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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού βιώνουν συνεχώς κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα 

συμπεριφοράς. Οι δυσκολίες είναι εμφανείς, τόσο στο κοινωνικό, όσο και στον εκπαιδευτικό 

τομέα, οπότε είναι δύσκολο για αυτά να προσαρμοστούν στην κοινωνική ζωή. Επιπρόσθετα, τα 

εμπόδια επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές, όπως: η επικοινωνία, η εναλλαγή προσοχής, η 

προσοχή στις λεπτομέρειες και η φαντασία. Οι δάσκαλοι (εκπαιδευτικοί) και το προσωπικό των 

σχολείων είναι υπεύθυνοι για την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και για την βοήθεια των 

παιδιών, που τη χρειάζονται, για την απόκτηση ικανοτήτων και για μια καλύτερη κοινωνική και 

προσωπική ζωή. Ειδικότερα, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ανεπαρκείς και ένα ειδικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κομβικής σημασίας στη συμβολή της βελτίωσης της κοινωνικής 

συμπεριφοράς. Το μέγεθος του προβλήματος, που σχετίζεται με κοινωνικά χαρακτηριστικά και 

στοιχεία επικοινωνίας, ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το περιβάλλον, 

στο οποίο ζει το παιδί, κληρονομικά χαρακτηριστικά, οι ευκαιρίες που συναντά  και η 

προσωπικότητά του. Αυτό σημαίνει πως ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ικανός να αναγνωρίζει 

τις ειδικές ανάγκες κάθε παιδιού και να δημιουργεί το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

σπουδών. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαίωσαν τα μέχρι τώρα δεδομένα και 

φανέρωσαν, όχι μόνο τους τομείς, αλλά και συγκεκριμένες δυσκολίες πάνω στις πέντε 

υποκατηγορίες: κοινωνικές δεξιότητες, επικοινωνία, εναλλαγή προσοχής, προσοχή στις 

λεπτομέρειες και φαντασία. Το εργαλείο AQ (Autism Quotient) χρησιμοποιήθηκε για την 

άντληση δεδομένων για τη συγκεκριμένη εργασία. Δυστυχώς, η περιορισμένη ερευνητική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες στο φάσμα του Αυτισμού δεν 

συνεισέφερε στην παροχή πληροφοριών για το συγκεκριμένο project. Συνεπώς, 
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χρησιμοποιήθηκαν άλλες μελέτες για την εξέταση της αξιοπιστίας των δεδομένων, που 

προέκυψαν. 

 

Key words: αυτισμός, διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), κοινωνικές δεξιότητες, 

επικοινωνία, εναλλαγή προσοχής, εστίαση στις λεπτομέρειες, φαντασία 
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ABSTRACT 

 

Children at the autistic spectrum are experiencing constantly behavioral and social problems. 

The difficulties are obvious to both social and educational field, so it is difficult for them to adapt 

to social life. In addition, barriers are extended to other areas such as: communication, switching 

attention, attention to detail and fantasy. Teachers and the school staff are responsible to provide 

appropriate education and help children in need to obtain the abilities for a better social and 

personal life. Especially, since social abilities are inadequate, a special educational program is 

essential to contribute to the improvement of social behavior. The extent of the problem 

associated with social and communication traits vary depending on many factors, like the 

environment, that the child lives, his or her genetic code, the opportunities, that occur and his/her 

personality. That means that the teacher must be skilled to recognize the special needs of every 

single child and to create an educational curriculum. The results of the current research 

confirmed the existing data and revealed, not only the domains, but also the particular difficulties 

of the five sub-domains: social abilities, communication, attention switching, attention to details 

and fantasy. AQ (Autism Quotient) tool was used to provide data for this project. Unfortunately, 

the limited research in Greece about the social skills in autistic spectrum did not provide 

information or data to compare. As a result, we used other researches to examine the reliability 

of the data, that came up. 

 

Key words: autism, autism spectrum disorders (ASD), social skills, communication, attention 

switching, attention to details, fantasy 
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Με την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω την 

επιβλέπουσα καθηγήτριά μου κυρία Συριοπούλου- Δελή Χριστίνα για την αμέριστη υποστήριξη 

και βοήθεια, που μου παρείχε για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας, καθώς και για τη 

γενικότερη συνεργασία μας στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος “Δια Βίου Μάθηση 

και Ειδική Αγωγή” του τμήματος “Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής” του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους 

καθηγητές της τριμελούς επιτροπής, Αγαλιώτη Ιωάννη και Σίμο Γρηγόρη, για την πολύτιμη 

συμβολή τους στη βελτίωση της εργασίας μου. 

Εν συνεχεία, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τους υπόλοιπους καθηγητές του τμήματος για 

την άψογη συνεργασία και τις γνώσεις, τις οποίες μου μεταλαμπάδευσαν. 

Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς με μαθητές στο φάσμα του 

Αυτισμού για το χρόνο που αφιέρωσαν και τις απόψεις που μοιράστηκαν με τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, αλλά και την άψογη συνεργασία τους σε μια δύσκολή εποχή και εν μέσω της 

πανδημίας του Κορονοϊού. Με τη συμβολή τους κατάφερα να ασχοληθώ με μια θεματική, που 

με ενδιέφερε από το ξεκίνημα των μεταπτυχιακών μου σπουδών και να εξετάσω σε βάθος την 

ειδική κατηγορία του Αυτισμού, η οποία, τα τελευταία χρόνια, διέγειρε έντονα το ενδιαφέρον 

μου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος αποτελούν μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία 

χαρακτηρίζεται από στερεότυπη και επαναληπτική συμπεριφορά, από δυσκολίες στον 

κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα και στην επικοινωνία και άτυπη κοινωνική συμπεριφορά,τα 

οποία αποτελούν μια μόνιμη κατάσταση (A.P.A., 2000; A.P.A., 2018; McPartland, Law & 

Dawson, 2016). Μάλιστα, οι δυσκολίες στον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα οδηγούν το 

άτομο με Αυτισμό στην εκδήλωση αντικοινωνικών και ακατάλληλων συμπεριφορών και στη 

δυσκολία διατήρησης σταθερών κοινωνικών σχέσεων. Σύμφωνα με το Δίκτυο Ελέγχου του 

Αυτισμού και Αναπτυξιακών Αναπηριών (A.D.D.M., Autism and Developmental Disabilities 

Monitoring, 2014) 1 σε κάθε 68 παιδιά το 2010 διαγνώστηκε στο φάσμα του Αυτισμού.  

Τα παιδιά με Αυτισμό παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση στις κοινωνικές δεξιότητες και τη 

κοινωνική συμπεριφορά, γεγονός που δυσχεραίνει την εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων. 

Ορισμένες ακατάλληλες ή επικίνδυνες συμπεριφορές είναι η επιθετική και η αυτοτραυματική 

συμπεριφορά και η συμπεριφορά που δε συμβαδίζει με τις κοινωνικές νόρμες, ενώ έντονη είναι 

και η στερεότυπη συμπεριφορά (Griffith, Hastings, Nash & Hill, 2010). Οι παρεμβάσεις πάνω σε 

αυτήν μπορεί να είναι ευεργετικές για τα άτομα με Αυτισμό, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες, χρήσιμες για την καθημερινή τους ζωή και για την 

ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων (Ichikawa, Takahashi, Ando, Anme, Ishizaki, Yamaguchi, & 

Nakayama, 2013). Ακόμα, περιπτώσεις αυτοτραυματισμού (Lecavalier, 2006) δημιουργούν 

δυσκολίες και απρόσμενες καταστάσεις στη ζωή του παιδιού με Αυτισμό, ενώ απομακρύνουν 

και το κοινωνικό του περίγυρο, ο οποίος δε μπορεί να κατανοήσει ή φοβάται τέτοιες 

συμπεριφορές. 
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Οι μαθητές, και γενικότερα, τα παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού, παρουσιάζουν κοινωνικές 

συμπεριφορές, που αποκλίνουν από τις κοινωνικές νόρμες και τον καθιερωμένο τρόπο 

συμπεριφοράς των υπόλοιπων κοινωνικών μελών. Οι εκπαιδευτικοί, μετά τους γονείς, ως μέλη 

της σχολικής κοινότητας είναι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή με μαθητές με Δ.Α.Φ. και, 

ταυτόχρονα, υποχρεούνται να εφαρμόσουν εξειδικευμένα ατομικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

για την εκπαίδευση τους. Παράλληλα, οφείλουν να εξοπλίσουν τους συγκεκριμένους μαθητές με 

κοινωνικές δεξιότητες και τις κατάλληλες συμπεριφορές, ώστε να είναι, όσο το δυνατόν 

περισσότερο, προετοιμασμένοι για τις κοινωνικές προκλήσεις και τις κοινωνικές δυσκολίες που 

θα αντιμετωπίσουν μελλοντικά. 

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στους μαθητές και στην κοινωνία. 

Παρατηρούν και καταγράφουν τις συμπεριφορές των μαθητών τους και τους αντιμετωπίζουν με 

σκοπό την ενίσχυση των επιθυμητών συμπεριφορών και την αποδόμηση των ανεπιθύμητων με 

τη σταδιακή αντικατάστασή τους από αποδεκτές συμπεριφορές. Οι συγκεκριμένες συμπεριφορές 

αφορούν τα κοινωνικά πλαίσια εντός και εκτός της σχολικής μονάδας και σχετίζονται με όλες 

τις πτυχές της καθημερινότητας αυτών των παιδιών και του περίγυρού τους. 

Ο καθοριστικός ρόλος των εκπαιδευτικών φαίνεται και από το γεγονός, πως αποτελούν το 

εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο οφείλει να γνωρίζει να εντοπίζει τις συμπεριφορές των 

μαθητών με Αυτισμό, να διαπιστώνει, όπου είναι δυνατό, από πού προέρχονται, να κατανοεί τη 

φύση τους και να σχεδιάζει ένα πλάνο διδασκαλίας, βασισμένο στις επιστημονικές αρχές, που θα 

εκπληρώνει τις ανάγκες αυτών των μαθητών για την εκμάθηση νέων και την αντικατάσταση 

παλιών κοινωνικών δεξιοτήτων. 
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Το γεγονός πως αυτή η κατηγορία μαθητών παρουσιάζει στερεότυπη συμπεριφορά και τρόπο 

σκέψης (κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρήζει διαφορετικής διδασκαλίας) απαιτεί από 

όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση τους, αλλά και από τον κοινωνικό τους περίγυρο, να 

είναι ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για τις συγκεκριμένες κοινωνικές εκφράσεις και να 

γνωρίζουν από πού απορρέουν, ώστε να τις κατανοούν και να λειτουργούν με τρόπο που να 

βοηθάει και να διευκολύνει τους μαθητές στο Φάσμα του Αυτισμού στις κοινωνικές τους 

υποχρεώσεις και συναλλαγές (και γενικότερα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους). Η κοινωνία 

είναι υποχρεωμένη να δείχνει κατανόηση στις δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν αυτοί οι μαθητές 

στην κοινωνική τους προσαρμογή και να αφουγκράζεται τις ανάγκες τους. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιεχόμενο αυτών των συμπεριφορών. Είναι αποτέλεσμα 

αντίδρασης σε ένα εχθρικό περιβάλλον; Είναι ο τρόπος επεξεργασίας των εισερχόμενων 

πληροφοριών; Αποτελούν μια συμπεριφορά, που με ευκολία εδραιώνεται και εκδηλώνεται σε 

αντίστοιχες κοινωνικές περιστάσεις; Ή απλά είναι ο τρόπος που ένα άτομο στο Φάσμα του 

Αυτισμού βλέπει τον κόσμο; Τα παραπάνω, και πολλά ακόμα, αποτελούν κρίσιμα ερωτήματα 

για τη κατανόηση της φύσης αυτών των συμπεριφορών, που, αν μη τι άλλο, διαμορφώνουν τη 

καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, ιδιαίτερα όταν αυτοί βρίσκονται μέσα στα εκπαιδευτικά 

πλαίσια.  

Η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης προσπάθειας εδράζει στο γεγονός, πως είναι χρήσιμο, τόσο 

για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τα άτομα, που αλληλεπιδρούν με παιδιά και ενήλικες με 

Αυτισμό, να γνωρίζουν τις συμπεριφορές αυτών, το πώς πρέπει να συμπεριφερθούν και να 

αντιμετωπίσουν τις ακατάλληλες συμπεριφορές, καθώς και να κατέχουν κάποιες γνώσεις για τη 

πηγή αυτών των συμπεριφορών, ώστε να κατανοήσουν και τη φύση του Αυτισμού. 
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Ταυτόχρονα, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για 

συγκεκριμένες συμπεριφορές, που έχουν συναντήσει οι συνάδελφοί τους και πως τις 

αντιμετώπισαν. Με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν ένα κλίμα κατανόησης 

απέναντι στην ειδική κατηγορία του Αυτισμού, τόσο στους υπόλοιπους μαθητές, όσο και στα 

υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Κυρίως στη σχολική εκπαίδευση, υπάρχουν προγράμματα παρέμβασης για την εκμάθηση 

κοινωνικών συμπεριφορών. Η εντατική πρώιμη παρέμβαση (EIBI) βασίζεται στις αρχές και τις 

διαδικασίες της εφαρμοσμένης συμπεριφορικής ανάλυσης (ABA) και εφαρμόζεται όσο το 

δυνατόν νωρίτερα για την καλύτερη προετοιμασία του παιδιού για την ενήλικη ζωή 

(Granpeesheh Tarbox & Dixon, 2009; Grindle, Hastings, Saville, Hughes, Huxley, Kovshoff, & 

Remington, 2012). Εναλλακτικά από το ABA, χρησιμοποιείται το TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic and related Communication handicapped Children), το οποίο αποτελεί ένα 

πρόγραμμα παρέμβασης προσαρμοσμένο στον κάθε μαθητή, και συντελεί στη δημιουργία ενός 

curriculum, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και την εκμάθηση και υιοθέτηση 

κατάλληλων συμπεριφορών, κοινωνικών και μη, μέσα από ένα οργανωμένο και σαφή πλαίσιο, 

με συγκεκριμένες οδηγίες και σταθερό πρόγραμμα (Virues-Ortega, Julio & Pastor-Barriuso, 

2013). Μάλιστα, η μετανάλυση των παραπάνω ερευνητών τονίζει τη σημαντική συμβολή του 

TEACCH στην εκμάθηση της κοινωνικής συμπεριφοράς και την αντιμετώπιση των ήδη 

διαμορφωμένων αρνητικών προτύπων και λειτουργιών. Γενικότερα, οι ειδικοί παιδαγωγοί και οι 

εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν προγράμματα, τα οποία θα καταστήσουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία προσιτή για τους μαθητές στο Φάσμα του Αυτισμού. 
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Τα χαρακτηριστικά του φάσματος του Αυτισμού είναι πολυδιάστατα και μπορούν να 

επηρεαστούν από πολυποίκιλες ατομικές, περιβαλλοντικές μεταβλητές ή και παράγοντες της 

μέτρησής τους (American Psychiatric Association, 2013). 
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ΜΕΡΟΣ 1Ο – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Τα άτομα που εντάσσονται στο φάσμα του Αυτισμού, παρουσιάζουν στερεότυπη και 

επαναληπτική συμπεριφορά, η οποία γίνεται εύκολα αντιληπτή και είναι παρούσα σχεδόν σε 

κάθε έκφανση της καθημερινότητάς τους. Ταυτόχρονα, η κοινωνική τους συμπεριφορά 

αποκλίνει αισθητά από τις κοινωνικές νόρμες και την καθιερωμένη συμπεριφορά και 

παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία. Συνακολούθως, το τρίτο κύριο χαρακτηριστικό ενός 

ατόμου με Αυτισμό είναι η δυσκολία που παρουσιάζει στον επικοινωνικό τομέα και στον 

προφορικό λόγο. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αφορούν, τόσο τους ενήλικες, όσο και τα 

παιδιά και εμφανίζονται καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει συγκεκριμένες πτυχές της 

προσωπικότητας των παιδιών με Αυτισμό, και πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τις κοινωνικές τους 

συμπεριφορές και δεξιότητες. Επιπρόσθετα, γίνεται σαφής αναφορά στην προσοχή και την 

προσήλωσή των παιδιών με Αυτισμό σε συγκεκριμένα ερεθίσματα, αλλά και το πως 

επικοινωνούν με το περιβάλλον για να μεταδώσουν κάποιο μήνυμα. Τέλος, θα γίνει μνεία και 

στην απουσία της φαντασίας και της αφηρημένης σκέψης στη ζωή αυτών των παιδιών.  

Η ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών, που εμφανίζουν καθιστά δύσκολη την κατηγοριοποίηση 

τους και ταυτόχρονα δημιουργεί σύγχυση μεταξύ των ειδικών στο πεδίο της διάγνωσης και της 

δημιουργίας εξατομικευμένου προγράμματος (Bellini, 2004). Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά 

των ατόμων με Αυτισμό, και ιδιαίτερα στο πεδίο της συμπεριφοράς, πολλές φορές συναντώνται 

και σε άλλες κλινικές διαταραχές ή σύνδρομα, συνεπώς καθιστούν δύσκολή την οριοθέτηση των 

συμπεριφορών που αποτελούν απόρροια του Αυτισμού (Casey et al., 2013).  
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Όταν αναφερόμαστε στην εκμάθηση δεξιοτήτων, είναι λογικό, πως αυτή δεν μπορεί να 

συντελεστεί σε κάθε πιθανό πλαίσιο ή περίσταση, στην οποία θα βρεθεί το παιδί. Συνεπώς, κατά 

την εκμάθηση μιας καινούριας δεξιότητας ή συμπεριφοράς, στόχος του εκπαιδευτή και της 

επιστημονικής ομάδας είναι η γενίκευση αυτής της συμπεριφοράς σε κάθε πιθανό πλαίσιο, η 

μόνιμη ενσωμάτωσή της στο ρεπερτόριο συμπεριφορών και ικανοτήτων του παιδιού (Bransford 

et al., 1999). 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του αυτιστικού φάσματος, που εμφανίζουν τα 2 φύλα, φαίνεται 

να υπάρχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές. Τα αγόρια φαίνεται να εμφανίζουν περισσότερες 

στερεότυπες συμπεριφορές και να εμφανίζουν προβλήματα συμπεριφοράς και 

υπερδραστηριότητας, ενώ τα κορίτσια εμφανίζουν περισσότερα «εσωτερικά» προβλήματα, όπως 

κατάθλιψη και υπερβολικό άγχος (Kreiser & White, 2014). Επίσης, τα κορίτσια φαίνεται να 

είναι πιο κοινωνικά από τα αγόρια και να αντιμετωπίζουν λιγότερα κοινωνικά ελλείμματα, 

σύμφωνα με τον Head et al. (2014), εύρημα με το οποίο δε συμφωνούν οι Baron- Cohen & 

Wheelwright (2004), οι οποίοι δε βρήκαν ιδιαίτερες διαφορές στον τομέα της κοινωνικοποίησης 

για τα 2 φύλα. Ακόμα, τα 2 φύλα εκφράζουν με διαφορετικό τρόπο τα συμπτώματα του 

Αυτισμού, ωστόσο οι περιορισμένος αριθμός κοριτσιών στο φάσμα του Αυτισμού σε σχέση με 

τον αριθμό των αγοριών, περιορίζει και τον αριθμό των ερευνών σε αυτό το πεδίο.  

Είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλες διαφορές, που δεν αφορούν το αντικείμενο της 

συγκεκριμένης εργασίας, ενώ είναι λογικό, πως οι διαφορές μεταξύ των παιδιών ποικίλουν και 

εξαρτώνται και από τις εμπειρίες τους, το περιβάλλον που μεγαλώνουν, την κουλτούρα τους, τη 

θρησκεία τους και άλλα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Έρευνες δείχνουν πως και 

η κληρονομικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση αυτιστικών χαρακτηριστικών 

(Wheelwright, Auyeung, Allison, & Baron-Cohen, 2010; Gai et al, 2012), καθώς παιδιά με αυτά 



9 
 

τα χαρακτηριστικά είχαν και γονείς, που εμφάνιζαν είχαν παρόμοιο υπόβαθρο. Ταυτόχρονα, οι 

όποιες δυσκολίες συναντά το παιδί είναι ανεξάρτητες από το δείκτη IQ του παιδιού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1.1. Κοινωνική λειτουργικότητα 

Η κοινωνική λειτουργικότητα αποτελεί ένα πεδίο, στο οποίο τα άτομα με Αυτισμό εμφανίζουν 

σημαντικά ελλείμματα. Ορίζεται ως τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αλληλεπιδρά με το 

περιβάλλον του, δομεί σχέσεις, κοινωνικοποιείται και εργάζεται (Bosc, 2000). Ξεκινά από τα 

πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού και παίρνει διάφορες μορφές με την πάροδο του χρόνου. Η 

εκμάθηση κοινωνικών συμπεριφορών και δεξιοτήτων και η προσαρμογή στο κοινωνικό 

περιβάλλον αποτελεί την αφετηρία για την κοινωνική ζωή και τη σταδιακή δόμηση του 

μέλλοντος του κάθε ατόμου. Οι κοινωνικές δεξιότητες αφορούν, τόσο την λεκτική, όσο και τη 

μη λεκτική συμπεριφορά, που σχετίζεται με τις διαπροσωπικές σχέσεις (Rao, Beidel, Murray, 

2008). Για παράδειγμα, η δυσκολία συζήτησης ή η ανταλλαγή κοπλιμέντων αποτελούν 

δυσκολίες στη λεκτική συμπεριφορά, ενώ η μη διατήρηση βλεμματικής επαφής ανήκει στις μη 

λεκτικές δυσκολίες. Φυσικά, υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία θα αναφερθούν στη 

συνέχεια. 

Κοινωνικές δεξιότητες, στις οποίες, κατα γενική ομολογία, υπολείπονται τα άτομα με Αυτισμό 

αποτελούν η απουσία ενσυναίσθησης, η συνεργασία- αμοιβαιότητα, η πρωτοβουλία κινήσεων, η 

διατήρηση βλεμματικής επαφής και το ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες των άλλων (Bellini, 

2004). Επίσης, συναντάται δυσκολία στη διατήρηση κοινωνικών σχέσεων με συνομηλίκους, η 

κατανόηση των πράξεων και των συναισθημάτων (προθέσεων) των άλλων, η έκφραση και η 

κατανόηση των συναισθημάτων γενικότερα και η αυτορρύθμιση (Cox, 2020). Όταν δεν 

αναπτύσσονται οι κοινωνικές δεξιότητες, δημιουργούνται προβλήματα στην αποδοχή από τους 

άλλους στην ακαδημαική επίδοση, στην πνευματική υγεία και γενικότερα στην αρμονική 
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ανάπτυξη του παιδιού (Haurtup, 1989). Επιπρόσθετα, πολλές φορές αγνοούν τα λεγόμενα των 

υπολοίπων και τείνουν να κάνουν ακατάλληλες και ανεπιθύμητες ερωτήσεις και σχόλια με 

αποτέλεσμα να προκαλούν αμηχανία ή φέρνουν σε δύσκολη θέση τους συνομιλητές τους, χωρίς, 

ωστόσο, να έχουν τέτοια πρόθεση. 

Οι γενικότερες δυσκολίες στην προσαρμογή φαίνεται ότι επηρεάζουν τομείς όπως η 

κοινωνικότητα, η διανοητική λειτουργικότητα και η επικοινωνία  (Farley et al, 2009). Τέτοιες 

περιπτώσεις ενδέχεται να είναι η αδυναμία προσαρμογής και υιοθέτησης της κατάλληλης 

συμπεριφοράς ανάλογα με την κοινωνική περίσταση, ενώ παρατηρείται και αδυναμία 

αναγνώρισης και αποκωδικοποίησης των εκφράσεων του προσώπου των άλλων ή του 

περιεχομένου κάποιας συζήτησης, η οποία πραγματεύεται έννοιες ή αφηρημένες- μεταφορικές 

εκφράσεις (Tager- Flusberg, 1999). Σημαντικά αποκλίνουσες από τη νόρμα συμπεριφορές 

αποτελούν και περιπτώσεις που αφορούν γενετήσια θέματα, όπως η αυτοδιέγερση, η δημόσια 

ούρηση και αφόδευση, η γυμνή εμφάνιση, το άγγιγμα ακαθαρσιών, εντός και εκτός σπιτιού, το 

ασταμάτητο τρέξιμο και οι φωνές ακόμα και σε κλειστούς χώρους, και γενικότερα η άγνοια και 

η αδιαφορία των βασικών κανόνων υγιεινής ή κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς (Jordan, 

2000). 

