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Η συγγραφέας βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος έργου είναι αποτέλεσμα 

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

όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής 

δεοντολογίας. 
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Περίληψη 

 Ο άνθρωπος αποτελεί ένα κοινωνικό ον με μεγάλη ανάγκη ένταξης στο 

κοινωνικό περιβάλλον και ενεργής αλληλεπίδρασης με τους υπόλοιπους 

συνανθρώπους του, ώστε να καλύψει βασικές ανάγκες και επιθυμίες που προκύπτουν 

στα πλαίσια της καθημερινής ρουτίνας. Ωστόσο, όμοια και τα παιδιά με αυτισμό 

καλούνται να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν, κυρίως ότι αφορά 

την κοινωνική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία για την αρμονική ένταξή τους στις 

απαιτήσεις της ζωής. Σκοπός λοιπόν, της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση 

της συμβολής ενός ειδικά δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης, που 

βασίζεται στο συμβολικό παιχνίδι, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων στο γνωστικό 

τομέα της μίμησης, καθώς και την επικοινωνία μεταξύ τριών παιδιών προσχολικής 

ηλικίας με αυτισμό. 

 Με το συμβολικό παιχνίδι αναπτύσσεται τόσο η επικοινωνιακή ανάγκη, η 

οποία είναι αναγκαία για την αρμονική συνύπαρξη του παιδιού μέσα σε μια κοινωνία 

όσο και η λειτουργία της φαντασίας με στόχο την ενδυνάμωση των κοινωνικών 

συναλλαγών καθώς και την κατανόηση της γλώσσας. Η αξία της παρούσας εργασίας 

ενισχύεται αν σκεφτεί κανείς το ποσοστό επιρροής του συμβολικού παιχνιδιού τόσο 

στον τομέα της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης όσο και στη γνωστική λειτουργία 

της μίμησης. Με αφορμή την εργασία αυτή λοιπόν, δίνεται ώθηση σε μελλοντικούς 

παιδαγωγούς για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με συμβολικό 

παιχνίδι με κύριο στόχο την ενίσχυση παρόμοιων δεξιοτήτων σε παιδιά με διάφορες 

μορφές και επίπεδα αναπηρίας. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: συμβολικό παιχνίδι, επικοινωνία, μίμηση, αυτισμός.  
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Abstract 

 From the very first years of his life, man wants to integrate into the various 

social environments and to actively participate with the people who are in them, in 

order to meet basic needs and desires that arise in the context of the daily routine. 

However, children with autism are also called upon to face many difficulties that 

arise, especially when it comes to social interaction and communication for their 

harmonious integration into the demands of life. The aim of this research is to 

investigate the contribution of a specially structured educational intervention program, 

based on symbolic play, to enhance skills in the field of imitation, and communication 

between three preschool children with autism. 

Symbolic play develops both the child's communication need, which is 

necessary for the harmonious coexistence of the child in a society, and the functioning 

of the imagination with the aim of strengthening social transactions as well as 

understanding the language. The value of this research is enhanced if someone 

considers the degree of influence of symbolic play in the field of communication 

interaction and in the cognitive function of imitation. On the occasion of this work, 

future educators are encouraged to strengthen the educational programs with symbolic 

play with the main goal of enhancing such skills in children with different kinds and 

levels of disability. 

 

 

 

 

Key words: symbolic play, communication, imitation, autism. 
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Πρόλογος 

  

 Η αφορμή που με οδήγησε με ιδιαίτερο ζήλο στον τομέα της Ειδικής Αγωγής 

καθώς και η ανάγκη μου να πραγματοποιήσω την μεταπτυχιακή μου εκπαίδευση στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ήταν ένα παιδί προσχολικής ηλικίας που κλήθηκα να 

συνεργαστώ και να υποστηρίξω στα πλαίσια της πρακτικής μου στο πρώτο πτυχίο 

μου ως βρεφονηπιοκόμος. Θυμάμαι πολύ έντονα το αίσθημα του φόβου που είχα, 

εφόσον δεν είχα τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να υποστηρίξω αυτό το παιδί, όσο και 

να το ήθελα. Παρόλα αυτά μέσα μου άναψε μία σπίθα επιθυμίας, μου δόθηκε ένα 

κίνητρο, ώστε να γνωρίσω καλύτερα αυτό το μαγικό κόσμο. Έτσι, το έντονο αυτό 

ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη αναπηρία με οδήγησε τελικά, στην υλοποίηση της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

 Η συνεργασία μου με παιδιά με αυτισμό, μέσω της πρακτικής μου άσκησης 

τόσο στο προπτυχιακό στάδιο σπουδών μου όσο και στο μεταπτυχιακό, καθώς και η 

έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων για την υποστήριξή τους, με οδήγησαν στην 

διερεύνηση του φάσματος. Πιο συγκεκριμένα, η αδυναμία μου να επικοινωνήσω 

καθώς και να έρθω κοντά με τα παιδιά αυτά, με οδήγησε με ιδιαίτερο κίνητρο στην 

προσπάθεια της βελτίωσης της επικοινωνίας καθώς και της μίμησης σε άτομα που 

ανήκουν στο φάσμα αυτό. Μέσω αυτής μου της προσπάθειας για ανάπτυξη 

δεξιοτήτων επικοινωνίας και μίμησης των παιδιών αυτών επιτυγχάνεται η ενίσχυση 

της ενσυναίσθησης καθώς και της ενεργής τους συμμετοχής στην σημερινή κοινωνία 

και τις πολυάριθμες απαιτήσεις της. 

 Για την πραγμάτωση της έρευνας μας, στα πλαίσια της οποίας στόχος ήταν να 

διερευνηθεί η ανάπτυξη της επικοινωνίας και της ικανότητας μίμησης, σχεδιάστηκε 

ένα πρόγραμμα παρέμβασης με οπτικές οδηγίες και κατευθύνσεις για τα παιδιά, όπως 

ορίζει το πρόγραμμα παρέμβασης TEACCH αποτελούμενο από διάφορες 

δραστηριότητες συμβολικού παιχνιδιού, οι οποίες σχεδιάστηκαν έχοντας ως κύριο 

γνώμονα τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των τριών παιδιών του δείγματος. Το 10ο 

Ειδικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης και όλο το προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, 

μου προσέφεραν τις απαραίτητες συνθήκες καθώς και τα κατάλληλα εφόδια για την 

διερεύνηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και μίμησης των παιδιών, μέσα σε ένα 
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σχολικό τμήμα παιδιών προσχολικής ηλικίας με αναπηρίες, εκ των οποίων τα τρία 

από αυτά αποτέλεσαν και το δείγμα της παρούσας έρευνας. 

 Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα 

καθηγήτρια μου, Συριοπούλου Δελλή Χριστίνα, Επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, χάρη στην σημαντική καθοδήγηση και 

στην πολύτιμη βοήθεια της οποίας κατάφερα να γνωρίσω αυτό τον μαγικό κόσμο του 

φάσματος καθώς και να υλοποιήσω αυτή τη διπλωματική εργασία. Επιπροσθέτως, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τα τρία παιδιά, τα οποία αποτέλεσαν την ομάδα 

του δείγματος μου, τις ειδικές παιδαγωγούς του τμήματος Θωμαή Τσαρικτσή και 

Ιουλία Παρασκελίδου για την ιδιαίτερη βοήθεια στο σύνολο των δράσεων που 

οργανώθηκαν, καθώς και την ευκαιρία που μου προσέφεραν, ώστε να 

πραγματοποιήσω την πρακτική μου άσκηση καθώς και την εκπαιδευτική μου 

παρέμβαση ώστε να καταφέρω να υλοποιήσω την έρευνα που θα σας παρουσιάσω. 

 Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, 

Συριοπούλου Δελλή Χριστίνα, για ακόμη μία φορά, καθώς και τους δύο επόπτες της 

εργασίας μου Ιωάννη Αγαλιώτη, Παναγιώτη Βαρσάμη, για την υποστήριξη καθώς 

και τις πολύτιμες συμβουλές που μου έδωσαν με στόχο την εξέλιξη μου τόσο σαν 

φοιτήτρια όσο και σαν μελλοντική ειδική παιδαγωγό.  
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Εισαγωγή  

 Η επικοινωνία στα παιδιά με αυτισμό αναπτύσσεται ακολουθώντας την ίδια 

πορεία με εκείνη των φυσιολογικά αναπτυσσόμενων παιδιών. Ωστόσο, 

παρεμποδίζεται ποικιλοτρόπως από πληθώρα παραγόντων, όπως παραδείγματος 

χάριν, από τη νοητική δυνατότητα των παιδιών καθώς και το βαθμό της αυτιστικής 

τους διαταραχής. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών 

έχει στραφεί στη μίμηση των παιδιών με αυτισμό, εφόσον αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους τομείς της γνωστικής ανάπτυξης οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

Στις υπάρχουσες μελέτες διαφαίνονται οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά με αυτισμό: α) στον τομέα της επικοινωνίας, β) στον τομέα της κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων καθώς και γ) στην ανάπτυξη του γνωστικού τομέα, όπως για 

παράδειγμα στη λειτουργία της μίμησης και αναπαραγωγής συμβολικού παιχνιδιού. 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό στο συμβολικό παιχνίδι 

καθώς και οι αδυναμίες στη γλωσσική τους ανάπτυξη οδήγησαν πολλούς ερευνητές,  

πριν από πολλές δεκαετίες ήδη, στο συμπέρασμα πως η αδυναμία αυτή οφείλεται σε 

χαρακτηριστικά προβλήματα του αυτισμού, όπως είναι η αδυναμία αναπαραστάσεων 

των παιδιών με αυτισμό (Curcio, 1978), μια αδυναμία η οποία σχετίζεται με 

αδυναμίες στον τομέα της μίμησης. 

