχι αποκλειστικά για την μάθηση των κατάλληλων 

κοινωνικών συμπεριφορών, αλλά και την εκπαίδευση της ανθρώπινης 

ανάπτυξης και της υγιεινής 

Οι Klett και Turan (2012) αξιοποίησαν τη στρατηγική των Κοινωνικών 

Ιστοριών στην εκπαίδευση τριών νεαρών γυναικών που διαγνώστηκαν με 

ΔΑΦ σχετικά με τη σεξουαλική ανάπτυξη και την εμμηνόρροια. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες δεν είχαν βιώσει την 

εμφάνιση της εμμήνου ρύσεως, εξασφαλίζοντας ότι η εμμηνορρυσιακή αυτο-

φροντίδα δεν είχε ακόμη διδαχθεί. Κάθε Κοινωνική Ιστορία γράφτηκε σε 

συνεργασία με την οικογένεια κάθε γυναίκας για να εξασφαλιστεί η κατανόηση 

της κάθε συμμετέχουσας και να αποκλειστεί οποιαδήποτε χρήση 

προσβλητικής γλώσσας. Τέλος στόχος ήταν η ανεξάρτητη ολοκλήρωση της  

ρουτίνας του μπάνιου. Η αναμενόμενη ρουτίνα περιλάμβανε την αλλαγή ενός 

μαξιλαριού υγιεινής που χωρίστηκε σε μια ανάλυση εργασιών (task analysis) 

11 βημάτων. Κάθε ιστορία συνοδεύτηκε επίσης από ερωτήσεις κατανόησης, 

εξασφαλίζοντας την κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με την εφηβεία και 

την εμμηνόρροια, καθώς και οπτικές νύξεις όπως φωτογραφίες, διαγράμματα, 

σχέδια και εξατομικευμένες φωτογραφίες της συμμετέχουσας και της μητέρας 

της. Σε κάθε συμμετέχοντα δόθηκε επίσης και μια  "Λίστα Ελέγχου 

εμμηνόρροιας" πριν και μετά την παρέμβαση για να αξιολογήσει περαιτέρω 

της γνώσεις της σχετικά εφηβεία και την εμμηνόρροια. Δύο από τις τρεις 
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οικογένειες ανταποκρίθηκαν μετά από ένα έτος ελέγχου, αναφέροντας την 

ικανοποίηση τους  από την παρέμβαση, καθώς όταν άρχισε η εμμηνόρροια 

δεν  χρειάστηκαν  πλέον την Κοινωνική Ιστορία  για να ολοκληρωθεί  

επιτυχώς τη ρουτίνα. Στην τρίτη συμμετέχουσα δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η 

εμμηνόρροια. Ωστόσο, η ανατροφοδότηση των γονέων έδειξε ότι η κοπέλα 

δεν εξέφρασε φόβο για τη μελλοντική εκδήλωση της λόγω της βελτιωμένης 

βάσης των γνώσεων της σχετικά με το θέμα αυτό. 

2.5.2. Οι Κοινωνικές Ιστορίες και η μοντελοποίηση 

(modelling) 

Μεταγενέστερες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η τροποποίηση μιας 

Κοινωνικής Ιστορίας  χρησιμοποιώντας μοντέλα βίντεο, Κοινωνικές Ιστορίες 

πολυμέσων που δημιουργούνται από υπολογιστή και Comic Strip 

Conversations- μπορεί επίσης να είναι επωφελής (Haggerty, Black, & Smith, 

2005. Sansosti & Powell-Smith, 2006. Hagiwara & Myles, 1999. Rogers & 

Myles, 2001. Glaeser, Pierson, & Fritschmann, 2003). 

Οι Chan και O'Reilly (2008) επέλεξαν να αποκλείσουν τις εικόνες, αλλά  να 

χρησιμοποιήσουν τους ίδιους τους μαθητές  μέσα από ένα παιχνίδι-

ρόλων(role-play). Στη μελέτη τους, η χρήση των Κοινωνικών Ιστοριών 

χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση των κοινωνικών συμπεριφορών όπως το 

σήκωμα το χεριού (hand raising), η κατανόηση  του προσωπικού χώρου του 

άλλου  και οι κοινωνικές προθέσεις των άλλων. Ακόμα στόχος ήταν να 

μειώσουν τις ακατάλληλες κοινωνικές συμπεριφορές όπως οι ακατάλληλες 

φωνές . Η παρέμβαση έγινε  με δύο αγόρια ηλικίας νηπιαγωγείου  στο γενικό 

σχολείο. Σε κάθε παιδί διαβάστηκε η Κοινωνική Ιστορία   και απάντησε σε 

τρεις ερωτήσεις κατανόησης. Στη συνέχεια έπρεπε να συμμετέχουν στο 

κομμάτι του παιχνίδι-ρόλου της παρέμβασης. Η  παρέμβαση αποδείχθηκε 

αποτελεσματική για τη μείωση της ακατάλληλης φωνητικής συμπεριφοράς, 

την αύξηση των θετικών αλληλεπιδράσεων και την αύξηση του σηκώματος 

του χεριού και για τους δύο μαθητές. Όταν συλλέχθηκαν τα δεδομένα 

παρακολούθησης (follow up), όλες οι συμπεριφορές διατηρήθηκαν  δέκα 

μήνες μετά την παρέμβαση και στους δύο μαθητές. Ακόμη και όταν πήγαν σε 

νέες αίθουσες διδασκαλίας με νέους εκπαιδευτικούς. 
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2.5.3. Κοινωνικές Ιστορίες και τεχνολογία 

Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διδασκαλία των μαθητών με 

ΔΑΦ είναι ένα σχετικά νέο πεδίο έρευνας, αλλά  έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 

επιτυχημένο. Η επιτυχία της υποβοηθούμενης από υπολογιστή διδασκαλίας 

βασίζεται στο κίνητρο του μαθησιακού περιβάλλοντος που δημιουργείται. 

Δηλαδή, η πλειοψηφία των παιδιών με ΔΑΦ βρίσκει στους υπολογιστές 

κάποιο κίνητρο. Οι Heimann, Nelson, Tjus και Gillberg (1995) ανέφεραν ότι 

οι μαθητές με αυτισμό όχι μόνο έμαθαν περισσότερες λέξεις λεξιλογίου μέσω 

της υποβοηθούμενης από υπολογιστή διδασκαλίας αλλά επίσης φάνηκε να 

απολαμβάνουν περισσότερο τη μάθηση όταν διδάσκονταν από τον 

υπολογιστή παρά από έναν δάσκαλο. Επιπλέον, η χρήση υπολογιστών έχει 

αποδειχθεί ότι μειώνει τις ακατάλληλες συμπεριφορές (Chen & Bernard-Opitz, 

1993, Whalen, Liden, Ingersoll, Dallaire, & Liden, 2006) και βελτιώνει την 

απόκτηση λεξιλογίου (Moore & Calvert, 2000) στα παιδιά με ΔΑΦ. Πιο 

σημαντικό είναι ότι η διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή έχει αποδειχθεί ότι 

αυξάνει τη χρήση κοινωνικών δεξιοτήτων μεταξύ των παιδιών με αυτισμό 

(Bernard-Opitz, Sriram, & Nakhoda-Sapuan, 2001. Silver & Oakes, 2001. 

Swettenham, 1996).  

Οι υποσχόμενες τεχνολογίες παρέμβασης, όπως η εικονική 

πραγματικότητα και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, απέδωσαν 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται με άτομα που έχουν 

ΔΑΦ. (Wainer & Ingersoll, 2011).  Η χρήση υπολογιστών ή άλλων τύπων 

τεχνολογίας, οι Doyle και Arnedillo-Sanchez (2011) διαπίστωσαν ότι όχι μόνο 

συμβάλλουν στην εξατομίκευση κάθε ιστορίας στα παιδιά, αλλά απευθύνονται 

και στο αναπτυξιακό επίπεδο του κάθε παιδιού, στο ύφος με το  οποίο 

μαθαίνει, στην ικανότητα ανάγνωσης του και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του. 

Οι αλλαγές στη σύγχρονη τεχνολογία έδωσαν επίσης διάφορες επιλογές για 

την εμφάνιση μιας Κοινωνικής Ιστορίας. Οι προηγούμενες παρεμβάσεις 

περιορίζονταν σε φυσικά υλικά όπως έντυπα φύλλα χαρτιού  ενώ έπειτα 

προστέθηκαν οι υπολογιστές, τα  iPad® κ.λπ.(Ploog, Scharf, Nelson & 

Brooks, 2012 . Sansosti & Powell-Smith, 2008 . Chan, 2009 . Machalicek et 

al., 2009). 
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Ο O’Connor (2009) επέλεξε να εφαρμόσει το DVD της Gray  "Turn Taking-

social concept"  σε μια προσπάθεια να μειωθεί το επίπεδο ανησυχίας των 

μαθητών κατά τη διάρκεια μαθημάτων της γυμναστικής  και κολύμβησης. Στο 

μαθητή παρουσιάστηκε το DVD 15 λεπτά πριν το στόχο και επίσης του 

δόθηκε ένα φυλλάδιο με την ίδια ιστορία για να πάρει οδηγίες εάν χρειαζόταν. 

Κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης στα  

μαθήματα κολύμβησης του μαθητή, η χρήση του DVD αποδείχτηκε 

αποτελεσματική, με μειωμένη ένταση των συναισθημάτων του μαθητή 

.Δυστυχώς παρόμοια αποτελέσματα δεν εμφανίστηκαν και στο μάθημα της 

γυμναστικής. Το επίπεδο των έντονων συναισθημάτων δεν μειώθηκε με την 

παρέμβαση του DVD. O'Connor (2009) αποδίδει αυτά τα αποτελέσματα στα 

αισθητηριακά προβλήματα των μαθητών που επιδεινώθηκαν εξαιτίας  των 

επίπεδων θορύβου στο περιβάλλον. Το επίπεδο θορύβου στο μάθημα της 

γυμναστικής  οδήγησε τον μαθητή να κρατά τα χέρια του στα αυτιά του για ένα 

σημαντικό χρονικό διάστημα. Ακόμα οι μαθησιακές συμπεριφορές που 

εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κολύμβησης δεν 

γενικεύθηκαν. Ο O'Connor (2009) επισημαίνει την ανάγκη συνδυασμού και 

άλλων στρατηγικών με τις Κοινωνικές Ιστορίες  για την αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών παραγόντων και άλλων διαταραχών, όπως οι αισθητηριακές 

βλάβες.  

 

Οι  Richmond Mancil, Todd Haydon, και Peggy Whitby (2009) 

χρησιμοποίησαν δύο μορφές κατά τη χρήση των Κοινωνικών Ιστοριών σε 3 

μαθητές του δημοτικού με αυτισμό. Στόχος τους ήταν η μείωση των 

ακατάλληλων  συμπεριφορών (αρπαγή, σπρώξιμο, κ.λπ.). του κάθε 

συμμετέχοντα. Οι δυο τρόποι που χρησιμοποίησαν τις Κοινωνικές Ιστορίες 

ήταν ο ένας σε γραπτή μορφή σε χαρτί και ο άλλος μέσω του Power Point. Τα 

αποτελέσματα ήταν ελαφρώς καλύτερα για τη μορφή PowerPoint ™ από ό, τι 

για τη μορφή χαρτιού. Τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν στο πλαίσιο της 
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εκπαίδευσης και γενικεύθηκαν και σε ένα άλλο περιβάλλον μόνο με τη χρήση 

της προφορικής προτροπής. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η μορφή του 

PowerPoint εφαρμόστηκε εύκολα και οι μαθητές ανέφεραν ότι τους άρεσε 

αυτή η  μορφή παρουσίασης με τη βοήθεια υπολογιστή. 

Τα τελευταία χρόνια τα ‘’έξυπνα’’ tablet εμφανίστηκαν ως δημοφιλής 

εκπαιδευτική τεχνολογία σε παιδιά με αναπηρίες λόγω της οθόνης αφής που 

καθιστά τις συσκευές πολύ προσιτές και  είναι συχνά ελκυστικό κίνητρο για τα 

παιδιά με αναπηρία (Zaranis, Kalogiannakis, & Papadakis ,2013). Για 

ορισμένα παιδιά με αναπηρίες, τα tablets μπορούν να παρέχουν ένα 

οικονομικό, ευέλικτο και κοινωνικά αποδεκτό μέσο επικοινωνίας,  πέρα από 

τις συσκευές επαυξητικής επικοινωνίας (augmentative communication 

devices). (Sennott & Bowker, 2009). Το iPad έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για 

την παροχή ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων όπως η γραφή και η αντιστοίχιση 

χρωμάτων που ήταν επιτυχής για τη διδασκαλία γλωσσικών δεξιοτήτων για 

παιδιά με γλωσσικές διαταραχές (Cumming & Rodriguez, 2013),  για οδηγίες 

ανάγνωσης για παιδιά με νοητική υστέρηση (Kwon, 2011) και για τη μείωση 

της προκλητικής συμπεριφοράς σε μαθητές με ΔΑΦ.(Neely, Rispoli, Camargo, 

Davis & Boles, 2013). 

Χρησιμοποιώντας  νεότερες μορφές τεχνολογίας, οι Vandermeer, Beamish, 

Milford και Lang (2013) υλοποίησαν την παρέμβασή χρησιμοποιώντας τις 

Κοινωνικές Ιστορίες  στο iPad. Πριν από την παρέμβαση, το iPad 

χρησιμοποιήθηκε για να φωτογραφίσει κάθε παιδί. Η ειδική εφαρμογή για τον 

αυτισμό, Stories2Learn, ανέπτυξε εξατομικευμένες ιστορίες για κάθε μαθητή 

χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες του παιδιού καθώς και φωτογραφίες του 

πρώτου συγγραφέα και αντίστοιχα ηχητικά μηνύματα στο κείμενο της ιστορίας 

.Τα παιδιά μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε κάθε πρόταση μέσα στην 

ιστορία πατώντας στην αντίστοιχη φωτογραφία και στη συνέχεια αγγίζοντας 

ένα βέλος να μεταβούν στην επόμενη πρόταση και την αντίστοιχη 

φωτογραφία. Τα  δεδομένα από τη μελέτη αυτή υποδηλώνουν οι Κοινωνικές 

Ιστορίες που παρουσιάστηκαν μέσω i-Pad μπορούν να έχουν θετικά 

αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου παρέμβασης. Παρόλο που τα 

μακροχρόνια αποτελέσματα διατηρήθηκαν μόνο στο ένα από τα τρία παιδιά, 
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οι Vandermeer et al. (2013) σημειώνουν  τις θετικές συνέπειες για τους 

εκπαιδευτικούς όταν χρησιμοποιούν ένα iPad για την παράδοση της 

παρέμβασης. Όχι μόνο οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά στο 

οπτικοακουστικό κομμάτι  και την οθόνη αφής αλλά  χρησιμοποιώντας ένα 

iPad τους επιτράπηκε η καλύτερη οργάνωση και συσσώρευση των 

απαιτούμενων πληροφοριών  από μια Κοινωνική Ιστορία. 