Πρόσθετες δυσκολίες των παιδιών με Αυτισμό, ακόμα και αυτών υψηλής λειτουργικότητας, 

είναι ο προσανατολισμός των κινήσεων σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό ερέθισμα, η ανεπαρκής 

βλεμματική επαφή και η ερμηνεία των κοινωνικών συμπεριφορών ή των λεγομένων των άλλων 

(Weiss & Harris, 2001). Η απουσία γνώσης και αντίληψης της κοινωνικής πραγματικότητας, 

προκαλεί εμπόδια στην καθημερινότητα και δυσκολεύει την εκπλήρωση των κοινωνικών 

καθηκόντων. Μάλιστα, έρευνες νέων με Αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας παρουσίασαν 

δυσκολίες στην αναγνώριση κανόνων, συμβάσεων και συναισθημάτων (π.χ. ντροπή, 
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περηφάνεια) και στην περιγραφή – παρουσίαση παραδειγμάτων αυτών των συναισθημάτων ή 

των κανόνων (Bauminger, 2002). 

Ταυτόχρονα, η επιβίωση στην κοινωνία και η εκπλήρωση των κοινωνικών υποχρεώσεων, καθώς 

και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι, απαιτούν 

την ανάπτυξη της δεξιότητας της επίλυσης προβλημάτων και της ανάπτυξης στρατηγικών. Τα 

αυτιστικά άτομα δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην εκμάθηση στρατηγικών και στην κατανόηση 

των προθέσεων των άλλων. Παράλληλα, και όσο μεγαλώνει το παιδί, αυξάνονται και οι 

κοινωνικές προσδοκίες και αυτό εισέρχεται σε πιο περίπλοκες καταστάσεις, συνεπώς 

αυξάνονται και οι κοινωνικές δυσκολίες, που θα συναντήσει (White, Koenig, & Scahill, 2007). 

Σχετικά με το θέμα της μίμησης, τα παιδιά με Αυτισμό δυσκολεύονται να μιμηθούν εκφράσεις, 

συμπεριφορές και κινήσεις των άλλων. Ωστόσο, έρευνες (Nadel et al., 2000) έδειξαν πως είναι 

εφικτό μέσω μιας διαδικασίας συστηματικής μίμησης, το παιδί να αρχίσει να εμφανίζει 

συχνότερα κάποιες κοινωνικές δεξιοτήτες1. Παρόμοια ευρήματα του Escalona et al.(2000) 

συνηγορούν πως η μίμηση οδήγησε τα παιδιά με Αυτισμό στο να βρίσκονται εγγύτερα σε 

κάποιον ξένο και να τον αγγίζουν περισσότερο. Γενικότερα, η μάθηση μέσω μίμησης φαίνεται 

να βοήθησε τα παιδιά να εκδηλώσουν περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες και να πάρουν 

πρωτοβουλίες για περισσότερη κοινωνική επαφή. Στα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν και οι 

Field, Field, Sanders, Nadel (2001), οι οποίοι βρήκαν πως μετά από τις συνεδρίες μίμησης 

μειώθηκε το μοναχικό παιχνίδι και η απάθεια και αυξήθηκε η βλεμματική επαφή, το χαμόγελο 

και η ομιλία. Σχολιάζοντας τα παραπάνω, τα παιδιά με Αυτισμό φαίνεται να υιοθετούν όλες 

                                                             
1 Στην συγκεκριμένη έρευνα, τα παιδιά μιμούνταν συχνότερα σε σχέση με πριν 5 από τις 6 συμπεριφορές 

(βλεμματική επαφή με το μοντέλο, στεναχωρήμενες εκφράσεις προσώπου, θετικές χειρονομίες, εγγύτητα και 

άγγιγμα), ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφορά στις ουδέτερες εκφράσεις του προσώπου. 
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αυτές τις συμπεριφορές αφού τις επαναλάβει ο ενήλικας διότι αναμένουν να εκπληρώθουν 

κάποιες προσδοκίες, που έχουν δημιουργηθεί (Nadel et al., 2000). 

Καθώς, αναφερόμαστε στις κοινωνικές δεξιότητες και στην κοινωνική προσαρμογή των ατόμων 

με Αυτισμό, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε την συνεισφορά- ρόλο των γονέων, και κυρίως, 

της μητέρας, στην ώθηση αυτών των ατόμων προς τα κοινωνικά δρώμενα. Οι Orsmond, Krauss 

& Seltzer (2004) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα παιδιά με Αυτισμό, που συμμετείχαν 

συχνότερα σε κοινωνικές δραστηριότητες είχαν μητέρες, που προτιμούσαν να συμμετέχουν κι 

αυτές ενεργά σε κοινωνικές καταστάσεις. Αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει, είτε γιατί οι μητέρες 

αυτές έπαιρναν τα παιδιά τους συχνότερα σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες, ειτε γιατί 

μεταλαμπάδευαν στα παιδιά τους τέτοιους είδους αξίες και δημιούργουσαν αντίστοιχο 

οικογενειακό κλίμα. 

 

1.2. Το άγχος στη ζωή του παιδιου 

Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη καθημερινή ρουτίνα του παιδιού στο φάσμα του 

Αυτισμού είναι το αίσθημα του άγχους, που μπορεί να βιώνει κατά τη διάρκεια αβέβαιων ή 

απρόσμενων καταστάσεων (Horiuchi, Oka, Uno H, et al., 2014). Οι αιτίες του άγχους 

ποικίλλουν και μπορεί να είναι βιολογικές, ψυχολογικές ή κοινωνικές. Οι αγχογόνες 

καταστάσεις μπορούν να εμποδίσουν και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και να 

στερήσουν πολύτιμες εμπειρίες, δυσκολεύοντας την κοινωνική προσαρμογή (Bellini, 2004). 

Παράλληλα, δυσχεραίνουν και τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων, 

καθώς η ερευνητική ομάδα που ασχολείται με το κομμάτι της δημιουργίας πρέπει να λάβει 
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υπόψη της και αυτόν τον παράγοντα, ειδάλλως μπορεί να αποδεικτεί ακατάλληλο ή ασύμβατο 

με το προφίλ και την περίπτωση του παιδιού, το οποίο αφορά. 

Η ύπαρξη άγχους, ως χαρακτηριστικό ενός παιδιού με Αυτισμό, μπορεί να έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στην κοινωνική προσαρμογή και στην κοινωνική αλληλεπίδραση του με τους άλλους 

(Ireri, White, & Mbwayo, 2019). Τα άτομα στο φάσμα του Αυτισμού εμφανίζουν 4 φορές 

περισσότερο καταθλιπτικά συμπτώματα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, γεγονός που 

επηρεάζει τις κοινωνικές τους δεξιότητες (Hudson et al., 2019), αλλά και γενικότερα την 

καθημερινότητά τους. Αυτή η δυσκολία στην κοινωνική ζωή μπορεί να διαιωνίσει τον φαύλο 

κύκλο της κοινωνικής απομόνωσης και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, καθώς, όσο 

περισσότερη απόρριψη δέχεται το άτομο, τόσο περισσότερο βυθίζεται κοινωνικά και οδηγείται 

στην κατάθλιψη και άλλες ψυχολογικές διαταραχές. Η έρευνα των Duan et al. (2019) συνηγορεί 

στις παραπάνω προτάσεις, καθώς από αυτήν προέκυψε πως τα συμπτώματα καταθλιψης 

σχετίζονταν και αποτελούσαν μέσο πρόβλεψης της δυσκολίας στην προσαρμογή και των 

κοινωνικών δυσκολιών των ατόμων στο φάσμα του Αυτισμού. Παράλληλα, η συγκεκριμένη 

διαταραχή δεν συσχετιστήκε με τον τομεά της επικοινωνίας και των δεξιοτήτων, που 

απαιτούνται για τη καθημερινή ζωή. 

Αρκετές έρευνες ασχολήθηκαν με το ζήτημα του άγχους στα παιδιά με Αυτισμό. Οι White, 

Oswald, Ollendick, & Scahil (2009) παρατήρησαν πως το 40-50 % των παιδιών με Αυτισμό 

εμφανίζουν υψηλά επίπεδα άγχους. Η Kim et. al. (2000) δεν παρατήρησε διαφορετικά επίπεδα 

άγχους ανάμεσα σε παιδιά με Asperger και Αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, αλλά διαπίστωσε 

πως όσο μεγαλύτερο ήταν το άγχος, που βίωναν τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερα ήταν και τα 

προβλήματα που συναντούσαν στις κοινωνικές τους συναναστροφές. Τέλος, η Cox (2020) 

ανέφερε υψηλότερα επίπεδα άγχους σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο φάσμα του Αυτισμού σε 
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σχέση με τους τυπικούς μαθητές, ενώ παρατήρησε πως όσο περισσότερες ήταν οι κοινωνικές 

δυσκολίες, τόσο μεγαλύτερα ήταν και τα επίπεδα του άγχους. 

 

1.3.Επιθετικότητα, προβληματική συμπεριφορά και κοινωνική απομόνωση 

Σχετικά με την επιθετικότητα αυτών των παιδιών, αυτή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 

κοινωνική προσαρμογή και στερεί σημαντικές ευκαιρίες για τη δόμηση καινούριων και 

σταθερών σχέσεων (Card, Stucky, Sawalani & Little, 2008). Οι γονείς των παιδιών με Αυτισμό, 

που εμφανίζουν προβλήματα επιθετικότητας αναφέρουν πως αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν 

κοινωνικά και επικοινωνικά ελλείμματα (Kanne & Mazurek, 2011). Η αντικοινωνική 

συμπεριφορά ενισχύεται και από τη μη εκπλήρωση των επιθυμιών του παιδιού ή τη μη 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του ή και από τη διατάραξη της καθημερινής τους ρουτίνας 

(Wing, 1996) και μπορεί να πάρει τη μορφή βιαοπραγίας απέναντι στους άλλους, απέναντι στον 

εαυτό τους ή και πάνω σε αντικείμενα. Ακόμα, σύνηθισμένες συμπεριφορές- αντιδράσεις είναι 

οι φωνές, οι κραυγές και το κλάμα. Κατά τη διάρκεια αυτών των ξεσπασμάτων, που ενδέχεται 

να κρατήσουν και ώρες, επικρατεί μια επικίνδυνη κατάσταση, οπου τα παιδιά μπορεί να 

ενεργήσουν με επικίνδυνο τρόπο για τα ίδια ή για τους τριγύρω τους, όπως για παράδειγμα να 

σπάσουν κάποιο τζάμι ή να ακουμπήσουν στο μάτι της κουζίνας (Wing, 1996).  

Στη βιβλιογραφία συναντάται μια γενικότερη σύνδεση μεταξύ των προβληματικών 

συμπεριφορών και της επιθετικότητας με τις διαταραχές του ύπνου. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν 

επαρκείς έρευνες για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τη σχέση των 

διαταραχών ύπνου και του Αυτισμού. Κάποια ευρήματα υποστηρίζουν ότι υπάρχει σύνδεση 

μεταξύ του ακατάλληλου ύπνου και των προβλημάτων συμπεριφοράς και της επίλυσης 
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προβλημάτων (Mayes & Calhoun, 2009; Fadini et al., 2015). Επιπλέον, οι Mazurek & Sohl 

(2016) βρήκαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των προβλημάτων συμπεριφοράς και 

των προβλημάτων ύπνου. Προβλήματα συμπεριφοράς, όπως η σωματική επιθετικότητα και η 

εχθρικότητα και προβλήματα προσοχής, όπως η υπερκινητικότητα και η έλλειψη προσοχής, 

συσχετίστηκαν άμεσα με τη διάρκεια του ύπνου, τη δυσκολία στο να κοιμηθεί το παιδί για 

συνεχόμενες ώρες ή στην ώρα του, το να νυχτοβατεί και τη δυσκολία αναπνοής κατα τη 

διάρκειά του. 

Η προβληματική συμπεριφορά πολλές φορές επεκτείνεται και σε άλλες βασικές ανάγκες του 

παιδιού, όπως το φαγητό. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να πάρει τη μορφή κλάματος, κραυγών ή 

επιθετικότητας και έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της διαδικασία του φαγητού, είτε των ίδιων 

των παιδιών, είτε των τριγύρω τους (Aheam, 2001). Επίσης, η προβληματική κατάσταση στο 

θέμα του φαγητού επεκτείνεται και στη δυσκολία των παιδιών να εκφράσουν τις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις τους ή να υιοθετήσουν μια σωστή και υγιεινή διατροφή (Prontnicki, 1995) 

Το σημαντικό, σε κοινωνικό επίπεδο, χαρακτηριστικό της ενσυναίθησης σπάνια συναντάται σε 

άτομα με Αυτισμό. Η απουσία του δημιουργεί εμπόδια σε πολλούς τομείς του κοινωνικού 

φάσματος και αναμφίβολα δυσκολεύει τη διατήρηση σχέσεων. Σε συνδυασμό με την απουσία 

αναζήτησης ευκαιριών για την επικοινωνία με άλλους ή την έκφραση συναισθημάτων (Downs, 

& Smith, 2004), το έργο της κοινωνικοποίησης καθίσταται ακόμα δυσκολότερο. Είναι δύσκολο 

για άτομα στο φάσμα του Αυτισμού να κατευθύνουν τη συμπεριφορά τους, έτσι ώστε να 

αναγνωρίζουν την πνευματική και συναισθηματική κατάσταση των άλλων και (Baron-Cohen,  & 

Wheelwright, 2004). Επίσης, δυσκολεύονται στην έκφραση των επιθυμιών τους και των 

πεποιθήσεων και αντίστοιχα δυσκολεύονται να κατανοήσουν ή να καταλάβουν τις αντίστοιχες 

των υπόλοιπων ανθρώπων. 
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1.4. Εκπαιδευτική διαδικασία και συνομήλικοι 

Το σχολικό περιβάλλον, αδιαμφισβήτητα, αποτελεί ένα από τα κυριότερα περιβάλλοντα 

κοινωνικοποίησης του ανθρώπου και ένα από τα σημαντικότερα μέρη ανάπτυξης δεξιοτήτων και 

καλλιέργειας των ικανοτήτων τους. Μία από τις αρχές που πρεσβεύει είναι αυτή της 

συνεργασίας, στην οποία τα παιδιά με Αυτισμό δίνουν ελάχιστη ως και μηδαμινή σημασία 

(Downs, & Smith, 2004). Ακόμα, η δυσκολία σύναψης και διατήρησης σχέσεων με τους 

συνομηλίκους είναι μια ακόμα δυσκολία, που συναντούν τα παιδιά και στη συνέχεια οι ενήλικες 

με Αυτισμό. Όπως δηλώνει και η έρευνα των Orsmond, Krauss & Seltzer (2004), πολύ λίγοι 

έφηβοι και ενήλικες στο φάσμα του Αυτισμού είχαν φιλίες με συνομήλικούς τους, με τους 

οποίους περνούσαν κοινό χρόνο μαζί κάνοντας διάφορες δραστηριότητες, πέρα από τα πλαίσια 

του σχολικού περιβάλλοντος ή του εργασιακού χώρου.  

Επίσης, η ίδια έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα, πως αυτή τη δυσκολία την συναντάνε, τόσο 

παιδιά με Αυτισμό, όσο και ενήλικες. Είναι λογικό, πως η απουσία σταθερών σχέσεων φιλικού 

περιεχομένου, αφενός ενδέχεται να οφείλεται στις περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες των 

ατόμων με Αυτισμό, αφετέρου, όμως, φαίνεται να αποτελεί και η ίδια αιτία της δυσκολίας 

ανάπτυξης τέτοιων δεξιοτήτων. Τέλος, (ο.π., 2004) παρατήρησαν ότι τα άτομα της έρευνας 

προτιμούσαν τις δραστηριότητες, που δεν είχαν κοινωνικές απαιτήσεις σε σχέση με αυτές που 

είχαν, ενώ το σχετικό υψηλό ποσοστό σε κοινωνικά- δημόσια γεγονότα (περίπου 33%) φαίνεται 

να απορρέει από τις πιέσεις και τις προσπάθειες των γονέων να ωθήσουν τα παιδιά τους στην 

κοινωνικοποίηση. Από την άλλη μεριά, οι Downs, & Smith (2004) διαπίστωσαν σε μια έρευνά 

τους, πως υπάρχουν διαφορές μεταξύ παιδιών με Αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και τυπικών 

παιδιών, αλλά δεν είναι τόσο υψηλές όσο ανέμεναν. 
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Βέβαια, οι δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις, και ειδικότερα στις φιλίες, απορρέουν και από το 

γεγονός, πως τα παιδιά με Αυτισμό δεν αντιλαμβάνονται το νόημα και το περιεχόμενο της 

φιλίας, όπως το αντιλαμβάνονται οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ταυτόχρονα, δεν ενδιαφέρονται για τις 

διαπροσωπικές σχέσεις και δεν ακολουθούν το τυπικό περιεχόμενο αυτών, όπως η παροχή 

βοήθειας, η εμπιστοσύνη, η συμπαράσταση, η έκφραση και η ανταλλαγή συναισθημάτων και η 

συμμετοχή στις δραστηριότητες των άλλων (Asher, Parker & Walker, 1998). Από την άλλη, η 

συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες και παρέες συνομηλίκων ενδέχεται να προσφέρει σημαντικά 

εφόδια και ευκαιρίες για την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Επίσης, η κοινωνική ομάδα 

αποτελεί το καταλληλότερο πλαίσιο για εξάσκηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ, 

ταυτόχρονα, τα παιδιά εκτίθονται σε αποδεκτές κοινωνικές συμπεριφορές. Ωστόσο, ενέχει και 

ένα ποσοστό ρίσκου, καθώς η αποτυχία στην ενσωμάτωση στις ομάδες συνομηλίκων και στην 

απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων μπορεί να οδηγήσουν σε απομόνωση και απογοήτευση 

(Chamberlain, Kasari & Rotherham-Fuller, 2007).  Οι ελλιπείς εμπειρίες αυτών των παιδιών 

διαιωνίζουν τον φαύλο κύκλο της κοινωνικής απομόνωσης, που λειτουργεί ως αποτρεπτικός 

παράγοντας για περαιτέρω κοινωνικές επαφές. 

Ακόμη, τα άτομα που επιδιώκουν έντονα την κοινωνική αποδοχή και κοινωνική επαφή 

ενδέχεται να προβούν σε πράξεις, είτε που δε κατανοούν τη βαρύτητά τους, είτε που δεν 

επιθυμούν, ώστε να γίνουν αποδεκτοί από την κοινωνική ομάδα (συνήθως των συνομιλήκων). 

Σε κάποιες περιπτώσεις, η κοινωνική απόρριψη δεν ακολουθείται μόνο από απομόνωση, αλλά 

μπορεί να συνοδευτεί και από ακραίας μορφής επιθετικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές. 

Επιπλέον, απουσιάζει η αίσθηση ντροπής και ενοχής, που συναντάται συνήθως σε περιστάσεις 

κοινωνικής ανασφάλειας και κοινωνικής αβεβαιότητας. Συνακολούθως, σε κάποιες περιπτώσεις, 

τα άτομα αυτά μπορεί να προβούν σε εγκληματικές ενέργειες, κυρίως λόγω δυσκολίας 
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εκτίμησης αυτών των συμπεριφορών ή λόγω της ύπαρξης ανυπόφορων καταστάσεων ή 

ερεθισμάτων, ενώ σπάνιο φαινόμενο αποτελεί η εμφάνιση εγκληματικών ενεργειών λόγω 

πλήρους αδιαφορίας για τους άλλους (Howlin & Goode, 1998). 

Κατ’ επέκταση, τα παιδιά στο φάσμα του Αυτισμό έχουν μειωμένες πιθανότητες επιτυχίας και 

ανάδειξης μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ συναντούν εμπόδια και στην ανάπτυξη 

σταθερών σχέσεων με τους συνομήλικούς τους (Bernard-Opitz, Sriram & Nakhoda-Sapuan, 

2001). Ακόμα, η απουσία κοινωνικών δεξιοτήτων,η αδυναμία διατήρησης των σχέσεων, το 

bullying και η γενικότερη απόρριψη μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνική απομόνωση 

(Goldsmith & Kelley, 2018). Αξίζει να σημειωθεί, πως αρκετά  άτομα με Αυτισμό δηλώνουν 

πως νιωθουν μοναξιά και εκφράζουν έντονα την επιθυμία για συναναστροφή με τους 

συνομηλίκους τους (Bauminger & Kasari, 2000). 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν, πως τα παιδιά με Αυτισμό δεν αναπτύσσουν μια Θεωρία του 

Νου (Theory of Mind), που θα τους βοηθούσε στα κοινωνικά δρώμενα και στην κατανόηση των 

άλλων. Μάλιστα, φαίνεται πως τα παιδιά αυτά μπορούν να βελτιωθούν περισσότερο (μέσω 

εκπαιδευτικών και παρεμβατικών προγραμμάτων) στις δεξιότητες, που σχετίζονται άμεσα με τη 

Θεωρία του Νου, παρά στις κοινωνικές δεξιότητες (Downs, & Smith, 2004). Οι κοινωνικές 

ιστορίες που δίνουν έμφαση στη Θεωρία του Νου μπορούν να βοηθήσουν σε αρκετούς τομείς, 

τόσο στο επικοινωνιακό κομμάτι, όσο και στο κοινωνικό (Almumen & Almuhareb, 2020). 

Ένας ακόμα παράγοντας που καθορίζει τη κοινωνική συμμετοχή είναι οι δραστηριότητες που 

προσφέρει το σχολικό περιβάλλον στους μαθητές του. Ολοένα και περισσότερα σχολεία 

τοποθετούν τους μαθητές με Αυτισμό στις γενικές τάξεις, ώστε να βελτιώσουν τις κοινωνικές 

τους ευκαιρίες.  Στις περιπτώσεις, μάλιστα,  που οι σχολικές δραστηριότητες ενσωμάτωσαν και 
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συμπεριέλαβαν περισσότερο αυτούς τους μαθητές παρατηρήθηκε και μεγαλύτερη κοινωνική 

συμμετοχή (και μεγαλύτερη επιθυμία για κοινωνική συμμετοχή) (Orsmond, Krauss & Seltzer, 

2004). Ειδικότερα, τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται στο ομαδικό και κατ’ επέκταση και στο 

δραματικό και συμβολικό παιχνίδι, οπότε πρέπει να γίνουν προσπάθειες και από το σχολικό τους 

περίγυρο, ώστε να ενσωματωθούν στις ομαδικές δραστηριότητες. Άλλωστε, φαίνεται να 

αποδίδουν καλύτερα και να συμμετέχουν ενεργότερα στα κοινωνικά δρώμενα, όταν 

συναναστρέφονται με τυπικά παιδιά, ωστόσο στερούνται πρωτοβουλίας για αλληλεπίδραση και 

δεν εμπλέκονται σε ομαδικά παιχνίδια (Sigman & Ruskin, 1999). Σύμφωνα κα με τους Kasari, 

Locke, Gulsrud Rotheram-Fuller (2010) τα κοινωνικά δίκτυα των παιδιών με Αυτισμό είναι 

μικρότερα από αυτά των τυπικών συμμαθητών τους και οι δεσμοί φιλίας ασθενέστεροι και πιο 

επιφανειακοί. Η ανάγκη παρέμβασης στον προαύλιο χώρο του σχολείου είναι σημαντική, καθώς 

οι συγκεκριμένοι χώροι προσφέρονται για τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και δίνουν 

πολλές ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση. 