Με αφορμή ένα πρόγραμμα παρέμβασης που οργανώθηκε και εφαρμόστηκε 

το 2018 σε παιδιά δημοτικού με αυτισμό, με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων μέσα από το συμβολικό παιχνίδι (Χαλαστάνης, 2018), γεννήθηκε το 

ενδιαφέρον μου για την διεξαγωγή αυτής της έρευνας, για παρέμβαση στο συμβολικό 

παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό ήδη από τις πρώτες ηλικίες ανάπτυξης για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων μίμησης και επικοινωνίας. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία 

λοιπόν θα γίνει, όμοια,  απόπειρα παρέμβασης με δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με αυτισμό, με στόχο τη θετική ενίσχυση της 

επικοινωνιακής δεξιότητας και ικανότητας μίμησης μέσω του συμβολικού παιχνιδιού, 

ακολουθώντας πάντα τα ηλικιακά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παιδιών. 

 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας που αποτελεί το θεωρητικό σκέλος γίνεται 

αναφορά στο συμβολικό παιχνίδι σε παιδιά προσχολικής ηλικίας τυπικής ανάπτυξης 

όπως επίσης και στις δυσκολίες ανάπτυξής του στο φάσμα του αυτισμού. Στην 

συνέχεια, γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ παιδιών 
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προσχολικής ηλικίας με αυτισμό καθώς και οι δυσκολίες που προκύπτουν. 

Ολοκληρώνοντας το πρώτο σκέλος, αναζητείται ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά της 

γνωστικής λειτουργίας της μίμησης στην προσχολική ηλικία τόσο στα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης όσο και στα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, καθώς και μία 

αναλυτική επισκόπηση ερευνών σε βάθος χρόνου που αφορούν την εξέλιξη τους στον 

τομέα αυτό.  

 Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας γίνεται παρουσίαση του ερευνητικού 

δείγματος, και συγκεκριμένα του προφίλ των παιδιών που το απαρτίζουν. Έπειτα, 

παρουσιάζεται λεπτομερώς η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα 

εργασία. Ακολουθεί περιγραφή των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

συλλογή των δεδομένων, καθώς και τα χαρακτηριστικά και η δομή της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης. Τέλος, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίον εξασφαλίζεται η κοινωνική 

εγκυρότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.  

  Στην αμέσως επόμενη ενότητα της εργασίας παρουσιάζονται εκτενώς τα 

αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, 

πραγματοποιείται ανάλυση της αξιολόγησης πριν και μετά από την παρέμβαση. 

Έπειτα αναλύονται τα ευρήματα που συλλέχθηκαν για κάθε ένα παιδί ξεχωριστά 

κατά την εκπαιδευτική παρέμβαση και παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα που 

προέκυψαν από τη διαμορφωτική αξιολόγηση. Τέλος, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα του ειδικά διαμορφωμένου εργαλείου, που χρησιμοποιήθηκε 

προκειμένου να ελεγχθεί η κοινωνική εγκυρότητα του προγράμματος. 

 Στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση, 

συγκριτικά με προγενέστερες έρευνες. Ακολουθεί έπειτα η συζήτηση στην οποία 

διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες καθώς και οι περιορισμοί της 

παρούσας ερευνητικής διαδικασίας. Κλείνοντας, παρουσιάζεται λεπτομερώς η 

βιβλιογραφία, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα διπλωματική εργασία, 

χωρισμένη σε ξενόγλωσση και ελληνόγλωσση. Ενώ τέλος, δίνεται στον αναγνώστη 

το παράρτημα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα φύλλα παρατήρησης και 

αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας 

της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 
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1. Θεωρητική Θεμελίωση 

1.1 Το συμβολικό παιχνίδι 

  

 Σύμφωνα με το μοντέλο της πρώιμης κατανόησης και χρήσης συμβόλων, η 

DeLoache όρισε το σύμβολο «ως κάτι το οποίο κάποιος έχει σκοπό να 

αναπαραστήσει κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι καθώς και ως προς 

τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται» (DeLoache, 2002, 2004). Προκειμένου ένα 

παιδί να παράγει συμβολικό παιχνίδι, είναι απαραίτητο να έχει κατακτήσει την έννοια 

της «αναπαραστασιακής επίγνωσης», δηλαδή να μπορεί το παιδί να καταλάβει πως 

κάποιο στοιχείο συμβολίζει κάτι άλλο. Η δεύτερη και περισσότερο απαιτητική ως 

προς την κατανόηση έννοια είναι αυτή της «διπλής αναπαράστασης», η κατανόηση 

της αφηρημένης φύσης των συμβόλων, δηλαδή πως παρόλο που τα σύμβολα 

αποτελούν αληθινά αντικείμενα, ταυτόχρονα συμβολίζουν κάποια έννοια. 

 Η ανθρώπινη πρόθεση αποτελεί το πιο σημαντικό και κυρίαρχο συστατικό 

της συμβολικής σκέψης. Δηλαδή, κατά την απόπειρα κάποιου να χρησιμοποιήσει ένα 

αντικείμενο προκειμένου να αναφερθεί σε κάτι άλλο, αυτομάτως τοποθετείται σε 

έναν συμβολικό ρόλο (DeLoache, 2004). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η 

μετατροπή καταστάσεων, αντικειμένων αλλά και προσώπων σε κάτι διαφορετικό από 

αυτό που πραγματικά είναι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί τόσο λεκτικά όσο και μέσω 

συμπεριφορικών αντιδράσεων, όπως για παράδειγμα μέσω αλλαγής φωνής ή 

εκφράσεων του προσώπου (Garvey, 1977).  

 Καθώς τα σύμβολα δηλώνουν κάτι ή αναφέρονται σε κάτι, ουσιαστικά 

«αναπαριστούν» και δεν σχετίζονται απλώς με τα συστατικά τους. Έτσι λοιπόν, η 

έννοια της «αναπαράστασης» καθίσταται κυρίαρχης σημασίας και αναφέρεται σε 

οτιδήποτε δύναται να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αναπαραστήσει κάτι 

διαφορετικό, όπως αποτελούν για παράδειγμα τα αντικείμενα, οι λέξεις, οι αριθμοί, οι 

ζωγραφιές και οι εικόνες (DeLoache, 2004). Μια πληθώρα τομέων εμπεριέχουν 

συμβολική σκέψη, σύμφωνα με τον Bruner, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η 
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γλώσσα, τα μαθηματικά, η μουσική, η ζωγραφική και το παιχνίδι (Meggitt, 2006). Η 

διαδικασία μέσω της οποίας εκτιμάται η διαφοροποίηση των συμβόλων από τις 

αποδόσεις του πραγματοποιείται σταδιακά και είναι εξαρτώμενη της ηλικίας αλλά και 

της εμπειρίας του παιδιού. Ένα βρέφος για παράδειγμα, το οποίο αντικρίζει μια 

έγχρωμη εικόνα που αναπαριστά ένα μπουκάλι, δύναται να αναγνωρίσει το 

περιεχόμενο της εικόνας, αλλά αδυνατεί να κατανοήσει πως δεν πρόκειται για 

πραγματικό μπουκάλι με αποτέλεσμα να προσπαθεί να το βάλει στο στόμα του 

(DeLoache, 2004). 

 Το συμβολικό παιχνίδι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του παιδιού 

ήδη από την ηλικία των τριών ετών, όπου κάθε τι απαρτίζει το περιβάλλον του 

«ζωντανεύει» και δημιουργείται ένας φανταστικός κόσμος. Αυτό το είδος παιχνιδιού 

προτιμάται από παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας μιας και τους να 

δημιουργήσουν μια δικιά τους πραγματικότητα χωρίς περιορισμούς. Μάλιστα μέσω 

του συμβολικού παιχνιδιού δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αντιληφθούν την 

πραγματικότητα και να ξεφύγουν από αυτή δίνοντάς τους ώθηση να ξεπεράσουν τις 

δυσκολίες και για αυτό και παρουσιάζεται στη φάση της συμβολικής νοημοσύνης 

τους.   

 Από την ηλικία των δεκαοχτώ μηνών, εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις 

απλού συμβολικού παιχνιδιού, όπως η προσποίηση πως μια κούκλα είναι ένα αληθινό 

μωρό το οποίο κοιμάται, ξυπνάει, κλαίει και πεινάει. Έπειτα, στην ηλικία περίπου 

των δύο ετών προστίθενται περισσότερες μεταβλητές στο συμβολικό παιχνίδι, καθώς 

τα παιδιά δύναται πλέον να προσποιούνται πως είναι ζώα και να μιμούνται τις φωνές 

και τις συνήθειές τους. Αργότερα, στην ηλικία των τριών ετών, τα παιδιά αρχίζουν  

να υποδύονται ρόλους ενηλίκων –είτε πραγματικούς είτε φανταστικούς-, να 

προσποιούνται συμπεριφορές και ομιλίες και να χρησιμοποιούν αντικείμενα 

προκειμένου να ολοκληρώσουν την εικόνα του ρόλου που μιμούνται. 

 Οι εκφάνσεις του συμβολικού παιχνιδιού είναι ποικίλες και μπορεί να είναι 

απλές, όπως για παράδειγμα τα παιδιά να φορέσουν μια κουβέρτα και να 

παραστήσουν φανταστικούς ήρωες με υπερδυνάμεις. Ωστόσο, μπορεί να είναι και 

περισσότερο σύνθετες, όπου τα παιδιά υποδύονται ρόλους σε ολοκληρωμένα 

φανταστικά σενάρια στα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες που προκύπτουν και 

επιλύουν φανταστικά προβλήματα. Μπορούν να μετατραπούν σε γονείς που 
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φροντίζουν τα παιδιά τους, ή σε αστυνομικούς που κυνηγάνε τους κλέφτες, ή σε 

φουρνάρηδες που πουλάνε ψωμί. 