 

Οι Mi-seon Kim a, Kwang-Sun Cho Blair και Kyoung-won Lim (2014) στη 

έρευνα τους  εξέτασαν τη χρήση των Κοινωνικών Ιστοριών που 

υποστηρίζονται από tablet σε  τρεις μαθητές γυμνασίου με σοβαρές 

διανοητικές αναπηρίες που η προβληματική τους συμπεριφορά διατάρασσε τη 

μάθηση και προκαλούσε διαταραχή στην τάξη. Κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης, οι συμμετέχοντες διάβαζαν τις Κοινωνικές Ιστορίες που 

δημιουργήθηκαν στο Prezi και χρησιμοποίησαν ένα Galaxy Tap smart tablet 

πριν τη έναρξη μιας ακαδημαϊκής περιόδου. Τα δεδομένα έδειξαν ότι η χρήση 

των Κοινωνικών Ιστοριών  μείωσε την προβληματική  συμπεριφορά και 

αύξησε  την ακαδημαϊκή τους υπόσταση και στους τρεις συμμετέχοντες. Και οι 

τρεις έδειξαν γενίκευση της συμπεριφοράς και σε μη στοχοθετημένο χρόνο 

της ακαδημαϊκής περιόδου και έδειξαν  διατήρηση των βελτιωμένων 

συμπεριφορών σε follow-up 2 εβδομάδων. 

Τα iPads έχουν επίσης θεωρηθεί αποτελεσματικό στο να διδάξουν τα 

παιδιά να κάνουν   διάλογο.  Οι Murdock, Ganz και Crittendon (2013) 

στόχευαν  στη βελτίωση του διαλόγου και τελικά την αύξηση νέων εκφράσεων 

με τέσσερα αγόρια προσχολικής ηλικίας. Κάθε παιδί έλαβε την ίδια ιστορία 

χρησιμοποιώντας ένα iPad που ονομάζεται Keynote κάτι παρόμοιο με το 

PowerPoint.  Κάθε διαφάνεια περιλάμβανε εικόνες  των παιχνιδιών και 

συνοδευόταν  από ηχογραφήσεις. Κάθε μαθητής έλαβε την κοινωνική του 

ιστορία και στη συνέχεια έπρεπε να παίξει σένα παρόμοιο σενάριο. Κάθε 

φορά αξιολογούνταν οι διάλογοι που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η δομή 

των φράσεων .Ο αριθμός των νέων εκφράσεων επίσης καταγράφηκε. Σε 

γενικές γραμμές οι Κοινωνικές Ιστορίες μέσω του iPad αύξησαν τον διάλογο 
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σε 3 από τους 4 μαθητές με 61% των εκφράσεων να καταγράφονται ως 

καινούριες. Ένα από τα τέσσερα παιδιά δεν προχώρησε συμπεριφορικά με 

την παρέμβαση. 

Με βάση τον συνεχώς αναπτυσσόμενο κόσμο της τεχνολογίας και το ρόλο 

της στην καθημερινή ζωή,  περαιτέρω έρευνα πρέπει να γίνει για να 

αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των διαφόρων  στοιχείων της τεχνολογίας 

όταν συνδυάζονται με τις Κοινωνικές Ιστορίες. Ενώ οι τρέχουσες μελέτες είναι 

πολλά υποσχόμενες στον τομέα αυτό θα πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω 

έρευνες για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου της. 

2.5.4. Οι Κοινωνικές Ιστορίες και το Video Modelling 

Στην στρατηγική του Video Modelling το παιδί με αυτισμό βλέπει σε 

βίντεο ένα μοντέλο-πρότυπο που εμπλέκεται στην συμπεριφορά-στόχο 

για να τη μιμηθεί. (Charlop-Christy, Le, & Freeman, 2000). Μέσω της 

μοντελοποίησης των συμπεριφορών- στόχων στο βίντεο με συστηματικό 

και συχνά διακριτό τρόπο, το παιδί μαθαίνει να απομνημονεύει και να 

μιμείται αυτές τις συμπεριφορές. Το Video modelling, χρησιμοποιείται ως 

μέσο τροποποίησης, αλλαγής ή διαμόρφωσης μιας συμπεριφοράς. 

Φαίνεται να είναι μια κατάλληλη στρατηγική για χρήση στο σπίτι και το 

σχολείο. Συγκεκριμένα, το video modeling έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τις 

δεξιότητες συνομιλίας (Charlop & Milstein, 1989), τις δεξιότητες 

παιχνιδιού (D'Ateno, Mangiapanello, & Taylor, 2003), και τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις (Nikopoulos & Keenan, 2003, 2004 · Wert & Neisworth, 

2003) σε παιδιά με ΔΑΦ. To Video modelling έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι 

μόνο αποτελεσματικό για την εκμάθηση δεξιοτήτων στα παιδιά με 

αυτισμό στο σχολείο αλλά επίσης είναι μια αποτελεσματική στρατηγική 

παρέμβασης και στην κοινότητα. Στο πλαίσιο της κοινότητας έχει 

χρησιμοποιηθεί για την μείωση των tantrums στην μετάβαση στην 

κοινότητα (Schreibman,Whalen,& Stahmer, 2000).Επίσης σε μια άλλη 

έρευνα έχει χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του άνχους και του φόβου στην 

επίσκεψη στον οδοντίατρο. (Luscre & Center, 1996). Επιπλέον, η τεχνική 

αυτή έχει χρησιμοποιηθεί στο σχολικό περιβάλλον για να διδάξει σωστές 

ακολουθίες ορθογραφίας (Kinney, Vedora, & Stromer, 2003), αυθόρμητες 
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κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Maione & Mirenda, 2006, Wert & Neisworth, 

2003),  απόδοση κομπλιμέντου (Apple, Billingsley, & Schwartz, 2005),και 

δεξιότητες παιχνιδιού (MacDonald, Clark, Garrigan, & Vangala, 2005).  

Ο Scattone (2007) αξιολόγησε τη χρήση του Video Modelling σε 

συνδυασμό με τις Κοινωνικές Ιστορίες για τη βελτίωση των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένου της βλεμματικής επαφής, του χαμόγελου 

και της συνομιλίας με τους συμμαθητές του στο σχολείο σε ένα εννιάχρονο 

αγόρι με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Τρεις διαφορετικές Κοινωνικές 

Ιστορίες αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν σταδιακά. Ξεκινώντας από την 

πρώτη που απευθύνεται στην  επαφή με τα μάτια, στη συνέχεια στη 

βλεμματική επαφή  και το χαμόγελο, και στην τρίτη, την εφαρμογή της επαφής 

με τα μάτια, το χαμόγελο και την έναρξη συζήτησης . Το κείμενο της 

Κοινωνικής Ιστορίας καταγράφηκε και αφηγήθηκε από ένα ενήλικα. Η 

παρέμβαση μέσω της Κοινωνικής Ιστορίας παρουσιάστηκε πρώτα, και 

ακολούθησε η τεχνική της βίντεο παρουσίασης από δύο ενήλικες από τους 

οποίους παρουσιάστηκε η συμπεριφορά στόχος κατά τη διάρκεια συνομιλίας 

5 λεπτών. Μετά την προβολή και των δύο τεχνικών  της παρέμβασης, ο 

συμμετέχων απάντησε σε ερωτήσεις κατανόησης και συμμετείχε σε 5λεπτη 

περίοδο κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ενώ το ποσοστό των διαστημάτων των 

10 δευτερολέπτων στα οποία  ο συμμετέχων είχε επαφή με τα μάτια 

υπολογίστηκε. Υπήρχαν 24 συνεδρίες για περίοδο 15 εβδομάδων. Ο Scattone 

βρήκε σημαντικές βελτιώσεις στην επαφή με τα μάτια από το αρχικό στάδιο 

(66%) έως την παρέμβαση (97%), και  χαμηλά έως μέτρια αποτελέσματα 

αποδείχθηκαν για χαμόγελο και τη λήψη πρωτοβουλίας. 

Οι Sansosti και Powell-Smith (2008) βρήκαν παρόμοια αποτελέσματα όταν 

μελέτησαν τις δεξιότητες επικοινωνίας  3 νεαρών αγοριών που διαγνώστηκαν 

με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Πιο συγκεκριμένα, έκαναν χρήση των 

Κοινωνικών Ιστοριών  για την αντιμετώπιση των δυσκολίων των παιδιών  

στην έναρξη και συντήρηση συνομιλιών. Κάθε παιδί ήταν ενεργός 

συμμετέχων, πιέζοντας την εκκίνηση και παρακολουθώντας την ιστορία και τα 

μοντέλα να ξεδιπλώνονται μέσω μιας παρουσίασης PowerPoint.  Μετά την 

παρέμβαση, οι γενικές δεξιότητες επικοινωνίας  είχαν βελτιωθεί μετά από 2 
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βδομάδες που επαναξιολογήθηκαν. Ωστόσο, η γενίκευση των δεξιοτήτων 

παρατηρήθηκε μόνο για έναν συμμετέχοντα. 

2.5.5. Κοινωνικές Ιστορίες και μουσική 

Οι ερευνητές ερεύνησαν τα αποτελέσματα της μουσικοθεραπείας για 

άτομα με ΔΑΦ. Σε μετα-αναλύσεις σχετικά με τη μουσικοθεραπεία και τον 

αυτισμό, η Whipple (2004, 2012) σημείωσε ότι μπορεί να θεωρηθεί 

αποτελεσματική θεραπεία για μικρά παιδιά με ΔΑΦ για την ανάπτυξη της 

επικοινωνίας,   τις διαπροσωπικές σχέσεις και  τις δεξιότητες παιχνιδιού. Οι 

Simpson και Keen (2011) παρουσίασαν μια  επισκόπηση δημοσιευμένων 

ερευνητικών άρθρων σχετικά με τις παρεμβάσεις μέσω της μουσικής για 

παιδιά με ΔΑΦ. Και οι δύο αναγνώρισαν και συνέστησαν την περαιτέρω 

αποσαφήνιση της αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων εφαρμογών 

μουσικοθεραπείας.  

Οι Katagiri (2009) και Kern, Wolery και Aldridge (2007) διερεύνησαν τη 

χρήση της μουσικής για να επηρεάσουν θετικά την κοινωνική και 

συναισθηματική αλλαγή στα παιδιά με ΔΑΦ. Ο Katagiri απέδειξε ότι η μουσική 

και τα κείμενα τραγουδιού ήταν πιο αποτελεσματικά από τις μη μουσικές 

παρεμβάσεις για την ενίσχυση της συναισθηματικής κατανόησης των παιδιών 

με ΔΑΦ. Ο Kern και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν τραγούδια για την 

προώθηση της ανεξαρτησίας στις πρωινές ρουτίνες για μικρά παιδιά με 

αυτισμό και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα τραγούδια βοηθούσαν τα παιδιά 

να εισέρχονται στην τάξη, να χαιρετούν τον δάσκαλο ή / και τους 

συνομηλίκους και να συμμετέχουν στο παιχνίδι. 

Οι μουσικοθεραπευτές ενσωματώνουν τη μουσική σε Κοινωνικές Ιστορίες. 

Εξαιτίας της τάσης στα  άτομα με ΔΑΦ να παρουσιάζουν  ηχολαλία ,οι 

θεραπευτές και οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει τόσο οικείες, αλλά και 

άγνωστες μελωδίες  στις Κοινωνικές Ιστορίες.  

Η  ενσωμάτωση της μουσικής στις Κοινωνικές Ιστορίες προέρχεται από 

έρευνες που υποδηλώνουν ότι οι μαθητές με αυτισμό μπορεί να προτιμούν 

ακουστικές (μουσικές) μορφές ερεθισμάτων  (Blackstock, 1978) . Αυτή η 

προτίμηση δείχνει ότι η παρουσίαση Κοινωνικών Ιστοριών μέσω ενός 
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μουσικού μέσου μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα τους 

αυξάνοντας την εμπλοκή των μαθητών, την προσοχή και τις επαναλήψεις.  

Η Bu-day (1995)  πρότεινε ότι η μουσική παρουσίαση των πληροφοριών 

μπορεί να αυξήσει την απόκτηση δεξιοτήτων σε σχέση με την προφορική 

ομιλία. Το παραπάνω υποστηρίζει και η Δρ. Temple Grandin, η οποία έχει 

διαγνωσθεί με αυτισμό. Στα γραπτά της  η Grandin κάνει αρκετές 

αναφορές στη σχέση της με τη μουσική. Σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της 

παιδικής της ηλικίας ασχολήθηκε με σωματικές και μουσικές 

δραστηριότητες για 2 έως 3 ώρες την ημέρα και ότι "μια ισχυρή έμφαση σε 

αυτά τα είδη δραστηριοτήτων είναι ένα σημαντικό μέρος ενός 

επιτυχημένου προγράμματος αυτισμού" (Grandin, 1988a, p. 1) σημείωσε 

ότι «μπορεί να ακούσει ένα τραγούδι μία ή δύο φορές και να αναπαράγει με 

ακρίβεια τη μελωδία και τον τόνο» . Είναι σαφές ότι η μουσική έχει κάποια 

επίδραση στα άτομα  με αυτισμό. 

Ο Pasiali (2004) χρησιμοποίησε μια οικεία μελωδία  μουσικής και ανέπτυξε 

τους στίχους κάθε τραγουδιού ακολουθώντας τις τρέχουσες οδηγίες για τη 

σύνταξη του κειμένου των Κοινωνικών Ιστοριών. Η παρέμβαση τραγουδιού 

υλοποιήθηκε με ένα σχεδιασμό ABAB. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ δεν 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, η εφαρμογή  τραγουδιών ήταν 

επιτυχής στη μείωση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών του κάθε 

συμμετέχοντος κατά τη διάρκεια  της πρώτης φάσης της θεραπείας. Ωστόσο, 

οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει μια μελέτη που αφορά μουσικές 

Κοινωνικές Ιστορίες που χρησιμοποιούν μεγάλα μεγέθη δειγμάτων ή να 

διερευνά την κατανόηση και τη γενίκευση των κοινωνικών δεξιοτήτων στα 

παιδιά. 