Συμπερασματικά, τα παιδιά με Αυτισμό συναντούν μεγάλες δυσκολίες στα κοινωνικά δρώμενα 

και στις κοινωνικές καταστάσεις και, επειδή, τις περισσότερες φορές, δεν ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες, που έχει θέσει η κοινωνία και ο κοινωνικός τους περίγυρός για αυτά, 

δυσκολεύονται να βρούνε ευκαιρίες για την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων με 

αποτέλεσματ, σε αρκετές περιπτώσεις, να οδηγούνται στην απομόνωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΠΡΟΣΟΧΗ (ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ- ΕΝΑΛΛΑΓΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗΣ) 

 

Η προσοχή των ατόμων με Αυτισμό φαίνεται να είναι επιλεκτική και δύσκολα εστιάζει σε 

πράγματα και καταστάσεις, που δεν τα ενδιαφέρουν. Η διαταραχή της προσοχής επηρεάζει 

πολλαπλούς τομείς της ζωής τους. Με την απόσπαση της προσοχής είναι δύσκολη η εκμάθηση 

δεξιοτήτων και η απόκτηση γνώσεων, η ολοκλήρωση έργων, ενώ ζημιώνει και τις κοινωνικές 

επαφές των ατόμων, καθώς δεν μπορούν να διατηρήσουν μια συνομιλία ή να δώσουν έμφαση 

στα λόγια του συνομιλητή τους. Επίσης, στα κοινωνικά ερεθίσματα φαίνεται να εμφανίζουν 

εντονότερα ελλείμματα και μεγαλύτερη διάσπαση προσοχής σε σχέση με τα υπόλοιπα 

ερεθίσματα, ίσως και λόγω της πολυπλοκότητας, της ποικιλομορφίας, αλλά και της 

αβεβαιότητας, που δημιουργούν (Dawson, Meltzoff, Osterling, Rinaldi & Brown, 1998). Επίσης, 

οι δυσκολίες στην προσοχή από μικρή ηλικία οδηγούν στην αποστέρηση της κοινωνικής 

πληροφορίας και της κοινωνικής γνώσης (Mundy & Neal, 2001). Η σημασία του πρώιμου 

εντοπισμού και της παρέμβασης μπορούν να βοηθήσουν το παιδί στην συμμετοχή του στην 

κοινωνική διαδικασία και στο κοινωνικό του περιβάλλον.  

Φυσικά, οι δυσκολίες στην εστίαση της προσοχής επεκτείνονται και στα κοινωνικά πλαίσια, για 

τα οποία πολλές φορές υπάρχει αδιαφορία ή δυσκολία στην προσαρμογή. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το οποίο συνδέεται και με την κοινωνική δυσπροσαρμοστικότητα είναι η δυσκολία 

εστίασης της προσοχής σε σημαντικές λεπτομέρειες, που αφορούν κοινωνικές περιστάσεις 

(Bauminger, 2002) . Οι λεπτομέρειες αυτές μπορεί να είναι είτε λεκτικά και μη λεκτικά νοήματα 

και χειρονομίες, είτε σωματικά – υλικά χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέονται άμεσα με τη 

κοινωνική κατάσταση. Επίσης, τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται ιδιαίτερα στο να παρατηρήσουν 



22 
 

και να εξάγουν συμπεράσματα για τη προσωπικότητα των συνανθρώπων τους με βάση τα 

εξωτερικά τους χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, τα μικρά παιδιά με Αυτισμό δεν δίνουν έμφαση 

στα χαρακτηριστικά του προσώπου των άλλων, όπως συμβαίνει με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα 

παιδιά (Dawson et al., 2004) 

Στην έρευνα των Mattila, Hurtig, Haapsamo et al. (2010) συμμετείχαν παιδιά με σύνδρομο 

Asperger υψηλής λειτουργικότητας και από αυτήν προέκυψε πως το 74% των παιδιών 

παρουσίαζε ψυχιατρικές διαταραχές, το 95% είχε δυσκολίες συγκέντρωσης και προσοχής, το 

75% εμφάνιζε κινητικά προβλήματα, ενώ το 50% παρουσίαζε έντονη παρορμητικότητα. 

Ορισμένες έρευνες βρήκαν συσχέτιση ανάμεσα στον “κακό” ύπνο και την αδυναμία 

συγκέντρωσης και προσοχής με ταυτόχρονη αύξηση της υπερκινητικότητας του παιδιού με 

Αυτισμό (Matson et al., 2008). 

Παράλληλα, τα άτομα στο φάσμα του Αυτισμού, δυσκολεύονται στην αναγνώριση των 

ομοιοτήτων και των διαφορών των ερεθισμάτων, στην σύγκριση, δηλαδή, ερεθισμάτων, 

αποτέλεσμα του οποίου, πέρα από τα γνωστικά ελλείμματα, μπορεί να έιναι και η αδυναμία να 

επικεντρωθούν και να ασχοληθούν με προσοχή στα συγκεκριμένα ερεθίσματα και την 

αλληλεπίδρασή τους (Wong, Kasari,  Freeman & Paparella, 2007). Συνήθως, αφοσιώνονται στην 

ενασχόλησή τους με ένα συγκεκριμένο ερέθισμα ή πράγμα (ή και άτομο), αδιαφορώντας τα 

υπόλοιπα ερεθίσματα του περιβάλλοντός, που τα περιβάλλουν. 

Επιπρόσθετα, η κοινωνική προσοχή προωθεί και την επικοινωνία (Carpenter, Nagell & 

Tomasello, 1998), καθως ωθεί το παιδί στο να συμμετάσχει στην κοινωνική διαδικασία και το 

«αναγκάζει» να επικοινωνήσει, ώστε να νιώσει μέλος της ομάδας, να επιτύχει κάποιο σκοπό, να 

πάρει μια πληροφορία κ.α. Οι πληροφορίες από τη βιβλιογραφία οδηγούν στο συμπέρασμα πως 
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η πορεία της ικανότητας της προσοχής έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη της γλώσσας και 

του λόγου. Τα άτομα στο φάσμα του Αυτισμού δυσκολεύονται, επίσης, να παρατηρήσουν μέρη 

ή σημεία, που τους υποδεικνύει ο συνομιλητής τους, αλλά και να κατευθύνουν την προσοχή 

τους από τον έναν ομιλητή στον άλλον (Dawson et al., 2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

3.1. Χαρακτηριστικά της επικοινωνίας 

Ο τομέας της επικοινωνίας είναι το δεύτερο από τα τρία βασικά χαρακτηριστικά, που 

συναντώνται εμπόδια στα άτομα στο φάσμα του Αυτισμού. Η κάθε περίπτωση διαφέρει και 

μπορεί να εμφανίσει διαφορετικά ελλείμματα στην επικοινωνία. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου 

δεν υπάρχει καθόλου ομιλία. Άλλα άτομα εμφανίζουν μειωμένη ή επιλεκτική ικανότητα 

επικοινωνίας και φυσικά υπάρχουν και άτομα, που εμφανίζουν περιορισμένο ή και πλήρη λόγο. 

Ο λόγος, στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, χαρακτηρίζεται από κυριολεξία 

(χωρίς μεταφορές, χιούμορ ή ειρωνεία) (Tager- Flusberg, 1999), απουσία φαντασίας, 

περιορισμένο λεξιλόγιο και ήχους, ενώ αρκετές είναι οι περιπτώσεις, όπου είναι 

επαναλαμβανόμενος και συγκεκριμένος. Επίσης, πολλές φορές ο τόνος, το ύψος και η χροιά της 

φωνής είναι σταθερά, χωρίς να υπάρχει ρυθμός και κάποιες άλλες η ένταση της φωνής είναι 

αρκετά δυνατή ή χαμηλή (Wing, 1996), ενώ απουσιάζουν και οι εκφράσεις προσώπου. 

Γενικότερα, τα ελλείμματα παρουσιάζονται στο λεκτικό και στο γλωσσικό τομέα, αλλά και στο 

μη λεκτικό (χειρονομίες, νοήματα). 

Συνήθως η επικοινωνία των παιδιών με Αυτισμό, ακόμα και αυτών υψηλής λειτουργικότητας, 

περιορίζεται στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών και σε μονολόγους, ενώ δεν υπάρχει, από 

τη μεριά τους, ιδιαίτερη ανταπόκριση στις κοινωνικές προσκλήσεις των άλλων (Downs & 

Smith, 2004) και δεν αντλούν ευχαρίστηση από το διάλογο και τη συνομιλία. Είναι έκδηλο πως 

τα ελλείμματα είναι τεράστια, όσον αφορά τις καθημερινές δεξιότητες. Ακόμα, μπορεί να 

γίνεται χρήση λέξεων σε λάθος κοινωνικές περιστάσεις ή να χρησιμοποιούνται, είτε με 

διαφορετικό νόημα από αυτό που πράγματι σημαίνουν, είτε με μονοδιάστατο και 
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επαναλαμβανόμενο τρόπο (Tager- Flusberg, 1999). Είναι προσκολλημένοι στα δικά τους 

ενδιαφέροντα (για παράδειγμα πληροφορίες για κάποιο πολύ συγκεκριμένο και παράξενο θέμα), 

επαναλαμβάνουν εκφράσεις και ορισμούς και επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες λέξεις, τις 

οποίες αναφέρουν χωρίς απαραίτητα να σχετίζονται με το θέμα ή το κοινωνικό πλαίσιο (Wing, 

1993). 

 

3.2. Σχέση επικοινωνίας με άλλους τομείς 

Η επικοινωνία των ατόμων με Αυτισμό φαίνεται να υστερεί και στη βλεμματική επαφή που 

διατηρούν με τους συνομιλητές τους, αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους εν γένει (Baker, 

Koegel, & Koegel, 1998). Επιπρόσθετα, η αδυναμία ή δυσκολία μίμησης δημιουργεί εμπόδια 

στην ανάπτυξη κινητικων δεξιοτήτων, στερώντας, πολλές φορές, από τα άτομα αυτά, ευκαιρίες 

αλληλεπίδρασης μέσω αυτών των συμπεριφορών. Οι Bishop, Havdahl, Huerta et al. (2016), 

έπειτά από έρευνα, ομαδοποίησαν ως βασικά χαρακτηστικά της επικοινωνίας την οπτική επαφή, 

τις εκφράσεις του προσώπου, τις χειρονομίες και την εξωτερίκευση της χαράς τους. Αντίστοιχα, 

χαρακτήρισαν ως βασικές δυσκολίες του αυτιστικού φάσματος τις δυσκολίες στους παραπάνω 

τομείς. Οι ίδιοι ερευνητές εντόπισαν σημαντικότερες αδυναμίες στα παιδιά με Αυτισμό σε 

χαρακτηριστικά δευτέρου επιπέδου, όπως η διατήρηση της συζήτησης, η πρωτοβουλία για 

έναρξη συζήτησης ή η απόκριση σε ερωτήσεις)2. Επίσης, υποστηρίζουν ότι τα χαρακτηριστικά 

επικοινωνίας των 2 επιπέδων είναι καλύτερο να μελετηθούν και ξεχωριστά, για πιο ασφαλή 

αποτελέσματα, καθώς οι αιτίες εμφάνισης των χαρακτηριστικών κάθε επιπέδου διαφέρουν και 

προκύπτουν απο διαφορετικές δυσκολίες, που αντιμετωπίζει το παιδί (ή το άτομο με Αυτισμό). 

                                                             
2 Σην ίδια έρευνα, βρήκαν υψηλή συσχέτιση των χαρακτηριστικών της δεύτερης ομάδας με  το μη λεκτικό IQ και 

τα αγόρια, που συμμετείχαν στην έρευνα, αλλά δεν βρήκαν συσχέτιση με την ηλικία. 



26 
 

Φυσικά, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, πως από την μεριά των ατόμων με Αυτισμό δεν 

υπάρχει (τις περισσότερες φορές) ενδιαφέρον για κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία 

(Almumen & Almuhareb, 2020). 

Άξιο προσοχής αποτελεί και το γεγονός πως τα παιδιά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν τα 

συναισθήματα ή και τις ανάγκες τους, ούτε παρέχουν επαρκείς πληροφορίες, ώστε να 

ανιχνευθούν τα κοινωνικά και συμπεριφορά τους προβλήματα (Horiuchi, Oka, Uno H, et al., 

2014). Εξαιτίας αυτού δεν γίνονται αντιληπτά κοινωνικά και συμπεριφορά ελλείμματα, 

απαραίτητα για την κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, ενώ είναι εμφανές πως ζημιώνεται και ο 

τομέας επικοινωνίας, προκαλώντας πολλές φορές προβλήματα στην ανάπτυξη του λόγου και της 

ομιλίας, που προέρχονται φυσικά από την ανάγκη ικανοποίησης των απαιτήσεων του παιδιού ή 

εμποδίζουν τον πρόωρο εντοπισμό και την άμεση παρέμβαση των αδυναμιών αυτών. 

Το παιχνίδι αποτελεί ένα πολύ καλό μέσο για την απόκτηση και τη γενίκευση των κοινωνικών 

συμπεριφορών, αλλά και την ενθάρρυνση και ανάπτυξη της επικοινωνίας.  Ωστόσο, από ένα 

άτομο με Αυτισμό δεν είναι αναμενόμενη η προσφορά βοήθειας, η παροχή πληροφοριών ή η 

εθελούσια συμμετοχή σε κάποια συζήτηση, που δεν είναι κυριολεκτική και αφορά την 

αποσαφήνιση ορισμών και εννοιών. Ταυτόχρονα απουσιάζει και η κατανόηση των κανόνων της 

ομιλίας. Τα άτομα με Αυτισμό, συνήθως, δεν περιμένουν τη σειρά τους για να πάρουν το λόγο, 

συμμετέχουν στη συζήτηση σε ακατάλληλες στιγμές, χρησιμοποιούν κοινωνικά μη αποδεκτές ή 

ασύμβατες με το θέμα λέξεις και δεν ενδιαφέρονται για τη γνώμη ή την άποψη του συνομιλητή 

τους, τον οποίο και δεν παρακολουθούν. Επίσης, ενδιαφέρονται πολύ συχνά μόνο για τα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα, τα οποία αναφέρουν ακόμα κι αν δεν συνάδουν με το 

περιέχομενο της τρέχουσας συζήτησης (Tager- Flusberg, 1999). 
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Τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης στην καλύτερη ανάπτυξη της επικοινωνίας και του λόγου 

των ατόμων με Αυτισμό τονίζουν οι Hwang & Hughes (2000), ώστε να αναπτύξουν, 

μελλοντικά, καλύτερες σχέσεις με τους συνομηλίκους και τον περίγυρό τους. Η πρώιμη 

παρέμβαση συνεισφέρει στην ανάπτυξη και βελτίωση επικοινωνικών δεξιοτήτων, που είναι 

χρήσιμες στην καθημερινή ζωή του ατόμου, όντας ενσωματωμένες στην καθημερινότητά του. Η 

εκμάθηση τέτοιων στρατηγικών επιβεβαίωσε την βελτίωση στην κοινωνική συμπεριφορά, στην 

επικοινωνία και στην αναζήτηση βοήθειας, στην βλεμματική επαφή και στην μίμηση κινήσεων 

(Klinger & Dawson, 1992; Pierce & Schreibman, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

 

Το συμβολικό παιχνίδι είναι ένα κομμάτι της φαντασίας, το οποίο δυσκολεύονται να 

διαχειριστούν τα άτομα με Αυτισμό. Αδυνατούν να σκεφτούν αφηρημένα και να φανταστούν 

τον εαυτό τους ή τους άλλους σε μη παρούσες καταστάσεις. Τα επικρατέστερο σενάριο είναι 

πως τα άτομα με Αυτισμό δεν θα αναπτύξουν ποτέ το συμβολικό ή υποκριτικό παιχνίδι και αν 

αυτό συμβεί, θα συμβαίνει με επαναλαμβανόμενο και σταθερό τρόπο, δηλαδή στερεότυπα, 

χωρίς αλλαγές ή  προσαρμογές (Ungerer & Sigman, 1981; Peeters, 1997). Οι ερευνητές 

συνηγορούν πως τα παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα στο 

συμβολικό παιχνίδι σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά της ίδιας ηλικίας (Blanc et 

al., 2005), ενώ γίνεται αναφορά και στην συσχέτιση μεταξύ δυσκολιών στην επικοινωνία και 

στο συμβολικό παιχνίδι. 

Οι Morsanyi & Handley (2012) υποστηρίζουν πως η δυσκολία στον αφηρημένο τρόπο σκέψης, 

αλλά και στην λογική έκθεση της σκέψης είναι παρούσα, τόσο στα παιδιά με Αυτισμό υψηλής, 

όσο και χαμηλής λειτουργίκοτητας. Τα αντικείμενα δεν έχουν άλλη λειτουργία ή 

χαρακτηριστικά, πέρα από τα εμφανή, και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μεταφορικά άλλες 

έννοιες ή πράγματα. Επίσης, επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες πλευρές των πραγμάτων, οι 

οποίες τους στερούν τη δυνατότητα να ασχοληθούν και με άλλες ασχολίες, που θα εμπλούτιζαν 

τη φαντασία τους (Wing, 1993). Έχουν την ικανότητα να επαναλαμβάνουν πολλές πληροφορίες 

μέσω αποστήθισης, αλλά στη συνέχεια δεν μπορούν να περιγράψουν τα όσα ανέφεραν με δικά 

τους λόγια. 

Κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει, πως τα άτομα με Αυτισμό ακολουθούν τη δικιά τους 

λογική, τη δικιά τους συλλογιστική μέθοδο και τον δικό τους τρόπο δράσης. Το πως 
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αντιλαμβάνονται και κατ’ επέκταση φαντάζονται την πραγματικότητα διαφέρει από τον 

καθιερωμένο τρόπο σκέψης και αυτό δημιουργεί προβλήματα, τόσο στα ίδια τα άτομα να 

κατανοήσουν το πως λειτουργεί η κοινωνία, όσο και στην κοινωνία να αντιληφθεί αυτόν τον 

ιδιαίτερο τρόπο σκέψης. Η στερεοτυπική δράση των ατόμων με Αυτισμό υποδηλώνει την 

έλλειψη φαντασίας , που συναντάται σε αυτά τα άτομα. Για παράδειγμα, τα παιδιά με Αυτισμό 

δεν εμφανίζουν έντονο παιχνίδι ρόλων και δεν αναπτύσσουν την ικανότητα να υποδύονται 

ρόλους (Morsanyi & Handley, 2012). Αντίστοιχα, οι Scott et al. (1999) υποστήριξαν πως τα 

παιδιά με Αυτισμό δεν μπορούν να προσποιηθούν και διεξήγαγαν μια έρευνα με παιδιά από 8-18 

χρονών στο φάσμα του Αυτισμό, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα πως αυτά τα παιδιά 

μπορούν να σκεφτούν λογικά πάνω σε κάποιο θέμα, αλλά δεν μπορούν να το σχηματίσουν στο 

μυαλό τους και σκεφτούν ελεύθερα πάνω σε αυτό. Παρά το γεγονός, πως η παραπάνω μελέτη 

είχε ορισμένα προβλήματα στη μεθολογία της, οι Leevers & Harris (2000) διεξήγαγαν μια 

προσομοίωσή της, διορθώνοντας ορισμένα προβλήματά της και καταλήγοντας στο συμπέρασμα, 

πως τα παιδιά με Αυτισμό ήταν λιγότερο ακριβή στην λογική απάντηση των ερωτήσεων και 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Ωστόσο, τόσο οι Scott et al. (1999), όσο και οι Leevers & Harris 

(2000) συμπέραναν πως με παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούν την λογική σκέψη δεν επέρχεται και 

μια ταυτόχρονη βελτίωση ενός αφηρημένου τρόπου σκέψης στα άτομα με Αυτισμό. 

Επίσης, τα άτομα με Αυτισμό υπολείπονται και στην δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων ή στην 

ερμηνεία ασαφών καταστάσεων ή προτάσεων (Jolliffe & Baron-Cohen, 2000). Ταυτόχρονα, 

δείχνουν τη δυσκολία τους να κατανοήσουν μεταφορικές έννοιες και τη μη κυριολεκτική 

σημασία της γλώσσας (Pexman et al., 2011). Οι Morsanyi & Handley (2012) υποστήριζουν, πως 

οι ήδη υπάρχουσες προκαταλείψεις ή  οι αποκρυσταλλωμένες γνώσεις στα παιδιά με Αυτισμό 
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επηρεάζουν τα συμπεράσματά τους και τον λογικό τρόπο σκέψης τους, αλλά επισημαίνουν, πως 

το ίδιο ισχύει και για τα τυπικά παιδιά. 

Η αφήγηση ιστοριών (storytelling) μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά στο 

φάσμα του Αυτισμού να αναπτύξουν την φαντασία και τον αφηρημένο τρόπο σκέψης μέσω 

διάφορων μέσων (προφορικά, γραπτά, μέσω υπολογιστή, εικόνων κτλ). Ειδικότερα, φαίνεται 

πως ο υπολογιστής διεγείρεi περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών (Davis et al., 2009) και 

αποτελεί μια καλή ευκαιρία να καλλιεργήσουν έναν πιο αφηρημένο τρόπο σκέψης ή να 

εξοικειωθούν με κοινωνικές πρακτικές και καταστάσεις. 

Οι Stanley & Konstantareas (2006) υποστήριξαν, πως παιδιά με μεγαλύτερα γνωστικά 

ελλείμματα εμφάνισαν λιγότερο συμβολικό παιχνίδι. Επίσης, τα παιδιά που μπορούσαν να 

εκφραστούν καλυτερα και είχαν μεγαλύτερο ρεπερτόριο λεξιλογίου φάνηκε να παρουσιάζουν 

και μεγαλύτερη ανάπτυξη στο συμβολικό παιχνίδι και στις αφηρημένες έννοιες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ 

ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

 

Από μικρή ηλικία είναι εμφανή τα συμπτώματα στα παιδιά με Αυτισμό και τα οποία εντείνονται 

με το πέρασμα του χρόνου (A.P.A., 2013). Η πρώιμη παρέμβαση είναι σημαντική για την 

παρακολούθηση της πορείας του παιδιού και τη διαμόρφωση ειδικών προγραμμάτων, τα οποία 

θα μειώσουν την απόκλιση από τα υπόλοιπα παιδιά και θα το βοηθήσουν να αποκτήσει τις 

απαραίτητες δεξιότητες, που αντιστοιχούν στην ηλικία του. Φυσικά, οι κοινωνικές δυσκολίες 

δεν απαλοίφονται εντελώς, αλλά μπορούν να περιοριστούν, όπως και τα επικοινωνιακά 

προβλήματα μπορούν να διορθωθούν. Ήδη από το Δημοτικό, τα παιδιά με Αυτισμό συναντούν 

έντονες δυσκολίες στην δημιουργία και στη διατήρηση κοινωνικών σχέσεων με παιδιά της 

ηλικίας τους. Συναντάται απουσία πρωτοβουλίας ή και αδιαφορία για τα κοινωνικά δρώμενα. 

Συνέπεια αυτών είναι η κοινωνική απομόνωση και η απουσία κοινωνικών ευκαιριών, 

παράλληλα με την ύπαρξη ευκαιριών ανάπτυξης και άλλων δεξιοτήτων. 

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα, ο έφηβος με Αυτισμό να μεγαλώνει χωρίς σταθερές φιλίες 

και κοινωνικές εμπειρίες και κατ’ επέκταση να βιώνει την απογοήτευση, την απόρριψη ή και την 

γελειοποίηση από τις ήδη δομημένες εφηβικές ομάδες (Church, Alisanski & Amanullah, 2000). 

Συνήθως, τα παιδιά με Asperger ή Αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας έχουν επίγνωση των 

ελλειμάτων τους στα κοινωνικά θέματα (Knott, Dunlop & McKay, 2006) και ορισμένα εξ αυτών 

ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην κοινωνική ζωή, ωστόσο οι περιορισμοί που υπάρχουν, 

καλλιεργούν την ανασφάλεια και δημιουργούν το αίσθημα της αποτυχίας. Αυτές οι δυσκολίες 

διαιωνίζονται και στην ενήλικη ζωή και δημιουργούν προβλήματα, τόσο στον κοινωνικό, όσο 

και στον επαγγελματικό τομέα (απόρριψη από εργασίες, ανεργία). 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα (Taylor & Seltzer 2010; Tonge & Einfeld, 2003) με την παρόδο των 

χρόνων φαίνεται να συντελείται κάποια βελτίωση στις κοινωνικές και επικοινωνιακές 

ικανότητες των ατόμων με Αυτισμό, ωστόσο η πλειοψηφία των ενηλίκων δεν σταματά να 

αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ωστόσο, όσο 

μεγαλύτερο σε ηλικία ήταν το άτομο στο φάσμα του Αυτισμό, τόσο καλύτερα αντιμετώπιζε τα 

συμπεριφορικά προβλήματα (Shattuck et al., 2007), αλλά και τα προβλήματα προσαρμογής. 