 Γενικά, μέσω του συμβολικού παιχνιδιού τα παιδιά ενισχύουν την ικανότητα 

αυτοσχεδιασμού, κατάστρωσης διαφόρων σεναρίων, επίλυσης προβλημάτων, 

επινόησης ρόλων και ιστοριών αναπτύσσοντας την φαντασία τους. Επιπλέον, 

αναπτύσσεται η ικανότητα οργάνωσης της σκέψης τους προκειμένου να γίνονται 

κατανοητοί από τους υπόλοιπους, αλλά και η ικανότητα διαχείρισης των 

συναισθημάτων τους εκτονώνοντας τυχόν άγχη και ανασφάλειες μέσω του παιχνιδιού 

τους. Ακόμη, τα παιδιά καλούνται να διαχειριστούν τον χωροχρόνο τον οποίο έχουν 

δημιουργήσει, ενώ μέσω των ομαδικών συμβολικών παιχνιδιών ενισχύεται η 

κοινωνικότητά τους. Επιπρόσθετα, σημαντική προσφορά του συμβολικού παιχνιδιού 

αποτελεί η εξέλιξη και η ανάπτυξη του λόγου των παιδιών, αφού στα πλαίσια αυτού 

καλούνται να ξεχωρίζουν τις πραγματολογικές έννοιες. Κλείνοντας, σημαντικό 

όφελος της ανάπτυξης συμβολικού παιχνιδιού, αποτελεί και το γεγονός πως μέσα από 

αυτό τα παιδιά καλούνται να αναλάβουν ρόλους και τις αντίστοιχες ευθύνες τους, με 

αποτέλεσμα να μπαίνουν σε διαδικασίες κριτικής σκέψης ώστε να βρουν λύσεις σε 

πιθανά αδιέξοδα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 
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1.1.1 Το συμβολικό παιχνίδι στον αυτισμό 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, τα παιδιά καταφέρνουν να 

εξελίσσονται τόσο γνωστικά όσο και σε άλλους τομείς, όπως αυτόν της επικοινωνίας 

και των κοινωνικών συναλλαγών μέσω του παιχνιδιού, αλληλεπιδρώντας με 

συνομήλικους τους και χρησιμοποιώντας μία πληθώρα υλικών στο περιβάλλον που 

βρίσκονται.  Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του συμβολικού παιχνιδιού τα παιδιά 

ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες οι οποίες απέχουν πολύ από την πραγματικότητα 

στην οποία ζουν. 

Το συμβολικό παιχνίδι χωρίζεται σε τρεις τύπους, πρώτος είναι αυτός κατά 

τον οποίο το παιδί καλείται να χρησιμοποιήσει ένα αντικείμενο δίνοντάς του άλλο 

συμβολισμό, δεύτερος είναι αυτός κατά τον οποίο το παιδί προσποιείται ένα ρόλο και 

τρίτος είναι αυτός των φανταστικών αντικειμένων, κατά τον οποίο το παιδί εκτελεί 

δραστηριότητες παιχνιδιού χωρίς να έχει τα απαραίτητα υλικά , αλλά πλάθοντάς τα 

στη φαντασία του (Barton, 2010. Leslie, 1987). 

Το συμβολικό παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί ως σημαντικό ορόσημο για την 

πρώιμη παιδική ηλικία λόγω της μεγάλης προσφοράς του στην γλωσσική, κοινωνική 

και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών (Copple, Bredekamp & National 

Association for the Education of Young Children, 2009. McCune, 2010). Δυστυχώς, 

τα περισσότερα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα χαρακτηρίζονται για τις 

στερεοτυπικές επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες παιχνιδιού που αναπτύσσουν και 

δεν απαλλάσσονται από αυτές αν δεν επιστρατευτεί κάποια είδους παρέμβαση 

(Rodriguez & Thompson, 2015. Wolfe, Slocum, & Kunnavatana, 2014). 

Η ανάπτυξη λοιπόν αποτελεσματικών οργανωμένων παρεμβάσεων στα 

πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος για την καθιέρωση αλλά και την αύξηση 

του συμβολικού παιχνιδιού είναι ζωτικής σημασίας για τη διδασκαλία των παιδιών 

που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Παράλληλα, το να συμμετέχουν σε τέτοιες 

οργανωμένες δράσεις μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες να έρθουν πιο κοντά και να 

συνεργαστούν με τους συνομηλίκους τους.  

Το παιχνίδι αποτελεί μια ιδιαίτερα διασκεδαστική δραστηριότητα, η οποία 

διαμορφώνεται από τα ίδια τα παιδιά με τρόπο φυσικό και αποτελεί πηγή μάθησης, 
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αναπτύσσοντας παράλληλα τη δημιουργικότητά τους και την κοινωνικότητά τους 

μέσω της εμπλοκής με συνομηλίκους τους σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η ένταξη 

μικρών παιδιών με αυτισμό σε ομάδες παιχνιδιού φαίνεται να ενισχύει την κοινωνική 

αλληλεπίδραση μέσω συμμετοχής συνομηλίκων, αλλά και να διευρύνει την 

κοινωνική αλληλεπίδραση σε ευρύτερο πλαίσιο, σε άλλες καθημερινές 

δραστηριότητες (Wolfberg & Schuler, 1993).  

Έχουν γίνει πολλές απόπειρες κατηγοριοποίησης του παιχνιδιού ως προς την 

εξέλιξή του παιδιού, βάση δηλαδή της ηλικίας και του αντίστοιχου αναπτυξιακού 

επιπέδου του. Μια διαφορετική προσέγγιση διαχωρισμού του παιχνιδιού που έχει 

γίνει είναι η διάκριση σε ομαδικό και ατομικό. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η 

εξέλιξη του παιχνιδιού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ένταξη του παιδιού σε 

µία ομάδα με το πέρας της ηλικίας, εφόσον το παιδί από το ατομικό παιχνίδι 

μεταβαίνει στο ομαδικό.  

Στο συμβολικό παιχνίδι των παιδιών τυπικής ανάπτυξης όπως 

προαναφέρθηκε, τα αντικείμενα δε χρησιμοποιούνται με την τυπική τους χρήση, 

αλλά η χρήση τους τροποποιείται και αποκτούν καινούριες ιδιότητες έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι ανάγκες του παιδιού στα πλαίσια του φανταστικού παιχνιδιού. 

Αντιθέτως, τα παιδιά με αυτισμό αδυνατούν να αναπτύξουν συμβολικό παιχνίδι και 

μάλιστα η αδυναμία αυτή αποτέλεσε και βασικό κριτήριο διάγνωσης του αυτισμού 

(Κυπριωτάκης, 1997). Συγκεκριμένα, τα παιδιά με αυτισμό δεν εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φαντασία, όπως παραδείγματος χάριν την 

ενσάρκωση κάποιου πραγματικού ή φανταστικού προσώπου ή τη μίμηση ζώων και 

αδιαφορούν για ιστορίες που αφορούν φανταστικά γεγονότα, καθώς παρουσιάζουν 

μεγάλο πρόβλημα κατανόησης των συμβόλων και του φανταστικού τους χαρακτήρα.  

 Σύμφωνα με έρευνες, φαίνεται πως το επίπεδο του παιχνιδιού των παιδιών με 

αυτισμό είναι πολύ κατώτερο συγκριτικά με παιδιά τυπικής ανάπτυξης αλλά ακόμη 

και σε σύγκριση με παιδιά με νοητική υστέρηση. Το συμβολικό παιχνίδι των παιδιών 

με νοητική υστέρηση ακολουθεί την ίδια πορεία εξέλιξης με εκείνο των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης, σε αντίθεση με το συμβολικό παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό. 

Παρόλο που οι γνωστικές ικανότητες των παιδιών με σύνδρομο down είναι 

μειωμένες, οι ικανότητές τους στο συμβολικό παιχνίδι είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο 
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και οι ικανότητες κοινωνικής προσαρμογής τους είναι αντίστοιχες με την εξελικτική 

τους ηλικία (Κυπριωτάκης, 1997).  

 Παράλληλα, όσον αφορά στη συσχέτιση συμβολικού παιχνιδιού και 

γλωσσικών ικανοτήτων, σύμφωνα με τον Κυπριωτάκη (1997), τα παιδιά με αυτισμό 

με σχετικά καλή κατανόηση της γλώσσας παρουσιάζουν ελάχιστες λειτουργικές και 

συμβολικές ικανότητες στο παιχνίδι, ενώ αντίθετα τα παιδιά με νοητική ανεπάρκεια 

και με περιορισμένη κατανόηση της γλώσσας έχουν καλύτερες επιδόσεις στο 

συμβολικό παιχνίδι. Συνεπώς, η διαταραγμένη συμπεριφορά στο συμβολικό παιχνίδι 

φαίνεται να είναι περισσότερο βασική από τη διαταραχή στη γλώσσα στα παιδιά με 

αυτισμό. Έχει διαπιστωθεί, επίσης, πως τα παιδιά με αυτισμό έχουν κατώτερες 

επιδόσεις στο παιχνίδι συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και τα παιδιά με 

νοητική υστέρηση τα οποία βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο γλωσσικής εξέλιξης με αυτά. 

 Αποτελεί αξιοσημείωτο πως κατά την πορεία εξέλιξης της κοινωνικής 

συμπεριφοράς στο συμβολικό παιχνίδι, αρχικά έχει μεγαλύτερη βαρύτητα η μη-

γλωσσική επικοινωνία, ενώ η γλωσσική επικοινωνία εμφανίζεται εκ των υστέρων. 

Επιπλέον, η βασική δυσκολία ανάπτυξης γλωσσικής επικοινωνίας και συμβολικού 

παιχνιδιού την οποία παρουσιάζουν τα παιδιά με αυτισμό είναι πιθανό να οφείλεται 

στην έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης αυτών των παιδιών, μιας και η 

αλληλεπίδραση αυτή θεωρείται απαραίτητη σύμφωνα με τη θεωρία της νόησης. 