Ο Brownell (2002) προσάρμοσε τα κείμενα μιας Κοινωνικής Ιστορίας σε μια 

πρωτότυπη μελωδία και τα τραγούδησε με τη συνοδεία  μιας κιθάρας 

προκειμένου να βελτίωση τα προβλήματα συμπεριφοράς σε 4 συμμετέχοντες. 

Ο Brownell βρήκε ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες ήταν το ίδιο αποτελεσματικές 

τραγουδώντας τες όσο και διαβάζοντας τες για τους συμμετέχοντες.  
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Η μελλοντική έρευνα κρίνεται απαραίτητη για τον προσδιορισμό 

αποτελεσματικών τρόπων χρήσης της μουσικής σε συνδυασμό με τις 

Κοινωνικές Ιστορίες για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων για τα 

παιδιά με ΔΑΦ. 

2.6. Η αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών 

Ιστοριών 

 

Από την αρχή της δεκαετίας του 1990, ερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα 

των Κοινωνικών Ιστοριών ως μία στρατηγική παρέμβασης για την ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων σε ευρύ φάσμα μαθητών με ειδικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένων του αυτισμού και την νοητικής υστέρησης. Οι 

Κοινωνικές Ιστορίες έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της επιθετικότητας , 

της ανάρμοστης συμπεριφοράς (Kuoch & Mirenda, 2003) και της 

προβληματικής συμπεριφοράς (Scattone, Wilczynski, Edwards, & Rabian, 

2002).Οι Κοινωνικές Ιστορίες μπορούν να αυξήσουν τις επιθυμητές 

συμπεριφορές (Delano & Snell, 2006; Soenksen & Alper, 2006; Thiemann & 

Goldstein, 2001), να διδάξουν λειτουργικές δεξιότητες (Hagiwara & Myles, 

1999), να ευνοήσουν τη λήψη αποφάσεων (Barry & Burlew, 2004) και την 

αυτό-αξιολόγηση  (Thiemann & Goldstein, 2001).  

 Η σχετική ευκολία εφαρμογής καθιστά τις Κοινωνικές Ιστορίες μια 

ελκυστική επιλογή παρέμβασης για τους επαγγελματίες και τους γονείς που 

προσπαθούν να βελτιώσουν τις κοινωνικές εκβάσεις των παιδιών με ΔΑΦ. Οι 

Κοινωνικές Ιστορίες θεωρούνται από πολλούς εκπαιδευτικούς ως μια εφικτή 

και αποτελεσματική παρέμβαση (Smith 2001). Ωστόσο, τα ερευνητικά 

συμπεράσματα δείχνουν συχνά το αντίθετο. 

Στην εισαγωγή στην μελέτη παρέμβασής τους, οι Kuoch και Mirenda (2003) 

εξέτασαν 10 μελέτες περιπτώσεων και έρευνες για τις Κοινωνικές Ιστορίες με 

άτομα με αυτισμό ή σύνδρομο Asperger. Οι Kuoch και Mirenda σημείωσαν ότι 

αυτές οι μελέτες ήταν περιορισμένες επειδή (α)  οι επτά  Κοινωνικές Ιστορίες 

ήταν σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις, (β)  οι πέντε Κοινωνικές Ιστορίες  
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δεν ακολουθούσαν  τα κριτήρια Κοινωνικής Ιστορίας της Gray (π.χ. ιστορίες 

με πολλές καθοδηγητικές προτάσεις  σε σύγκριση με άλλους τύπους 

προτάσεων). και (γ) οι έξι  έκαναν χρήση  σχεδιασμό τύπου ΑΒ (AB design) ή 

μεθοδολογία μελέτης περίπτωσης (case study). Αυτοί οι τρεις παράγοντες 

περιόρισαν το βαθμό στον οποίο οι ερευνητές θα μπορούσαν να αποδείξουν 

την αποτελεσματικότητα  των Κοινωνικών Ιστοριών. 

 Στην έρευνα των Sansosti et al. (2004) οι συντάκτες παρουσίασαν 

πληροφορίες από 10 μελέτες Κοινωνικής Ιστορίας που δημοσιεύθηκαν από το 

1995 έως το 2002  . Στην έρευνα αν και τα αποτελέσματα υπέδειξαν θετικά 

αποτελέσματα στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, παρουσιάστηκαν 

έλλειψη πειραματικού ελέγχου, αδύναμα αποτελέσματα της παρέμβασης, 

έλλειψη δεδομένων διατήρησης και γενίκευσης της συμπεριφοράς και 

προβλήματα σχετικά με την ακεραιότητα της εφαρμογής. Συνδυάζοντας αυτά 

τα ζητήματα με την έλλειψη δεδομένων ακεραιότητας  και κοινωνικής 

εγκυρότητας, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν πρόωρο να 

υποδείξουν ότι η Κοινωνική Ιστορία ήταν μια πρακτική με βάση τα αποδεικτικά 

στοιχεία (evidence -base practice ,EBP). 

Και άλλες ακόμα ανασκοπήσεις (π.χ., Ali και Frederickson 2006, Rust and 

Smith 2006) αναγνώρισαν τις Κοινωνικές Ιστορίες ως δυνητικά 

αποτελεσματικές, αλλά παρόμοια με των Sansosti et al. βρήκαν ότι χρειάζεται 

α)  βελτίωση της μεθοδολογικής ποιότητας σε μελλοντική έρευνα, 

συμπεριλαμβανομένων  αυστηρότερων ερευνητικών σχεδιασμών και (β) 

περαιτέρω εξέταση των κρίσιμων παραμέτρων της παρέμβασης που μπορεί 

να μετριάσουν την αποτελεσματικότητα (π.χ., ο ρόλος της αναλογίας των 

προτάσεων σε Κοινωνική Ιστορία, τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων). 

Επιπλέον, οι ανασκοπήσεις  έχουν γίνει επί το πλείστων σε μελέτες 

μεμονωμένων περιπτώσεων ( single case design) κάτι το οποίο δυσκολεύει 

την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την  αποτελεσματικότητα των 

Κοινωνικών Ιστοριών σε σύγκριση με άλλες παρεμβάσεις (Smith et al., 

2007) 
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Όπως αναφέραμε οι Rust, J., & Smith, A.(2006) επίσης στην ανασκόπηση 

τους για την αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών στην 

τροποποίηση της συμπεριφοράς των παιδιών με αυτισμό αναφέρουν ότι 

απαιτούνται πειραματικές μελέτες που περιλαμβάνουν μεγάλα δείγματα 

παιδιών. Οι μελέτες κάνουν χρήση μεμονωμένων περιπτώσεων για 

πρακτικούς λόγους. Για παράδειγμα, επιτρέπουν στους ερευνητές να 

ενσωματώσουν πιο εύκολα την έρευνα στο πλαίσιο της καθημερινής εργασίας 

τους. (π.χ. επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς και τους βοηθούς διδασκαλίας 

να συλλέγουν δεδομένα). Ωστόσο, ο σχεδιασμός αυτός έχει προβλήματα 

όσον αφορά τη γενίκευση των αποτελεσμάτων και περιορίζει την ανάλυση της 

στατιστικής σημασίας μεταξύ της συμπεριφοράς αναφοράς και παρέμβασης. 

Ακόμα, σε μια έρευνα μιας περίπτωσης είναι ευκολότερο να αποδοθεί η 

αλλαγή της συμπεριφοράς στους ανθρώπινους και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες παρά στην παρέμβαση. 

Η μετα-ανάλυση από τους Reynhout και Carter (2006), παρείχε μια πιο 

ολοκληρωμένη κάλυψη των δημοσιευμένων και αδημοσίευτων εμπειρικών 

μελετών (συνολικά 16 μελέτες) που πραγματοποιήθηκαν πριν από τον 

Δεκέμβριο του 2003. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν χαμηλή / 

αμφισβητήσιμη συνολικά αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών, με 

ένα ευρύ φάσμα επιμέρους αποτελεσμάτων. Η ανασκόπηση ήταν κυρίως 

ποιοτικής φύσης, με τον ποσοτικό δείκτη αποτελεσματικότητας  να εξετάζει 

μόνο τέσσερις μεταβλητές : την αναλογία των προτάσεων ,  τον έλεγχο 

κατανόησης, την προσβασιμότητα στις Κοινωνικές Ιστορίες και τη χρήση 

πρόσθετων στρατηγικών παρέμβασης. 

 Είναι ενδιαφέρον ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες που απέκλιναν από την 

αναλογία της Gray  (δηλαδή περιείχαν περισσότερες καθοδηγητικές από τις 

περιγραφικές προτάσεις) φάνηκαν να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα 

παρέμβασης από αυτές που ακολούθησαν τα κριτήρια της Gray. Επιπλέον, 

μελέτες που περιλάμβαναν ελέγχους κατανόησης (comprehension checks) 

απέδωσαν υψηλότερη αποτελεσματικότητα  από αυτές που δεν αξιολόγησαν 

την κατανόηση. Αν και η μελέτη των Reynhout και Carter παρείχε αρκετές 

σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των 
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Κοινωνικών Ιστοριών, δεν εξέτασε ποσοτικά άλλες μεταβλητές (π.χ. 

χαρακτηριστικά συμμετέχοντα, στόχους παρέμβασης). 

Οι Nichols, Hupp, Jewell και Zeigler (2005) ανέλυσαν τις παρεμβάσεις 

Κοινωνικών Ιστοριών με παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού 

που δημοσιεύθηκαν ως Αύγουστο του 2004. Οι συγγραφείς εντόπισαν 10 

μελέτες από επιστημονικά περιοδικά . Δύο μελέτες σχεδιάστηκαν για την 

αύξηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, δύο μελέτες για την τροποποίηση 

καθημερινών δεξιοτήτων διαβίωσης και έξι μελέτες για τη μείωση 

προβληματικής συμπεριφοράς.  

Συμπέραναν ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες ήταν πιο αποτελεσματικές για τους 

συμμετέχοντες με αυτισμό απ 'ό, τι για τους συμμετέχοντες με  Asperger. 

Χρησιμοποιώντας κριτήρια που ανέπτυξε η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία 

(APA, 1995), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες ως 

παρέμβαση δεν πληρούσαν τα κριτήρια για να θεωρηθούν «καλά 

τεκμηριωμένες» ή «πιθανώς αποτελεσματικές» λόγω μεθοδολογικών 

θεμάτων. 

Σύμφωνα με τους Kokina and Kern (2010, p. 825),  τα αποτελέσματα τους  

επιβεβαιώνουν « την αμφισβητήσιμη αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών 

Ιστοριών» όπως προηγούμενα ευρήματα αλλά στη συνέχεια δηλώνουν ότι 

από την άλλη  «τα αποτελέσματα τους δεν υποδηλώνουν ότι οι Κοινωνικές 

Ιστορίες είναι αναποτελεσματικές».Αυτά τα δύο σχόλια μπορεί να φαίνονται 

αντίθετα ωστόσο και άλλες μελέτες  έχουν καταλήξει σε παρόμοια 

συμπεράσματα.(π.χ. Reynhout & Carter, 2006).  

Η ανασκόπηση των Kokina και Kern σε 18 μελέτες με συνολικά 47 μαθητές 

βρέθηκε ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες είτε λειτουργούν καλά ως παρέμβαση είτε 

δεν λειτουργούν καθόλου. Συνολικά το 51% των αποτελεσμάτων 

χαρακτηρίστηκε ως ‘’εξαιρετικά αποτελεσματικό΄’ ενώ το 44% χαρακτηρίστηκε 

¨αναποτελεσματικό¨ και ένα 4% να χαρακτηρίζει την αποτελεσματικότητα τους 

ως ‘’αμφισβητήσιμη’’. 
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Στην μετα-ανάλυση των Kokina and Kern (2010) βρέθηκε ένας σημαντικός 

αριθμός στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη χρήση των 

Κοινωνικών Ιστοριών. Τα κυριότερα ευρήματα ήταν τα εξής : 

• Οι Κοινωνικές Ιστορίες χρησιμοποιούνται κυρίως για να μειώσουν τις 

ανάρμοστες συμπεριφορές ή να βελτιώσουν τις κοινωνικές 

δεξιότητες. Άλλες πιθανές εφαρμογές που προτάθηκαν από την Gray 

(1998, 2004), όπως η διδασκαλία  ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, η 

παροχή βοήθειας στους μαθητές και η αναγνώριση των 

επιτευγμάτων, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα στην 

ερευνητική βιβλιογραφία. 

 

• Οι ιστορίες που χρησιμοποιήθηκαν για απλές συμπεριφορές ήταν πιο 

αποτελεσματικές από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για πολύπλοκες 

συμπεριφορές. 

 

• Πριν το σχεδιασμό μιας Κοινωνικής Ιστορίας θα πρέπει να εντοπιστούν 

οι δεξιότητες του κάθε παιδιού. Παραδείγματος χάρη μπορεί ένα 

παιδί να καταλαβαίνει τέλεια μια κοινωνική κατάσταση αλλά να μην 

έχει την ικανότητα να εφαρμόσει πρακτικά τη γνώση του 

 

• Οι ιστορίες που χρησιμοποιήθηκαν στο γενικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον ήταν πιο αποτελεσματικές σε σχέση με αυτές που 

εφαρμόστηκαν σε πιο αυτόνομα ( π.χ. στο σπίτι). 

 

• Όταν το παιδί διάβαζε αυτόνομα τη ιστορία δηλαδή χωρίς να του τη 

διαβάζει ο γονέας ή ο δάσκαλος ή ο εκπαιδευτής ήταν πιο 

επιτυχημένη. 

 

• Οι ιστορίες ήταν πιο αποτελεσματικές όταν διαβαζόταν στο παιδί λίγο 

πριν συμμετέχει στην συμπεριφορά -στόχο. 
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• Οι ιστορίες που είχαν ενσωματώσει και εικονογράφηση ήταν πιο 

αποτελεσματικές σε σχέση με αυτές που είχαν μόνο γραπτό κείμενο. 