Στην έρευνα τους, οι Taylor & Seltzer (2010) βρήκαν πως το εισόδημα αποτελεί στατιστικά 

σημαντικό παράγοντα στη βελτίωση της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων των ατόμων με 

Αυτισμό. Αυτό, ίσως, να οφείλεται στις περισσότερες ευκαιρίες, που μπορεί να συναντούν στη 

ζωή τους, καθώς και στη δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερες εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Επιπλέον, το σταθερό εισόδημα επιλύει τα θέματα διαβίωσης και δίνει την ευκαιρία στον 

ενήλικα να ασχοληθεί και με άλλους τομείς της ζωής του, μεταξύ αυτών και με την κοινωνική 

ενσωμάτωση. Ταυτόχρονα, σε έναν χώρο εργασίας προωθείται η συνύπαρξη και η συνεργασία 

και με άλλα άτομα, γεγονός που προωθεί τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και κοινωνικών 

ευκαιριών. 

Το παιδί, και στη συνέχεια, και ο ενήλικας με Δ.Α.Φ. βιώνει συνεχώς την κοινωνική ανασφάλεια 

και τη δυσκολία της προσαρμογής στα κοινωνικά δρώμενα. Ωστόσο, με τους κατάλληλους 

ανθρώπους και την απόκτηση- βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων μπορεί να ζήσει ένα 

καλύτερο κοινωνικά μέλλον και να συμμετέχει στη κοινωνική ζωή σε βαθμό, που να την 

απολαμβάνει ως ενεργό μέλος της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θέτουν ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων και 

κοινωνικών, ώστε να εξασφαλίσουν μια καλύτερη και πιο κοινωνική ζωή στα άτομα στο φάσμα 

του Αυτισμού. Μεταξύ άλλων, στόχος αυτών των προγραμμάτων οφείλει να είναι η εκμάθηση 

και η γενίκευση κοινωνικών κανόνων και συμπεριφορών, καθώς και η επέκταση του κοινωνικού 

ρεπερτορίου, συμπεριλαμβανομένης και της εκτίμησης – πρόβλεψης των κοινωνικών 

συμπεριφορών (ή και των συναισθημάτων) των άλλων (Bauminger, 2002). Επιπρόσθετο στόχο 

αποτελεί και η γενίκευση αυτών των συμπεριφορών στην καθημερινότητα και σε άλλες 

περιστάσεις και τομείς της ζωής, ωστόσο αυτός συναντά εμπόδια στην δυσκολία των παιδιών 

και των ατόμων με Αυτισμό να αναπτύξουν αυτήν την ικανότητα (Owen-DeSchryver, Carr, 

Cale, & Blakeley-Smith, 2008). 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποσκοπούν στην βελτίωση των κοινωνικών και των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η οποία θα βοηθήσει αρκετά την καθημερινότητα των ατόμων στο 

φάσμα του Αυτισμού και θα καταστήσει πιο εύκολη την υπερπήδηση των όποιων εμποδίων 

προκύπτουν (Bellini, Peters, Benner & Hopf, 2007). Ωστόσο, τα προγράμματα πρέπει να είναι 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στο εκπαιδευτικό και μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή και 

να λαμβάνει υπόψη τις ιδιατερότητες, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του. Τα χαρακτηριστικά 

ενός προγράμματος, σύμφωνα με τους Dawson & Osterling (1997), πρέπει είναι η δημιουργία 

ενός υποστηριστικού περιβάλλοντος με ευκαιρίες για κοινωνική, γνωστική και γλωσσική 

ανάπτυξη, η εξατομίκευση του προγράμματος στις ανάγκες, στις ιδιαιτερότητες και στις 

ικανότητες του παιδιού, η πρώιμη παρέμβαση, το λειτουργικό περιέχομενο του προγράμματος, η 
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εκμάθηση στρατηγικών και η γενίκευσή τους και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, οι συνεχείς 

αξιολογήσεις της πορείας του παιδιού και η συμμετοχή του οικογενειακού κύκλου στη 

συγκεκριμένη διαδικασία. 

Ειδικότερα, η έμφαση σε οικολογικές προσεγγίσεις, που εμπεριέχουν πολλά κοινωνικά πλαίσια, 

στα οποία συμμετέχει το παιδί, φαίνεται να το βοηθά και να του προσφέρει ενεργό ρόλο στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση. Βασιζόμενος σε μια τέτοια προσέγγιση, ο Bauminger (2002) 

εφάρμοσε ένα κοινωνικό πρόγραμμα σε παιδιά με Αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και 

παρατήρησε τη βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η συναισθηματική κατανόηση, η 

επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και η κοινωνική επαφή. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε μείωση 

των επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και αύξηση των λειτουργικών συμπεριφορών. 

Συμπερασματικά, φαίνεται να προκλήθηκαν αλλαγές στη γνωστική κατανόηση των κοινωνικών 

καταστάσεων και των συναισθημάτων των άλλων, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στην 

υπόθεση, πως αυτά τα παιδιά άρχισαν να κατανοούν καλύτερα και τα δικά τους συναισθήματα 

και σκέψεις. 

Κλασσική παρέμβαση για παιδιά, αλλά και για ενήλικες,  με Αυτισμό αποτελεί το TEACCH 

(Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children), όπου 

συντελείται μια δομημένη διαδικασία βασισμένη στον τρόπο μάθησης του κάθε παιδιού και 

πέρα από την εκμάθηση κοινωνικών και κινητικών δεξιοτήτων σε αυτά τα άτομα, προσφέρει 

εκπαίδευση και στυς γονείς ή φροντιστές αυτών. Για την εκπόνηση του προγράμματος 

συνεργάζονται ειδικοί διαφορετικών επιστημονικών πεδίων σε συνεργασία με τους γονείς ή τους 

εκπαιδευτικούς των παιδιών στο φάσμα του Αυτισμού. Η διάρκεια του καθορίζεται από τις 

ανάγκες, που υπάρχουν και μπορεί να είναι χαμηλής, μέτριας ή μεγάλης έντασης. 
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Σημαντικές και επωφελείς παρεμβάσεις για τα άτομα με Αυτισμό αποτελούν αυτές, που ανήκουν 

στην εφαρμοσμένη συμπεριφορική ανάλυση (A.B.A., Applied Behavior Analysis). Μια από τις 

αρχές της είναι και η πρώιμη εντατική παρέμβαση (E.I.B.I., Early Intensive Behavioral 

Intervention), η οποία βασίζεται στο σκεπτικό, πως όσο πιο νωρίς επιτελεστεί η παρέμβαση, 

τόσο μεγαλύτερα και τα οφέλη, που θα προκύψουν (Granpeesheh, Tarbox & Dixon, 2009). Οι 

βασικές αρχές της βασίζονται σε συμπεριφορικά πρότυπα και αποτελούνται από την 

συστηματική ενίσχυση των θετικών συμπεριφορών και την απαλοιφή των αρνητικών, την 

παροχή κινήτρων, τον έλεγχο- αποκωδικοποίηση των ερεθισμάτων, την γενίκευση κ.α. Οι 

ειδικοί δίνουν μεγάλη έμφαση στην πρώιμη παρέμβαση, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην 

εκμάθηση αρκετών δεξιοτήτων (κοινωνικών και μη) και στην αποτροπή ανεπιθύμητων 

συμπεριφορών. Επίσης, παρέχονται εφόδια, που από μικρή ηλικία είναι σημαντικά για την 

κοινωνική προσαρμογή, ενώ και ο έγκεφαλος είναι πιο εύπλαστος, συνεπώς δέχεται ευκολότερα 

τη νέα γνώση. Η κάθε παρέμβαση διαφέρει στην ένταση, στη συχνότητα, στη διάρκεια, αλλά και 

στη στοχοθεσία της και προσαρμόζεται στις ανάγκες και στο προφίλ του κάθε παιδιού. 

Ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και της κατάλληλης 

συμπεριφοράς φαίνεται να είναι οι κοινωνικές ιστορίες. Προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στα 

ελλείμματα του κάθε παιδιού στοχεύουν στη βελτίωση της κοινωνικής ζωής των ατόμων με 

Αυτισμό, εμπλέκοντας στη διαδικασία τα ίδια τα άτομα, αλλά και τους γονείς και τους 

επαγγελματίες (Gray, 2020). Οι κοινωνικές ιστορίες χρησιμοποιούν, τόσο οπτικά, όσο και 

ακουστικά μέσα και παρέχουν πρόσβαση σε πραγματικές κοινωνικές καταστάσεις. Η ποικιλία 

των μέσων, που χρησιμοποιούνται, υποδηλώνει την προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες του 

κάθε ατόμου. Μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο των κοινωνικών ιστοριών αφορά παιχνίδια ρόλων, 

συμβολικό παιχνίδι, ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας και κοινωνικές 
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συμπεριφορές, απαραίτητες για την προσαρμογή στην κοινωνική ζωή (Almumen & Almuhareb, 

2020) και επεκτείνεται στον ακαδημαϊκό, στον κοινωνικό και στον τομεά της συμπεριφοράς. 

Σημαντικό πλεονέκτημα των κοινωνικών ιστοριών είναι πως περιγράφονται από την οπτική των 

παιδιών και εισάγουν νέες κοινωνικές πρακτικές ή ακαδημαικές και συμπεριφορικές δεξιότητες 

(Flores et al., 2014). Οι Almumen & Almuhareb (2020) παρατήρησαν αξιοσημείωτη αλλαγή στη 

κοινωνική συμπεριφορά και στην κοινωνική αλλήλεπίδραση, ενώ βελτιώθηκε και η επικοινωνία 

των παιδιών. 

Ακόμα μια τεχνική παρέμβασης και εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων είναι η εκπαίδευση 

μέσω εικονικής πραγματικότητας (virtual reality), η οποία στοχεύει στην αναγνώριση των 

συναισθημάτων των άλλων και στην γνωστική ανάπτυξη (Kandalaft et al., 2013). Βασίζεται σε 

καθημερινά γεγονότα και επιδιώκει να επιλύσει κοινωνικά και πρακτικά προβλήματα, που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα στο φάσμα του Αυτισμού. Θα μπορούσαμε να πόυμε, πως η εικονική 

πραγματικότητα ομοιάζει με τις κοινωνικές ιστορίες, όσον αφορά το περιεχόμενο της. Τα 

αποτελέσματά της δείχνουν πως υπάρχει βελτίωση στο τομέα της συναισθηματικής 

αναγνώρισης, αλλά και στις επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Κατ’ επέκταση, η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για τη βελτίωση της 

ζωής αυτών των ανθρώπων. Ακόμα και απλούστερες παρεμβάσεις, όπως η καθοδήγηση και 

εκμάθηση μέσω βίντεο, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων 

(ειδικότερα κοινωνικών συμπεριφορών και μίμησης). Συχνά γίνεται και χρήση μηχανημάτων, 

που παράγουν λόγο. Αυτά τα μηχανήματα, συνήθως, αποτελούν κομμάτι μιας συνθετότερης 

παρέμβασης, που χρησιμοποιεί και αυτό το μέσο για να προωθήσει την παραγωγή λόγου και 

επικοινωνίας. 
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Μια βραχυπρόθεσμη λύση για τη μείωση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών είναι η 

απομάκρυνση του παιδιού από το πλαίσιο ή τα ερεθίσματα, που τις προκαλούν. Βέβαια, η 

συγκεκριμένη πρακτική δεν επιλύει το πρόβλημα και δεν βοηθά στην εκμάθηση νέων 

δεξιοτήτων και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών δυσκολιών.  

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι παρέμβασης και διδασκαλίας. Το σύστημα επικοινωνίας μέσω 

ανταλλαγής εικόνων (P.E.C.S., Picture, Exchange Communication System) αποτελεί ένα τρόπο 

επικοινωνίας μεταξύ του εκπαίδευτη, των γονιών, ή οποιουδήποτε φροντίζει το παιδί με 

Αυτισμό, με το ίδιο το παιδί. Προωθεί, αρχικά, ένα μη λεκτικό σύστημα επικοινωνίας με την 

ανταλλαγή εικόνων και τη χρήση συμβόλων, που, ουσιαστικά, σημαίνουν την επιτέλεση 

συγκεκριμένων ενεργειών ή συμπεριφορών και τις οποίες μαθαίνει το παιδί. Στη συνέχεια, η 

ανταλλαγή εικόνων συνοδεύεται και από λεκτική επικοινωνία, κυρίως μέσω μίμησης των ήχων 

και των εκφράσεων. 

Οποιαδήποτε διδασκαλία και αν συντελεστεί είναι σημαντικό να διατυπώνεται με σαφήνεια, 

απλότητα και κυριολεξία και να στοχεύει στην εκμαθήση καθημερινών και αναγκαιών 

δεξιοτήτων, προωθώντας παράλληλα το αίσθημα αυτογνωσίας, αυτορρύθμισης και 

αυτοπεποίθησης στο άτομο με Αυτισμό. 
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ΜΕΡΟΣ 2Ο – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία αφορά ορισμένα χαρακτηριστικά των παιδιών με Αυτισμό, τα 

οποία παρατηρούν και καταγράφουν οι εκπαιδευτικοί τους και με βάση τα οποία διαμορφώνουν 

τη διδασκαλία και το εκπαιδευτικό περιβάλλον των μαθητών τους. Επίσης, η χρήση του 

συγκεκριμένου εργαλείου εξυπηρετεί τη πρώιμη ανίχνευση των δυσκολίων του παιδιού και 

βοηθάει στην έγκαιρη παραπομπή του για τη κλινική του διάγνωση. Δυστυχώς, η απουσία 

ερευνητικών δεδομένων από τη χρήση του εργαλείου στην ελληνική πραγματικότητα, οδήγησε 

στην στροφή σε ερευνητικά δεδομένα, που έχουν συλλεχθεί από δείγματα ερευνών ξένων 

επιστημόνων.. 

 

7.1. Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η διευρεύνηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών των 

παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

 Η καταγραφή κοινωνικών συμπεριφορών που εκδηλώνουν τα παιδιά με Αυτισμό 

 Η καταγραφή κοινωνικών δεξιοτήτων που εκδηλώνουν τα παιδιά με Αυτισμό 

 Η καταγραφή της εναλλαγής της προσοχής και της εστίασης σε λεπτομέρειες 

 Η καταγραφή τρόπων επικοινωνίας των παιδιών με Αυτισμό 

 Η εξέταση της αφηρημένης σκέψης 
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7.2.Συμμετέχοντες 

Το ερωτηματολόγιο, που δόθηκε, αφορούσε εκπαιδευτικούς ή φροντιστές παιδιών στο φάσμα 

του Αυτισμού. Συνολικά συμμετείχαν 223 εκπαιδευτικοί και φροντιστές, ωστόσο 5 

ερωτηματολόγια κρίθηκαν ανεπαρκή και δεν συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη. Από τα υπόλοιπα 

218, τα 207 συμπληρώθηκαν από γυναίκες και τα 10 από άντρες, ενώ σε ένα δε δηλώθηκε το 

φύλο. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν κατα κύριο λόγο ηλεκτρονικά (λόγω της πανδημίας 

του Κορονοϊού), ενώ ορισμένα δόθηκαν απευθείας στους εκπαιδευτικούς και αφορούσαν όλη 

την επικράτεια της Ελλάδας. Δεν έγινε κάποια διάκριση σχετικά με τη δομή, που φοιτούν οι 

μαθητές. 

 

7.3. Διαδικασία 

Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε εκπαιδευτικούς και φροντιστές παιδιών στο φάσμα του 

Αυτισμού σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας, είτε μέσω διαδικτύου, είτε δια ζώσης και ήταν 

ανώνυμο. Οι σχολικές μονάδες ήταν είτε Γενικής, είτε Ειδικής Αγωγής όλων των βαθμίδων, ενώ 

μπορούσαν να συμμετέχουν και άτομα που εργάζονται σε δομές Ειδικής Αγωγής. 

Πιο συγκεκριμένα, μοιράστηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο AQ (Autism Spectrum Quotient), 

το οποίο είχε ήδη μεταφραστεί στα Ελληνικά από τους Μακρή και Περβανίδου (Αθήνα 2016), 

οπότε είχε ήδη σταθμιστεί και διέθετε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα, που πρέπει να διέπουν 

ένα εργαλείο μεθολογικής έρευνας. Παράλληλα με το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δόθηκαν 

και δημογραφικές ερωτήσεις, που αφορούσαν τους εκπαιδευτικούς: φύλο, ηλικία, προϋπηρεσία, 

προπτυχιακές σπουδές, άλλες σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό κτλ.), εκπαιδευτική μονάδα 

απασχόλησης εκπαιδευτικού, χρόνια εμπειρίες με παιδιά με Αυτισμό και εξειδίκευση στην 
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ειδικής κατηγορία του Αυτισμού. Ταυτόχρονα, συμπληρώθηκε το φύλο και η ηλικία του 

παιδιού, στο οποίο απευθύνονταν οι εκπαιδευτικοί. Το ερωτηματολόγιο είναι εύκολο στη 

συμπλήρωσή του, απαιτεί 7-10 λεπτά και οι ερωτήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 

παιδιών είναι σε κλίμακα Likert (Συμφωνώ απολύτως, Συμφωνώ, Διαφωνώ, Διαφωνώ πλήρως). 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον ερευνητή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, πράγμα, που συνέβη και στη πράξη, για να εκφράσουν τις απορίες τους, να 

προτείνουν βελτιώσεις ή και για να μάθουν περισσότερα για τη συγκεκριμένη έρευνα και το 

ερωτηματολόγιο. 

 

7.4. Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων (Autism Quotient Spectrum- AQ) 

Η ερευνητική μέθοδος που θα χρησιμοποιήσω στην τρέχουσα διπλωματική εργασία θα είναι η 

συλλογή δεδομένων με διανομή του ερωτηματολογίου Autism Spectrum Quotient (AQ) για 

παιδιά ηλικίας 4-11 ετών, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά και περιλαμβάνει 50 

αντικείμενα , τα οποία χωρίζονται σε 5 κατηγορίες (κοινωνικές δεξιότητες, εναλλαγή προσοχής, 

εστίαση στις λεπτομέρειες, επικοινωνία και φαντασία) (Auyeung, Baron-Cohen, Wheelwright & 

Allison, 2008). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς, 

τους φροντιστές ή τους γονείς των παιδιών με Αυτισμό. Αξίζει να αναφερθεί, πως υπάρχει και 

σε μορφή με 10 αντικείμενα (Items) για παιδιά, αλλά συναντάται και σε εκδοχές για ενήλικα 

άτομα στο φάσμα του Αυτισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε 5 κατηγορίες: τις κοινωνικές δεξιότητες 

(ερωτήσεις- αντικείμενα 1,11,13,15,22,36,44,45,47,48), την εναλλαγή προσοχής (ερωτήσεις- 

αντικείμενα 2,4,10,16,25,32,34,37,43,46), την προσοχή σε λεπτομέρειες (ερωτήσεις- 
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αντικείμενα 5,6,9,12,19,23,28,29,30,49), την επικοινωνία (ερωτήσεις- αντικείμενα 

7,17,18,26,27,31,33,35,38,39) και την φαντασία (ερωτήσεις- αντικείμενα 

3,8,14,20,21,24,40,41,42,50) (Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin & Clubley, 2001; 

Auyeung, Baron-Cohen, Wheelwright & Allison, 2008). Τα δημογραφικά στοιχεία του 

εκπαιδευτικού ή του φροντιστή δεν περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο, συνεπώς 

προστέθηκαν για το σκοπό της εργασίας. Ωστόσο, στο AQ συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο 

του παιδιού, η ημερομηνία γέννησής του και η ημερομηνία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, 

όταν αυτό αφορά την αξιολόγηση ενός παιδιού στα εκπαιδευτικά πλαίσια ή κατά την 

αξιολόγηση της λειτουργικότητάς του. Δεν χρησιμοποιείται για κλινική διάγνωση, αλλά για 

σκιαγράφηση του προφίλ του παιδιού και των χαρακτηριστικών του και αποτελεί ένα πρόδρομο 

αξιολόγησης με βάση το οποίοι, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να διαμορφώσουν το πρόγραμμα 

σπουδών, το περιβάλλον, τα υλικά, τις δραστηριότητες κ.α. 

Η κάθε απάντηση σε κάθε ερώτηση δίνει  συγκεκριμένες μονάδες από 0 ως 3 (σε κάποιες 

ερωτήσεις το “Συμφωνώ απολύτως” βαθμολογείται με 3 πόντους και το “Διαφωνώ πλήρως” με 

0 πόντους, και σε κάποιες συμβαίνει το αντίστροφο). Το άθροισμα της βαθμολόγησης κάθε 

ερώτησης κάθε κατηγορίας υποδεικνύει και το βαθμό δυσκολίας του παιδιού σε κάθε την 

κατηγορία, αλλά και το αν τελικά εμφανίζει (σε περιπτώσεις χαμηλής βαθμολόγησης) 

χαρακτηριστικά Αυτισμού. Τα μικρότερο σκορ είναι οι 0 πόντοι και υποδηλώνει πως το παιδί 

δεν έχει αυτιστικά χαρακτηριστικά και το υψηλότερο 30 πόντοι για κάθε κατηγορία και 150 

πόντοι στο συνολικό άθροισμα.  

Εναλλακτικά, κάποιοι ερευνητές χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης των παιδιών, 

καθώς βαθμολογούν με 1 μονάδα την εμφάνιση του αυτιστικού χαρακτηριστικού (δηλαδή 

ομαδοποιείται το Συμφωνώ Απολύτως με το Συμφωνώ και το Διαφωνώ με το Διαφωνώ πλήρως) 
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και με 0 την μη εμφάνιση του. Συνεπώς, η μέγιστη βαθμολογία σε κάθε υποκατηγορία είναι οι 

10 πόντοι και η μέγιστη συνολική βαθμολογία είναι 50 πόντοι. Τα ερωτηματολόγια, στα οποία 

έλειπαν πάνω από 5 τιμές αποκλείστηκαν από την στατιστική ανάλυση (5 από τα 223), ενώ σε 

όσα απουσίαζαν 5 τιμές και κάτω, συμπληρώθηκαν οι τιμές με τον μέσο όρο, που προέκυψε από 

τα υπόλοιπα δεδομένα της ίδιας ερώτησης.  

 

7.5. Ερευνητικές Υποθέσεις 

Όσον αφορά τις ερευνητικές υποθέσεις, τα αποτελέσματα που αναμένονται, αφορούν 

σημαντικές δυσκολίες των παιδιών στο φάσμα του Αυτισμού στις πέντε υποκατηγορίες που 

εξετάζει η έρευνα και πιο συγκεκριμένα στις κοινωνικές δεξιότητες, την επικοινωνία, την 

εστίαση στις λεπτομέρειες, την εναλλαγή της προσοχής και τη φαντασία. Ειδικότερα στις 

κοινωνικές δεξιότητες και στην επικοινωνία τα παιδιά αυτά συναντούν συγκεκριμένα και 

σημαντικά προβλήματα, μιας και αποτελούν (μαζί με τη στερεότυπη συμπεριφορά) τα τρία 

βασικότερα γνωρίσματα ενός ατόμου με Αυτισμό. 