 Ωστόσο, υπάρχουν έρευνες που εντοπίζουν περισσότερες ομοιότητες παρά 

διαφορές στο συμβολικό παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό με αυτό των τυπικά 

αναπτυσσόμενων παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα των (Dominguez et al. 2006) 

διαπιστώθηκε πως παρόλο που τα παιδιά με αυτισμό φάνηκαν να παρουσιάζουν λιγότερο 

ενδιαφέρον για συγκεκριμένα παιχνίδια, όπως παιχνίδια κατασκευής, κούκλες κ.α., δεν 

φάνηκαν να έχουν διαφορετικές λειτουργικές ή συμβολικές συμπεριφορές στα πλαίσια του 

παιχνιδιού. Ενώ ήδη σύμφωνα με την έρευνα (Warreyn et al. 2005), έχει υποστηριχθεί πως τα 

παιδιά που ανήκουν στο φάσμα μπορούν να παράγουν παιχνίδι συμβολικού χαρακτήρα, στα 

πλαίσια του οποίου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν καθώς και να μιμηθούν 

πράξεις που βλέπουν όπως για παράδειγμα το τάισμα μιας κούκλας.  
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1.1.2Οι βασικές δυσκολίες του αυτισμού στο συμβολικό παιχνίδι 

  

 Παλαιότερες έρευνες των Ungerer και Sigman (1981),ανέδειξαν την 

ικανότητα κατανόησης της λειτουργίας των αντικειμένων από τα παιδιά με αυτισμό. 

Αντιθέτως, δείχθηκε πως στα παιδιά αυτά υπάρχει αδυναμία αναπαράστασης των 

αντικειμένων με μορφή συμβόλων, δηλαδή στερούνται της ικανότητας σχηματισμού 

και συγκράτησης εσωτερικών παραστάσεων της λειτουργίας αυτής που εν δυνάμει θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κατά το συμβολικό παιχνίδι (Κυπριωτάκης, 1997). 

Επίσης, εμφανίζονται δυσκολίες στη μίμηση συμβολικών ενεργειών, που οφείλονται 

στη συσχέτιση της ικανότητας μίμησης με την εσωτερική αναπαράσταση εξωτερικών 

γεγονότων ή αντικειμένων (Παπακωνσταντίνου, 2001). 

 Οι ικανότητες των παιδιών με αυτισμό, όπως είναι η ικανότητα μονιμότητας 

των αντικειμένων, η ικανότητα αντίληψης χώρου, η ικανότητα σχέσης μέσου – 

σκοπού, η ικανότητα κατηγοριοποίησης των αντικειμένων και η ικανότητα αιτιώδους 

σχέσης και λειτουργικής σχέσης αντικειμένων (παραστάσεις πρώτης τάξης), φαίνεται 

να μην έχουν υποστεί βλάβη και το επίπεδο ανάπτυξης αντιστοιχεί στην εξελικτική 

ηλικία και στη νοητική ικανότητα των παιδιών. Αν δεν επιβαρύνονται με νοητική 

ανεπάρκεια, τα παιδιά με αυτισμό μειονεκτούν στο σχηματισμό «μεταπαραστάσεων» 

(παραστάσεις δεύτερης τάξης), δηλαδή σε εκείνες τις ικανότητες που αποκτώνται με 

τη συναναστροφή και την αλληλεπίδραση με άλλα πρόσωπα (κοινωνικό-γνωστικές 

ικανότητες) (Κυπριωτάκης, 1997). Γι’ αυτό, το απλό παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό 

φαίνεται να μην είναι διαταραγμένο.  

 Ωστόσο, το συμβολικό παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό επηρεάζεται 

σημαντικά καθώς ο συγκεκριμένος τύπος παιχνιδιού είναι άμεσα εξαρτώμενος από το 

επίπεδο των γνωστικών λειτουργιών και τις «μεταπαραστάσεις». Η ικανότητα 

σχηματισμού μεταπαραστάσεων είναι απαραίτητη για την ικανότητα μίμησης καθώς 

μόνο με αυτόν τον τρόπο δύναται το παιδί να διαφύγει από τον πραγματικό κόσμο και 

να αναπτύξει δικές του καταστάσεις, δίνοντας νέα υπόσταση στα αντικείμενα που 

έχει να διαχειριστεί στα πλαίσια του παιχνιδιού του. Με αυτήν την ικανότητα, η 

οποία εμφανίζεται με τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους του, το παιδί μπορεί να 

αντιλαμβάνεται από τη συμπεριφορά των άλλων τους σκοπούς, τις στάσεις, τις 

διαθέσεις και τις επιθυμίες τους. Με αυτήν την εξελικτική διαδικασία αναπτύσσεται 
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μια «θεωρία του νου» (theory of mind) (Beyer & Gammeltoft, 2000. Wolfberg, 

1999), με την οποία ένα παιδί μπορεί να καταλάβει τον τρόπο που σκέφτονται οι 

άλλοι στα πλαίσια μίας κατάστασης καθώς και την πιθανή αντίδρασή τους. 

 Συμπληρώνοντας, έρευνες που έχουν γίνει από τους Baron-Cohen, Leslie και 

Frith (1985) έδειξαν πως τα παιδιά με αυτισμό στερούνται παντελώς της «θεωρίας 

του νου», δηλαδή εμφανίζουν αδυναμία απόκτησης παραστάσεων της σκέψης των 

άλλων ανθρώπων η οποία είναι μάλιστα ανεξάρτητη του νοητικού τους επιπέδου. Η 

δυσκολία που εμφανίζουν στην κατανόηση και την «πρόβλεψη» των προθέσεων των 

άλλων ανθρώπων προκειμένου να καθορίσουν τη δική τους συμπεριφορά 

αντιστοίχως, αποτελεί αιτία διαταραχών όχι μόνο στο συμβολικό παιχνίδι, αλλά και 

στη γενικότερη κοινωνικότητά τους και στην επικοινωνία με τους υπόλοιπους. 

Πρόκειται για μια διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών γνωστή ως «τύφλωση της 

νόησης» (mind blindness). Εξαιτίας της ανεπάρκειας αυτής, τα παιδιά με αυτισμό 

βρίσκονται συχνά σε αδιέξοδο από τις αντιφατικές εμπειρίες τους με τον κόσμο. Οι 

Fein και συνεργάτες (1991) ενισχύουν το ίδιο συμπέρασμα, υποστηρίζοντας πως η 

εξέλιξη του παιχνιδιού και μάλιστα του συμβολικού εξαρτάται από γνωστικές 

ικανότητες, καθώς και από κοινωνική κατανόηση.  

 Τα παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη και 

διατήρηση ενός διαλόγου καθώς αδυνατούν να κατανοήσουν την συναισθηματική 

κατάσταση των άλλων. Έννοιες, όπως η «κοινωνική αμοιβαιότητα», η «επικοινωνία» 

και η «φαντασία» αποτελούν πρόβλημα για αυτά (Beyer & Gammeltoft, 2000). 

Επομένως, οι ελλείψεις που παρουσιάζουν στις συμβολικές λειτουργίες, που κατά 

κύριο λόγο αποδίδονται στον αυτισμό, μπορεί να αποτελούν αποτέλεσμα της 

κοινωνικής τους απομόνωσης, και όχι λόγω των γνωστικών ανεπαρκειών που 

παρουσιάζουν (Gena et al., 2007. Jordan, 2003. Williams, Reddy, & Costall, 2001. 

Wolfberg & Schuler, 1993).  

 Ένα παιδί με αυτισμό χρειάζεται περισσότερο χρόνο από ένα παιδί τυπικής 

ανάπτυξης, για να καταφέρει να κατανοήσει και να συγκρατήσει κάθε καινούργια 

κοινωνική κατάσταση. Το παιδί με αυτισμό εμφανίζει αδυναμία κατανόησης της 

σκόπιμης συμπεριφοράς των ανθρώπων η οποία κινείται βάσει των πεποιθήσεών 

τους, το γεγονός πως μπορεί να υποκρίνονται ή να χρησιμοποιούν μεταφορικό λόγο. 

Παράλληλα, αδυνατεί να διαχωρίσει τα σημαντικά στοιχεία στη συμπεριφορά των 
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ανθρώπων (Γενά, 2002α). Τέλος, τα παιδιά με αυτισμό καθοδηγούν πολλές φορές τον 

εαυτό τους χρησιμοποιώντας μόνο την αισθητηριακή τους αντίληψη σε αντίθεση με 

τα περισσότερα παιδιά τυπικής ανάπτυξης τα οποία είναι ικανά να αναγνωρίσουν τη 

σημασία και τις διάφορες σχέσεις τόσο μέσω της διαίσθησης αλλά και μέσω της 

ανάλυσης (Beyer & Gammeltoft, 2000).  

 Τα παιδιά με αυτισμό δύσκολα κατανοούν και προβλέπουν καταστάσεις, ενώ 

γι’ αυτά είναι πολύ σημαντικές οι λεπτομέρειες, που σε αντίθεση με τους 

περισσότερους ανθρώπους είναι αδιάφορες (Haddon, 2004). Σπάνια βλέπουν πέρα 

από τα πράγματα που παρατηρούν ή ακούν, καθώς αδυνατούν να κατανοήσουν τον 

συμβολικό ή αλλιώς μεταφορικό χαρακτήρα κάποιων καταστάσεων που συναντούν 

στην καθημερινότητά τους. Αντίθετα, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης πολύ εύκολα 

φθάνουν σε ένα συμπέρασμα από πολύ λίγες πληροφορίες. Η συμπεριφορά των 

παιδιών με αυτισμό συχνά μοιάζει με «ηχώ», εφόσον επαναλαμβάνουν αυτά που 

βλέπουν πολλές φορές χωρίς καμία παρεμβατική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρείται πως επιχειρούν να αντιγράψουν μία αλληλουχία παιχνιδιού και κάνουν 

τα πάντα ίδια και απαράλλακτα κάθε φορά.  

 Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι έρευνες έχουν αποδείξει ως 

σήμερα πως παρόλο που ο τρόπος παιχνιδιού και η συμπεριφορά των παιδιών αυτών 

στο παιχνίδι διαφέρει από εκείνον των παιδιών με τυπική ανάπτυξη ή με σύνδρομο 

Down, δεν απουσιάζουν σε αυτά τα παιδιά ολότελα οι δεξιότητες συμβολικού 

παιχνιδιού. Ένας αριθμός μελετών έχει αναδείξει τα οφέλη συμπερίληψης 

δραστηριοτήτων συμβολικού χαρακτήρα σε παρεμβάσεις σε παιδιά με αυτισμό οι 

οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικής συμπεριφοράς και 

τη βελτίωση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων τους (Lee & Vargo, 2017).   