 

• Οι μελέτες που πριν τη χρήση της ιστορίας έκαναν χρήση της 

Λειτουργικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (Functional Behaviour 

Assessment ) ήταν πιο αποτελεσματικές από εκείνες που δεν το 

έκαναν. 

 

• Οι έλεγχοι κατανόησης (Comprehension checks) βοήθησαν την 

αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών. 

 

• Υψηλότερη αποτελεσματικότητα βρέθηκε στα παιδιά με χαμηλότερη 

νοητική ικανότητα. 

 

• Τα παιδιά με υψηλά επίπεδα επικοινωνιακών δεξιοτήτων είχαν 

καλύτερα αποτελέσματα με τις Κοινωνικές Ιστορίες από ό, τι αυτά με 

τα χαμηλά επίπεδα. Αυτό μπορεί να ήταν αναμενόμενο διότι οι 

Κοινωνικές Ιστορίες είναι μια παρέμβαση βασισμένη στη γλώσσα. 

(Kokina & Kern, 2010). 

 

Τέλος σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση σε 62 μελέτες με τη χρήση των 

Κοινωνικών Ιστοριών οι Reynhout and Carter (2010) κατέληξαν ότι ενώ 

υπήρξε σημαντική διακύμανση κατά μέσο όρο οι Κοινωνικές Ιστορίες φαίνεται 

να έχουν μικρή κλινική επίδραση στη συμπεριφορά και αυτό θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψιν από τους επαγγελματίες. Επίσης ανέφεραν ότι οι Κοινωνικές 

Ιστορίες μπορεί να είναι ελκυστικές από τους ειδικούς επειδή είναι εύκολες 

στη χρήση και δεν απαιτούνται πολλές πηγές για τη χρήση τους. 



59 

 

Συμπερασματικά οι περισσότεροι συγγραφείς (π.χ. Nichols et al., 2005, 

Reynhout και Carter 2006, Sansosti et al., 2004) συμφωνούν ότι αν και οι 

Κοινωνικές Ιστορίες αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη παρέμβαση, 

δεδομένης της μέχρι σήμερα έρευνας, είναι πρόωρο να συμπεράνουμε ότι 

αποτελούν μια στρατηγική βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία. Τα 

αποτελέσματα πολλών από τις δημοσιευμένες μελέτες πρέπει να 

ερμηνεύονται με προσοχή λόγω των μεθοδολογικών τους περιορισμών. Αν 

και είναι περιορισμένες, τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η 

αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών είναι πολύ μεταβλητή. Δηλαδή, 

η παρέμβαση μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική με ορισμένους 

μαθητές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά όχι με άλλους. Οι πιθανές 

πηγές αυτής της μεταβλητότητας (π.χ. χαρακτηριστικά μαθητών και 

παρέμβασης) δικαιολογούν μελλοντική έρευνα. 

2.6.1. Αποτελεσματικότητα και άλλες στρατηγικές 

παρέμβασης 

Οι Κοινωνικές Ιστορίες μπορεί να συνδυαστούν και με άλλες πρακτικές 

παρέμβασης. Αν και αυτό σαν τακτική μπορεί να είναι επωφελής, έχουν 

δυσκολέψει τους ερευνητές να διευκρινίσουν εάν η Κοινωνικές Ιστορίες είναι 

αποτελεσματικές όταν χρησιμοποιούνται μόνες τους (Kokina & Kern, 

2010).Για παράδειγμα κάποιοι ερευνητές χρησιμοποιούν την Κοινωνική 

Ιστορία παράλληλα με άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις , όπως τα οπτικά 

χρονοδιαγράμματα, οι λεκτικές και φυσικές προτροπές, οι φωτογραφίες 

συνομηλίκων, η θετική  ενίσχυση για την κατάλληλη ανταπόκριση , τα γραπτά 

κείμενα, η ανατροφοδότηση με βίντεο κ.ά. (Swaggart, et al. 1995; Scattone, 

Wilczynski, Edwards, & Rabian, 2002) . 

 Αυτές οι τακτικές συχνά συνδυάζονται με μια Κοινωνική Ιστορία και έτσι 

είναι δύσκολο να εντοπιστεί εάν η ιστορία από μόνη της λειτουργεί ή αν είναι ο 

συνδυασμός της τακτικής (Kokina & Kern, 2010). Αυτός ο περιορισμός 

επισημαίνεται και πολλοί ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 

Κοινωνικές Ιστορίες μπορούν να έχουν θετικό αποτέλεσμα αλλά απαιτούνται 

πολύ περισσότερες έρευνες για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητάς 
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τους σε ελεγχόμενες μελέτες (Reynhout & Carter, 2009, 2010; Sansosti, 

Powell-Smith, & Kincaid, 2006). 

 Κάνοντας χρήση και άλλων παρεμβάσεων όπως οι προτροπές 

(prompting), οι εικόνες, τα μοντέλα ( modelling) η τεχνολογία κ.α. γίνεται 

δύσκολο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της ίδιας της ιστορίας. 

Για παράδειγμα οι Thiemann and Goldstein (2001) χρησιμοποίησαν ένα 

μείγμα στρατηγικών στην παρέμβαση τους με Κοινωνική Ιστορία με στόχο να 

βελτιώσουν την ικανότητα επικοινωνίας (π.χ. εισαγωγές, ερωτήσεις , 

απαντήσεις , εξασφάλιση προσοχής) σε πέντε συμμετέχοντες με αυτισμό. 

Αυτοί χρησιμοποίησαν τις Κοινωνικές Ιστορίες με τις λεκτικές προτροπές , τις 

εικόνες και την αυτόματη ανατροφοδότηση με βίντεο. Αυτή η παρέμβαση ήταν 

αποτελεσματική για την επίτευξη του στόχου αλλά δεν αξιολογήθηκαν 

μεμονωμένα η κάθε τεχνική ξεχωριστά κάνοντας δύσκολο για τους άλλους 

ερευνητές να καταλάβουν ακριβώς τι ρόλο έπαιξαν οι Κοινωνικές Ιστορίες στη 

βελτίωση της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων. 

Σε ένα άλλο παράδειγμα , οι Chan και O'Reilly (2008) υλοποίησαν μια 

παρέμβαση Κοινωνικής Ιστορίας για δύο αγόρια με αυτισμό σε μια  γενική 

τάξη.  Ο Matt, που ήταν 6 ετών, κατά τη διάρκεια του "χρόνου του κύκλου 

(cicle time)" στο σχολείο ο Matt: 

– κάθονταν με τρόπο που θα μπορούσε να αναγκάσει τους 

συνομηλίκους του να απομακρυνθούν από αυτόν. 

– δεν σήκωνε το χέρι του όταν τέθηκαν ερωτήσεις στην τάξη. 

– έκανε ακατάλληλους θορύβους και σχόλια. 

Μια Κοινωνική Ιστορία δημιουργήθηκε για κάθε μία από τις τρεις 

συμπεριφορές και η κάθε μία διαβαζόταν από τον Matt τα πρωινά λίγο πριν το 

σχολείο. 

Χρησιμοποίησαν τρία βήματα: 

– Επέτρεψαν στον Matt να διαβάσει κάθε ιστορία 

– Ο Matt έπρεπε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με αυτές 

– Ενέργησαν τις συμπεριφορές μέσω των παιχνιδιών ρόλων 
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Ο Matt θα διάβαζε την ιστορία δυνατά και θα απαντούσε τότε σε ερωτήσεις 

όπως "Τι μπορώ να κάνω όταν ο δάσκαλός μου υποβάλλει ερωτήσεις;" Εάν ο 

Matt δεν μπορούσε να απαντήσει στην ερώτηση, έπρεπε να διαβάσει ξανά το 

τμήμα που σχετίζεται με την απάντηση. Για τα παιχνίδια ρόλων, ο 

εκπαιδευτής θα έπαιζε το ρόλο του δασκάλου διαβάζοντας ένα απόσπασμα 

από ένα βιβλίο και θέτοντας ερωτήσεις γι’ 'αυτό. Ένας άλλος ενήλικας θα 

ενεργούσε μερικές φορές ως μαθητής και θα καθόταν να ακούει τον δάσκαλο 

και να σηκώνει μόνο το χέρι του όταν του έκαναν μια ερώτηση (τακτική 

μοντελοποίησης). Αν ο Matt αντιμετώπισε κάποια δυσκολία, 

χρησιμοποιήθηκαν λεκτικές προτροπές και του  δόθηκε έπαινος όποτε έκανε 

κάποιο βήμα σωστό. Η παρέμβαση διήρκεσε 5 εβδομάδες και περιλάμβανε 

συνολικά 13 συνεδρίες. Κάθε μία από αυτές τις συνεδρίες πραγματοποιήθηκε 

πριν από την έναρξη της σχολικής ημέρας και διήρκεσε μεταξύ 10-20 λεπτών. 

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμά τους ότι για το Matt, η εισαγωγή 

του πακέτου παρέμβασης Κοινωνικών Ιστοριών είχε ως αποτέλεσμα (α) μια 

άμεση μείωση της ακατάλληλης συμπεριφοράς κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 

(β) μια προοδευτική αύξηση στην αύξηση χεριών και (γ) και την μείωση των 

ακατάλληλων ήχων. (Chan & O'Reilly, 2008,). 

 Αυτή η μελέτη υλοποίησε ένα «πακέτο» Κοινωνικής Ιστορίας και όχι μια 

Κοινωνική Ιστορία μεμονωμένα. Οι ερωτήσεις και η μοντελοποίηση μέσω του 

ρόλου μπορεί να έχουν συμβάλει στην αποτελεσματικότητα αυτής της 

παρέμβασης. 

2.6.2. Αποτελεσματικότητα και χρήση των Κοινωνικών 

Ιστοριών 

Η Κοινωνική Ιστορία έχει αναφερθεί ότι επιλέγεται ως παρέμβαση σε 

σχέση με άλλες εξαιτίας της εύκολης κατασκευής της και της εφαρμογής της 

(Kokina & Kern, 2010; Reynhout & Carter, 2006). 

Οι δάσκαλοι επίσης αναφέρουν ικανοποιημένοι σε σχέση με την 

αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών όταν χρησιμοποιούνται για 

ποικίλες συμπεριφορές. Φαίνεται όμως να υπάρχει ένας περιορισμός στη 

χρήση τους. 
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Για παράδειγμα, μόνο δύο μελέτες (Ivey και συνεργάτες 2004, Schneider 

και Goldstein 2009) εξέτασαν τη χρήση των Κοινωνικών Ιστοριών για την 

αντιμετώπιση των δυσκολιών σε νέες καταστάσεις και μεταβάσεις, 

χαρακτηριστικές των μαθητών με  ΔΑΦ (American Psychiatric Association 

2000).  

Οι μετά - αναλύσεις του Reynhout και του Carter (2006) κατέληξαν σε 

παρόμοια συμπεράσματα, υποδεικνύοντας μια περιορισμένη χρήση των 

Κοινωνικών Ιστοριών. Επιπλέον, η παρέμβαση φάνηκε να είναι ουσιαστικά 

πιο αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται για να στοχεύει στη μείωση της 

συμπεριφοράς παρά να διδάσκει τις κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες. Μια 

πιθανή εξήγηση είναι ότι οι κοινωνικές συμπεριφορές, οι καταστάσεις και οι 

έννοιες είναι πιο αφηρημένες και πολύπλοκες και έτσι δυσκολότερες για τους 

μαθητές να κατανοήσουν. Η παρέμβαση είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

με τις Κοινωνικές Ιστορίες που περιγράφουν απλές μοναδικές συμπεριφορές 

και όχι πολύπλοκες κοινωνικές ρουτίνες.. (Reynhout και του Carter ,2006) 

2.6.3. Αποτελεσματικότητα και κατευθυντήριες γραμμές της 

Gray  

Σύμφωνα με τους Ali, S., & Fredrickson, N. (2006), έχουν υπάρξει 

σημαντικές αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές για την δημιουργία 

κοινωνική ιστοριών που παρουσιάστηκαν πρώτα από τους Gray και Garand 

(1993). Οι Reynhout και Carter (2009) ανέφεραν ότι οι αλλαγές αυτές έγιναν 

με λίγα, αν όχι θεωρητικά, επιχειρήματα ή ερευνητικά στοιχεία  και αυτό 

μπορεί να αποτελέσει πηγή σύγχυσης για τους επαγγελματίες. Αρχικά, 

δόθηκε συμβουλή κατά της χρήσης των εικονογραφήσεων επειδή μπορεί να 

οδηγήσει το παιδί να τις ερμηνεύσει λανθασμένα (Gray & Garand, 1993). 

Ωστόσο, αυτή η συμβουλή έχει αντιστραφεί και τώρα συνιστάται να 

χρησιμοποιούνται εικονογραφήσεις με γραπτό κείμενο (Reynhout & Carter, 

2009). 

Αυτή η έλλειψη συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές της Gray 

βρέθηκε επίσης σε μια προηγούμενη ανασκόπηση από τους Reynhout και 

Carter (2006), με τους συντάκτες να προτείνουν ότι οι αλλαγές στις 
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κατευθυντήριες γραμμές για την δημιουργία της Κοινωνικής Ιστορίας μπορεί 

να οδηγούν εκείνους που εφαρμόζουν τις ιστορίες  να τις δημιουργούν με 

τρόπο όπως εκείνοι κρίνουν κατάλληλο. Επίσης οι Reynhout και Carter (2009) 

διαπίστωσαν ότι όταν σύγκρινε τις Κοινωνικές Ιστορίες που δημιουργούσαν οι 

δάσκαλοι με τις κατευθυντήριες γραμμές που πρότεινε η Gray (2000), μόνο η 

μία στις 5 πέντε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια «βασική» Κοινωνική 

Ιστορία και καμία δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια '' ολοκληρωμένη 

'' Κοινωνική Ιστορία. 

Οι Kouch and Mirenda (2003) επίσης εξέτασαν την δομή κάθε Κοινωνικής 

Ιστορίας καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι στις περισσότερες Κοινωνικές 

Ιστορίες που συμπεριέλαβαν στην έρευνα τους δεν ακολουθούσαν τις 

κατευθυντήριες γραμμές της Gray αλλά ανεξάρτητα από αυτό είχαν θετικά 

αποτελέσματα. Η Gray όπως αναφέρθηκε και παραπάνω έχει αναφέρει δέκα 

συγκεκριμένες οδηγίες για την κατασκευή μιας Κοινωνικής Ιστορίας . Παρόλο 

που οι κατευθυντήριες γραμμές της Gray στερούνται εμπειρική η θεωρητική 

βάση (Kuoch & Mirenda, 2003), κάποια στοιχεία όπως οι τύποι των 

προτάσεων μπορούν να συμβάλλουν θετικά στις αλλαγές της συμπεριφοράς. 