Ταυτόχρονα, αναμένεται οι πέντε αυτές υποκατηγορίες να σχετίζονται θετικά μεταξύ τους και  η 

εμφάνιση συγκεκριμένων ελλειμάτων μιας υπιοκατηγορίας να σημαίνει την εμφάνιση 

ελλειμάτων και στις υπόλοιπες. Επίσης, οι μέσοι όροι των παιδιών με Δ.Α.Φ. θα είναι εξαιρετικά 

μεγαλύτεροι από αυτούς των τυπικών παιδιών, γεγονός που θα υποδηλώνει και την έμφαση που 

θα πρέπει να δοθεί σε μελλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία πρέπει να στοχεύουν 

στη βελτίωση συγκεκριμένων δεξιοτήτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

8.1.Στατιστική Ανάλυση 

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό λογισμικό 

πακέτο SPSS Version 20. Επίσης, έγιναν περιγραφικές στατιστικές, τεστ αξιοπιστίας Cronbach, 

συσχέτιση Pearson και T-test. 

 

8.2. Δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 218 εκπαιδευτικοί και φροντιστές παιδιών στο φάσμα του 

Αυτισμού, από τους οποίους οι 207 ήταν γυναίκες και οι 10 ήταν άντρες, με τον έναν 

εκπαιδευτικό να μη δηλώνει το φύλο του. Οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν από όλα τα μέρη της 

Ελλάδας και υπήρχε η προϋποθέση να έχουν κάποια εμπειρία με παιδί στο φάσμα του Αυτισμού. 

Όσον αφορά την ηλικία των εκπαιδευτικών, το 49,7 % ήταν κάτω από 30 ετων, το 39,3 % 

μεταξύ 30-40, το 8 % μεταξύ 40-50 και το 3 % πάνω από 50, ενώ από τους 218, 2 εκπαιδευτικοί 

δεν αναφέρθηκαν σε αυτήν. Από το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι φανερή η 

υπερεκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στην εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή, ενώ είναι 

έκδηλο πως η Ειδική Αγωγή έχει αρχίσει να θεσμοποιείται τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό 

χώρο, συνεπώς τα νεότερα σε ηλικία άτομα έχουν αρχίσει να στρέφονται προς αυτή την 

κατεύθυνση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1- Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 

ΦΥΛΟ 

Γυναίκες 207 95,2 % 

Άντρες 10 4,8 % 

Σύνολο 217 100 % 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

<30 108 49,7 % 

31-40 85 39,3 % 

41-50 17 8 % 

>50 6 3 % 

Σύνολο 216 100 % 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΟ 

Παιδαγωγικό- 

Παιδαγωγική 

Ακαδημία 

96 44,3 % 

Φιλολόγοι (Ιστορικό, 

Φ.Π.) 

45 21 % 

Ειδική Αγωγή 35 16,5 % 

Λογοθεραπεία 8 4 % 

Άλλο 30 14,2 % 

ΣΥΝΟΛΟ 214 100% 

 

 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

Μεταπτυχιακό 134 67,4 % 

Διδασκαλείο 15 13 % 

Διδακτορικό 5 8,4 % 

Άλλο 11 11,2 % 

ΣΥΝΟΛΟ 165 100% 
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ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΕ ΕΤΗ 

<5 126 58,5  

5-10 41 19,1  

11-15 30 14 

16-20 12 5,6 

>20 6 2,8 

Σύνολο 215 100  

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

Ειδικό σχολείο 26 13,3 

Παράλληλη στήριξη 

σε γενικό σχολείο 

79 40,5 

Τμήμα ένταξης 18 9,2 

Γενική τάξη 43 22,1 

Άλλο 29 14,9 

Σύνολο 195 100  

 

 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ 

Δ.Α.Φ. 

1 έτος 55 28,5 

2-3 έτη 71 36,8 

4-6 έτη 43 22,2 

7-10 έτη 13 6,7 

11+ 11 5,8 

Σύνολο 193 100  

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΣΤΙΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

Ναι 67 30,9 

Όχι 150 69,1 

ΣΥΝΟΛΟ 217 100% 

 

Σχετικά με τη βασική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην έρευνα, ο παρακάτω πίνακας είναι 

αρκετά διαφωτιστικός, με 214 άτομα να δηλώνουν το πρώτο τους πτυχίο. 
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Ακόμα, προκύπτει πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, που ασχολούνται με παιδιά με 

Αυτισμό προέρχονται από Παιδαγωγικά Τμήματα, την Παιδαγωγική Ακαδημία ή είναι 

φιλόλογοι (65,3 %), ενώ αρκετά μικρό είναι το ποσοστό των υπόλοιπων ειδικοτήτων, όπως οι 

μαθηματικοί και οι φυσικοί. Συνεπώς, είναι σημαντικό να δοθούν κίνητρα σε απόφοιτους 

θετικών και τεχνολογικών σχολές, ώστε να στραφούν στην εκπαίδευση και ειδικότερα τον τομέα 

της Ειδικής Αγωγής και να στελεχώσουν τα κενά, που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες. 

Σχετικά με τη περαιτέρω εκπαίδευση, 165 εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως έχουν κατάρτιση πέραν 

του βασικού τους πτυχίου. Η συντριπτική πλειονότητα τους δηλώνει πως κατέχει μεταπτυχιακό 

δίπλωμα (134 – 67,4 %), 15 έχουν πάει στο Διδασκαλείο (13 %) και 5 έχουν διδακτορικό (8,4 

%). Οι υπόλοιποι 11 ανέφεραν πως αποκτούν επιπρόσθετες γνώσεις μέσω σεμιναρίων, ημερίδων 

κ.α. Στο συγκεκριμένο σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί, πως η περαιτέρω κατάρτιση για τη 

διδασκαλία παιδιών στο φάσμα του Αυτισμού (αλλά και των υπόλοιπων ειδικών κατηγοριών) 

είναι σημαντική, καθώς διαφέρει ριζικά από τις διαδικασίες και τις μεθόδους της γενικής 

εκπαίδευσης 

Επίσης, ο πίνακας 1 φανερώνει την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η πλειονότητα, δηλαδή 126 από τα 215 άτομα (58,5 %), έχει λιγότερη από 5 έτη 

εκπαιδευτική εμπειρια. Ίσως, αυτό το εύρημα εξηγείται από την σταδιακή εισαγωγή τμημάτων 

ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη, τμήματα ένταξης) στα γενικά σχολεία, αλλά και τη 

σταδιακή αύξηση των παιδιών με Αυτισμό, που συμμετέχουν σε αυτά. 71 άτομα (33,1 %) είχαν 

προϋπηρεσία από 5 ως και 15 έτη, ενώ μόνο 18 εκπαιδευτικοί (8,4 %) είχαν εμπειρία 

μεγαλύτερη των 16 ετών. 
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Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απασχολούνται στα γενικά σχολεία (140 

εκπαιδευτικοί- 73,8 %). Οι περισσότεροι εργάζονται σε τμήματα ένταξης (9,2 %)  ή παρέχουν 

παράλληλη στήριξη (40,5 %), ενώ σε κάποιες περιστάσεις είναι εκπαιδευτικοί σε γενική τάξη 

(22,1 %)  στην οποία συμμετέχει και παιδί με Δ.Α.Φ.. Επιπροσθέτως, ένα ακόμα συμπέρασμα, 

που απορρέει από τον πίνακα 1, είναι πως τα περισσότερα παιδιά με Δ.Α.Φ. χρειάζονται έναν 

εκπαιδευτικό, που θα ασχολείται αποκλειστικά μαζί τους (παράλληλη στήριξη) και όχι κάποιον 

εκπαιδευτικό γενικής τάξης ή τμήματος ένταξης. 

Σχετικά με την φροντίδα παιδιών στο φάσμα του Αυτισμού των παραπάνω εκπαιδευτικών, οι 

περισσότεροι έχουν εμπειρία ίση ή μικρότερη των 3 ετών (126 εκπαιδευτικοί, 65,3 %). Αυτό 

εξηγείται και από τη γενικότερη σύντομη εκπαιδευτική εμπειρία των συμμετεχόντων, καθώς και 

τη μικρή συμμετοχή παιδιών με Αυτισμό στο γενικό σχολείο. Το 28,9 % (56 εκπαιδευτικοί) 

ασχολούνται με παιδί με Αυτισμό 4-10 έτη, ενώ παραπάνω χρόνια ασχολείται μόνο το 5,8 % (11 

εκπαιδευτικοί) του δείγματος. Τέλος, μόνο 67 εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως έχουν εξειδίκευση, 

πέραν του πτυχίου τους, στην ειδική κατηγορία του φάσματος του Αυτισμού (30,9 %).  

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν και το φύλο του παιδιού και όπως γίνεται 

αντιληπτό, η πλειονότητα είναι αγόρια (78,9 %). Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως τα 

αγόρια συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν χαρακτηριστικά αυτισμού σε 

σχέση με τα κορίτσια και εμφανίζουν πιο σημαντικές δυσκολίες σε σχέση με αυτά. 

Επιπροσθέτως, συμπληρώθηκαν και οι ηλικίες των παιδιών. Τα περισσότερα παιδιά φοιτούν στις 

τάξεις του Δημοτικού και αυτό εξηγείται και από το γεγονός, πως λίγοι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος δίδασκαν σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς. Παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών 

αντιπροσώπευαν το 14,3% του δείγματος (31 παιδιά), παιδιά των χαμηλότερων τάξεων του 
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Δημοτικού, από 6 ως 8 ετών αντιπροσώπευαν το 45,4 % (99 παιδιά), ενώ στις ανώτερες τάξεις 

του Δημοτικού (9-11 ετών) φοιτούσε το 40,3 % (88 παιδιά). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2- Δημογραφικά παιδιών  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 

 

ΦΥΛΟ 

Κορίτσια 46 21,1 % 

Αγόρια 172 78,9 % 

Σύνολο 217 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

4 12 5,6 % 

5 19 8,7 % 

6 31 14,2 % 

7 33 15,1 % 

8 35 16,1 % 

9 31 14,2 % 

10 28 12,8 % 

11 29 13,3 % 

Σύνολο 218 100 % 

 

 

8.3. Αξιοπιστία 

Τα αποτελέσμα από τη συσχέτιση των αντικειμένων του εργαλείου φανέρωσαν την υψηλή 

αξιοπιστία του, καθώς ο δείκτης Cronbach’s Alpha βρισκόταν στο ,893, γεγονός που 
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καταδεικνύει ότι τα αντικείμενα συνδέονταν σε υψηλό ποσοστό μεταξύ τους.  Επίσης, υψηλή 

συνοχή παρουσιάστηκε και εντός της κάθε υποκατηγορίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3- Αξιοπιστία των 5 Υποκατηγοριών 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CRONBACH’S 

ALPHA 

Κοινωνικές Δεξιότητες ,760 

Εναλλαγή στην προσοχή ,710 

Προσοχή στις λεπτομέρειες ,802 

Επικοινωνία ,703 

Φαντασία ,743 

 

8.4. Αποτελέσματα ερωτήσεων 

Για τη βαθμολόγηση του κάθε παιδιού ξεχωριστά και για την εξαγωγή των μέσων όρων για κάθε 

υποκατηγορία, τα αντικείμενα 1,3,8,10,11,14,15,17,24,25,27,28,29,30,31,32,34,36,37 

,38,40,44,47,48,49,50 βαθμολογήθηκαν ως εξής (Συμφωνώ απολύτως=0, Συμφωνώ= 1, 

Διαφωνώ= 2, Διαφωνώ πλήρως= 3), ενώ τα αντικείμενα 2,4,5,6,7,9,12,13,16,18,19,20,21,22,23, 

26,33,35,39,41,42, 43,45,46 βαθμολογήθηκαν αντίστροφα (Συμφωνώ απολύτως=3, Συμφωνώ= 

2, Διαφωνώ= 1, Διαφωνώ πλήρως= 0). Στον πίνακα 10, τα αντικείμενα κατατάσσονται και στην 

υποκατηγορία στην οποία ανήκουν. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4- Μέσοι όροι και τυπική απόκλιση κάθε αντικειμένου 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Υποκατηγορία Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

1. Προτιμάει να κάνει πράγματα με άλλους παρά 

μόνος/η του/της. 
Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

1,70 1,002 

2. Προτιμάει να κάνει πράγματα με τον ίδιο τρόπο 

ξανά και ξανά. 
Εναλλαγή 

Προσοχής 

2,53 ,764 

3. Αν προσπαθήσει να φανταστεί κάτι, το βρίσκει 

πολύ εύκολο να δημιουργήσει μια εικόνα στο μυαλό 

του/ της. 

Φαντασία 1,68 ,945 

4. Συχνά απορροφάται τόσο ισχυρά σε ένα πράγμα ώστε 

χάνει την επαφή με άλλα πράγματα. 
Εναλλαγή 

Προσοχής 

2,40 ,775 

5. Συχνά παρατηρεί μικρούς ήχους όταν άλλοι όχι. Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

2,16 ,822 

6. Συνήθως παρατηρεί τους αριθμούς των σπιτιών ή 

παρόμοιες ακολουθίες πληροφοριών. 

Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

1,93   ,970 

7. Έχει δυσκολία στο να καταλαβαίνει κανόνες 

ευγενικής συμπεριφοράς. 

Επικοινωνία 1,98 ,913 

8. Όταν διαβάζει μια ιστορία, μπορεί εύκολα να 

φανταστεί πώς μπορεί να μοιάζουν οι χαρακτήρες. 

Φαντασία 1,93 ,911 

9. Ενθουσιάζεται με τις ημερομηνίες. Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

1,62 .987 

10. Σε μια κοινωνική ομάδα, μπορεί εύκολα να 

παρακολουθήσει αρκετές διαφορετικές συζητήσεις 

μεταξύ των ανθρώπων. 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

2,43 ,772 

11. Βρίσκει εύκολες τις κοινωνικές καταστάσεις. Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

2,42 ,729 

12. Τείνει να παρατηρεί λεπτομέρειες τις οποίες 

άλλοι δεν παρατηρούν. 

Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

2,26 ,785 

13. Θα πήγαινε καλύτερα σε μια βιβλιοθήκη παρά σε 

ένα πάρτι γενεθλίων. 

Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

1,79 1,029 

14. Βρίσκει εύκολο το να φτιάχνει ιστορίες. Φαντασία 1,88 ,979 

15. Έλκεται πιο ισχυρά από ανθρώπους παρά από 

πράγματα. 

Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

2,11 ,868 

16. Τείνει να έχει πολύ ισχυρά ενδιαφέροντα, με τα 

οποία αναστατώνεται αν δεν μπορεί να τα 
Εναλλαγή 2,38 ,747 



51 
 

ικανοποιήσει/ακολουθήσει. Προσοχής 

17. Απολαμβάνει την κοινωνική συζήτηση. Επικοινωνία 2,22 ,820 

18. Όταν μιλάει δεν είναι πάντα εύκολο για τους άλλους 

να πάρουν το λόγο. 
Επικοινωνία 1,61 ,969 

19. Ενθουσιάζεται από τους αριθμούς. 

 
Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

1,99 ,908 

20. Όταν του/της διαβάζουν μια ιστορία, το βρίσκει 

δύσκολο να διακρίνει τις προθέσεις ή τα συναισθήματα 

των χαρακτήρων. 

Φαντασία 2,03 ,990 

21. Δεν απολαμβάνει ιδιαιτέρως τις ιστορίες 

φαντασίας. 
Φαντασία 1,71 ,987 

22. Το βρίσκει δύσκολο να κάνει νέους φίλους. Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

2,28 ,881 

23. Παρατηρεί μοτίβα σε πράγματα όλη την ώρα. Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

1,96 ,884 

24. Θα πήγαινε καλύτερα στο σινεμά παρά σε ένα 

μουσείο. 

Φαντασία 1,54 1,012 

25. Δεν τον/την αναστατώνει αν διαταραχθεί η 

καθημερινή συνήθειά του/της. 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

2,44 ,847 

26. Δεν ξέρει πώς να διατηρήσει μια συζήτηση με 

συνομηλίκους του/της. 
Επικοινωνία 2,35 ,797 

27. Το βρίσκει εύκολο να «βλέπει πίσω από τις 

λέξεις» όταν κάποιος του/της μιλάει. 

Επικοινωνία 2,22 ,956 

28. Συνήθως συγκεντρώνεται περισσότερο στη 

συνολική εικόνα παρά σε μικρές λεπτομέρειες. 
Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

2,08 ,937 

29. Δεν είναι πολύ καλός/ή στο να θυμάται 

τηλεφωνικούς αριθμούς. 
Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

1,93 ,913 

30. Συνήθως δεν παρατηρεί μικρές αλλαγές σε μία 

κατάσταση ή στην εμφάνιση ενός ατόμου. 

Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

1,94 1,000 

31. Γνωρίζει πώς να διακρίνει εάν κάποιος που 

τον/την ακούει βαριέται. 

Επικοινωνία 2,18 ,959 

32. Βρίσκει εύκολη την εναλλαγή ανάμεσα σε 

διαφορετικές δραστηριότητες. 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

2,17 ,832 

33. Όταν μιλάει στο τηλέφωνο δεν είναι σίγουρος/η 

πότε είναι η σειρά του/της να μιλήσει. 
Επικοινωνία 2,03 ,835 

34. Απολαμβάνει να κάνει πράγματα αυθόρμητα. Εναλλαγή 1,64 1,030 
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Προσοχής 

35. Συχνά είναι ο τελευταίος/α που καταλαβαίνει το 

νόημα ενός αστείου. 

Επικοινωνία 2,28 ,884 

36. Το βρίσκει εύκολο να διακρίνει τι σκέφτεται ή τι 

νιώθει κάποιος κοιτάζοντας απλώς το πρόσωπό του. 

Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

1,95 ,956 

37. Εάν υπάρξει μια διακοπή, μπορεί να επανέλθει 

σε αυτό που έκανε πολύ γρήγορα. 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

2,18 ,799 

38. Είναι καλός/ή στην κοινωνική «κουβεντούλα». Επικοινωνία 2,41 ,824 

39. Συχνά οι άλλοι του/της λένε ότι συνεχίζει ξανά 

και ξανά το ίδιο πράγμα. 

Επικοινωνία 2,17 ,830 

40. Όταν ήταν στο νηπιαγωγείο συνήθιζε να 

χαίρεται να παίζει με άλλα παιδιά παιχνίδια που 

περιλαμβάνουν ρόλους/προσποίηση. 

Φαντασία 2,19 ,905 

41. Του/της αρέσει να συλλέγει πληροφορίες 

σχετικά με κατηγορίες πραγμάτων (π.χ. τύπους 

αυτοκινήτων, πτηνών, τρένων, φυτών κτλ). 

Φαντασία 2,17 ,934 

42. Το βρίσκει δύσκολο να φανταστεί πώς θα ήταν 

το να είναι κάποιος άλλος. 
Φαντασία 2,19 ,969 

43. Του/της αρέσει να σχεδιάζει προσεκτικά όποιες 

δραστηριότητες συμμετέχει. 
Εναλλαγή 

Προσοχής 

1,60 1,003 

44. Απολαμβάνει τις κοινωνικές περιστάσεις. Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

2,20 ,842 

45. Βρίσκει δύσκολο να αντιληφθεί τις προθέσεις 

των άλλων. 

Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

2,27 ,866 

46. Καινούργιες καταστάσεις τον/την αγχώνουν. Εναλλαγή 

Προσοχής 

2,60 ,674 

47. Απολαμβάνει να γνωρίζει καινούργιους 

ανθρώπους. 
Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

2,04 ,905 

48. Είναι καλός/ή στο να φροντίζει και όχι να 

πληγώνει τα συναισθήματα των άλλων. 

Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

1,72 ,945 

49. Δεν είναι πολύ καλός/ή στο να θυμάται την 

ημερομηνία γέννησης των άλλων. 

Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

1,63 1,049 

50. Το βρίσκει πολύ εύκολο να παίζει με άλλα παιδιά 

παιχνίδια που περιλαμβάνουν. 
Φαντασία 2,18 ,901 

 



53 
 

8.4.1. Κοινωνικές Δεξιότητες 

Αναλύοντας τα δεδομένα, παρατηρούμε πως οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν για τους μαθητές τους 

έλλειψη των κοινωνικών δεξιοτήτων και δυσκολία στις κοινωνικές συναναστροφές. Φαίνεται 

πως τα παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού προτιμούν να κάνουν πράγματα μόνα τους παρά να 

εργάζονται ομαδικά (αντικείμενο 1), ωστόσο ο μέσος όρος των απαντήσεων υποδηλώνει, ότι ένα 

αρκετά σημαντικό ποσοστό αυτών των παιδιών μπορεί να εργαστεί σε συνεργασία ή έστω 

συνυπάρχοντας με άλλους. Το συγκεκριμένο εύρημα, σε συνδυασμό με τα αντικείμενα 11 

(βρίσκει εύκολες τις κοινωνικές περιστάσεις) και 44 (απολαμβάνει τις κοινωνικές περιστάσεις) 

φανερώνει πως το παιδί, ακόμα και με τη συνύπαρξή του με άλλους, δυσκολεύεται να 

προσαρμοστεί κοινωνικά και δεν απολαμβάνει την κοινωνική επαφή. Σχετικά με το αντικείμενο 

13, τα περισσότερα παιδιά προτιμούν μια βιβλιοθήκη και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, 

παρά μια κοινωνική περίσταση (πάρτι), ωστόσο ένα σεβαστό ποσοστό ενδεχομένως και να 

προτιμούσε το πάρτι σε σχέση με τη βιβλιοθήκη. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί, αν 

λαμβάναμε υπόψη μας, ότι το παιδί δεν συμπεριλαμβάνει στα ιδιαίτερά του ενδιαφέροντα την 

ανάγνωση ή τα βιβλία, συνεπώς δεν το έλκει και η ιδέα της βιβλιοθήκης. Βέβαια η παραπάνω 

δήλωση δεν αποκλείει ότι το παιδί έλκεται περισσότερο από πράγματα από ότι από τους 

ανθρώπους (αντικείμενο 15). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν πως η κοινωνική δεξιότητα 

της απόκτησης φίλων δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού 

(αντικείμενο 22), με συνέπεια την απομόνωση και την δυσκολία προσαρμογής στην κοινωνική 

σφαίρα. Τα παιδιά δεν απολάμβαναν να γνωρίζουν καινούριους ανθρώπους (αντικείμενο 47), 

ενώ σε ορισμένες περιστάσεις (αντικείμενο 48) πλήγωναν τα συναισθήματα των άλλων και 

δημιουργούσαν αμήχανες κοινωνικές καταστάσεις. Ακόμα επιβεβαιώνεται (όχι πλήρως) από τη 

βιβλιογραφία, πως τα παιδιά με Αυτισμό δεν είναι σε θέση να διακρίνουν με ευκολία την 
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συναισθηματική κατάσταση και τις προθέσεις των άλλων (αντικείμενο 36 και αντικείμενο 45), 

αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ανέμεναν συγκεκριμένες αντιδράσεις και σκέψεις αυτών.  

 

8.4.2. Εναλλαγή Προσοχής 

Στη δεύτερη υποκατηγόρια (Εναλλαγή προσοχής) παρατηρείται πως οι δηλώσεις των 

εκπαιδευτικών στα αντικείμενα 2, 4 και 16 συνηγορούν στην τάση των παιδιών να 

επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια, αδιαφορώντας για τα υπόλοιπα ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος που βρίσκονται, ενώ αναστατώνονται αν διακοπεί απρόοπτα η ενασχόλησή τους 

ή δεν μπορέσουν να την ολοκληρώσουν. Επίσης, προβλήματα προκαλούνται και με τη 

γενικότερη διατάραξη του καθημερινού προγράμματος (αντικείμενα 25, 32,37), καθώς η 

προσαρμογή σε νέα ερεθίσματα και καταστάσεις (αντικείμενο 46) συναντά εμπόδια. 

Αμφιλεγόμενο σημείο φαίνεται να είναι το αν απολαμβάνει να κάνει πράγματα αυθόρμητα 

(αντικείμενο 34), καθώς αρκετοί εκπαιδευτικοί συμφωνούν και αρκετοί διαφωνούν με τον 

αυθορμητισμό αυτών των παιδιών. Είναι πιθανό η λέξη “αυθορμητισμός” να εκλαμβάνεται 

διαφορετικά από το κάθε άτομο, καθώς ο αυθορμητισμός ως αλλαγή συνήθειας και υιοθέτησης 

μιας νέας συμπεριφοράς μοιάζει δύσκολος για ένα άτομο με Αυτισμό, αλλά η μη συνηθισμένη 

και μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά μπορεί να εκλαμβάνεται ως αυθόρμητη έκφραση των 

συναισθημάτων και των σκέψεων του. Δυσκολίες, επίσης, παρατηρούνται και στην 

συγκέντρωση και την εστίαση της προσοχής στα διαφορετικά μέλη μιας συζήτησης (αντικείμενο 

10). Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το αντικείμενο 43, σύμφωνα με το οποίο τα παιδιά 

σχεδιάζουν με προσοχή και λεπτομέρεια τα πράγματα, με τα οποία ασχολούνται. 