 Σε πιο πρόσφατες έρευνες (Jones et al. 2006 Lang et al. 2009 Martins and 

Harris, 2006 Stahmer, 1995 Whalen και Schreibman, 2003) με στόχο τη διδασκαλία 

δεξιοτήτων παιχνιδιού σε δομημένο πλαίσιο τα παιδιά έδειξαν μεγάλη βελτίωση σε 

πολλούς τομείς ανάπτυξης. Όμοια, έχουν πραγματοποιηθεί ελεγχόμενες δοκιμασίες 

σε παιδιά με αυτισμό όσον αφορά τη προσοχή και τις δεξιότητες παιχνιδιού, κατά τις 

οποίες τα παιδιά παρουσίασαν μεγάλη εξέλιξη σε βασικούς τομείς ανάπτυξης 

(Dawson et al. 2010; Green et al. 2010; Landa et al. 2011). Ωστόσο, οι Kasari et al. 

(2006) έδειξαν σε έρευνά τους ότι τα παιδιά με αυτισμό μπορούν να αναπαράγουν 
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αυθόρμητα συμβολικές δραστηριότητες στα πλαίσια οργανωμένων δράσεων 

παρέμβασης. 
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1.2 Η ανάπτυξη επικοινωνίας στο φάσμα του Αυτισμού 

 

 Ένας σημαντικός τομέας ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα αποτελεί αυτός της επικοινωνίας. Τη 

σημαντικότερη διαταραχή στον αυτισμό αποτελεί η καθυστερημένη ή και 

αποτυχημένη απόκτηση της γλώσσας (Kanner). Η πλειοψηφία των παιδιών με 

αυτισμό αδυνατούν να αναπτύξουν λειτουργικό λόγο, και όσα από αυτά καταφέρνουν 

να αποκτήσουν λόγο, δε δύναται να αναπτύξουν επικοινωνιακά μοντέλα. Ακόμη, η 

μη λεκτική επικοινωνία συχνά είναι απούσα («επικοινωνιακές 

χειρονομίες»)(Συριοπούλου & Κασίμος, 2010). Παιδιά που έχουν χαρακτηριστεί 

αυτιστικά, μπορούν να επικοινωνούν επιλεκτικά με ορισμένους τρόπους σε ορισμένες 

περιπτώσεις (Biklen, 1990).   

 Η εξέλιξη της επικοινωνίας και της γλώσσας μπορεί να διακριθεί σε τρία 

στάδια ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού (Goldbart, 1988). Το πρώτο 

στάδιο πρόκειται για μη λεκτικό και μη επικοινωνιακό («perlocutionary stage») και 

εμφανίζεται στα παιδιά ηλικίας 0-6 μηνών. Σε αυτό το στάδιο τα βρέφη παράγουν 

φωνές και κινήσεις που μοιάζουν να έχουν επικοινωνιακό νόημα. Τα βρέφη σε ηλικία 

6-8 μηνών αναπτύσσουν κάποιες πολύ βασικές επικοινωνιακές συμπεριφορές και με 

αυτό τον τρόπο δείχνουν μια επικοινωνιακή πρόθεση, δηλαδή τι είναι η επικοινωνία 

και τι μπορούν να επιτύχουν μέσω αυτής.  

 Αμέσως μετά, στην ηλικία των 8 μηνών αρχίζει να αναπτύσσεται το δεύτερο 

στάδιο, ένα επικοινωνιακό αλλά μη λεκτικό στάδιο («illocutionary stage»). Πολλά 

παιδιά με αυτισμό και ειδικότερα όταν συνυπάρχει νοητική υστέρηση παραμένουν 

στο πρώτο στάδιο και αποτυγχάνουν να αναπτύξουν λειτουργική επικοινωνία. 

Πρόκειται για ένα στάδιο όπου τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αντικείμενα 

προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή και το ενδιαφέρον των ενηλίκων 

(πρωτοδήλωση, protodeclarative). Ακόμη, αρχίζουν να χρησιμοποιούν σαν μέσο τους 

ενήλικες προκειμένου να αποκομίσουν αυτό που θέλουν (πρωτοπροστακτική, 

protoimperative). Τα παιδιά με αυτισμό ανεξαρτήτως ύπαρξης νοητικής 

καθυστέρησης, ενώ χρησιμοποιούν τους ενήλικες σαν μέσο να αποκτήσουν αυτό που 

θέλουν, δε χρησιμοποιούν την οπτική επαφή που είναι απαραίτητη. Σαν αποτέλεσμα 

η πρωτοπροστακτική εμφανίζεται σαν συμπεριφορά αλλά όχι με ορθόδοξο τρόπο. 
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Όσον αφορά την πρωτοδήλωση, δε δύναται να αναπτυχθεί σε παιδιά με αυτισμό 

καθώς πρόκειται για ένα φαινόμενο βαθιά συνυφασμένο με την ενσυναίσθηση η 

οποία είναι σχεδόν απούσα.  

 Κατά την ηλικία 12-15 μηνών, εμφανίζεται το τρίτο στάδιο επικοινωνιακής 

ανάπτυξης, το λεκτικό («locutionary stage»). Κατά το στάδιο αυτό, τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης αρχίζουν να χρησιμοποιούν τον προφορικό λόγο και ακολουθούν τα 

στάδια ανάπτυξης του λόγου έως ότου καταφέρνουν να πουν την πρώτη τους λέξη να 

φτάσουν στην πρώτη τους λέξη. Η πλειοψηφία των παιδιών με αυτισμό και 

φυσιολογική νοημοσύνη, και χωρίς επιπρόσθετη διαταραχή λόγου, καταφέρνει να 

αναπτύξει προφορικό λόγο. Μάλιστα τα παιδιά με το σύνδρομο του Asperger 

αναπτύσσουν προφορικό λόγο προτού ακόμα περπατήσουν και πολύ νωρίτερα από 

πολλά παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη (Wing, 1991). Ωστόσο, ο λόγος τους, αν και 

μπορεί να είναι ορθός τόσο γραμματικά όσο και συντακτικά, υπολείπεται 

πραγματολογικά, δηλαδή στο κομμάτι εκείνο που είναι απαραίτητο για τη χρήση του 

για επικοινωνιακούς σκοπούς. Η χρήση του λόγου σε παιδιά με αυτισμό αποσκοπεί 

αποκλειστικά στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών και στην εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων τους, με αποτέλεσμα να κάνουν κατ’ επανάληψη τις ίδιες ερωτήσεις, 

αδιαφορώντας στην πραγματικότητα για τις εκάστοτε απαντήσεις. 

 Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται ξεκάθαρο πως 

χαρακτηριστικό των παιδιών με αυτισμό αποτελεί η αδυναμία ανάπτυξης δεξιοτήτων 

επικοινωνίας προτού καν φτάσουν στο λεκτικό στάδιο. Σύμφωνα με μελέτες, τα 

βρέφη που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού εμφανίζουν από νωρίς δυσκολία στη 

μη λεκτική επικοινωνία, η οποία αντανακλάται στο αναίτιο κλάμα, στην απροθυμία 

για αγκαλιά, στην αποφυγή βλεμματικής επαφής και στη γενικότερη αδιαφορία που 

δείχνουν για το περιβάλλον τους (Wing, 1976). Αργότερα κατά την ανάπτυξη, αρχίζει 

να εμφανίζεται καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου όπως επίσης και ακατάλληλη 

ή περιορισμένη ενασχόληση με τα αντικείμενα.  

 Στην ηλικία 3 – 4 ετών τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά αναπτύσσουν και 

αλληλεπιδρούν με σύνθετες κοινωνικές δεξιότητες με τους συνομήλικους τους. 

Αντίθετα, τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα στις λειτουργίες 

επικοινωνίας,  με αποτέλεσμα, αυτό, να έχει σοβαρό αντίκτυπο στον βαθμό 

ανάπτυξης των κοινωνικών τους συναλλαγών (American Psychiatric Association 
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2013). Είναι χαρακτηριστικά τα ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων για τα άτομα με 

αυτισμό, τα οποία αποτελούν πυρήνα διάγνωσης και παρατηρείται επιδείνωσή τους 

κατά τη διάρκεια της ζωής τους (Howlin & Magiati 2017). 

 Καθίσταται σαφές λοιπόν, πως ο αυτισμός αποτελεί γνωστική διαταραχή η 

οποία επηρεάζει την ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κατ’ επέκταση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Η βασική δυσκολία των παιδιών με αυτισμό δεν είναι η καθ’ 

αυτή διαταραχή της γλώσσας. Ωστόσο η γλώσσα αποτελεί το βασικό μέσο 

επικοινωνίας και είναι λογικό κάποιος που υστερεί στην επικοινωνία να μην είναι σε 

θέση να αναπτύξει κατάλληλα τον λόγο καθώς δε γνωρίζει της δυνατότητες που 

μπορεί να του παρέχει (Βογινδρούκας, 1999). 
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1.2.1 Δυσκολίες επικοινωνίας στον αυτισμό 

 

 Σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης αλλά και στην προσπάθεια κατανόησης του 

αυτισμού διαθέτουν πολύ σημαντικό ρόλο οι καθυστερήσεις ή/και δυσκολίες τόσο 

στη γλώσσα όσο και την επικοινωνία. Βάσει διαφόρων πρώιμων παλινδρομήσεων 

ή/και καθυστερήσεων στην ανάπτυξη λόγου, αρκετοί γονείς αυτιστικών παιδιών 

αρχίζουν και υποψιάζονται ότι υπάρχει κάτι παθολογικό (Short & Schopler, 1988; 

Tager-Flusberg, Paul&Lord, 2005). Μάλιστα, δυσκολίες τόσο στη λεκτική 

επικοινωνία, όσο και στη μη λεκτική, αποτελούν σημαντικό κριτήριο στη διάγνωση 

του αυτισμού (Kanner, 1945).  