(Reynhout & Carter, 2006. Tarnai, 2011).  

 Για παράδειγμά οι Reynhout and Carter (2006) σημείωσαν θετικό 

συσχετισμό μεταξύ του αριθμού των προτάσεων και της αποτελεσματικότητας 

της ιστορίας στην μετά -ανάλυση τους. Επιπρόσθετα ο Tarnai (2011) εξέτασε 

την προτεινόμενη αναλόγια των προτάσεων από την Gray για την κατασκευή 

μιας Κοινωνικής Ιστορίας. Ανέφερε ότι παρατηρήθηκαν λιγότερες δοκιμές για 

την επίτευξη της επιθυμητής συμπεριφοράς και ακόμα μεγαλύτερη διατήρηση 

της επιθυμητής συμπεριφοράς σε σχέση με τις ιστορίες που δεν ακολούθησαν 

τη δομή της Gray.  

2.6.4.Aποτελεσματικότητα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του παιδιού 

Κάθε παιδί με ΔΑΦ παρουσιάζει μοναδικά και εξατομικευμένα 

χαρακτηριστικά. Είτε λοιπόν μια ιστορία γράφεται ή συνδυάζεται με άλλες 
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παρεμβάσεις χρησιμοποιώντας την λαμβάνεται υπόψιν το επίπεδο δεξιοτήτων 

, οι συμπεριφορικές δυσκολίες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή. 

O Vandermeer et al. (2013) εξετάζοντας κάθε παιδί εξατομικευμένα 

αναφέρει ότι η διατήρηση της επιθυμητής συμπεριφοράς παρουσιάστηκε μόνο 

στο ένα παιδί στην έρευνα του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να θεωρήσει ότι 

οι Κοινωνικές Ιστορίες είναι αποτελεσματικές μόνο για συγκεκριμένα παιδιά 

και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι όταν 

επιλέγεται μια παρέμβαση και συγκεκριμένα όταν γράφεται μια Κοινωνική 

Ιστορία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

παιδιού , οι ανάγκες του, οι ικανότητες του, και γενικά οι περιβαλλοντικές 

μεταβλητές. Συγκεκριμένα παράγοντες όπως η νοημοσύνη, το επίπεδο της 

λεκτικής επικοινωνίας , η σχέση των υποκειμένων που εμπλέκονται στην 

παρέμβαση ακόμα και η προηγούμενη εμπειρία με το εργαλείο της 

παρέμβασης κ.ά.  θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν. 

Ένα ζήτημα ανησυχίας στην έρευνα είναι η έλλειψη δεδομένων που 

παρέχονται για τους συμμετέχοντες στη μελέτη (Reynhout & Carter, 2006, 

Sansosti et al., 2004). Οι περιγραφές των συμμετεχόντων είναι συχνά πολύ 

περιορισμένες, σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούνται από  μια ηλικία και 

μια διαγνωστική ετικέτα (Reynhout & Carter, 2006). Η έλλειψη περιγραφής 

των συμμετεχόντων σε  έρευνες για τις Κοινωνικές Ιστορίες περιπλέκει τις 

προσπάθειες για αποσαφήνιση της αποτελεσματικότητας τους. Για 

παράδειγμα, ενώ φαίνεται ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες θεωρούνται κατάλληλη 

παρέμβαση για άτομα με μέτρια επίπεδα νοημοσύνης (Kuoch & Mirenda, 

2003. Kuttler, Myles, & Carlson, 1998) ή προβλήματα επικοινωνίας (Barry & 

Burlew, 2004) (Reynhout & Carter, 2006, 2007, 2008), ενώ τα άτομα με 

συνδυασμό μέτριων επιπέδων γνωστικής ικανότητας και δυσλειτουργιών 

επικοινωνίας (Gray & Garand, 1993, Reynhout & Carter, 2007) δεν φαίνεται 

να επωφελούνται. (Reynhout & Carter, 2006, 2007, 2008). 
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2.6.5. Αποτελεσματικότητα, διατήρηση και γενίκευση της 

συμπεριφοράς 

Γενικά οι Κοινωνικές Ιστορίες φαίνεται να αποτελούν θετική παρέμβαση για 

χρήση στην τάξη όμως αναφέρονται ανησυχίες σχετικά με τη διατήρηση και τη 

γενίκευση των συμπεριφορών αυτών. (Ali & Frederickson, 2006. Reynhout & 

Carter, 2009). Οι ερευνητές έχουν σημειώσει  ότι τα δεδομένα σχετικά με τη 

συντήρηση και τη γενίκευση των Κοινωνικών Ιστοριών είναι περιορισμένα (Ali 

& Frederickson, 2006. Bernad-Ripoll, 2007. Reynhout & Carter, 2006. Rust & 

Smith, 2006. Sanosti & Powell- Smith, 2004.Toplis & Hadwin, 2006). 

  Γι αυτό είναι σημαντικό το παιδί να μπορεί να έχει πρόσβαση στην 

Κοινωνική Ιστορία και μετά το τέλος της παρέμβασης ακόμη και εάν η 

δεξιότητα έχει επιτευχθεί. (Crozier & Tincani, 2007. Sansosti, Powell-Smith & 

Kinkaid, 2004).  

2.6.6. Αποτελεσματικότητα και επίπεδο  λεκτικής 

κατανόησης 

Στην έρευνα των Kokina και Kern (2010) βρέθηκαν καλύτερα αποτελέσματα 

όταν ελέγχθηκε η κατανόηση των  παιδιών για να επιβεβαιώσουν ότι 

κατανοούν την Κοινωνική Ιστορία. Αυτό δείχνει ότι εάν ένα παιδί έχει δυσκολία 

στην ανάγνωση ή κατανόηση της ομιλούμενης γλώσσας δεν υπάρχει λόγος 

να χρησιμοποιείται ως παρέμβαση μια μέθοδο γραπτού λόγου για να 

εξηγηθούν κοινωνικές καταστάσεις. Αυτό μπορεί να είναι μια πιθανή αιτία για 

τη διακύμανση στην αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών (Chan & 

O'Reilly, 2008) και υπογραμμίζει τη σημασία του  επιπέδου ανάγνωσης και 

κατανόησης από κάθε παιδί κατά τη δημιουργία των ιστοριών (Kokina & Kern, 

2010). Πολλές φορές οι γονείς, οι δάσκαλοι ή αυτοί που εργάζονται με το 

παιδί μπορεί να διαβάζουν οι ίδιοι την Κοινωνική Ιστορία και να κάνουν 

ερωτήσεις κατανόησης για να διασφαλιστεί εάν το παιδί έχει κατανοήσει την 

ιδέα ή το περιεχόμενο της ιστορίας. (Klett & Turan, 2011. Quilty, 2007. 

Reynhout & Carter, 2009). 

 Για παράδειγμα, οι Quirmbach, Lincoln, Feinberg-Gizzo, Ingersoll και 

Andrews (2009) διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών 



66 

 

Ιστοριών για τη βελτίωση του παιχνιδιού (επιτραπέζια παιχνίδια) σε 45 παιδιά 

ηλικίας 7-14 ετών με Διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ). 

Διαπίστωσαν ότι οι βελτιώσεις ήταν εμφανείς μόνο στα παιδιά που ήταν εντός 

ή πάνω από το οριακό εύρος του Δείκτη Λεκτικής Κατανόησης (VCI) από τη 

κλίμακα νοημοσύνης Wechsler για παιδιά-3η έκδοση (WISC-III). Με άλλα 

λόγια,  οι ιστορίες που χρησιμοποιήθηκαν με παιδιά που είχαν καλύτερα  

επίπεδα λεκτικής κατανόησης ήταν πιο επιτυχημένες. 

 Τέλος σε έρευνα των Reynut και Carter (2009) η γνωστική ικανότητα 

(cognitive ability) των μαθητών φάνηκε να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα 

της παρέμβασης όπως αντιλαμβάνονται οι δάσκαλοι, με ιστορίες που 

γράφονται για μαθητές με ανώτερη μέση γνωστική ικανότητα θεωρούνται ως 

οι πιο αποτελεσματικές. 

2.7. Οι απόψεις των δασκάλων σχετικά με την 

χρήση και την αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών 

Ιστοριών 

Πολλές πρόσφατες κριτικές βιβλιογραφίας όπως αναφέραμε έχουν 

εξετάσει με εμπειρική έρευνα τις Κοινωνικές Ιστορίες (Ali & Frederickson, 

2006. Reynhout & Carter, 2006. Rust & Smith, 2006. Sansosti, Powell-Smith, 

& Kincaid, 2004).Παρόλο που τώρα έχουμε γνώση σχετικά με την κατασκευή 

των Κοινωνικών Ιστοριών και την αποτελεσματικότητα τους υπάρχει έλλειψη 

ισοδύναμων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτής της παρέμβασης από 

τους επαγγελματίες. 

Οι Κοινωνικές Ιστορίες αναφέρθηκαν ως μια ευρέως χρησιμοποιούμενη 

παρέμβαση για παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (Ali & 

Frederickson, 2006, Rust & Smith, 2006, Sansosti et al., 2004) και 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της με τα ερευνητικά τεκμήρια είναι 

σημαντική. 

H γνώση για το πως κατασκευάζονται και πως χρησιμοποιούνται οι 

Κοινωνικές Ιστορίες και πώς αυτό σχετίζεται με την κατάρτιση των 

επαγγελματιών μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους 
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υπεύθυνους για τον προγραμματισμό της παροχής εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών. 

Όπως δείχνει η διαθέσιμη έρευνα, οι Κοινωνικές Ιστορίες έχουν 

χρησιμοποιηθεί για πολλούς λόγους, όπως η διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων, η εισαγωγή αλλαγών / ρουτινών, η μείωση των στερεοτυπικών 

συμπεριφορών και η μείωση των ακατάλληλων συμπεριφορών (Ali & 

Frederickson, 2006. Reynhout & Carter, 2006 . Rust & Smith, 2006 . Sansosti 

et al., 2004). Με δεδομένο αυτό είναι ενδιαφέρον ότι δεν φαίνεται να 

υπάρχουν στοιχεία για το πώς οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν τις Κοινωνικές 

Ιστορίες . Γενικά, η κοινωνική εγκυρότητα (social validity) σε σχέση με τις 

Κοινωνικές Ιστορίες σπάνια αναφέρεται (Reynhout & Carter, 2006), οπότε η 

αντίληψη των ειδικών  για την αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών 

είναι άγνωστη.  

Είναι επομένως ενδιαφέρον να εξετάσουμε τη συνάφεια μεταξύ των 

συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη συστηματική ανασκόπηση της 

ερευνητικής βιβλιογραφίας και των επαγγελματιών στον τομέα, όσον αφορά 

την αποτελεσματικότητα και τη χρήση των Κοινωνικών Ιστοριών. 

Μια  από τις ελάχιστες έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών για τις Κοινωνικές Ιστορίες ήταν αυτή των Reynhout & 

Carter, 2009. Σε σύνολο 81 ερωτηματολογίων  η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών που ολοκλήρωσαν την έρευνα ήταν γυναίκες (89%) που 

εργάζονταν με βρέφη / παιδιά  ηλικίας 6 έως12 ετών (84%) σε ειδικές 

σχολικές τάξεις (76%). Οι περισσότεροι είχαν άνω των 9 ετών εμπειρίας στην 

εκπαίδευση (67%) και πάνω από  9 έτη δίδασκαν  στην ειδική εκπαίδευση 

(42%). Πάνω από τους μισούς έκαναν τυπική εκπαίδευση στην ειδική 

εκπαίδευση (58%) και σχεδόν τα τρία τέταρτα (71%) έλαβαν εκπαίδευση στις 

Κοινωνικές Ιστορίες.  

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε το πώς και γιατί οι 

δάσκαλοι χρησιμοποιούν Κοινωνικές Ιστορίες. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι 

χρησιμοποιούν γενικά τις Κοινωνικές Ιστορίες για να στοχεύσουν σε ένα ευρύ 

φάσμα συμπεριφορών, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας των 
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κοινωνικών δεξιοτήτων (91%), της μείωσης των ακατάλληλων συμπεριφορών 

(91%) και της εισαγωγής αλλαγών / νέων ρουτίνων (87%). .Όλοι οι ειδικοί  

(100%) ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν τις Κοινωνικές Ιστορίες  στην αίθουσα 

διδασκαλίας. .Το ένα τρίτο (29%) των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι 

χρησιμοποίησε τις Κοινωνικές Ιστορίες σε διαφορετικούς χώρους εκτός από 

το σχολείο και το σπίτι όπως σε μέρη σχετικά με την κοινότητα (π.χ. τοπική 

βιβλιοθήκη). Πολλοί δάσκαλοι ανέφεραν ότι έκαναν  συλλογή δεδομένων πριν  

(78%), κατά τη διάρκεια (49%) και μετά από (58%) την παρέμβαση. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (96%) ανέφεραν ότι έγραφαν πάντα Κοινωνικές 

Ιστορίες ειδικά για έναν συγκεκριμένο μαθητή, αλλά το ένα τρίτο (31%) 

ανέφερε επίσης ότι χρησιμοποίησαν μερικές φορές γενικές Κοινωνικές 

Ιστορίες για περισσότερους από έναν. Μόνο το 4% των εκπαιδευτικών 

ανέφεραν ότι ΄΄πάντα΄΄ ακολουθούσαν  τις κατευθυντήριες γραμμές της Gray 

(2000) σχετικά με την κατασκευή της Κοινωνικής Ιστορίας και ότι πάνω από 

το ένα τρίτο (36%) δεν ήξεραν τις οδηγίες αυτές. Το (29%) των εκπαιδευτικών 

ανέφερε ότι δεν είχε λάβει ποτέ εκπαίδευση στις Κοινωνικές Ιστορίες. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι πάντοτε (60%) ή μερικές φορές (40%) 

χρησιμοποίησαν μια Κοινωνική Ιστορία σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις, 

για παράδειγμα, θετική ενίσχυση. Η χρήση ενισχυτών περιλάμβανε φαγητό 

(π.χ., lollies), προτιμώμενες δραστηριότητες (π.χ. χρόνος υπολογιστή), υλικά 

(π.χ ειδικό παιχνίδι), προνόμια, μάρκες, αυτοκόλλητα, σφραγίδες και 

κοινωνικές ενισχύσεις (λεκτικός επαίνων, γραπτός έπαινος, '' ψηλά 5 ''). Σε 

γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί παρείχαν πολύ λίγες λεπτομέρειες για τις 

άλλες παρεμβάσεις. Οι περισσότεροι δάσκαλοι (80%) ανέφεραν επίσης ότι 

πάντα (13%) ή μερικές φορές (67%) επιχείρησαν να γενικεύσουν την 

συμπεριφορά με τις  Κοινωνικές Ιστορίες. 