8.4.3. Προσοχή στις λεπτομέρειες  
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Όσον αφορά την παρατήρηση λεπτομερειών, τα παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού φαίνεται να 

δίνουν σημασία σε ερεθίσματα, που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ή αγνοούν. 

Σύμφωνα και με την έρευνα και τις απόψεις των εκπαιδευτικών, οι μαθητές δίναν σημασία σε 

ήχους, που συνήθως δεν γίνονταν αντιληπτοί και παρατηρούσαν ασυνήθιστες πληροφορίες και 

λεπτομέρειες (ημερομηνίες, αριθμοί, αριθμοί σπιτιών) (αντικείμενα 5,6,9,12,19,49). Ωστόσο, το 

τι είδους πληροφορίες θα αξιοποιηθούν από τους αριθμούς είναι καθαρά ατομικό θέμα και αυτό 

φαίνεται από το γεγονός πως δε δίνουν έμφαση, όλα τα παιδιά με Αυτισμο, στους τηλεφωνικούς 

αριθμούς (αντικείμενο 29) ή στους αριθμούς των σπιτιών. Επίσης, τα παιδιά αυτά διακρίνουν 

και εντυπωσιάζονται από ασυνήθιστα μοτίβα και περίεργους συνδυασμούς πληροφοριών 

(αντικείμενο 23). Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και το αντικείμενο 28, σύμφωνα με το οποίο τα 

παιδιά έδιναν περισσότερη έμφαση στις λεπτομέρειες ενός έργου, ενός πράγματος, μιας εικόνας, 

παρά στο σύνολό του. Το μόνο αντικείμενο το οποίο δεν ευθυγραμμίζεται με την βιβλιογραφία 

είναι το 30. Οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν πως τα παιδιά αυτά παρατηρούν τις εξωτερικές 

αλλαγές ή την κατάσταση των υπόλοιπων ατόμων. Αυτό το εύρημα ίσως να οφειλέται στο 

γεγονός, πως οι αλλαγές γίνονται αντιληπτές, αλλά όχι υπό το πρίσμα του κοινωνικού 

ένδιαφέροντος ή του εντυπωσιασμού, αλλά από την αλλαγή μιας καθιερωμένης κατάστασης ή 

την εμφανή αντίθεση με το ότι ήξερε και είχε συνηθίσει ως εκείνη την ώρα. 

 

8.4.4. Επικοινωνία 

Ένας ακόμα τομέας, που πλήττεται, είναι αυτός της επικοινωνίας. Αρχικά, η κοινωνική 

συζήτηση, συνήθως, δεν συνοδεύεται με ευχάριστα συναισθήματα (αντικείμενο 17), ενώ 

αρκετές φορές όταν παίρνει το λόγο, δεν ενδιαφέρεται για τη γνώμη και τις σκέψεις των άλλων 

(αντικείμενο 18), αλλά επιθυμεί να παρουσιάσει όλο αυτό, που σκέφτεται, επαναλαμβάνοντας 
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τα ίδια και τα ίδια (αντικείμενο 39) και χωρίς να λαμβάνει υπόψη αν σχετίζεται με τη συζήτηση 

ή ενδιαφέρει τους υπόλοιπους συνομιλητές του (αντικείμενο 31). Ωστόσο, στις λίγες 

περιπτώσεις που θα συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση δυσκολεύεται αρκετά στο να τη 

διατηρήσει (αντικείμενο 26, 38) ή στο να αναγνωρίσει πότε είναι η σειρά του να πάρει το λόγο 

(αντικείμενο 33), ενώ σπάνια κατανοεί πολύπλοκες συνδέσεις, αστεία και μεταφορικές έννοιες 

(αντικείμενα 27 και 35). Συνεπώς, το παιδί δυσκολεύεται να μάθει κανόνες ευγενικής 

συμπεριφοράς (αντικείμενο 7) και να τους εφαρμόσει, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται η 

αυτοπεποίθηση του, αλλά και να πλήττεται η όποια κοινωνική επιθυμία παρουσιάζει. 

 

8.4.5. Φαντασία 

Τέλος, η αφηρημένη σκέψη, ο συμβολικός λόγος και η φαντασία είναι δεξιότητες που δεν 

συναντώνται συχνά στην κατηγορία του Αυτισμού. Φαίνεται, πως οι εκπαιδευτικοί της 

παρούσας έρευνας θεωρούν ότι όταν η φαντασία δημιουργείται από τα ίδια τα παιδιά, είτε με τη 

μορφή σκέψης, είτε με τη μορφή ιστοριών, μπορεί να παρουσιάσει κάποια ψήγματα συμβολικής 

σκέψης και φαντασίας (αντικείμενο 3), αλλά όχι  ολοκληρωμένες συμβολικές έννοιες και 

ιστορίες με πλήρη συνοχή και έκταση (αντικείμενα 14, 42). Ιδιαίτερα προβλήματα και δυσκολίες 

παρουσιάζονται όταν τα παιδιά καλούνται να φανταστούν πράγματα, που έχουν δημιουργηθεί 

(είτε συμβολικά, είτε πρακτικά) από άλλους (αντικείμενα 8,20,21) ή όταν προσπαθούν να 

φανταστούν, πως θα ήταν αν έμπαιναν στη θέση κάποιου άλλου (σωματικά, πνευματικά) 

(αντικείμενο 42). Ταυτόχρονα, η παρακολούθηση ταινιών στο σινεμά σε σχέση με την επίσκεψη 

στο μουσείο (αντικείμενο 24) φαίνεται να εξαρτάται από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του παιδιού, 

καθώς οι απόψεις διίστανται για το αν θα προτιμούσαν την πρώτη ασχολία από την δεύτερη. 
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Τέλος, πέρα από τα εμπόδια στο κοινωνικό παιχνίδι, δημιουργούνται και εμπόδια στο συμβολικό 

παιχνίδι χαρακτήρων ή στο θεατρικό παιχνίδι (αντικείμενα 40 και 50). Κλείνοντας, η συλλογή 

στέρεων και συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως τύπους αυτοκινήτων ή χαρακτηριστικά ζώων 

και φυτών, είναι συχνή και συνηθισμένη από παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού (αντικείμενο 41). 

 

8.5. Σύγκριση με υπάρχοντα δεδομένα 

Συγκρίνοντας τα αποτέλεσμα της συγκεκριμένης έρευνας με αυτά της έρευνας των Auyeung, 

Baron-Cohen, Wheelwright & Allison (2008), που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο εργαλείο 

προσανατολισμένο σε παιδιά δεν εντοπίστηκαν μεγάλες αποκλίσεις στο συνολο του 

ερωτηματολογίου. Στα περισσότερα αντικείμενα υπάρχει ταύτιση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών ή των φροντιστών των παιδιών. Παρόλα αυτά προέκυψαν ορισμένες αποκλίσεις, 

ορισμένες εξ αυτών, σημαντικές. Αξίζει να αναφερθεί πως η σύγκριση με αντίστοιχες έρευνες  

παρουσιάζουν τη δυσκολία, πως η μέτρηση της βαθμολόγησης των ερωτήσεων γίνεται με 

διαφορετικό τρόπο και, ως αποτελέσμα, δεν είναι εφικτή η ακριβής διαπίστωση των διαφορών 

(αν υπάρχουν) μεταξύ των ερευνών. 

Αρχικά, στα αντικείμενα 1,3,10,14,27,28,31,36,40 παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση μεταξύ των 

αποτελεσμάτων. Στην παρούσα έρευνα, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

περισσότερο συντηρητικά, με τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν να εμφανίζουν (όχι σε σημαντικό 

βαθμό) πιο βελτιωμένες κοινωνικές δεξιότητες και φαντασία. Παρόλα αυτά, και στις 2 

περιπτώσεις, προσανατολίζονταν στην ίδια κατεύθυνση, πράγμα που δεν δημιουργεί 

αντικρουόμενα αποτελέσματα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5- Σύγκριση μέσων όρων της παρούσας έρευνας και της έρευνας των Auyeung, 

Baron-Cohen, Wheelwright & Allison (2008) αντικειμένων με μη σημαντικές διαφορές 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μ.Ο. 

παρούσας έρευνας 

Μ.Ο. 

Auyeung, Baron-Cohen, 

Wheelwright & Allison 

(2008) 

1. Προτιμάει να κάνει 

πράγματα με άλλους παρά 

μόνος/η του/της. 

1,70 2,08 

3. Αν προσπαθήσει να 

φανταστεί κάτι, το βρίσκει 

πολύ εύκολο να δημιουργήσει 

μια εικόνα στο μυαλό του/ της. 

1,68 1,99 

10. Σε μια κοινωνική ομάδα, 

μπορεί εύκολα να 

παρακολουθήσει αρκετές 

διαφορετικές συζητήσεις 

μεταξύ των ανθρώπων. 

2,43 2,76 

14. Βρίσκει εύκολο το να 

φτιάχνει ιστορίες. 

1,88 2,30 

27. Το βρίσκει εύκολο να 

«βλέπει πίσω από τις 

λέξεις» όταν κάποιος του/της 

μιλάει. 

2,22 2,68 

28. Συνήθως συγκεντρώνεται 

περισσότερο στη 

συνολική εικόνα παρά σε 

μικρές λεπτομέρειες. 

2,08 2,51 

31. Γνωρίζει πώς να διακρίνει 

εάν κάποιος που 

τον/την ακούει βαριέται. 

2,18 2,64 

36. Το βρίσκει εύκολο να 

διακρίνει τι σκέφτεται ή τι 

νιώθει κάποιος κοιτάζοντας 

απλώς το πρόσωπό του. 

1,95 2,38 

40. Όταν ήταν στο 

νηπιαγωγείο συνήθιζε να 

χαίρεται να παίζει με άλλα 

παιδιά παιχνίδια που 

περιλαμβάνουν 

ρόλους/προσποίηση. 

2,19 2,63 
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Μεγάλη απόκλιση παρατηρήθηκε στα αντικείμενα 7, 13,41,44  και 48 για διαφορετικούς λόγους 

το καθένα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6- Σύγκριση μέσων όρων της παρούσας έρευνας και της έρευνας των Auyeung, 

Baron-Cohen, Wheelwright & Allison (2008) αντικειμένων με σημαντικές διαφορές 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μ.Ο. 

παρούσας έρευνας 

Μ.Ο. 

Auyeung, Baron-Cohen, 

Wheelwright & Allison 

(2008) 

7. Έχει δυσκολία στο να 

καταλαβαίνει κανόνες 

ευγενικής συμπεριφοράς. 

1,98 2,51 

13. Θα πήγαινε καλύτερα σε 

μια βιβλιοθήκη παρά σε ένα 

πάρτι γενεθλίων. 

1,79 1,32 

41. Του/της αρέσει να 

συλλέγει πληροφορίες 

σχετικά με κατηγορίες 

πραγμάτων (π.χ. τύπους 

αυτοκινήτων, πτηνών, 

τρένων, φυτών κτλ). 

2,17 1,52 

44. Απολαμβάνει τις 

κοινωνικές περιστάσεις. 

2,20 1,72 

48. Είναι καλός/ή στο να 

φροντίζει και όχι να 

πληγώνει τα συναισθήματα 

των άλλων. 

1,72 2,45 

 

Στα αντικείμενα 7 και 48 παρατηρήθηκε μεγάλη διαφορά, παρότι οι απαντήσεις βρίσκονταν 

προς την ίδια κατεύθυνση με τους εκπαιδευτικούς του παρόντος ερωτηματολογίου να 

αποκλίνουν αισθητά από την βιβλιογραφία, αλλά και τα αποτελέσματα της άλλης έρευνας. 

Ενδεχομένως, οι εκπαιδευτικοί του παρόντος ερωτηματολογίου να αναφέρονταν σε περισσότερο 

λειτουργικούς μαθητές και αυτό απαλύνει κάπως τη μεγάλη διαφορά των αποτελεσμάτων. 
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Αντιθέτως, στις προτάσεις 13,41 και 44 παρατηρούμε το αντίστροφο. Η πρόταση 13 φαίνεται 

γενικότερα να είναι διφορούμενη για τους εκπαιδευτικούς, καθώς και στις 2 περιπτώσεις ο 

μέσος όρος κυμαίνεται μεταξύ του μεταιχμίου «Συμφωνώ » και «Διαφωνώ», πράγμα που 

φανερώνει, πως δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση για τις βιβλιοθήκες από τα παιδιά 

στο φάσμα του Αυτισμού, παρόλα αυτά τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, που μπορούν να έχουν και η 

δυσκολία για τις κοινωνικές περιστάσεις οδηγούν σε έναν μέσο όπο που συγκλίνει περισσότερο 

προς τη προτίμηση της βιβλιοθήκης. Όσον αφορά το αντικείμενο 41, οι απαντήσεις στη 

συγκεκριμένη έρευνα ερμηνεύονται ως την ενασχόληση με συγκεκριμένες πληροφορίες και 

κατηγορίες πραγμάτων παρά με πιο αφηρημένα πράγματα, ενώ η πρόταση 44 επιδέχεται δύο 

ερμηνειών, με την πρώτη να υποστηρίζει πως τα παιδιά αυτά αποφεύγουν τις κοινωνικές 

περιστάσεις και ασχολούνται με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, ενώ η δεύτερη, πως υπάρχουν 

παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού, που απολαμβάνουν την κοινωνική επαφή και συναναστροφή, 

αλλά δεν γνωρίζουν πως να προσεγγίσουν μια παρέα ή καταβάλλονται από τος άγχος της 

απόρριψης. 

Στη συνέχεια, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση των αντικειμένων, που αφορούν 

αριθμούς. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7- Σύγκριση μέσων όρων της παρούσας έρευνας και της έρευνας των Auyeung, 

Baron-Cohen, Wheelwright & Allison (2008) αντικειμένων με αναφορά σε αριθμούς 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μ.Ο. 

παρούσας 

έρευνας 

Μ.Ο. 

Auyeung, Baron-

Cohen, Wheelwright 

& Allison (2008) 

6. Συνήθως παρατηρεί τους αριθμούς των 

σπιτιών ή παρόμοιες ακολουθίες 

1,93 1,98 
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πληροφοριών. 

9. Ενθουσιάζεται με τις ημερομηνίες. 1,62 1,09 

19. Ενθουσιάζεται από τους αριθμούς. 

 

1,99 1,48 

29. Δεν είναι πολύ καλός/ή στο να θυμάται 

τηλεφωνικούς αριθμούς. 

1,93 1,23 

49. Δεν είναι πολύ καλός/ή στο να θυμάται 

την ημερομηνία γέννησης των άλλων. 

1,63 1,04 

 

Παρά το γεγονός, πως στο αντικείμενο 6 δεν υπάρχει διαφορά στις αποκρίσεις των 

εκπαιδευτικών, παρατηρείται μια σταθερή διαφορά μεταξύ των 2 ερευνών στα αντικείμενα 9, 

19, 29 και 49, η οποία φανερώνει τη συνέπεια εντός των δειγμάτων, αλλά παράγει και 

διαφορετικές ερμηνείες. Στην παρούσα μελέτη φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν πως οι 

μαθητές τους έχουν μια ελαφρά τάση να προτιμούν τους αριθμούς και να έχουν μια προτίμηση 

στην συγκράτηση αριθμητικών δεδομένων, τα οποία δεν επιδέχονται και διαφορετικών 

ερμηνειών και αποτελούν συγκεκριμένες πληροφορίες, είτε αυτά είναι τηλεφωνικοί αριθμοί, είτε 

ημερομηνίες. Από την άλλη μεριά, τα αποτελέσμα της έρευνας των Auyeung, Baron-Cohen, 

Wheelwright & Allison (2008) φανερώνει, πως αν οι αριθμοί δεν ανήκουν στα ιδιαίτερα 

ενδαιφέροντα των παιδιών στο φάσμα του Αυτισμού, δύσκολα θα γίνουν αντικείμενο 

ενασχόλησής τους. 

Μια ζωτικής σημασίας διαφορά μεταξύ των δύο ερευνών αποτελεί πως η παρούσα εστιάζει κάτα 

κύριο λόγο σε εκπαιδευτικούς, ενώ αυτή των Auyeung, Baron-Cohen, Wheelwright & Allison 

(2008) εστίασε στους γονείς και στους φροντιστές των παιδιών. Επομένως, η διαφορά των 

συνθηκών παρατήρησης των παιδιών από τις 2 ομάδες (εκπαιδευτικοί και φροντιστές), αλλά και 

η διαφορά του σχολικού από το οικογενειακό περιβάλλον ή το περιβάλλον φροντίδας, μπορεί να 



62 
 

εξηγήσει την απόκλιση των βιωμάτων αυτών των ανθρώπων με παιδιά στο φάσμα του Αυτισμό, 

συνεπώς εξηγεί και την, εστώ και μικρή, απόκλιση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο. 

Ταυτόχρονα, δυσκολίες στις υποκατηγορίες συναντώνται και σε άλλες έρευνες, όπως αυτή των 

Wakabayashi, Baron-Cohen, Uchiyama, Yoshida, Tojo, Kuroda et al.  (2007). Η συγκεκριμένη 

έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, έδειξε τις ίδιες δυσκολίες για τα παιδιά στο 

φάσμα του Αυτισμού, με μόνη, αλλά ασήμαντη διαφορά, πως σημείωσαν λίγο πιο βελτιωμένες 

βαθμολογίες σε σχέση με άλλες μελέτες (όπως συνέβη και στη παρούσα εργασία). Δυστυχώς, η 

απουσία βιβλιογραφίας για το συγκεκριμένο εργαλείο για παιδιά δεν παρέχει πολλά στοιχεία 

προς σύγκριση και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 

8.6. Υποκατηγορίες (Sub-Scales) 

Παρακάτω μπορούμε να δούμε και τον μέσο όρο βαθμολόγησης του κάθε παιδιού στις 10 

ερωτήσεις κάθε υποκατηγορίας χωριστά, ο οποίος προέκυψε από το άθροισμα των μέσων όρων 

των ερωτήσεων κάθε υποκατηγορίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8- Μέσος όρος συνολικού σκορ κάθε υποκατηγορίας 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

Κοινωνικές Δεξιότητες 20,4495 

Εναλλαγή στην προσοχή 22,3211 

Προσοχή στις λεπτομέρειες 19,4679 
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Επικοινωνία 21,1972 

Φαντασία 19,4633 

ΣΥΝΟΛΟ 102,899 

  

Είναι εμφανές πως οι μεγαλύτερες δυσκολίες υπάρχουν στις κατηγορίες της επικοινωνίας, της 

εναλλαγής της προσοχής και των κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι μέσοι όροι βαθμολούνται με 

μέγιστο βαθμό το 30, συνεπώς, οι βαθμολογίες γύρω στο 20 υποδηλώνουν σημαντικές 

δυσκολίες σε κάθε μια από τις 5 υποκατηγορίες του ερωτηματολογίου, αλλά αφήνουν περιθώρια 

για αναπτυγμένες δεξιότητες σε ορισμένους τομείς.  

Ταυτόχρονα, οι συγκεκριμένοι μέσοι όροι υποδηλώνουν πως αυτά τα παιδιά φαίνεται να είναι 

υψηλής λειτουργικότητας ή υψηλότερης λειτουργικότητας από τα δείγματα άλλων ερευνών, που 

χρησιμοποιήσαν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Ειδικότερα, η έρευνα των Auyeung, Baron-

Cohen, Wheelwright & Allison (2008) εμφάνισε υψηλότερους μέσους όρους σε όλους τους 

τομείς,  πέραν της “Προσοχής σε λεπτομέρειες”, όπου είχε μικρότερο μέσο όρο, και ειδικότερα 

της “Επικοινωνίας”, όπου είχε σχετικά σημαντική διαφορά (2 μονάδες). Ακόμα, συγκρίνοντας 

τα αποτελέσματα με τους μέσους όρους των τυπικών παιδιών της έρευνας των Auyeung, Baron-

Cohen, Wheelwright & Allison (2008) προκύπτει, πως η διαφορά είναι τεράστια (τουλάχιστον 

10 πόντους σε κάθε κατηγορία). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9- Συσχέτιση μεταξύ των 5 Υποκατηγοριών 

Υποκατηγορία Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

Προσοχή στις 

Λεπτομέρειες 

Επικοινωνία Φαντασία 

Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

- ,559** ,366** ,353** ,529** 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

,559** - ,533** ,206** ,395** 

Προσοχή στις 

Λεπτομέρειες 

,366** ,533** - ,053 ,169* 

Επικοινωνία ,353** ,206** ,053 - ,230** 

Φαντασία ,529** ,395** ,169* ,230** - 

* Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 

** Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 

 

Ενδιαφέροντα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα συσχέτισης μεταξύ των 5 υποκατηγοριών. Στον 

πίνακα 15 φαίνεται ότι ο δείκτης Pearson (p) είναι θετικός σε όλες τις περιπτώσεις, συνεπώς, 

όταν παρατηρείται αύξηση της μιας μεταβλητής (δηλαδή της μιας κατηγορίας), παρατηρείται 

αύξηση και στις άλλες (μιας και όλες συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους). Επιπλέον, τα 

αποτελέσματα φανερούν σημαντική συσχέτιση μεταξύ των υποκατηγορίων. Δηλαδή, οι 

υποκατηγορίες εξαρτώνται η μία από την άλλη. Εξαίρεση αποτελούν η επικοινωνία και η 

προσοχή στις λεπτομέρειες, στις οποίες δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση. 

Ο δείκτης p ποικίλλει ανάλογα με την υποκατηγορία, καθώς δεν αυξάνεται σε όλες με τον ίδιο 

ρυθμό. Οι Κοινωνικές Δεξιότητες συνδέονται στο μεγαλύτερο βαθμό με όλες τις υποκατηγορίες 

(εκτός της Προσοχής στις Λεπτομέρειες) και ειδικότερα με την Φαντασία και με την Εναλλαγή 
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Προσοχής. Επίσης, η Προσοχή γενικότερα παρουσίαζει καλή συνοχή, καθώς οι 2 υποκατηγόρίες 

της (Προσοχή στις Λεπτομέρειες και Εναλλαγή Προσοχής) συνδέονται μεταξύ τους 

περισσότερο από κάθε άλλη υποκατηγορία. Η υποκατηγορία της Επικοινωνίας θα λέγαμε πως 

συνδέεται στο μικρότερο βαθμό με όλες τις άλλες υποκατηγορίες. Τα συγκεκριμένα ευρήματα 

φαίνεται να ανταποκρίνονται στα γενικότερα συμπεράσματα, που έχουν εξαχθεί από όλη την 

έρευνα.  