 Παρά την συνεχή έρευνα για τον σχηματισμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

για την εξέλιξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων των παιδιών 

που ανήκουν στο φάσμα, τα τελευταία 20 χρόνια, υπάρχει μεγάλο κενό στην 

προσπάθεια να ξεκινούν τα παιδιά αυτά ανεξάρτητες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

στα πλαίσια του ημερήσιου προγράμματος και στις δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια αυτού (Martinez, Waters, Conroy & Reichow 2019; 

McClannahan & Krantz 2010). 

 Πολλαπλές έρευνες αποσκοπούν στη διερεύνηση της ανεπάρκειας στην 

επικοινωνία που εμφανίζουν τα άτομα με αυτισμό. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν 

ότι τα παιδιά με αυτισμό συχνά δεν μπορούν να κατανοήσουν τους κώδικες των μη 

αυτιστικών ατόμων και επομένως δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν μαζί τους 

(Petters, 2000). Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με 

αυτισμό, περνούν όλη τη ζωή τους χωρίς την ικανότητα να αναπτύσσουν τον λόγο. 

 Τα παιδιά που αποδεικνύεται αργότερα ότι ανήκουν στο φάσμα του 

αυτισμού, αναπτύσσουν κανονικά τους πρώτους μήνες της ζωής του το βάβισμα, 

δηλαδή τις πρώτες απόπειρες επικοινωνίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 

ανάπτυξης, αλλά σύντομα σταματούν. Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που 

καθυστερούν αρκετά να αναπτύξουν λόγο, γι’ αυτό δεν πρέπει να καταλήγουμε σε 

βιαστικά συμπεράσματα. Μερικά από τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα μπορεί να 

μην καταφέρνουν να αναπτύξουν λόγο, όμως υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που 

κατάφεραν να αναπτύξουν εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, όπως μέσα από 
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εικόνες ή και χειρονομίες. Παρόλο που κάποια από τα παιδιά αυτά καταφέρνουν να 

αναπτύξουν λόγο, δεν σημαίνει ότι τον χρησιμοποιούν και σωστά. Πιο συγκεκριμένα, 

αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στον συνδυασμό λέξεων για να βγει νόημα, 

ενώ τις περισσότερες φορές παρατηρούνται να μιλούν μονολεκτικά για να δηλώσουν 

κάτι που θέλουν, ενώ συχνά παρατηρείται η επανάληψη όσων ακούν. 

 Παράλληλα, τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί από ήπιο αυτισμό καταφέρνουν 

να αποκτήσουν ένα μεγάλο εύρος λέξεων στο λεξιλόγιό τους, όμως η μεγαλύτερη 

δυσκολία τους εντοπίζεται στην ικανότητά τους να κρατήσουν μία συζήτηση. 

Συνήθως μονοπωλούν σε ένα αγαπημένο τους θέμα, χωρίς να δίνουν τα περιθώρια 

συζήτησης. Μεγάλη δυσκολία αποτελεί και το γεγονός ότι αδυνατούν να 

κατανοήσουν τη γλώσσα του σώματος, τον τόνο της φωνής, τις εκφράσεις του 

προσώπου καθώς και τον μεταφορικό λόγο. 

 Εκτός από τη δυσκολία που αντιμετωπίζει κανείς ώστε να  κατανοήσει τι λέει 

ένα παιδί με αυτισμό, εξίσου δύσκολο είναι να κατανοήσει τη γλώσσα του σώματός 

του. Δηλαδή, οι εκφράσεις στο πρόσωπο, οι σωματικές κινήσεις και χειρονομίες τις 

περισσότερες φορές δεν αντιπροσωπεύουν σωστά αυτό που τα άτομα θέλουν να πουν 

(Baron‐Cohen, Baldwin & Crowson, 1997). Επιπλέον, ο τόνος της φωνής τους δεν 

συμβαδίζει με τα συναισθήματα τους, εφόσον η φωνή τους ανεξάρτητα από τη 

συναισθηματική τους κατάσταση είναι είτε τραγουδιστή,  είτε μονότονη, ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις ρομποτική. Ορισμένα παιδιά ενώ έχουν αναπτύξει σχετικά καλές 

γλωσσικές ικανότητες αδυνατούν να συνομιλήσουν χρησιμοποιώντας τη γλώσσα και 

τις εκφράσεις που είναι συνηθισμένες στους συνομηλίκους τους.  

 Επιπροσθέτως, πολύ συχνά παρατηρείται πως τα παιδιά με αυτισμό 

φωνάζουν ή απλώς αρπάζουν αυτό που θέλουν, αυτό συμβαίνει γιατί δεν μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το λόγο ή τις κατάλληλες χειρονομίες ώστε να ζητήσουν αυτό που 

πραγματικά επιθυμούν. Έτσι μέχρι να διδαχθούν πιο αποδοτικούς τρόπους για να 

εκφράζουν τις ανάγκες τους, τα παιδιά αυτά κάνουν οτιδήποτε μπορούν για να τις 

καλύψουν. Καθώς τα παιδιά με αυτισμό μεγαλώνουν, καταλαβαίνουν όλο και 

περισσότερο τις δυσκολίες τους στο να κατανοήσουν τους άλλους ή στο να γίνουν 

κατανοητοί, με συνέπεια, να αισθάνονται έντονο άγχος ή κατάθλιψη (Βάρβογλη, 

2007).  
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1.3 Δεξιότητες μίμησης κατά την προσχολική ηλικία στο φάσμα του 

αυτισμού 

  

 Πολλοί ερευνητές τα τελευταία χρόνια ασχολούνται με τον γνωστικό τομέα 

της μίμησης στα αυτιστικά παιδιά (Rogers & Williams, 2006. Williams, Whiten, & 

Singh, 2004), ενώ πολλαπλές έρευνες δείχνουν ότι τα αυτιστικά παιδιά παρουσιάζουν 

δυσκολίες όσον αφορά τη μίμηση. Οι δυσκολίες αυτές αφορούν κυρίως: 

 Την ικανότητα μίμησης κινήσεων με χρήση αντικειμένων (Ingersoll, 2008. 

Kypriotaki &Μarkodimitraki, 2009. McDuffie, Turner, Stone, Yoder, Wolery, 

& Ulman, 2007. Rogers, Hepburn, Stackhouse, & Wehner, 2003).  

 Την ικανότητα μίμησης του ύφους του ερευνητή (Hobson&Hobson, 2008. 

Hobson&Lee, 1999). 

 Την ικανότητα μίμησης χειρονομιών (Aldridge, Stone, Sweeney, &Bower, 

2000. Jones & Prior, 1985. Rogers et al., 2003. Stieglitz, Corley, Rajendran, 

Carletta, & Swanson, 2007). 

 Την ικανότητα μίμησης των σωματικών κινήσεων (DeMyer, Alpern, Barton, 

DeMyer, Churchill, Hingtgen, Bryson, Pontius, & Kimberlin, 1972. Stone, 

Ousley, & Littleford, 1997).  

 Την παντομίμα (Rogers, Bennetto, McEvoy, & Pennington, 1996. Smith & 

Bryson, 2007). 

 Την ικανότητα φωνητικής μίμησης (Βrigham&Sherman, 1968. Ross&Greer, 

2003).  

 Η μίμηση, με βάση τα δεδομένα πολλών ερευνών, εξελίσσεται σε όλο και πιο 

συχνή συμπεριφορά των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών κατά το πρώτο 

έτος της ζωής τους, καθώς τα παιδιά σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο αντιγράφουν 

πολύ συχνά ήχους, χειρονομίες και κινήσεις που παρατηρούν στον περίγυρό τους 

(Elsner et al., 2007; Gampe et al., 2015; Zmyj et al., 2009). Αυτή η συχνότητα 

αποπειρών μίμησης γίνεται πιο έντονη κατά το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης των 

παιδιών παράλληλα με την σταδιακή κατάκτηση των γλωσσικών και κοινωνικών τους 

δεξιοτήτων (Masur and Rodemaker, 1999; Nielsen and Dissanayake, 2004). 
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 Αυτές οι πρώιμες ανταλλαγές μίμησης ανοίγουν δρόμο στα παιδιά να 

γνωρίσουν με φυσικό τρόπο τον κόσμο παρέχοντάς τους ένα πλαίσιο για ανάπτυξη 

δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης με άλλους καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους (Strid 

et al., 2006; Toth et al., 2006). Ωστόσο οι διαταραχές των παιδιών που ανήκουν στο 

φάσμα του αυτισμού καθώς και η επιρροή τους στην μιμητική ανάπτυξη των παιδιών, 

οδηγούν σε συνέπειες που επηρεάζουν τόσο την απόκτηση πρακτικών γνώσεων όσο 

και διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, ο αυτισμός επηρεάζει άμεσα τη 

λειτουργία της μίμησης, αφού χαρακτηρίζεται από πρώιμα ελλείμματα στην 

επικοινωνία και την ευελιξία της συμπεριφοράς, γι’ αυτό αρκετές μελέτες έχουν 

επικεντρωθεί στον ρόλο των δυσκολιών που αποφέρει στην λειτουργία αυτή  

(American Psychiatric Association (APA), 2013). 