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε ζητήματα σχετικά με τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την προσβασιμότητα, την εφαρμογή 

και την αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών. Συνοπτικά απάντησαν 

ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες είναι προσβάσιμη (100%) και αποτελεσματική 

παρέμβαση (93%), κατάλληλη για  πολλούς τύπους παιδιών (78%), και για 

ποικίλες συμπεριφορές και ικανότητες (93%). Ακόμα μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν σε πολλά περιβάλλοντα (93%) και ότι είναι 

συμπληρωματική με άλλες παρεμβάσεις (100%).Αντίθετα, μια μειοψηφία  

εκπαιδευτικών (45%) συμφώνησε ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες έχουν ως 

αποτέλεσμα τη γενικευμένη αλλαγή συμπεριφοράς (π.χ. σε ανθρώπους ή 

μέρη) και μόνο το 53% συμφώνησε ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες διατηρούν καλά 

τη συμπεριφορά αυτή (δηλαδή η αλλαγή συμπεριφοράς συνεχίζεται μετά τη 

διακοπή της διδασκαλίας). 

Σε μια άλλη έρευνα των Faihan Alotaibi ,Yota Dimitriadi ,Andy Kempe 

(2016) σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τις Κοινωνικές Ιστορίες 

στη Σαουδική Αραβία έδειξε ότι οι δάσκαλοι στα ιδιωτικά σχολεία της 

Σαουδικής Αραβίας, γενικά, είχαν ευνοϊκή άποψη για τη χρήση Κοινωνικών 

Ιστοριών για παιδιά με αυτισμό κάτι που συμβαδίζει με τα συμπεράσματα των 

Reynhout και Carter (2009). Διεξήχθησαν συνεντεύξεις με 15 άνδρες 

εκπαιδευτικούς μεταξύ των ηλικιών 27-40  που διδάσκαν σε δύο ειδικά 

σχολεία στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και είτε εργάζονταν επί του 

παρόντος είτε είχαν εργαστεί τα προηγούμενά  χρόνια εκτεταμένα με παιδιά 

με αυτισμό. Οι εκπαιδευτικοί είχαν 3 έως 13 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία 

παιδιών με αυτισμό και μεταξύ 2 και 9 ετών εμπειρίας στη χρήση Κοινωνικών 

Ιστοριών. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, κάποιοι 

χρησιμοποίησαν τις Κοινωνικές Ιστορίες κάθε μέρα, ενώ άλλοι 

χρησιμοποίησαν Κοινωνικές Ιστορίες τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. 

Όλοι οι δάσκαλοι διεξήχθησαν συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο και μέσω  

ηχογράφησης.  

Επιπλέον, αυτή η μελέτη διαπίστωσε ότι ορισμένοι δάσκαλοι κατέφυγαν 

στην αγορά έτοιμων Κοινωνικών Ιστοριών για να εξοικονομήσουν χρόνο. 

Ομοίως, η Rota (2011) τόνισε επίσης τον υπερβολικό χρόνο που απαιτείται 

για την ανάπτυξη Κοινωνικών Ιστοριών στη διατριβή της. Ένα άλλο βασικό 

συμπέρασμα από την μελέτη ήταν ότι, ανεξάρτητα από τις πηγές των 

Κοινωνικών Ιστοριών, οι ιστορίες έπρεπε να αξιολογηθούν προσεκτικά και να 

προσαρμοστούν ώστε να εξασφαλίσουν υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας 

όταν χρησιμοποιήθηκαν με παιδιά με αυτισμό, Μια μελλοντική κατεύθυνση για 

την αγορά της Κοινωνικής Ιστορίας όπως προτείνουν θα ήταν να 
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τροποποιηθεί κατάλληλα έτσι ώστε να ενσωματωθεί το πολιτισμικό και 

παραδοσιακό πλαίσιο της χώρας χρήσης (στην προκειμένη περίπτωση της 

Σαουδικής Αραβίας) στις Κοινωνικές Ιστορίες. Επιπλέον, τα ευρήματα από τις 

συνεντεύξεις υποδεικνύουν ότι τα εμπόδια που οφείλονται στις διαφορές στον 

πολιτισμό θα μπορούσαν να ξεπεραστούν συμπεριλαμβάνοντας τους γονείς 

στο σχεδιασμό Κοινωνικών Ιστοριών για παιδιά με αυτισμό, έτσι ώστε να 

μπορούν να ληφθούν υπόψη οι ατομικές ανάγκες κάθε παιδιού και οι 

πολιτιστικοί παράγοντες.  

 Επιπλέον, αυτή η μελέτη διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να είναι 

ανοιχτοί στη χρήση διαφορετικών μεθόδων εμφάνισης Κοινωνικών Ιστοριών 

στην τάξη με βάση τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά ή τις απαιτήσεις των 

αυτιστικών παιδιών. Ως εκ τούτου, η τρέχουσα μελέτη διαπίστωσε ότι η 

τεχνολογία και οι πόροι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη χρήση των 

Κοινωνικών Ιστοριών και ήταν επιτακτική ανάγκη να τους παρέχονται σε 

αφθονία στους δασκάλους που χρησιμοποιούν Κοινωνικές Ιστορίες, διότι 

διαφορετικά θα μπορούσαν να αποδειχθούν σημαντικό εμπόδιο στη χρήση 

τους. Τέλος οι δάσκαλοι συνέστησαν τη χρήση διάφορων μέσων για την 

εμφάνιση των Κοινωνικών Ιστοριών και τη χρήση Κοινωνικών Ιστοριών 

παράλληλα με άλλες στρατηγικές συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων 

βίντεο, των παρουσιάσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, των ψηφιακών 

στρατηγικών, του PowerPoint και του ηχητικού υλικού και των οπτικών 

προτροπών . 
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B. Ερευνητικό Μέρος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ 

3.1 Σκοπός έρευνας 

Ο σκοπός της  παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων 

των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη χρήση 

των Κοινωνικών Ιστοριών ως στρατηγική παρέμβασης σε παιδιά στο φάσμα 

του αυτισμού (ΔΑΦ). Πιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε 

ήταν τα εξής: 

• Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής γνωρίζουν την τεχνική των 

Κοινωνικών Ιστοριών ; 

• Πως και γιατί  οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής χρησιμοποιούν τις 

Κοινωνικές Ιστορίες ως παρέμβαση στα παιδιά με αυτισμό; 

• Πόσο προσβάσιμη , εφαρμόσιμη και αποτελεσματική θεωρούν την 

τεχνική των Κοινωνικών Ιστοριών οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής; 

3.2 Συμμετέχοντες 

Το δείγμα ήταν 107 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που έχουν εμπειρία με παιδιά με ΔΑΦ . Συγκεκριμένα 98 

γυναίκες και 9 άντρες. Τα δημογραφικά τους στοιχεία θα τα αναφέρουμε 

αναλυτικά παρακάτω. 

 

3.3 Ερευνητικά Εργαλειά 

Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η μέθοδος συλλογής των 

πληροφοριών μέσω ερωτηματολογίου κλειστών απαντήσεων, 

διαβαθμισμένων στην κλίμακα Likert. Δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο με τη βοήθεια της εφαρμογής ¨ Google forms ¨. Καθαυτό 

ερωτηματολόγιο για το θέμα της έρευνας μας δεν βρήκαμε . Το 

ερωτηματολόγιο βασίστηκε σε αυτό που είχε χρησιμοποιηθεί σε 
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προγενέστερη έρευνα των Reynhout & Carter,2009 και σε σχετικά σε έρευνες  

στοιχεία (Kokina & Kern, 2010, Sansosti, Powell-Smith, & Kincaid, 2006, 

Scattone, Wilczynski, Edwards, & Rabian, 2002 , Kuoch και Mirenda 2003, Ali 

και Frederickson ,2006, Rust and Smith, 2006 Nichols, Hupp, Jewell και 

Zeigler ,2005)  .Το ερωτηματολόγιο ήταν σύντομο και αποτελούνταν από 25 

ερωτήσεις. 

Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε μέρη ως εξής: 

• Α μέρος ερωτηματολογίου:  

– Δημογραφικά στοιχεία όπως φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο 

κτλ 

 

• Β Μέρος ερωτηματολογίου: 

– Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με τη χρήση 

των Κοινωνικών Ιστοριών ως στρατηγική παρέμβασης 

• Γ Μέρος ερωτηματολογίου: 

– Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με την 

προσβασιμότητα, την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των 

Κοινωνικών Ιστοριών 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS.  

3.4 Διαδικασία 

Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο το 

οποίο διαδόθηκε μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης σχετικές με την 

εκπαίδευση. Η χρονική διάρκεια της έρευνας ήταν από τον Οκτώβριο του 

2017 ως τον Ιανουάριο του 2018 σε όλη την επικράτεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

 

4.1 Δημογραφικές πληροφορίες 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες 

(91,60%) απόφοιτοι τμημάτων Ειδικής Αγωγής (89,70%). Οι μισοί από 

αυτούς είχαν σπουδές σε σχέση με τον αυτισμό και το 1/3 είχε 

μεταπτυχιακό στην Ειδική αγωγή (61,10%). Οι πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων δούλευε στην δομή της Παράλληλης Στήριξης (42.90%) 

και το 1/3 περίπου είχε πάνω από 5 χρόνια εμπειρίας με παιδιά με 

ΔΑΦ.(βλ.πίνακα 1) 

Πίνακας 1  

 Δημογραφικά στοιχεία 

 n % 

Φύλο     

Άντρας 98 8,40 % 

Γυναίκα 9 91,60 % 

Ηλικία   

Οι μικρότεροι των 30 ετών 66 61,70% 

Οι από 31 ετών έως 40 39 36,40% 

Από 41 έως 50 2 1,90% 

Και οι μεγαλύτεροι των 50 ετών 0 0% 

Σπουδές: Προπτυχιακές – Τμήμα   

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 52 49,10% 

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. 43 40,60%   

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  8 7,50% 
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κάποιο άλλο τμήμα. 3 2,80%   

Σπουδές στον αυτισμό      

Ναι              53 50,50% 

Όχι 52 49,50% 

Είδος επιμόρφωσης     

μεταπτυχιακό 55 61,10% 

 σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή 19 21,60% 

μετεκπαίδευση 
2 2,10% 

άλλες σπουδές 21 23,30% 

Τύπος εκπαιδευτικής μονάδας   

Παράλληλη στήριξη 45 42,90% 

τμήμα ένταξης 31 29,00% 

ειδικό σχολείο  24 22,90% 

άλλη εκπαιδευτική μονάδα 5 4,80% 

Χρόνια προηγούμενης εμπειρίας με παιδιά με ΔΑΦ   

<2 χρόνια  13 12,10% 

2-5 χρόνια  30 28,00% 

>5 χρόνια 64 59,80% 

Τύπος εμπειρίας με παιδιά με ΔΑΦ   

εμπειρία στην παράλληλη στήριξη 49 54,40% 

εμπειρία σε τμήμα ένταξης 9 10,00% 

εμπειρία σε Ειδικό Σχολείο ΣΜΕΑ 36 40,00% 
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4.2 Η  χρήση των κοινωνικών ιστοριών 

Το πρώτο διερευνητικό ερώτημα αφορούσε έαν οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής γνώριζαν την τεχνική των Κοινωνικών Ιστοριών ως στρατηγική 

παρέμβασης. Όπως φάνηκε και στην παρούσα έρευνα είναι  μια ευρέως 

χρησιμοποιούμενη παρέμβαση για παιδιά με διαταραχές του φάσματος του 

αυτισμού (Ali & Frederickson, 2006, Rust & Smith, 2006, Sansosti et al., 

2004) εφόσον το 99.1% των εκπαιδευτικών τη γνωρίζει .  

Το δευτερο διερευνητικό ερώτημα της έρευνας αφορούσε πως και γιατί οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής χρησιμοποιούν τις Κοινωνικές Ιστορίες . Οι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν τις Κοινωνικές Ιστορίες «πάντα» ή 

«μερικές φορές» για να στοχεύσουν σε ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών, 

συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας των κοινωνικών δεξιοτήτων (100%), 

της μείωσης των ακατάλληλων συμπεριφορών (96.2%), της εισαγωγής 

αλλαγών / νέων ρουτίνων (93.5%),της εξήγησης της συμπεριφοράς των 

άλλων (95.3 %).Λιγότερο συχνά τη χρησιμοποιούν για την μάθηση 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (56,1%) και μείωση στερεοτυπικών συμπεριφορών 

(74.7%) . 

Το 98.10% ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τις ιστορίες   στην τάξη, το 81.10 % 

τις χρησιμοποιεί στο διάλειμμα και το 60% στο σπίτι. Το 40% δεν τις 

χρησιμοποιεί «ποτέ» στο σπίτι .Το ένα τρίτο (28.5%) των εκπαιδευτικών 

ανέφερε ότι χρησιμοποίησε τις Κοινωνικές Ιστορίες σε διαφορετικούς χώρους 

εκτός από το σχολείο και το σπίτι και το διάλλειμα όπως σε μέρη σχετικά με 

την κοινότητα  . Τα αποτελέσματα συμφωνούν και με την έρευνα των Reynut 

και Carter,2009. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (66%) ανέφεραν ότι έγραφαν «πάντα» 

Κοινωνικές Ιστορίες ειδικά για έναν συγκεκριμένο μαθητή, αλλά το ένα τρίτο 

(33.6%) ανέφερε επίσης ότι χρησιμοποίησαν «μερικές φορές» γενικές 

Κοινωνικές Ιστορίες για περισσότερους από έναν. Το 36,40% κατασκευάζει 

«πάντα» τις Κοινωνικές Ιστορίες που χρησιμοποιεί, το 60,70 % «μερικές 

φορές» και το 2,80 % . 
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Το 86,90% κάνει «πάντα» ή «μερικές φορές» χρήση του προτύπου της 

Carol Gray, ενώ το 1,90 % δεν κάνει χρήση του και το 11,20% δεν το 

γνωρίζει. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα των Reynut και Carter 

που αναφέρει ότι μόνο το 4% των εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι «πάντα» 

ακολουθούσαν  τις κατευθυντήριες γραμμές της Gray (2000) σχετικά με την 

κατασκευή της Κοινωνικής Ιστορίας και ότι πάνω από το ένα τρίτο (36%) δεν 

ήξεραν τις οδηγίες αυτές. 