Τα παραπάνω εξηγούνται και από τα ευρήματα πάνω στην κατηγορία του Αυτισμού. Τα 

ελλείμματα στην Επικοινωνία, σαφώς και θα δημιουργήσουν και προβλήματα στις Κοινωνικές 

Δεξιότητες (και το αντίστροφο). Επίσης, με την έλλειψη επικοινωνίας δεν καλλιεργείται στο 

παιδί η Εναλλαγή της Προσοχής στα μέλη μιας συζήτησης και δεν προωθείται η πρόσβαση σε 

νέες πηγές Φαντασίας (αν, έστω, υπάρχουν ήδη κάποιες). Η Προσοχή, γενικότερα, ζημιώνεται, 

όσον αφορά τις κονωνικές περιστάσεις, και το παιδί ενδιαφέρεται μόνο για τις δικές του 

ασχολίες, παραβλέποντας άλλες λεπτομέρειες ή αδιαφορώντας για αυτές. Αδιαφορία υπάρχει 

και για τα κοινωνικά δρώμενα, συνεπώς δεν υπάρχει τριβή και απόκτηση νέων κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Τέλος, η Φαντασία συνδέεται, γενικότερα, με τις Κοινωνικές Δεξιότητες και την 

Επικοινωνία. Για παράδειγμα στα παιχνίδια ρόλων ή προσποίησης, τα παιδιά καλούνται να 

υιοθετήσουν ρόλους πέρα από τον εαυτό τους, να αυτοσχεδιάσουν και να ανταποκριθούν 

επικοινωνίας και σωματικά στο ρόλο τους και φυσικά να επικοινωνήσουν με τους φίλους και τα 

μέλη του παιχνίδιου. 
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8.7. T-Test- Σύγκριση με παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

Σημαντικό πεδίο προς εξέταση είναι η διαφορά των μέσων όρων των βαθμολογιών των παιδιών 

στο φάσμα του Αυτισμού με τον μέσο όρο παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Για την διεξαγωγή αυτής 

της σύγκρισης έγινε χρήση των μέσων όρων των τυπικών παιδιών της έρευνας των Auyeung, 

Baron-Cohen, Wheelwright & Allison (2008). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10- Σύγκριση μέσου όρου των υποκατηγοριών μεταξύ παιδιών με Δ.Α.Φ. και 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης και T-test 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μέσος Όρος 

παιδιών Δ.Α.Φ. 

Μέσος όρος παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης 

T-Test Score 

Κοινωνικές Δεξιότητες 20,4495 7* ,000 

Εναλλαγή στην προσοχή 22,3211 10,9* ,000 

Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

19,4679 8,7* ,000 

Επικοινωνία 21,1972 8,2* ,000 

Φαντασία 19,4633 7* ,000 

ΣΥΝΟΛΟ 102,899 41,8* ,000 

* Auyeung, Baron-Cohen, Wheelwright & Allison (2008). 

 

Όπως γίνεται έκδηλο και από τον Πίνακα 10, αλλά και από τα αποτελέσματα των T-tests, η 

διαφορά μεταξύ των μέσων όρων κάθε υποκατηγορίας των παιδιών με Αυτισμό με παιδιά 
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τυπικής ανάπτυξης είναι στατιστικά σημαντική. Και για τις 5 υποκατηγορίες, το T-test έδειξε 

πως οι βαθμολογίες διαφέρουν εξαιρετικά σημαντικά μεταξύ τους. Τελικά, διαφέρει σημαντικά 

και το άθροισμα των 5 υποκατηγοριών. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται και στην παρούσα μελέτη, πως 

τα παιδιά με Αυτισμό συναντούν σημαντικές δυσκολίες και εμπόδια στις 5 υποκατηγορίες, που 

εξετάζουμε. 

Μάλιστα, η θετική συσχέτιση μεταξύ των υποκατηγοριών σημαίνει πως αν είναι μεγάλη η 

διαφορά των βαθμολογιών ενός παιδιού με Αυτισμό σε σχέση με αυτές ενός τυπικού παιδιού σε 

μια υποκατηγορία, τότε, αναγκαστικά, θα είναι και στις υπόλοιπες. Φυσικά αυτό δε συμβαίνει 

στον ίδιο βαθμό. Ωστόσο, προκύπτει και από τη λογική, πως ελλείματα π.χ. σε κοινωνικές 

δεξιότητες θα επηρεάσουν αρνητικά και άλλους τομείς της καθημερινής ζωής. Τα παραπάνω 

ευρήματα επιβεβαιώνονται από τη βιβλιογραφία και μαρτυρούν την ανάγκη των μαθητών με 

Δ.Α.Φ. για εξειδικευμένη διδασκαλία και καλλιέργεια των συγκεκριμένων δεξιοτήτων. 

Παράλληλα, στην μελέτη των Allison, Auyeung & Baron-Cohen (2012), οπού χρησιμοποίηθηκε 

η σύντομη μορφή του AQ για παιδιά (η οποία έχει υψηλό δείκτη συσχέτισης με την κανονική 

του έκδοση) διαπιστώθηκε, επίσης, τεράστια απόκλιση μεταξύ των παιδιών με Αυτισμό και των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης της ομάδας ελέγχου. 

 

8.8. Συσχέτιση του φύλου με τις υποκατηγορίες 

Όσον αφορά τη σχέση του φύλου με τις 5 υποκατηγορίες, που εξετάστηκαν δεν βρέθηκε κάποια 

συσχέτιση μεταξύ αυτών. Επί της ουσίας δεν φάνηκε να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα 

κορίτσια και στα αγόρια, αποτέλεσματα που έρχεται σε κάποια αντίθεση με ορισμένα 

βιβλιογραφικά στοιχεία. Ωστόσο,  είναι πιθανό να μη συναντώνται διαφορές, καθώς τα κορίτσια 
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υποεκπροσωπούνται στην έρευνα, μιας και ποσοστιαία είναι αρκετά λιγότερα από τα αγόρια, 

πράγμα που εμφανίζεται και γενικότερα στην κατηγορία του Αυτισμού (Auyeung, Baron-Cohen, 

Wheelwright & Allison, 2008) και κατα συνέπεια δεν αποτελούν αρκετό δείγμα για την εξαγωγή 

διαφορετικών συμπερασμάτων. Διαφορές στο φύλο δεν εντοπίστηκαν ούτε στην μελέτη, που 

έγινε στην Ιαπωνία (Wakabayashi, Baron-Cohen, Uchiyama, Yoshida, Tojo, Kuroda et al., 

2007). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11- Συσχέτιση υποκατηγοριών με φύλο 

 Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

Προσοχή στις 

Λεπτομέρειες 

Επικοινωνία Φαντασία 

Φύλο -,057 ,068 -,031 -,010 ,052 

 

 

8.9. Συσχέτιση της ηλικίας με τις υποκατηγορίες 

Ταυτόχρονα δεν παρατηρείται ιδιαίτερη σχέση και μεταξύ της ηλικίας των παιδιών και των 

υποκατηγοριών της έρευνας. Αυτό είναι λογικό, καθώς τα παιδιά βρίσκονται σε κοντινές 

ηλικιακές ομάδες και παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά και δυνατότητες σχετικά με αυτά 

τα χαρακτηριστικά, συνεπώς δεν διαφοροποιούνται, είτε ανήκουν σε πιο μικρή ηλικιακά ομάδα, 

είτε στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Το ίδιο εύρημα παρουσιάστηκε και σε άλλες έρευνες, 

που αφορούσαν το παρόν εργαλείο, όπως αυτή των Wakabayashi, Baron-Cohen, Uchiyama, 

Yoshida, Tojo, Kuroda et al. (2007) και των Auyeung, Baron-Cohen, Wheelwright & Allison 

(2008). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12- Συσχέτιση της ηλικίας με τις υποκατηγορίες 

 Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

Προσοχή στις 

Λεπτομέρειες 

Επικοινωνία Φαντασία 

Ηλικία ,003 -,009 -,020 -,094 ,056 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας δεν φανέρωσαν κάποιο απρόσμενο αποτέλεσμα και 

συμβάδιζαν με τα όσα παρουσιάζονται από τη βιβλιογραφία, γενικότερα για τον Αυτισμό και 

ειδικότερα για τις συγκεκριμένες υποκατηγορίες που εξετάστηκαν. Οι αδυναμίες και οι 

δυσκολίες, που παρουσίαζουν τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες, με Δ.Α.Φ., είναι αναμενόμενες, 

παρά τις αποκλίσεις και τις διαφορές, που ποικίλλουν σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Με βάση 

τα όσα αναφέρονται στη συνέχεια, οι υποθέσεις, που τέθηκαν από την αρχή, επιβεβαιώνονται 

και τα δεδομένα, που προέκυψαν, ταυτίζονται με τα αποτελέσματα, που αναμένονταν. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο φανέρωσαν τις 

σημαντικές δυσκολίες, που παρουσίαζαν οι μαθητές τους με Αυτισμό, σε κοινωνικό, 

επικοινωνιακό και συμβολικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της προχοχής. Επίσης, έγινε 

φανερή η θετική συσχέτιση μεταξύ των πέντε υποκατηγοριών (συνεπώς και των ερωτήσεων 

τους), γεγονός από το οποίο προκύπτει, πως  αυξημένες δυσκολίες σε μια δεξιότητα ή σε μια 

ομάδα δεξιοτήτων σημαίνει αυξημένη δυσκολία και σε μια άλλη ομάδα ή ομάδες δεξιοτήτων. 

Ακόμα, το μέγεθος των εμποδίων, που συναντούν αυτά τα παιδιά, γίνεται γνωστό, όταν 

συγκρίνονται με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η μεγάλη διαφορά των βαθμολογιών, που 

σημειώνουν οι 2 ομάδες, κάνει έκδηλο το γεγονός, ότι για τα παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού 

είναι απαραίτητη η εξατομικευμένη διδασκαλία και η δημιουργία ενός εκπαιδευτικούς 

προγράμματος, το οποίο θα στοχεύει αποκλειστικά στις ανάγκες και τις ελλείψεις τους και θα τα 

βοηθήσει να αποκτήσουν, να καλλιεργήσουν και να ενδυναμώσουν τις δεξιότητες, στις οποίες 

υπολείπονται. 
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Ταυτόχρονα, είναι εύλογο, πως οι συμπεριφορές, που εμφανίζουν τα παιδιά, γίνονται 

ευκολότερα αντιληπτές από εκπαιδευτικούς με εμπειρία και χρόνια ενασχόληση με παιδιά με 

Αυτισμό σε σχέση με νέους εκπαιδευτικούς με περιορισμένη, χρονικά, εμπειρία στην τάξη και 

στην ειδική κατηγορία του Αυτισμού. Επίσης, ο βαθμός που κάθε εκπαιδευτικός αφοσιώνεται σε 

κάθε παιδί διαφέρει από το εκπαιδευτικό πλαίσιο, δηλαδή από το αν διδάσκει σε μια γενική 

τάξη, αν εργάζεται ως παράλληλη στήριξη ή βρίσκεται σε κάποιο τμήμα ένταξης με 

περισσότερο από ένα παιδιά που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες. Επομένως, είναι πολύ 

σημαντικό να δοθεί έμφαση σε αυτά τα παιδιά και να υπάρχει συστηματική εφαρμογή ενός 

σχεδίου από μια διεπιστημονική ομάδα (ή μια ομάδα δασκάλων εντός του σχολείου, που φοιτά ο 

μαθητής), ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

Μετά τη δημιουργία ενός προγράμματος (ή μιας παρέμβασης), σημαντικό κομμάτι της 

διδασκαλίας και της εκμάθησης νέων δεξιοτήτων είναι και η δυνατότητα γενίκευσης αυτών 

(Kasari, Freeman & Paparella, 2006). Με την παράλληλη συμπερίληψη διαφορετικών 

ικανοτήτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα, δίνεται η δυνατότητα στο παιδί (σε λίγο πιο 

προχωρημένο στάδιο) να χρησιμοποιήσει μια δεξιότητα για να μάθει μια άλλη απαιτούμενη 

δεξιότητα, αλλά και να γενικεύσει τις γνώσεις και τα εφόδια, που αποκτά, και σε συνθήκες της 

καθημερινής ζωής. Σκοπός είναι οι καινούριες δεξιότητες να γίνουν κτήμα του παιδιού και να το 

οφελήσουν στα εκπαιδευτικά πλαίσια, αλλά και στα κοινωνικά, και όχι μόνο σε 

βραχυπρόσθεσμο επίπεδο, αλλά και μακροχρόνια. 

Ταυτόχρονα, η ρουτίνα και το δομημένο περιβάλλον μπορούν να μειώσουν την αβεβαιότητα της 

κοινωνικής ζωής και να οδηγήσουν σε ταχύτερη προσαρμογή και συμμετοχή στις κοινωνικές 

περιστάσεις (Tager- Flusberg, 1999). Έτσι γίνεται δυνατή η εκμάθηση και η βελτίωση πολλών 

και διαφορετικών δεξιοτήτων, η βελτίωση της προσοχής (τόσο της εστίασης σε λεπτομέρειες, 
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όσο και της εναλλαγής της προσοχής), αλλά και του συμβολικού παιχνιδιού. Οι μέσοι όροι που 

προέκυψαν από τα δεδομένα της έρευνας μπορούν να βελτιωθούν, αν οι εκπαιδευτικοί 

θεσπίσουν και εφαρμόσουν εξατομικευμένα πρόγραμμα διδασκαλίας, προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες των μαθητών.  

Οι έρευνες δείχνουν ότι τα διάφορα συμπεριφορικά προβλήματα των παιδιών με Αυτισμό 

συνοδεύονται και από αρνητικά αποτελέσματα στον περίγυρο αυτών, όπως άγχος, αγωνία, 

κατάθλιψη κ.α. (και ειδικότερα στους γονείς τους) (Griffith et al. 2010). Η παραπάνω δήλωση 

μπορεί να σημαίνει πως καλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να βελτιώσουν και τις 

συμπεριφορές των παιδιών αυτών, ενώ οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν πάντα βασικό 

συστατικό κομμάτι των παρεμβάσεων ή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Matson, Matson, & 

Rivet, 2007). Η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή και στο 

μέλλον του ατόμου με Αυτισμό και πιθανόν να συμβάλλει στο περιορισμό της έντασης των 

συμπτωμάτων. Επιπροσθέτως, εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία στόχευαν στην ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων, φαίνεται να μείωναν και τα επίπεδα άγχους του αυτιστικού παιδιού 

(Kang, Clarkson, Keifer, Rosen, & Lerner, 2019). Από την άλλη μεριά, τα παρεμβατικά 

προγράμματα έχουν μεγάλο κόστος (Smith et al., 2007) και η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη. 

Επίσης, δεν έχουν όλες οι οικογένειες των παιδιών με Αυτισμό πρόσβαση (οικονομική και μη) 

σε τέτοιες παρεμβάσεις. Στη βελτίωση της συμπεριφοράς του παιδιού με Αυτισμό μπορούν να 

βοηθήσει και η φαρμακευτική αγωγή, η οποία μπορεί να καταστείλει τις αρνητικές ή επικίνδυνες 

συμπεριφορές και να βελτιώσει ορισμένες καταστάσεις, Παρόλα αυτά, ενδέχεται να προξενήσει 

παρενέργειες, όπως η αύξηση του βάρους και η αρνητικές επιπτώσεις στο μεταβολισμό (Scahill 

et al., 2016).  
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Επίσης, η εκπαίδευση των γονέων μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στη πορεία του 

παιδιού στην μετέπειτα ζωή του, καθώς όταν γνωρίζουν πως να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, 

που προκύπτουν μεγαλώνοντας ένα παιδί με Αυτισμό, ξεπερνούν τους φόβους και τις 

προκαταλείψεις τους και συναντούν μεγαλύτερη επιτυχία στις ενέργειές τους. Μάλιστα, τα 

παιδιά αυτά εξαρτώνται περισσότερο από το οικογενειακό τους περιβάλλον (Seitzer et al., 

2001).Η μετανάλυση των Postorino et al. (2017) έδειξε πως η εκπαίδευση των γονέων έχει 

θετική επίδραση στην αντιμετώπιση και στην αλλαγή της αρνητικής ή επιθετικής συμπεριφοράς 

των παιδιών τους.  

Προβληματικό σημείο στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων σε αυτά τα παιδιά είναι κι η 

άγνοια των συμμαθητών τους (ή και ορισμένων εκπαιδευτικών), γενικότερα για την κατηγορία 

του Αυτισμού, αλλά και ειδικότερα στον τρόπο αντιμετώπισης και διαχείρισης καταστάσεων, 

που αφορούν συμμαθητές τους (Ochs, Kremer-Sadlik, Solomon & Sirota, 2001). Συνεπώς, η 

ενσωμάτωση (Inclusion) των παιδιών με Αυτισμό στην εκπαιδευτική διαδικασία από όλους όσοι 

συμμετέχουν σε αυτή, είναι πολύ σημαντική για το κοινωνικό μέλλον των παιδιών αυτών. 

Ορισμένες διαφορές, που προέκυψαν σε σχέση με άλλες έρευνες, ίσως να οφείλονται και στο 

δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας. Όπως γίνεται αντιληπτό, το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε 

από εκπαιδευτικούς, που κατά κύριο λόγο, εργάζονται σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, είτε σε 

γενικές τάξεις, είτε ως παράλληλη στήριξη, είτε σε τμήματα ένταξης. Συνεπώς, οι μαθητές στο 

φάσμα του Αυτισμού, που φοιτούν σε γενικά σχολεία, συνήθως, είναι υψηλότερης 

λειτουργικότητας σε σχέση με αυτούς, που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή άλλες δομές ειδικής 

αγωγής, και για αυτό το λόγο παρουσιάζουν πιο αναπτυγμένες κάποιες κοινωνικές ή 

επικοινωνικές δεξιότητες. Δυστυχώς, όμως, η απουσία ερευνών, που να χρησιμοποιούν το 

συγκεκριμένο εργαλείο, και ειδικότερα, την έκδοση του AQ για παιδιά, δεν επιτρέπει την 
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εκτεταμένη σύγκριση και με άλλα αποτελέσματα, τα οποία πιθανον να διαφοροποιούνταν (έστω 

και σε μικρό βαθμό) από τα μέχρι τώρα δεδομένα. 

Τέλος, να αναφερθεί πως δεν προέκυψε συσχέτιση μεταξύ των υποκατηγοριών, που 

εξετάστηκαν και του φύλου και της ηλικίας των παιδιών. Αυτό εξηγείται από το γεγονός, πως η 

υπερεκπροσώπηση των αγοριών στα δείγματα των ερευνών εμποδίζουν την ανάδειξη διαφορών 

μεταξύ των φύλων, αν υπάρχουν, ενώ η ηλικία των παιδιών του δείγματος είναι λογικό να μη 

διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο, καθώς τα παιδιά βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης και 

της εκμάθησης των δεξιοτήτων και δεν είναι σε θέση να παρουσίασουν σημαντική βελτίωση, 

που θα διαφοροποίηση τις ικανότητες τους ανα ηλικιακή ομάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Ως περιορισμό της έρευνας θα μπορούσε να θεωρηθεί το γεγονός, πως οι εκπαιδευτικοί δεν 

είχαν την επιλογή να προσδιορίσουν αν τα παιδιά στα οποία αναφέρονται ανήκουν στην 

κατηγορία της υψηλής λειτουργικότητας του Αυτισμού ή σε κάποια λιγότερο λειτουργική 

κατηγορία, καθώς και δεν ανέφεραν το αν κάποιο παιδί ανήκε και σε κάποια άλλη ειδική 

κατηγορία ή παρουσίαζε άλλες δυσκολίες. Τα παρόντα ευρήματα απλώνονται σε όλο το έυρος 

του Αυτισμού, στο οποίο ανήκουν και παιδιά και με άλλου είδους ανάγκες και δεν διαχωρίζουν 

σε κατηγορίες τις διάφορες μορφές και χαρακτηριστικά του Αυτισμού, παρα δίνουν μια 

γενικότερη εικόνα της συγκεκριμένως διαταραχής.  

Αν και ο στόχος την έρευνας δεν ήταν η σύγκριση τυπικών παιδιών και παιδιών στο φάσμα του 

Αυτισμό, ως περιορισμός λογίζεται ότι δεν διενεμήθει το ερωτηματολόγιο και σε μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης, ώστε να υπάρχει μέτρο σύγκρισης των 2 κατηγοριών. Η συγκεκριμένη 

πρακτική θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για να διαπιστωθεί η απόκλιση των δύο κατηγοριών στις 5 

υποκατηγόριες, που μελετήθηκαν, και να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα. Ταυτόχρονα, θα 

αφορούσαν τον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό, συνεπώς τα συμπεράσματα θα σκιαγραφούσαν 

την ελκηνική πραγματικότητα. Παρόλα αυτά, τέτοιες πληροφορίες αντλήθηκαν από αντίστοιχες 

έρευνες του εξωτερικού και δημιουργήθηκε μια βάση σύγκρισης μεταξύ των δειγμάτων. 

Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε μελλοντικές 

έρευνες, είτε ως βάση πληροφοριών για παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού, είτε ως δεδομένα για 

σύγκριση με νέα δεδομένα, που θα προκύψουν από έρευνα, στην οποία θα χρησιμοποιηθεί το 

εργαλείο AQ. 
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Φυσικά, υπάρχουν και επιπρόσθετες προτάσεις για έρευνα. Οι μέσοι όροι των ερωτήσεων ή των 

υποκατηγοριών μπορούν να συγκριθούν με τους μέσους όρους παιδιών στις αντίστοιχες 

ερωτήσεις ή υποκατηγορίες, τα οποία, ωστόσο, έχουν παρακολουθήσει ή ακολουθήσει κάποιο 

εξειδικευμένο πρόγραμμα ή παρέμβαση για την ανάπτυξη των αντίστοιχων ικανοτήτων. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα του συγκεκριμένου προγράμματος ή 

της παρέμβασης, αλλά και να εξαχθούν συμπεράσματα για το εύρος της βελτίωσης, που 

μπορούν να έχουν τα παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού σε κάθε μια από τις δεξιότητες. 

Ενδιαφέρουσα θα ήταν και η σύγκριση των ελληνικών αποτελεσμάτων με αντίστοιχα 

αποτελέσματα άλλων χωρών, αλλά και διαφορετικών πολιτισμών. Θα παρουσίαζε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον το πώς οι διαφορετικές κοινωνικές συμβάσεις και απαιτήσεις γίνονται αντιληπτές 

από το άτομο με Αυτισμό, αλλά θα μπορούσε να εξεταστεί και το επίπεδο δυσκολίας (αν 

διαφέρει) κατανόησης των κοινωνικών κανόνων και απόκτησης των κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Ταυτόχρονα, τα παρόντα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς ή 

φροντιστές παιδιών με Αυτισμό (και πιο συγκεκριμένα Έλληνες εκπαιδευτικούς), καθώς δεν 

είναι εκτεταμένη η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου στα σχολικά ή στα εκπαιδευτικά 

πλαίσια και τα επιστημονικά δεδομένα από τα ελληνικά σχολεία είναι ελάχιστα, ώστε να 

εξοικειωθούν με τα κοινωνικά ελλείμματα  (αλλά και τις δυσκολίες προσοχής, επικοινωνίας και 

φαντασίας) των παιδιών με Δ.Α.Φ. Όσοι ασχολούνται οι φροντίζουν παιδιά με Αυτισμό θα 

μπορέσουν να εξετάσουν συγκεντρωτικά συγκεκριμένες δυσκολίες αυτών των παιδιών και να 

κατανοήσουν τη φύση της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

Επιπρόσθετα, είναι σημαντική η διαπίστωση, πως κάθε παιδί στο φάσμα του Αυτισμού 

ενδέχεται να διαφέρει ριζικά από κάποιο άλλο, καθώς υπάρχει τεράστια ποικιλομορφία στα 
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χαρακτηριστικά τους, στις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους. Οι φροντιστές και οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να καταλάβουν πως προβλήματα σε διαφορετικούς τομείς συνυπάρχουν 

και αλληλεπιδρούν με αποτέλεσμα η βελτίωση του ενός να σημαίνει βελτίωση κάποιου άλλου 

τομέα.  

Τέλος, η συνειδητοποίηση της απόκλισης των παιδιών στο φάσμα του Αυτισμού από τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης θα μπορούσε να δημιουργήσει τις συνθήκες για την εκπόνηση 

εξατομικευμένων προγραμμάτων, τα οποία θα στοχεύουν στη βελτίωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, αλλά και στην εκμάθηση δεξιοτήτων χρήσιμων για τη καθημερινή κοινωνική, 

επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 

ΦΥΛΟ 

Γυναίκες 207 95,2 % 

Άντρες 10 4,8 % 

Σύνολο 217 100 % 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

<30 108 49,7 % 

31-40 85 39,3 % 

41-50 17 8 % 

>50 6 3 % 

Σύνολο 216 100 % 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΟ 

Παιδαγωγικό- 

Παιδαγωγική 

Ακαδημία 

96 44,3 % 

Φιλολόγοι (Ιστορικό, 

Φ.Π.) 