 Πιο συγκεκριμένα, έχουν επιστρατευτεί έρευνες κατά τις οποίες τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά συγκρίθηκαν με παιδιά που ανήκουν στο φάσμα στα πλαίσια 

διαδικασιών μίμησης που παρουσιάστηκαν είτε σε δομημένη είτε σε φυσιολογική 

κατάσταση, αντισταθμίζοντάς τες σε όλες τις συνθήκες. Τα παιδιά με αυτισμό, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα, φάνηκε να μιμούνται λιγότερο από τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης, κυρίως σε αυθόρμητο πλαίσιο. Τέλος, τα παιδιά με αυτισμό παρουσίασαν 

δυσκολία προσοχής στις διαδικασίες της έρευνας. Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει μία 

απόπειρα παρουσίασης των ερευνών αυτών αναλυτικά. 
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1.3.1 Συγκριτική θεωρητική επισκόπηση ερευνών για τη λειτουργία 

της μίμησης στα παιδιά με αυτισμό 

  

 Ο γνωστικός τομέας της μίμησης έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών 

ερευνητών εξαιτίας των πολλαπλών δυσκολιών ανάπτυξης και εξέλιξης που 

παρουσιάζουν τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Στα τελευταία 

εντοπίζονται μεγαλύτερες αδυναμίες στη μίμηση σε αυθόρμητο παιχνίδι συγκριτικό 

με εκείνο που αναπτύσσεται βάσει ενός δομημένου πλαισίου (Ingersoll, 2008. 

Kypriotaki & Μarkodimitraki, 2009. McDuffie et al., 2007). Ωστόσο, άλλες έρευνες 

δείχνουν ότι τα παιδιά με αυτισμό δεν εμφανίζουν δυσκολίες στη μίμηση (Carpenter, 

Pennington, & Rogers, 2001. Hamilton, Brindley, & Frith, 2007). Οι περισσότερες 

έρευνες είναι πειραματικές και αποσκοπούν στην αξιολόγηση της ικανότητας των 

αυτιστικών παιδιών να μιμούνται με βάση κατευθύνσεις του ερευνητή (Charman & 

Baron-Cohen, 1994. Rogers et al., 1996).  

 Η πρώτη αναφορά σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην 

λειτουργία της μίμησης τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα ήταν από τους Ritvo and 

Provence (1954), σύμφωνα με τους οποίους παρουσιάστηκε η αδυναμία ενός παιδιού 

21 μηνών με αυτισμό να συμμετάσχει σε μία δοκιμασία μίμησης “pat-a-cake”. Τις 

τελευταίες δεκαετίες έχουν αυξηθεί σημαντικά οι μελέτες για την δεξιότητα μίμησης 

σε παιδιά με αυτισμό, με στοιχεία που υποστηρίζουν την ύπαρξη σημαντικού 

ελλείμματος στην δεξιότητα αυτή (Rogers and Williams, 2006; Vivanti and Hamilton, 

2014). 

 Σε μία πρόσφατη επεξεργασία 53 μελετών ο Edwards (2014), διαπίστωσε 

μεγάλα ελλείμματα στην απόδοση των παιδιών με αυτισμό στη λειτουργία μίμησης, 

ενώ οι μηχανισμοί που διέπουν τις δυσκολίες αυτές παραμένουν ασαφείς (Williams et 

al., 2004). Παράλληλα, σύμφωνα με τη θεωρία των κοινωνικών κινήτρων, τα άτομα 

με αυτισμό βιώνουν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ως λιγότερο ικανοποιητικές σε 

σύγκριση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους, επομένως  έχουν λιγότερα 

εγγενή κίνητρα να αναζητούν και να εμπλέκουν άλλους (Chevallier et al., 2012). 

Μάλιστα, πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει την έλλειψη κοινωνικού 

προσανατολισμού (π.χ. Dawson et al., 1998, 2004; Leekam et al., 2000; Leekam and 

Ramsden, 2006), την έλλειψη της βλεμμετικής προσοχής σε κοινωνικά ερεθίσματα 
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και πρόσωπα (Frazier et al., 2017) καθώς και μειωμένες εκφράσεις ευχαρίστησης 

κατά τη διάρκεια κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Chevallier et al., 2012).  

 Σε βιολογικό επίπεδο, αυτή η διαφορά πιστεύεται ότι βασίζεται στην 

παρεκκλίνουσα λειτουργία των νευρικών συστημάτων που εμπλέκονται στην 

επεξεργασία κοινωνικών ανταμοιβών στον αυτισμό (Σταυρόπουλος και Carver, 

2013). Αυτή η διαταραχή στις διαδικασίες κοινωνικής κινητοποίησης έχει τεθεί για 

να συμβάλει στα ελλείμματα μίμησης σε αυτόν τον πληθυσμό (Van Etten & Carver, 

2015).  

 Σύμφωνα με έρευνα του 1972 η DeMyer και οι συνεργάτες της, διαπίστωσαν 

ότι παιδιά με αυτισμό, ηλικίας 3 έως 7 ετών και με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, 

μιμούνται ελάχιστα τις σωματικές κινήσεις και την κίνηση αντικειμένων, ενώ 

αντίθετα έχουν καλή επίδοση στο να χρησιμοποιούν αυθόρμητα τα αντικείμενα. Η 

αδυναμία αυτή εντοπίζεται κυρίως στην ικανότητα κατανόησης των ενεργειών που 

πρέπει να προβούν και όχι στην εκτέλεσή τους (Hobson, 2004). Αναφορικά με τη 

μίμηση κινήσεων με τις οποίες δεν έχουν οικειότητα, τα παιδιά που ανήκουν στο 

φάσμα παρουσιάζουν δυσκολίες που σχετίζονται με αντικείμενα, το σώμα και 

διαδοχικές κινήσεις (Mostofsky, Dubey, Jerath, Jansiewicz, Goldberg, & Denckla, 

2006. Rogers et al., 2003. Williams et al., 2004).  

 Σε παιδιά με αυτισμό έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερη αδυναμία στη μίμηση 

των σωματικών κινήσεων και χειρονομιών συγκριτικά με τη μίμηση ενεργειών με 

αντικείμενα (Stone et al., 1997), ενώ ακόμη δυσκολότερη είναι η μίμηση των  

τυχαίων κινήσεων συγκριτικά με τη μίμηση κινήσεων που αποσκοπούν σε κάτι 

(Rogers et al., 1996). Ακόμη, εμφανίζουν μεγαλύτερη αδυναμία στην αυθόρμητη 

μίμηση συγκριτικά με τη μίμηση που ακολουθεί μία υπόδειξη (Ingersoll, 2008. 

Kypriotaki & Markodimitraki, 2009. ΜcDuffie et al., 2007. Stone et al., 1997. Whiten 

& Brown, 1998). Αντίθετα, στην έρευνά τους οι Beadle-Brown και Whiten (2004), 

διερευνώντας την ύπαρξη αδυναμίας μίμησης ύστερα από υπόδειξη, δεν εντόπισαν 

καμία διαφορά ανάμεσα σε άτομα τυπικώς αναπτυσσόμενα και άτομα που 

εμφανίζουν ελαφριάς ή μέτριας μορφής νοητική ανεπάρκεια, ηλικίας 4-34 ετών. 

 Οι McDuffie et al 2007 διερεύνησαν τη μίμηση σε παιδιά με αυτισμό σε μία 

δομημένη συνθήκη, στην οποία ο ερευνητής πραγματοποιεί μια ενέργεια και 
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υποδεικνύει στη συνέχεια στο παιδί με αυτισμό να επαναλάβει την ίδια ενέργεια. 

Επίσης, η διερεύνηση έγινε και σε αυθόρμητη συνθήκη, στην οποία ο ερευνητής 

μιμείται τις ενέργειες του παιδιού ή του υποδεικνύει δράσεις για να τις μιμηθεί και 

τέλος σε μια λειτουργική συνθήκη, στην οποία ο ερευνητής χρησιμοποιεί μια 

συσκευή που παράγει ήχο ή φως. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε, ότι τα 

παιδιά με αυτισμό είχαν μεγαλύτερη δυσκολία στην αυθόρμητη μίμηση, συγκριτικά 

με τις άλλες συνθήκες. 

 Η έρευνα των Ingersoll et al (2008), επανέλαβε το πείραμα των McDuffie 

etal (2007), εξετάζοντας τις διαφορές στην ανάπτυξη της μίμησης σε παιδιά με 

αυτισμό και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν σημαντικές 

διαφορές όσον αφορά τη μίμηση μετά από υπόδειξη, ενώ σημαντικές διαφορές 

εντοπίστηκαν στην αυθόρμητη μίμηση. Παρόλο που η μεθοδολογία διαφέρει, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα αποτελέσματα των μελετών των Ιngersoll (2008), 

ΜcDuffie (2007) και Whiten και Brown (1998) συμφωνούν. 

 Οι Hobson και Lee (1999) μελέτησαν τη μιμητική ικανότητα  παιδιών και 

εφήβων με αυτισμό (9 έως 19 ετών), επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο ύφος 

εκτέλεσης των προς μίμηση δράσεων. Συγκεκριμένα, ο ερευνητής έχει διαφορετικό 

ύφος για κάθε δράση που παρουσιάζει στα παιδιά, ώστε στη συνέχεια να τον 

μιμηθούν. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μπορούσαν να μιμηθούν και το ύφος και την 

προσέγγισή του, αλλά τα παιδιά με αυτισμό μπορούσαν να μιμηθούν αποκλειστικά τη 

δράση, όχι το ύφος, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι τα παιδιά με αυτισμό δεν 

μπορούν να κατανοήσουν τις συναισθηματικές καταστάσεις των ατόμων γύρω τους.  

 Σύμφωνα με την Nadel και τους συνεργάτες της αποδείχτηκε ότι στα παιδιά 

με αυτισμό δεν αναπτύσσονται οι βασικές κοινωνικές συμπεριφορές που 

εμφανίζονται σε βρέφη τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 7-9 μηνών (Nadel et al., 2000). Οι 

ίδιοι ερευνητές επιστράτευσαν μία νέα έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση της 

κοινωνικής ευαισθησίας αυτιστικών παιδιών απέναντι σε ξένους, σε οκτώ αυτιστικά 

παιδιά, ηλικίας 5 έως 13 ετών, χρησιμοποιώντας τη τεχνική με το ακίνητο πρόσωπο. 