Ο τρόπος παρουσίασης της Κοινωνικής Ιστορίας «πάντα»(54,4%) ή 

«μερικές φορές» (42.7%) είναι σε έντυπη μορφή , μέσω υπολογιστή όχι τόσο 

πάντα (9.8%) άλλα μερικές φορές (74,5%). Μέσω παιχνιδιού πάντα (25,5%) 

και μερικές φορές (55.3%).Οι μισοί περίπου μερικές φορές παρουσιάζουν την 

κοινωνική ιστορία μέσω βίντεο .Το 60% «μερικές φορές» και το 25% «πάντα» 

χρησιμοποιεί κάρτες για την παρουσίαση τους. Το ένα τρίτο (30%) περίπου 

τις παρουσιάζει «μερικές φορές» ηχογραφημένη ή μέσω μουσικής. Το 81% 

και 91% αντίστοιχα δεν τις παρουσιάζει ποτέ μέσω Lego η robot. 

Ο αναγνώστης της ιστορίας είναι «πάντα» (35,2%) η «μερικές φορές» 

(63.8%) ο δάσκαλος  και ο ίδιος ο μαθητής «πάντα» (12,3%) η «μερικές 

φορές» (77%). Το 60% απάντησε ότι δεν είναι πότε αναγνώστης ένας 

συμμαθητής άλλα μερικές φορές (40%) είναι. 

Μόνο το 2.80% δεν συνδυάζει τις Κοινωνικές Ιστορίες με άλλη στρατηγική 

παρέμβασης ομοίως με την ερευνα των Reynut και Carter που πάντα (60%) ή 

μερικές φορές (40%) οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις Κοινωνικές Ιστορίες 

με  κάποια άλλη στρατηγική παρέμβασης 

Σχετικά με την γενίκευση της συμπεριφοράς και σε ποιο περιβάλλον 

επιτυνχάνεται  , το 80% απάντησε ότι  επιτυγχάνεται «μερικές φορές»,  στο 

χώρο του σχολείου, στο σπίτι και στο διάλλειμα όχι τόσο στη γειτονιά 

(52%).(βλ.πίνακα 2,3) 
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Πίνακας 2  

 Η χρήση των Κοινωνικών Ιστοριών 

Γνωρίζετε τις Κοινωνικές Ιστορίες ως στρατηγική 

παρέμβασης; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

106 (99,10%) 1 (0,90%) 

Για ποιο λόγο κάνετε 

χρήση της Κοινωνικής 

Ιστορίας;     

Πάντα Μερικές 

φορές 

Ποτέ 

Μάθηση κοινωνικών 

δεξιοτήτων  

72 
(67.30%) 

33 
(30.80%) 

0 
(0.00%) 

Εισαγωγή αλλαγών ή νέας 

ρουτίνας 

37 
(34.60%) 

63 
(58.90%) 

6 
5.60% 

Εξήγηση της 

συμπεριφοράς των άλλων 

47 
(43.90%) 

55 
(51.40%) 

4 
(3.70%) 

Μείωση στερεοτυπικών 

συμπεριφορών 

21 
(19.60%) 

59 
(55.10%) 

25 
(23.40%) 

Μείωση ακατάλληλων 

συμπεριφορών 

59 
(55.10%) 

44 
(41.10%) 

3 
(2.8%) 

Μάθηση ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων 

11 
(10.30%) 

49 
(45.8%) 

45 
(42.10%) 

Άλλο  3 
(3.40%) 

17 
(19.10%) 

69 
(77.50%) 

Σε ποιο περιβάλλον 

κάνετε χρήση της 

Κοινωνικής Ιστορίας; 

Πάντα Μερικές 

φορές 

Ποτέ 

Στην τάξη   69 
(65.10%) 

35 
(33.00%) 

2 (1.90%) 

Στο διάλειμμα 20 
(21.10%) 

57 
(60.00%) 

18 
(18.90%) 

Στο σπίτι 16 
(17.00%) 

41 
(43.60%) 

37 
(39.40%) 
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Σε άλλο  
5 (5.60%) 

20 
(22.50%) 

64 
(71.90%) 

Η κάθε κοινωνική ιστορία 

που χρησιμοποιείτε είναι για:  

Πάντα Μερικές 

φορές 

Ποτέ 

'Ένα συγκεκριμένο μαθητή 70 
(66,00%) 

36 
(33,6%) 

0 
(0.00%) 

Κατασκευάζετε μόνοι 

σας την κοινωνική ιστορία; 

39 
(36,40%) 

65 
(60,70 %) 

3 
(2,80 %) 

                     

 

    

Με ποιο τρόπο 

παρέχετε την κοινωνική 

ιστορία στους μαθητές; 

Πάντα Μερικές 

φορές 

Ποτέ 

Σε έντυπη μορφή 56 
(54.40%) 

44 
(42.70%) 

3 
(2.90%) 

Ηχογραφημένη 2 
(2.20%) 

28 
(31.50%) 

59 
(66.30%) 

Μέσω υπολογιστή 10 
(9.80%) 

76 
(74.50%) 

16 
(15.70%) 

Με βίντεο 5 
(5.30%) 

47 
(50.00%) 

42 
(44.70%) 

Με LEGO 0.00
% 

17 
(18.90%) 

73 
(81.10%) 

Με χρήση ρομπότ ή 

άλλων ενδιάμεσων 

αντικειμένων  

1 
(1.10%) 

7 
(7.90%) 

81 
(91.00%) 

Με κάρτες 26 
(25.70%) 

62 
(61.40%) 

13 
(12.90%) 

Μέσω παιχνιδιού 24 
(25.50%) 

52 
(55.30%) 

18 
(19.10%) 

Μέσω μουσικής 6 
(6.60%) 

29 
(31.90%) 

56 
(61.50%) 

Ο αναγνώστης της 

Κοινωνικής Ιστορίας είστε 

Πάντα Μερικές 

φορές 

Ποτέ 
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Εσείς 37 
(35.20%) 

67 
(63.80%) 

1 
(1.00%) 

Ο μαθητής 12 
(12.40%) 

75 
(77.30%) 

10 
(10.30%) 

Ένας συμμαθητής  1 
(1.10%) 

34 
(37.80%) 

55 
(61.10%) 

Ο γονιός  2 
(2.20%) 

43 
(47.80%) 

45 
(50.00%) 

Χρησιμοποιείτε την 

κοινωνική ιστορία σε 

συνδυασμό με άλλη 

στρατηγική παρέμβασης; 

28 
(26,20%) 

76 
(71,00%) 

3 
(2,80%) 

Επιτύχατε γενίκευση 

στη συμπεριφορά του 

μαθητή... 

Πάντα Μερικές 

φορές 

Ποτέ 

στο σχολείο 21 
(19,60%) 

85 
(79,40%) 

1 
(0,90%) 

Στο σπίτι 7 
(7,20%) 

78 
(80,40%) 

12 
(12,40%) 

Στη γειτονιά 3 
(3,30%) 

47 
(52,20%) 

40 
(44,40%) 

Στο διάλειμμα 14 
(13,70%) 

82 
(80,40%) 

6 
(5,90%) 

 

Πίνακας 3 

Οι κοινωνικές ιστορίες και το πρωτόκολλο της Carol Gray  

 

 Πάντα Μερικές 

φορές 

Ποτέ Δεν το 

γνωρίζω 

Ακολουθ
είτε το 

πρωτόκολλο 
της Carol 

Gray για την 
κατασκευή 

μιας 
Κοινωνικής 

Ιστορίας;                      

31 
(29,00%) 

62 
 (57,90 %) 

2 
(1,90 %) 

12 
(11,20%) 
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4.3 Η προσβασιμότητα, η εφαρμογή και η 

αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών 

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε ζητήματα σχετικά με τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την προσβασιμότητα, την εφαρμογή 

και την αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών. Συνοπτικά απάντησαν 

ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες είναι προσβάσιμη (73,8%), εύκολη ή αρκετά εύκολη 

στη χρήση (62,6%) και μόνο το 3,7% δυσκολεύτηκε στη χρήση της και 

αποτελεσματική παρέμβαση (93%).  

To 94,50% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες μπορούν 

να εφαρμοστούν σε πολλά μέρη όπως στην τάξη, το σπίτι, το προαύλιο κτλ.. 

Το 76% τη θεωρεί συμπληρωματική στρατηγική παρέμβασης και μόνο το 

14% δεν τη θεωρεί συμπληρωματική. Ενώ όλοι οι εκπαιδευτικοί στην έρευνα 

των Reynut και Carter ανέφεραν ότι πάντοτε (60%) ή μερικές φορές (40%) 

χρησιμοποίησαν μια Κοινωνική Ιστορία σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις,  

To 67.20% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι συμπεριφορές διατηρούνται 

και μετά το τέλος της παρέμβασης ενώ το 33% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. 

Στην έρευνα των Reynut και Carter μια μειοψηφία  εκπαιδευτικών (45%) 

συμφώνησε ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες έχουν ως αποτέλεσμα τη γενικευμένη 

αλλαγή συμπεριφοράς (π.χ. σε ανθρώπους ή μέρη) και μόνο το 53% 

συμφώνησε ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες διατηρούν καλά τη συμπεριφορά αυτή 

.(βλ.πίνακα 4) 

 

Πίνακας 4 

Προσβασιμότητα, εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών 

Ιστοριών 

 

 Διαφ

ωνώ 

Δια-

φωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

Συμφω-

νώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
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απόλυτα συμφωνώ 

Θεωρείτε τις 
Κοινωνικές Ιστορίες 
μια εύκολα 
προσβάσιμη 
στρατηγική 
παρέμβασης. 

0 
(0%) 

4 
(3,70% 

24 
(22,40%) 

58 
(54,20%) 

21 
(19,60%) 

Η κοινωνική 
ιστορία ήταν εύκολη 
στη χρήση στους 
μαθητές που την 
χρησιμοποιήσατε. 

0 (0%) 4 
(3,70%) 

36 
(33,60%) 

55 
(51,40%) 

12 
(11,20%) 

Οι Κοινωνικές 
Ιστορίες θεωρείτε ότι 
είναι μια 
αποτελεσματική 
στρατηγική 
παρέμβασης. 

0 
(0%) 

1 
(0,90%) 

12 
(11,20%) 

72 

(67,30%) 

22 
(20,60%) 

Θα συστήνατε τη 
χρήση των 
Κοινωνικών Ιστοριών 
σε άλλους δασκάλους. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4 
(3,70%) 

60 

(56,10%) 

43 
(40,20%) 

Οι Κοινωνικές 
Ιστορίες μπορούν να 
εφαρμοστούν σε 
πολλά μέρη ( τάξη, 
διάλειμμα, σπίτι, 
κοινότητα). 

0 (0%) 1 
(0,90%) 

6 
(5,60%) 

58 

(54,20%) 

42 
(39,30%) 

Οι Κοινωνικές 
Ιστορίες διατηρούν μια 
συμπεριφορά και μετά 
το τέλος της 
παρέμβασης. 

0 
(0%) 

2 
(1,90%) 

33 
(30,80%) 

59 

(55,10%) 

13 
(12,10%) 

Θεωρείτε τις 
Κοινωνικές Ιστορίες 
συμπληρωματική 
στρατηγική 
παρέμβασης σε σχέση 
με τις άλλες που 
χρησιμοποιείτε. 

0,9
0% 

5 
(4,70%) 

25 
(23,40%) 

62 

(57,90%) 

14 
(13,10%) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες χρησιμοποιούνται 

ευρέως από τους εκπαιδευτικούς που ερωτήθηκαν. Οι Κοινωνικές Ιστορίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος 

συμπεριφορών (Ali & Frederickson, 2006. Rust & Smith, 2006. Sansosti et al., 

2004).Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τους ερωτηθέντες 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τις Κοινωνικές 

Ιστορίες για συμπεριφορές που σχετίζονται με κοινωνικές δεξιότητες, για  να 

εισάγουν αλλαγές / νέες ρουτίνες, για να εξηγήσουν τη συμπεριφορά του 

άλλου, για να μειώσουν την στερεοτυπική συμπεριφορά, για να μειώσουν την 

ακατάλληλη συμπεριφορά και να διδάξουν ακαδημαϊκές δεξιότητες. Εαν και το 

ποσοστό σχετικά με την εκμάθηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων είναι αρκετά 

υψηλό(56%) σε σχέση με την έρευνα των Reynut και Carter το 2009 και σε 

σχέση με άλλες έρευνες σχετικά με τη χρήση των Κοινωνικών Ιστοριών. 

(Kokina and Kern ,2010). 

Αν και το ποσοστό όσον αφορά την κατασκευή και την εφαρμογή των 

Κοινωνικών Ιστοριών που «μερικές φορές»  ακολουθούν τις κατευθυντήριες 

γραμμές της Gray είναι υψηλό και φτάνει το 60% ,το 30% ωστόσο μόνο τις 

ακολουθεί πάντα. Για  διάφορους παράγοντες μπορεί να συμβαίνει αυτό. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορεί να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτές ή να μη έχουν 

λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση γι’ αυτό. Τρίτον, υπήρξε σημαντική 

αναθεώρηση κατά τη διάρκεια των ετών στις κατευθυντήριες οδηγίες της Gray 

(Ali & Frederickson, 2006).Αυτό μπορεί να μπέρδευε του ειδικούς. 