45 21 % 

Ειδική Αγωγή 35 16,5 % 

Λογοθεραπεία 8 4 % 

Άλλο 30 14,2 % 

ΣΥΝΟΛΟ 214 100% 

 

 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

Μεταπτυχιακό 134 67,4 % 

Διδασκαλείο 15 13 % 

Διδακτορικό 5 8,4 % 

Άλλο 11 11,2 % 

ΣΥΝΟΛΟ 165 100% 
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ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΕ ΕΤΗ 

<5 126 58,6 

5-10 41 19,1 

11-15 30 14 

16-20 12 5,6 

>20 6 2,8 

Σύνολο 215 100 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

Ειδικό σχολείο 26 13,3 

Παράλληλη στήριξη 

σε γενικό σχολείο 

79 40,5 

Τμήμα ένταξης 18 9,2 

Γενική τάξη 43 22,1 

Άλλο 29 14,9 

Σύνολο 195 100 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ 

Δ.Α.Φ. 

1 έτος 55 28,5 

2-3 έτη 71 36,8 

4-6 έτη 43 22,2 

7-10 έτη 13 6,7 

11+ 11 5,8 

Σύνολο 193 100 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΣΤΙΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

Ναι 67 30,9 

Όχι 150 69,1 

ΣΥΝΟΛΟ 217 100% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2- Δημογραφικά παιδιών  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 

 

ΦΥΛΟ 

Κορίτσια 46 21,1 % 

Αγόρια 172 78,9 % 

Σύνολο 217 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

4 12 5,5 % 

5 19 8,7 % 

6 31 14,2 % 

7 33 15,1 % 

8 35 16,1 % 

9 31 14,2 % 

10 28 12,8 % 

11 29 13,3 % 

Σύνολο 218 100 % 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3- Αξιοπιστία των 5 Υποκατηγοριών 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CRONBACH’S 

ALPHA 

Κοινωνικές Δεξιότητες ,760 

Εναλλαγή στην προσοχή ,710 

Προσοχή στις λεπτομέρειες ,802 

Επικοινωνία ,703 
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Φαντασία ,743 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4- Μέσοι όροι και τυπική απόκλιση κάθε αντικειμένου 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Υποκατηγορία Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

1. Προτιμάει να κάνει πράγματα με άλλους παρά 

μόνος/η του/της. 
Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

1,70 1,002 

2. Προτιμάει να κάνει πράγματα με τον ίδιο τρόπο 

ξανά και ξανά. 
Εναλλαγή 

Προσοχής 

2,53 ,764 

3. Αν προσπαθήσει να φανταστεί κάτι, το βρίσκει 

πολύ εύκολο να δημιουργήσει μια εικόνα στο μυαλό 

του/ της. 

Φαντασία 1,68 ,945 

4. Συχνά απορροφάται τόσο ισχυρά σε ένα πράγμα ώστε 

χάνει την επαφή με άλλα πράγματα. 
Εναλλαγή 

Προσοχής 

2,40 ,775 

5. Συχνά παρατηρεί μικρούς ήχους όταν άλλοι όχι. Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

2,16 ,822 

6. Συνήθως παρατηρεί τους αριθμούς των σπιτιών ή 

παρόμοιες ακολουθίες πληροφοριών. 

Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

1,93   ,970 

7. Έχει δυσκολία στο να καταλαβαίνει κανόνες 

ευγενικής συμπεριφοράς. 

Επικοινωνία 1,98 ,913 

8. Όταν διαβάζει μια ιστορία, μπορεί εύκολα να 

φανταστεί πώς μπορεί να μοιάζουν οι χαρακτήρες. 

Φαντασία 1,93 ,911 

9. Ενθουσιάζεται με τις ημερομηνίες. Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

1,62 .987 

10. Σε μια κοινωνική ομάδα, μπορεί εύκολα να 

παρακολουθήσει αρκετές διαφορετικές συζητήσεις 

μεταξύ των ανθρώπων. 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

2,43 ,772 

11. Βρίσκει εύκολες τις κοινωνικές καταστάσεις. Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

2,42 ,729 

12. Τείνει να παρατηρεί λεπτομέρειες τις οποίες 

άλλοι δεν παρατηρούν. 

Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

2,26 ,785 
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13. Θα πήγαινε καλύτερα σε μια βιβλιοθήκη παρά σε 

ένα πάρτι γενεθλίων. 

Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

1,79 1,029 

14. Βρίσκει εύκολο το να φτιάχνει ιστορίες. Φαντασία 1,88 ,979 

15. Έλκεται πιο ισχυρά από ανθρώπους παρά από 

πράγματα. 

Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

2,11 ,868 

16. Τείνει να έχει πολύ ισχυρά ενδιαφέροντα, με τα 

οποία αναστατώνεται αν δεν μπορεί να τα 

ικανοποιήσει/ακολουθήσει. 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

2,38 ,747 

17. Απολαμβάνει την κοινωνική συζήτηση. Επικοινωνία 2,22 ,820 

18. Όταν μιλάει δεν είναι πάντα εύκολο για τους άλλους 

να πάρουν το λόγο. 
Επικοινωνία 1,61 ,969 

19. Ενθουσιάζεται από τους αριθμούς. 

 
Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

1,99 ,908 

20. Όταν του/της διαβάζουν μια ιστορία, το βρίσκει 

δύσκολο να διακρίνει τις προθέσεις ή τα συναισθήματα 

των χαρακτήρων. 

Φαντασία 2,03 ,990 

21. Δεν απολαμβάνει ιδιαιτέρως τις ιστορίες 

φαντασίας. 

Φαντασία 1,71 ,987 

22. Το βρίσκει δύσκολο να κάνει νέους φίλους. Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

2,28 ,881 

23. Παρατηρεί μοτίβα σε πράγματα όλη την ώρα. Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

1,96 ,884 

24. Θα πήγαινε καλύτερα στο σινεμά παρά σε ένα 

μουσείο. 

Φαντασία 1,54 1,012 

25. Δεν τον/την αναστατώνει αν διαταραχθεί η 

καθημερινή συνήθειά του/της. 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

2,44 ,847 

26. Δεν ξέρει πώς να διατηρήσει μια συζήτηση με 

συνομηλίκους του/της. 

Επικοινωνία 2,35 ,797 

27. Το βρίσκει εύκολο να «βλέπει πίσω από τις 

λέξεις» όταν κάποιος του/της μιλάει. 

Επικοινωνία 2,22 ,956 

28. Συνήθως συγκεντρώνεται περισσότερο στη 

συνολική εικόνα παρά σε μικρές λεπτομέρειες. 
Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

2,08 ,937 

29. Δεν είναι πολύ καλός/ή στο να θυμάται 

τηλεφωνικούς αριθμούς. 
Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

1,93 ,913 

30. Συνήθως δεν παρατηρεί μικρές αλλαγές σε μία 

κατάσταση ή στην εμφάνιση ενός ατόμου. 

Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

1,94 1,000 
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31. Γνωρίζει πώς να διακρίνει εάν κάποιος που 

τον/την ακούει βαριέται. 

Επικοινωνία 2,18 ,959 

32. Βρίσκει εύκολη την εναλλαγή ανάμεσα σε 

διαφορετικές δραστηριότητες. 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

2,17 ,832 

33. Όταν μιλάει στο τηλέφωνο δεν είναι σίγουρος/η 

πότε είναι η σειρά του/της να μιλήσει. 
Επικοινωνία 2,03 ,835 

34. Απολαμβάνει να κάνει πράγματα αυθόρμητα. Εναλλαγή 

Προσοχής 

1,64 1,030 

35. Συχνά είναι ο τελευταίος/α που καταλαβαίνει το 

νόημα ενός αστείου. 

Επικοινωνία 2,28 ,884 

36. Το βρίσκει εύκολο να διακρίνει τι σκέφτεται ή τι 

νιώθει κάποιος κοιτάζοντας απλώς το πρόσωπό του. 

Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

1,95 ,956 

37. Εάν υπάρξει μια διακοπή, μπορεί να επανέλθει 

σε αυτό που έκανε πολύ γρήγορα. 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

2,18 ,799 

38. Είναι καλός/ή στην κοινωνική «κουβεντούλα». Επικοινωνία 2,41 ,824 

39. Συχνά οι άλλοι του/της λένε ότι συνεχίζει ξανά 

και ξανά το ίδιο πράγμα. 

Επικοινωνία 2,17 ,830 

40. Όταν ήταν στο νηπιαγωγείο συνήθιζε να 

χαίρεται να παίζει με άλλα παιδιά παιχνίδια που 

περιλαμβάνουν ρόλους/προσποίηση. 

Φαντασία 2,19 ,905 

41. Του/της αρέσει να συλλέγει πληροφορίες 

σχετικά με κατηγορίες πραγμάτων (π.χ. τύπους 

αυτοκινήτων, πτηνών, τρένων, φυτών κτλ). 

Φαντασία 2,17 ,934 

42. Το βρίσκει δύσκολο να φανταστεί πώς θα ήταν 

το να είναι κάποιος άλλος. 
Φαντασία 2,19 ,969 

43. Του/της αρέσει να σχεδιάζει προσεκτικά όποιες 

δραστηριότητες συμμετέχει. 
Εναλλαγή 

Προσοχής 

1,60 1,003 

44. Απολαμβάνει τις κοινωνικές περιστάσεις. Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

2,20 ,842 

45. Βρίσκει δύσκολο να αντιληφθεί τις προθέσεις 

των άλλων. 

Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

2,27 ,866 

46. Καινούργιες καταστάσεις τον/την αγχώνουν. Εναλλαγή 

Προσοχής 

2,60 ,674 

47. Απολαμβάνει να γνωρίζει καινούργιους 

ανθρώπους. 
Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

2,04 ,905 

48. Είναι καλός/ή στο να φροντίζει και όχι να Κοινωνικές 1,72 ,945 
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πληγώνει τα συναισθήματα των άλλων. Δεξιότητες 

49. Δεν είναι πολύ καλός/ή στο να θυμάται την 

ημερομηνία γέννησης των άλλων. 

Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

1,63 1,049 

50. Το βρίσκει πολύ εύκολο να παίζει με άλλα παιδιά 

παιχνίδια που περιλαμβάνουν. 

Φαντασία 2,18 ,901 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5- Σύγκριση μέσων όρων της παρούσας έρευνας και της έρευνας των Auyeung, 

Baron-Cohen, Wheelwright & Allison (2008) αντικειμένων με μη σημαντικές διαφορές 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μ.Ο. 

παρούσας έρευνας 

Μ.Ο. 

Auyeung, Baron-Cohen, 

Wheelwright & Allison 

(2008) 

1. Προτιμάει να κάνει 

πράγματα με άλλους παρά 

μόνος/η του/της. 

1,70 2,08 

3. Αν προσπαθήσει να 

φανταστεί κάτι, το βρίσκει 

πολύ εύκολο να δημιουργήσει 

μια εικόνα στο μυαλό του/ της. 

1,68 1,99 

10. Σε μια κοινωνική ομάδα, 

μπορεί εύκολα να 

παρακολουθήσει αρκετές 

διαφορετικές συζητήσεις 

μεταξύ των ανθρώπων. 

2,43 2,76 

14. Βρίσκει εύκολο το να 

φτιάχνει ιστορίες. 

1,88 2,30 

27. Το βρίσκει εύκολο να 

«βλέπει πίσω από τις 

λέξεις» όταν κάποιος του/της 

μιλάει. 

2,22 2,68 

28. Συνήθως συγκεντρώνεται 

περισσότερο στη 

συνολική εικόνα παρά σε 

μικρές λεπτομέρειες. 

2,08 2,51 
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31. Γνωρίζει πώς να διακρίνει 

εάν κάποιος που 

τον/την ακούει βαριέται. 

2,18 2,64 

36. Το βρίσκει εύκολο να 

διακρίνει τι σκέφτεται ή τι 

νιώθει κάποιος κοιτάζοντας 

απλώς το πρόσωπό του. 

1,95 2,38 

40. Όταν ήταν στο 

νηπιαγωγείο συνήθιζε να 

χαίρεται να παίζει με άλλα 

παιδιά παιχνίδια που 

περιλαμβάνουν 

ρόλους/προσποίηση. 

2,19 2,63 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6- Σύγκριση μέσων όρων της παρούσας έρευνας και της έρευνας των Auyeung, 

Baron-Cohen, Wheelwright & Allison (2008) αντικειμένων με σημαντικές διαφορές 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μ.Ο. 

παρούσας έρευνας 

Μ.Ο. 

Auyeung, Baron-Cohen, 

Wheelwright & Allison 

(2008) 

7. Έχει δυσκολία στο να 

καταλαβαίνει κανόνες 

ευγενικής συμπεριφοράς. 

1,98 2,51 

13. Θα πήγαινε καλύτερα σε 

μια βιβλιοθήκη παρά σε ένα 

πάρτι γενεθλίων. 

1,79 1,32 

41. Του/της αρέσει να 

συλλέγει πληροφορίες 

σχετικά με κατηγορίες 

πραγμάτων (π.χ. τύπους 

αυτοκινήτων, πτηνών, 

τρένων, φυτών κτλ). 

2,17 1,52 

44. Απολαμβάνει τις 

κοινωνικές περιστάσεις. 

2,20 1,72 

48. Είναι καλός/ή στο να 

φροντίζει και όχι να 

πληγώνει τα συναισθήματα 

των άλλων. 

1,72 2,45 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7- Σύγκριση μέσων όρων της παρούσας έρευνας και της έρευνας των Auyeung, 

Baron-Cohen, Wheelwright & Allison (2008) αντικειμένων με αναφορά σε αριθμούς 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μ.Ο. 

παρούσας 

έρευνας 

Μ.Ο. 

Auyeung, Baron-

Cohen, Wheelwright 

& Allison (2008) 

6. Συνήθως παρατηρεί τους αριθμούς των 

σπιτιών ή παρόμοιες ακολουθίες 

πληροφοριών. 

1,93 1,98 

9. Ενθουσιάζεται με τις ημερομηνίες. 1,62 1,09 

19. Ενθουσιάζεται από τους αριθμούς. 

 

1,99 1,48 

29. Δεν είναι πολύ καλός/ή στο να θυμάται 

τηλεφωνικούς αριθμούς. 

1,93 1,23 

49. Δεν είναι πολύ καλός/ή στο να θυμάται 

την ημερομηνία γέννησης των άλλων. 

1,63 1,04 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8- Μέσος όρος συνολικού σκορ κάθε υποκατηγορίας 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

Κοινωνικές Δεξιότητες 20,4495 

Εναλλαγή στην προσοχή 22,3211 

Προσοχή στις λεπτομέρειες 19,4679 

Επικοινωνία 21,1972 

Φαντασία 19,4633 

ΣΥΝΟΛΟ 102,899 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9- Συσχέτιση μεταξύ των 5 Υποκατηγοριών 

Υποκατηγορία Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

Εστίαση στις 

Λεπτομέρειες 

Επικοινωνία Φαντασία 

Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

- ,559 ,366 ,353 ,529 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

,559 - ,533 ,206 ,395 

Εστίαση στις 

Λεπτομέρειες 

,366 ,533 - ,053 ,169 

Επικοινωνία ,353 ,206 ,053 - ,230 

Φαντασία ,529 ,395 ,169 ,230 - 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10- Σύγκριση μέσου όρου των υποκατηγοριών μεταξύ παιδιών με Δ.Α.Φ. και 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης και T-test 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μέσος Όρος 

παιδιών Δ.Α.Φ. 

Μέσος όρος παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης 

T-Test Score 

Κοινωνικές Δεξιότητες 20,4495 7* ,000 

Εναλλαγή στην προσοχή 22,3211 10,9* ,000 

Προσοχή στις 

λεπτομέρειες 

19,4679 8,7* ,000 

Επικοινωνία 21,1972 8,2* ,000 
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Φαντασία 19,4633 7* ,000 

ΣΥΝΟΛΟ 102,899 41,8* ,000 

* Auyeung, Baron-Cohen, Wheelwright & Allison (2008). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11- Συσχέτιση υποκατηγοριών με φύλο 

 Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

Προσοχή στις 

Λεπτομέρειες 

Επικοινωνία Φαντασία 

Φύλο -,057 ,068 -,031 -,010 ,052 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12- Συσχέτιση της ηλικίας με τις υποκατηγορίες 

 Κοινωνικές 

Δεξιότητες 

Εναλλαγή 

Προσοχής 

Προσοχή στις 

Λεπτομέρειες 

Επικοινωνία Φαντασία 

Ηλικία ,003 -,009 -,020 -,094 ,056 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ AQ (AUTISM QUOTIENT) FOR CHILDREN 4-11 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Συμφωνώ 

Απολύτως 

Συμφωνώ 

Ελαφρώς 

Διαφωνώ 

Ελαφρώς 

Διαφωνώ 

Πλήρως 

1. Προτιμάει να κάνει πράγματα με άλλους παρά 

μόνος/η του/της. 

    

2. Προτιμάει να κάνει πράγματα με τον ίδιο τρόπο     
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ξανά και ξανά. 

3. Αν προσπαθήσει να φανταστεί κάτι, το βρίσκει 

πολύ εύκολο να δημιουργήσει μια εικόνα στο μυαλό 

του/ της. 

    

4. Συχνά απορροφάται τόσο ισχυρά σε ένα πράγμα 

ώστε χάνει την επαφή με άλλα πράγματα. 
    

5. Συχνά παρατηρεί μικρούς ήχους όταν άλλοι όχι.     

6. Συνήθως παρατηρεί τους αριθμούς των σπιτιών ή 

παρόμοιες ακολουθίες πληροφοριών. 

    

7. Έχει δυσκολία στο να καταλαβαίνει κανόνες 

ευγενικής συμπεριφοράς. 

    

8. Όταν διαβάζει μια ιστορία, μπορεί εύκολα να 

φανταστεί πώς μπορεί να μοιάζουν οι χαρακτήρες. 

    

9. Ενθουσιάζεται με τις ημερομηνίες.     

10. Σε μια κοινωνική ομάδα, μπορεί εύκολα να 

παρακολουθήσει αρκετές διαφορετικές συζητήσεις 

μεταξύ των ανθρώπων. 

    

11. Βρίσκει εύκολες τις κοινωνικές καταστάσεις.     

12. Τείνει να παρατηρεί λεπτομέρειες τις οποίες 

άλλοι δεν παρατηρούν. 

    

13. Θα πήγαινε καλύτερα σε μια βιβλιοθήκη παρά σε 

ένα πάρτι γενεθλίων. 
    

14. Βρίσκει εύκολο το να φτιάχνει ιστορίες.     

15. Έλκεται πιο ισχυρά από ανθρώπους παρά από 

πράγματα. 
    

16. Τείνει να έχει πολύ ισχυρά ενδιαφέροντα, με τα 

οποία αναστατώνεται αν δεν μπορεί να τα 

ικανοποιήσει/ακολουθήσει. 

    

17. Απολαμβάνει την κοινωνική συζήτηση.     

18. Όταν μιλάει δεν είναι πάντα εύκολο για τους 

άλλους να πάρουν το λόγο. 
    

19. Ενθουσιάζεται από τους αριθμούς. 

 
    

20. Όταν του/της διαβάζουν μια ιστορία, το βρίσκει 

δύσκολο να διακρίνει τις προθέσεις ή τα 

συναισθήματα των χαρακτήρων. 

    

21. Δεν απολαμβάνει ιδιαιτέρως τις ιστορίες 

φαντασίας. 

    

22. Το βρίσκει δύσκολο να κάνει νέους φίλους.     
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23. Παρατηρεί μοτίβα σε πράγματα όλη την ώρα.     

24. Θα πήγαινε καλύτερα στο σινεμά παρά σε ένα 

μουσείο. 

    

25. Δεν τον/την αναστατώνει αν διαταραχθεί η 

καθημερινή συνήθειά του/της. 

    

26. Δεν ξέρει πώς να διατηρήσει μια συζήτηση με 

συνομηλίκους του/της. 

    

27. Το βρίσκει εύκολο να «βλέπει πίσω από τις 

λέξεις» όταν κάποιος του/της μιλάει. 
    

28. Συνήθως συγκεντρώνεται περισσότερο στη 

συνολική εικόνα παρά σε μικρές λεπτομέρειες. 

    

29. Δεν είναι πολύ καλός/ή στο να θυμάται 

τηλεφωνικούς αριθμούς. 

    

30. Συνήθως δεν παρατηρεί μικρές αλλαγές σε μία 

κατάσταση ή στην εμφάνιση ενός ατόμου. 
    

31. Γνωρίζει πώς να διακρίνει εάν κάποιος που 

τον/την ακούει βαριέται. 
    

32. Βρίσκει εύκολη την εναλλαγή ανάμεσα σε 

διαφορετικές δραστηριότητες. 
    

33. Όταν μιλάει στο τηλέφωνο δεν είναι σίγουρος/η 

πότε είναι η σειρά του/της να μιλήσει. 
    

34. Απολαμβάνει να κάνει πράγματα αυθόρμητα.     

35. Συχνά είναι ο τελευταίος/α που καταλαβαίνει το 

νόημα ενός αστείου. 
    

36. Το βρίσκει εύκολο να διακρίνει τι σκέφτεται ή τι 

νιώθει κάποιος κοιτάζοντας απλώς το πρόσωπό του. 
    

37. Εάν υπάρξει μια διακοπή, μπορεί να επανέλθει 

σε αυτό που έκανε πολύ γρήγορα. 
    

38. Είναι καλός/ή στην κοινωνική «κουβεντούλα».     

39. Συχνά οι άλλοι του/της λένε ότι συνεχίζει ξανά 

και ξανά το ίδιο πράγμα. 

    

40. Όταν ήταν στο νηπιαγωγείο συνήθιζε να 

χαίρεται να παίζει με άλλα παιδιά παιχνίδια που 

περιλαμβάνουν ρόλους/προσποίηση. 

    

41. Του/της αρέσει να συλλέγει πληροφορίες 

σχετικά με κατηγορίες πραγμάτων (π.χ. τύπους 

αυτοκινήτων, πτηνών, τρένων, φυτών κτλ). 

    

42. Το βρίσκει δύσκολο να φανταστεί πώς θα ήταν     
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το να είναι κάποιος άλλος. 

43. Του/της αρέσει να σχεδιάζει προσεκτικά όποιες 

δραστηριότητες συμμετέχει. 
    

44. Απολαμβάνει τις κοινωνικές περιστάσεις.     

45. Βρίσκει δύσκολο να αντιληφθεί τις προθέσεις 

των άλλων. 
    

46. Καινούργιες καταστάσεις τον/την αγχώνουν.     

47. Απολαμβάνει να γνωρίζει καινούργιους 

ανθρώπους. 

    

48. Είναι καλός/ή στο να φροντίζει και όχι να 

πληγώνει τα συναισθήματα των άλλων. 

    

49. Δεν είναι πολύ καλός/ή στο να θυμάται την 

ημερομηνία γέννησης των άλλων. 

    

50. Το βρίσκει πολύ εύκολο να παίζει με άλλα παιδιά 

παιχνίδια που περιλαμβάνουν. 
    

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Βάλε Χ στα δημογραφικά στοιχεία, που σας αντιπροσωπεύουν ή συμπληρώστε την 

αντίστοιχη απάντηση. 

1.Φύλο 

Γυναίκα  

Άντρας  

 

2.Ηλικία 

<30  

31-40  

41-50  

>50  
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3. Χρόνια προϋπηρεσίας 

<5  

5-10  

11-15  

16-20  

>20  

 

4. Προπτυχιακό Επίπεδο 

Πτυχίο Ειδικής Αγωγής  

Πτυχίο Παιδαγωγικής 

Εκπαίδευσης 

 

Πτυχίο Φιλολόγου  

Πτυχίο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 

 

Άλλο  

 

5. Άλλες Σπουδές 

Μεταπτυχιακό  

Διδασκαλείο  

Διδακτορικό  

Άλλο  

 

6. Η εκπαιδευτική μονάδα που εργάζεστε είναι: 

Ειδικό σχολείο  
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Παράλληλη στήριξη σε 

γενικό σχολείο 

 

Τμήμα ένταξης  

Γενική τάξη  

Άλλο  

 

7. Χρόνια εργασιακής εμπειρίας με παιδί στο φάσμα του 

Αυτισμού 

 

 

8. Εξειδίκευση στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 

Ναι  

Όχι  

 

9. Φύλο παιδιού 

Κορίτσι  

Αγόρι  

 

10. Ηλικία παιδιού 

 

 