Παραδείγματος χάριν, οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν τη 

συμπερίληψη ερωτήσεων κατανόησης ως υποχρεωτικού μέρους της 

παρέμβασης (Gray & Garand, 1993) ενώ οι μεταγενέστερες κατευθυντήριες 

γραμμές δεν κάνουν καμία αναφορά σε αυτό. Ακόμα  οι πρώτες 

κατευθυντήριες γραμμές συμβούλευαν κατά της χρήσης των 

εικονογραφήσεων επειδή «... μπορεί να αποσπούν την προσοχή τους, ή ένας 

μαθητής μπορεί να κάνει μια ανακριβή ερμηνεία της κατάστασης με βάση την 

εικόνα» (Gray & Garand, 1993, σελ. 4). Η κατευθυντήρια γραμμή που 
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αναθεωρήθηκε στη συνέχεια και συνιστά τη χρήση εικόνων (Gray, 2000). Μια 

τελική πιθανή εξήγηση είναι ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί απλώς δεν μπορούν 

να θεωρήσουν ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες για την κατασκευή και την 

υλοποίηση των Κοινωνικών Ιστοριών είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην πράξη. 

 Σχετικά με την κατασκευή των Κοινωνικών Ιστοριών όπως και στη μελέτη 

των Faihan Alotaibi ,Yota Dimitriadi ,Andy Kempe (2016)  φαίνεται ότι 

ορισμένοι δάσκαλοι κατέφυγαν στην αγορά έτοιμων Κοινωνικών Ιστοριών για 

να εξοικονομήσουν χρόνο. Ομοίως, η Rota (2011) τόνισε επίσης τον 

υπερβολικό χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη Κοινωνικών Ιστοριών στη 

διατριβή της. 

Όσο αναφορά τη χρήση της τεχνολογίας που φαίνεται να χρησιμοποιήτε 

περιορισμένα,  όπως αναφέρθηκε και στην προγενέστερη έρευνα των Faihan 

Alotaibi ,Yota Dimitriadi ,Andy Kempe (2016) ότι η τεχνολογία και οι πόροι 

διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη χρήση των Κοινωνικών Ιστοριών  και ήταν 

επιτακτική ανάγκη να  παρέχονται σε αφθονία στους δασκάλους που 

χρησιμοποιούν Κοινωνικές Ιστορίες, διότι διαφορετικά θα μπορούσαν να 

αποδειχθούν σημαντικό εμπόδιο στη χρήση τους. 

     Γενικά, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να βλέπουν τις Κοινωνικές Ιστορίες με 

πολύ θετικό τρόπο. Οι δάσκαλοι θεωρούν σαφώς τις Κοινωνικές Ιστορίες ως 

μια ελκυστική παρέμβαση, όπως συζητήθηκε ευρέως στη βιβλιογραφία  (Ali & 

Frederickson, 2006. Reynhout & Carter, 2006. Rust & Smith, 2006. Sansosti 

et al., 2004). Ωστόσο, η δημοτικότητα δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με 

αποτελεσματικότητα (Dawson & Watling, 2000. Kasari, 2002. Kerrin, Murdock, 

Sharpton, & Jones, 1998. McWilliam, 1999). Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν ότι οι Κοινωνικές Ιστορίες είναι αποτελεσματικές, αλλά υπήρχε 

λιγότερη εμπιστοσύνη όσον αφορά τη διατήρηση και γενίκευση, ζητήματα που 

είναι κρίσιμα για τα παιδιά με ΔΑΦ. (Greenway, 2000. Heflin & Alberto, 2001. 

Horner et al., 2002. Strain & Schwartz, 2001). Στην πραγματικότητα, πολλοί 

ερευνητές (Ali & Frederickson, 2006. Bernad-Ripoll, 2007. Reynhout & Carter, 

2006. Rust & Smith, 2006. Sanosti & Powell- Smith, 2006. Sanosti & Powell- 

Smith, 2004. Toplis & Hadwin, 2006) έχουν εγείρει συγκεκριμένες ανησυχίες 

σχετικά με τη διατήρηση και γενίκευση των Κοινωνικών Ιστοριών, 
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υποστηρίζοντας τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με αυτά τα 

θέματα. 

Η συντριπτική πλειονότητα (97%) των Κοινωνικών Ιστοριών 

χρησιμοποιείται  σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις, όπως έχει αναφερθεί 

και από άλλους ερευνητές (Ali & Frederickson, 2006. Reynhout & Carter, 

2006. Rust & Smith, 2006. Sansosti et al., 2004), ένα πρόβλημα που συχνά 

και αυτό  περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών να 

κάνουν κρίσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ  

Ένας βασικός περιορισμός ήταν ότι τα άτομα με ΔΑΦ είναι ένας  

ετερογενής πληθυσμός . Πολλές φορές λοιπόν το δείγμα μπορεί να είχε 

αντικρουόμενες εμπειρίες από τα χρόνια της εμπειρίας του. Η λύση που 

δόθηκε ήταν να απαντούν με βάση την πλειοψηφία αυτών και της γενικής 

αίσθησης που τους άφησε η εμπειρία τους. 

Τα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα αντανακλούν την 

αντιληπτή αποτελεσματικότητα και όχι τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας 

και θα πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στην ερμηνεία αυτών των 

δεδομένων.  

Ενώ οι εκπαιδευτές θεωρούν ότι η Κοινωνική Ιστορία είναι γενικά 

αποτελεσματική,  όσον αφορά τη διατήρηση και γενίκευση των δεξιοτήτων 

που στοχεύουν, σύμφωνα με τις  συστηματικές ανασκοπήσεις  υπάρχει 

ανησυχία (Ali & Frederickson, 2006. Reynhout & Carter, 2006. Rust & Smith, 

2006) .Τόσο η διατήρηση όσο και η γενίκευση των νεοαποκτηθέντων 

δεξιοτήτων φαίνεται να είναι προβληματικές για άτομα με διαταραχές του 

φάσματος του αυτισμού. Έτσι, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε 

συγκεκριμένες έρευνες για τα θέματα αυτά σε σχέση με τις Κοινωνικές 

Ιστορίες. 
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Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σχετικά με τη χρήση των 

Κοινωνικών Ιστοριών από τους δασκάλους παρέχουν πληροφορίες για τους 

τρόπους με τους οποίους αυτή η παρέμβαση χρησιμοποιείται από 

επαγγελματίες του χώρου.  Φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των 

Κοινωνικών Ιστοριών που έχουν συνταχθεί από τους δασκάλους και τις 

κατευθυντήριες γραμμές της Gray .Έτσι  η αποτελεσματικότητα των 

Κοινωνικών Ιστοριών που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί που τις 

χρησιμοποιούν εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με την εγκυρότητα των 

προτεινόμενων κατευθυντήριων γραμμών που μέχρι σήμερα δεν έχουν 

υποβληθεί σε αυστηρή επιστημονική έρευνα. Η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα 

είναι πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της τεκμηριωμένης 

πρακτικής στη χρήση Κοινωνικών Ιστοριών από τους επαγγελματίες που 

εργάζονται με παιδιά με αυτισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ερωτηματολόγιο διπλωματικής 

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΔΑΦ. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια της διπλωματικής 

μου εργασίας για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών « Δια 

βίου μάθηση και Ειδική αγωγή» του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοιν-ωνικής Πολιτικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το παρόν 

ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Με αυτό επιχειρείται η καταγραφή 

των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για τη χρήση 

των Κοινωνικών Ιστοριών σε μαθητές με διαταραχές αυτιστικού 
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φάσματος (ΔΑΦ). Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. Η συμβολή 

σας στην έρευνα είναι αρκετά σημαντική και ουσιαστική για την 

επιτυχή διεξαγωγή της. Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά και 

απαντήστε με ειλικρίνεια όλες τις ερωτήσεις. Για οποιαδήποτε 

πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήστε άμεσα μαζί 

μου. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.  

Αναστασία Νικολαΐδου, anastanik@gmail.com 

 

Μέρος Α 

Δημογραφικές πληροφορίες 

(Παρακαλώ υπογραμμίστε τις απαντήσεις σας) 

 

1. Φύλο:       Αρσενικό                            Θηλυκό 

 

2. Ηλικία:   <30          31-40          41-50        >50 

 

 

3. Σπουδές: Προπτυχιακές -Τμήμα:  

α ) Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής  

β ) Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

γ ) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης 

δ ) άλλο ……………….. 

 

 

4. Σπουδές στον αυτισμό:    Ναι             Όχι 

 

5. Είδος επιμόρφωσης  (μπορείτε να επιλέξετε πάνω από μία επιλογή) 

α ) μεταπτυχιακό    β) μετεκπαίδευση    

γ) διδακτορικό  δ) Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή 

ε) Άλλες Σπουδές 

mailto:anastanik@gmail.com
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6. Τύπος εκπαιδευτικής μονάδας στην οποία υπηρετείτε: 

α) Γενικό Σχολείο ( Παράλληλη Στήριξη) β) Γενικό Σχολείο ( 

Τμήμα Ένταξης)  

γ) Ειδικό Σχολείο ( ΣΜΕΑ   δ) 

Άλλο.................................... 

 

7. Χρόνια προηγούμενης εμπειρίας με παιδιά με ΔΑΦ:    

α)  <2 χρόνια  β) 2-5 χρόνια  γ) >5 χρόνια 

 

 

8. Τύπος εμπειρίας με παιδιά με ΔΑΦ σε:  

Α) Γενικό Σχολείο ( Παράλληλη Στήριξη) Β) Γενικό Σχολείο ( 

Τμήμα Ένταξης) 

Γ )Ειδικό Σχολείο ( ΣΜΕΑ)    Δ) 

Άλλο.................................... 

 

 

Μέρος Β 

Η  χρήση των κοινωνικών ιστοριών 

 

9. Γνωρίζετε τις Κοινωνικές Ιστορίες ως στρατηγική παρέμβασης; 

α) ΝΑΙ     β) ΌΧΙ 

 

10. Για ποιο λόγο κάνετε χρήση της Κοινωνικής Ιστορίας;     

 

 Πάντ

α 

Μερικ

ές φορές 

Ποτέ 

Μάθηση κοινωνικών 

δεξιοτήτων  

   

Εισαγωγή αλλαγών ή νέας    



108 

 

ρουτίνας 

Εξήγηση της συμπεριφοράς 

των άλλων 

   

Μείωση στερεοτυπικών 

συμπεριφορών 

   

Μείωση ακατάλληλων 

συμπεριφορών 

   

Μάθηση ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων 

   

Άλλο     

 

                                                                                                              

11. Σε ποιο περιβάλλον κάνετε χρήση της Κοινωνικής Ιστορίας; 

 

 Πάντ

α 

Μερικ

ές φορές 

Ποτέ 

Στην τάξη      

Στο διάλειμμα    

Στο σπίτι    

Σε άλλο     

 

12. Η κάθε κοινωνική ιστορία που χρησιμοποιείτε είναι για:  

 

 Πάντ

α 

Μερικ

ές φορές 

Ποτέ 

'Ένα συγκεκριμένο μαθητή    

 

13. Κατασκευάζετε μόνοι σας την κοινωνική ιστορία; 
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α) Πάντα    β) Μερικές φορές  γ )Ποτέ 

 

14. Ακολουθείτε το πρωτόκολλο της Carol Gray για την κατασκευή μιας Κοινωνικής 

Ιστορίας;                                                                                                           

α) Πάντα    β) Μερικές φορές  γ )Ποτέ   δ) Δεν το 

γνωρίζω 

 

15. Με ποιο τρόπο παρέχετε την κοινωνική ιστορία στους μαθητές; 

 Πάντ

α 

Μερικ

ές φορές 

Ποτέ 

Σε έντυπη μορφή    

Ηχογραφημένη    

Μέσω υπολογιστή    

Με βίντεο    

Με LEGO    

Με χρήση ρομπότ ή άλλων 

ενδιάμεσων αντικειμένων  

   

Με κάρτες    

Μέσω παιχνιδιού    

Μέσω μουσικής    

 

 

16. Ο αναγνώστης της Κοινωνικής Ιστορίας είστε ... 

 

 Πάντ

α 

Μερικ

ές φορές 

Ποτέ 

Εσείς    

Ο μαθητής    

Ένας συμμαθητής     
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Ο γονιός     

 

17. Χρησιμοποιείτε την κοινωνική ιστορία σε συνδυασμό με άλλη στρατηγική 

παρέμβασης; 

α) Πάντα    β) Μερικές φορές  γ )Ποτέ 

 

18. Επιτύχατε γενίκευση στη συμπεριφορά του μαθητή... 

 Πάντ

α 

Μερικ

ές φορές 

Ποτέ 

στο σχολείο    

Στο σπίτι    

Στη γειτονιά    

Στο διάλειμμα    

 

 

 

Mέρος Γ 

Η προσβασιμότητα, η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα των 
Κοινωνικών Ιστοριών 

 
(επιλέξτε μια απάντηση για την κάθε ερώτηση) 

 

19. Θεωρείτε τις Κοινωνικές Ιστορίες μια εύκολα προσβάσιμη στρατηγική 

παρέμβασης. 

α) Διαφωνώ απόλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 

δ) Συμφωνώ 

ε) Συμφωνώ απόλυτα 

 

20. Η κοινωνική ιστορία ήταν εύκολη στη χρήση στους μαθητές που την 

χρησιμοποιήσατε. 

α) Διαφωνώ απόλυτα 
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β) Διαφωνώ 

γ) Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 

δ) Συμφωνώ 

ε) Συμφωνώ απόλυτα 

 

21. Οι Κοινωνικές Ιστορίες θεωρείτε ότι είναι μια αποτελεσματική στρατηγική 

παρέμβασης. 

α) Διαφωνώ απόλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 

δ) Συμφωνώ 

ε) Συμφωνώ απόλυτα 

 

22. Θα συστήνατε τη χρήση των Κοινωνικών Ιστοριών σε άλλους δασκάλους. 

α) Διαφωνώ απόλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 

δ) Συμφωνώ 

ε) Συμφωνώ απόλυτα 

 

23. Οι Κοινωνικές Ιστορίες μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλά μέρη ( τάξη, 

διάλειμμα, σπίτι, κοινότητα). 

α) Διαφωνώ απόλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 

δ) Συμφωνώ 

ε) Συμφωνώ απόλυτα 
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24. Οι Κοινωνικές Ιστορίες διατηρούν μια συμπεριφορά και μετά το τέλος της 

παρέμβασης. 

α) Διαφωνώ απόλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 

δ) Συμφωνώ 

ε) Συμφωνώ απόλυτα 

 

25. Θεωρείτε τις Κοινωνικές Ιστορίες συμπληρωματική στρατηγική παρέμβασης σε 

σχέση με τις άλλες που χρησιμοποιείτε. 

α) Διαφωνώ απόλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 

δ) Συμφωνώ 

ε) Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

 

 

 