Στην πρώτη φάση της διαδικασίας, κανένα από τα παιδιά με αυτισμό δεν έδειξε 

ανησυχία αντικρίζοντας το ακίνητο πρόσωπο του ερευνητή, ενώ μεγάλη ανησυχία 

παρατηρήθηκε όταν ο ερευνητής μιμήθηκε τα παιδιά και στη συνέχεια απέκτησε πάλι 

ακίνητο πρόσωπο. Το συγκεκριμένο εύρημα είναι ιδιαίτερης σημασίας, αφού συχνά 
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τα παιδιά με αυτισμό πιο εύκολα αποδέχονται παρά αλληλεπιδρούν (Νadel & 

Butterworth, 1999).  

 Σύμφωνα με έρευνες της Nadel η μίμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή 

ο ερευνητής να μιμηθεί τα παιδιά με αυτισμό, αντί να επιδιώκεται η με ενίσχυση 

ερευνητική προσδοκία του αντιθέτου, προκειμένου να επιτευχθεί η αμοιβαία μιμητική 

αλληλεπίδραση με τα παιδιά αυτά (Nadel, 2006). Ωστόσο, σύμφωνα με την Ingersoll 

(2008), η μίμηση στην αυθόρμητη συνθήκη, καλεί το ίδιο το παιδί κρίνει πότε είναι 

σκόπιμο να μιμηθεί χωρίς καμία υπόδειξη, ενώ παράλληλα είναι ενδεχόμενο τα 

παιδιά με αυτισμό να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες όταν δεν υπάρχουν γι’ 

αυτά κίνητρα για αλληλεπίδραση (Ingersoll, 2008). 

 Από την άλλη, ο Hobson (2004) υποστηρίζει πως τα παιδιά με αυτισμό 

εμφανίζουν κάποιες μιμητικές ικανότητες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της 

ηχολαλίας, δηλαδή μία συνεχής επανάληψη κραυγών, λέξεων ή φράσεων, η οποία 

συνιστά ένα από τα συμπτώματα των παιδιών με αυτισμό (Κυπριωτάκης, 2003). Η 

ηχολαλία αναδεικνύει την ικανότητα του παιδιού με αυτισμό να συσχετίζει την 

ακουστική πληροφορία με τον έναρθρο λόγο (Ηobson, 2004).  

 Επίσης, όταν ο ερευνητής μιμείται το παιδί με αυτισμό, παρατηρήθηκε 

βελτίωση της βλεμματικής επαφής και της επικοινωνίας μεταξύ τους (Dawson & 

Adams, 1984. Tiegerman & Primavera, 1981). Συνεπώς, τα παιδιά με αυτισμό, όταν 

τα μιμούνται οι άλλοι, είναι έτοιμα για μιμητική επικοινωνία (Νadel & Pezé, 1993. 

Tiegerman & Primavera, 1981). Επιπρόσθετες έρευνες, αναδεικνύουν τον ισχυρό 

ρόλο της μίμησης στην επικοινωνία των παιδιών με τους συνομηλίκους τους (Nadel 

και Fontaine, 1989). 

 Η αδυναμία που παρατηρείται στα παιδιά με αυτισμό να αναπτύξουν τον 

λόγο και το συμβολικό παιχνίδι υποστηρίζεται πως οφείλεται στα χαρακτηριστικά 

προβλήματα που δημιουργεί ο ίδιος ο αυτισμός όπως η ανικανότητα τους να έχουν 

αναπαραστάσεις η οποία σχετίζεται και με αδυναμίες στη μίμηση (Curcio, 1978). 

Ωστόσο, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να επαληθεύουν αυτήν την άποψη από 

έρευνες που έχουν γίνει ως σήμερα (Smith & Bryson, 1998. Stone et al., 1997).  

 Επιπλέον, τα παιδιά με αυτισμό συχνά εμφανίζουν έλλειψη βλεμματικής 

επαφής, δηλαδή εμφανίζεται δυσκολία στην συγκέντρωση της προσοχής στον 
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σύντροφο με τον οποίο αλληλεπιδρούν (Ozonoff, Strayer, McMahon, & Filloux, 

1994). Οι αδυναμίες στην αυθόρμητη μίμηση στα παιδιά με αυτισμό εικάζεται από 

κάποιες έρευνες πως είναι αποτέλεσμα της έλλειψης βλεμματικής επαφής κατά τις 

αλληλεπιδράσεις (Rogers, Cook, Young, & Giolzetti, 2005). Όπως έχουν αποδείξει 

κάποιες έρευνες μπορεί θεωρητικά το βλέμμα τον παιδιών να είναι στον ερευνητή, 

όμως η προσοχή τους να είναι εστιασμένη κάπου αλλού (Klin, Jones, Schulz, 

Volkmar, & Cohen, 2002). 

 Από την παραπάνω θεωρητική ανασκόπηση προκύπτει αρχικά πως τα παιδιά 

με αυτισμό εμφανίζουν δυσκολίες κατά τη μίμηση είτε αυτή σχετίζεται με 

αντικείμενα, είτε με κινήσεις του σώματος είτε πρόκειται για αυθόρμητη μίμηση. 

Επίσης, η αδυναμία μίμησης δεν αφορά όλα τα παιδιά με αυτισμό ανατρέποντας τη 

μέχρι σήμερα γενικευμένη θεωρία ανικανότητας μίμησης. Τέλος, η μίμηση στις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών με αυτισμό με τον κοινωνικό τους περίγυρο 

έχει άκρως σημαντικό ρόλο. 
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2. Μεθοδολογία 

2.1 Δείγμα έρευνας 

 

 Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, πραγματοποιήθηκε ένα δομημένο 

πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης για παιδιά με αυτισμό, TEACCH, σύμφωνα 

με το οποίο οργανώθηκαν παρεμβάσεις συμβολικού παιχνιδιού στα πλαίσια του 

ημερήσιου προγράμματος των παιδιών του δείγματος, διαμορφώνοντας το 

περιβάλλον τους σύμφωνα με το αντικείμενο εργασίας της κάθε δράσης. Στη 

παρούσα έρευνα συμμετείχε μία ομάδα από τρία παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα 

οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.  

 Γνώμονας του εν λόγω προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

συμβολικού παιχνιδιού, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της επικοινωνίας και 

της ικανότητας μίμησης των παιδιών αυτών. Συγκεκριμένα, η ομάδα αυτή 

αποτελείται από: τον Αχιλλέα ηλικίας 6 ετών, τον Στέφανο ηλικίας 5 ετών και την 

Αγάπη ηλικίας 5.5 ετών, τα ονόματα των οποίων αποτελούν τεχνητά ψευδώνυμα. 

 Για την επιλογή του δείγματος της παρούσας έρευνας λήφθηκαν υπόψη 

συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτο κριτήριο αποτέλεσε η ηλικία των παιδιών, καθώς η 

έρευνα αφορά παιδιά προσχολικής ηλικίας που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. 

Επιπλέον, σημαντικό κριτήριο αποτέλεσε η ευχέρεια των παιδιών αυτών σε 

λειτουργικό παιχνίδι καθώς και η αδυναμία παραγωγής και συμμετοχής τους σε 

συμβολικό παιχνίδι. Τέλος σημαντικό κριτήριο επιλογής του δείγματος αποτέλεσε το 

ποσοστό λειτουργικότητας των παιδιών, το οποίο πρέπει να είναι υψηλό με μέση 

φυσιολογική νοημοσύνη, σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαγνώσεις των παιδιών από 

ειδικούς.  

 Παράλληλα είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως για τη σκιαγράφηση των 

προφίλ των συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκαν οι διαγνώσεις των παιδιών, ενώ 

παράλληλα συλλέχθηκαν στοιχεία μέσα από συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν 

με τις δύο εκπαιδευτικούς του τμήματος και τη λογοθεραπεύτρια που εργάζονται στο 

σχολείο και παρατηρούν τα παιδιά στον τρόπο δράσης τους στα πλαίσια του 

ημερήσιου προγράμματος. Τέλος, για να εντοπιστούν οι βασικές δυσκολίες που 
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αντιμετωπίζουν τα παιδιά του δείγματος ως προς τις βασικές λειτουργίες της 

επικοινωνίας και της μίμησης, όπως εξετάζει η παρούσα έρευνα, πραγματοποιήθηκε 

συστηματική παρατήρηση από την ερευνήτρια κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα 

της παρουσίας της στον σταθμό, στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιήθηκε η 

συμπλήρωση του εργαλείου αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά με 

αυτισμό από το βιβλίο «Διδάσκοντας Αυτιστικά Παιδιά: Τρόποι για να αναπτύξετε 

την επικοινωνία και την κοινωνικότητα» της Kathleen Ann Quill (2000) καθώς και η 

συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εργαλείου Αξιολόγησης των Μητροπούλου, 

Απτεσλή και Τσακπίνη, στους τομείς επικοινωνίας και μίμησης.   
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Αχιλλέας 

 Ο Αχιλλέας ηλικίας 6 ετών είναι ένα παιδί με υψηλή λειτουργικότητα, με 

ήπιο αυτισμό και με μέση-φυσιολογική νοημοσύνη. Το παιδί αυτό είναι πολύ ήρεμο 

και προτιμά το μοναχικό παιχνίδι. Ο Αχιλλέας υποστηρίζεται περίπου δύο χρόνια με 

λογοθεραπείες.  

 Ξεκινώντας με τον προφορικό λόγο, ο Αχιλλέας δεν διαθέτει υψηλές λεκτικές 

ικανότητες παρά μόνο επικοινωνεί με μερικές μεμονωμένες λέξεις ή μικρές 

προτάσεις. Ειδικότερα, μπορεί να εκφραστεί για τις πρώτες του ανάγκες όπως το 

φαγητό, την τουαλέτα και το νερό λεκτικά καθώς και με συγκεκριμένες κινητικές 

επιδείξεις με το χέρι. Επιπλέον, τόσο η οπτική του μνήμη όσο και η βλεμματική 

επαφή είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες.  

 Όσον αφορά την κοινωνικότητα του παιδιού, ο Αχιλλέας είναι ένα ιδιαίτερα 

εσωστρεφές παιδί που επιλέγει να απομακρύνεται από τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης 

αναπτύσσοντας το δικό του μοναχικό παιχνίδι. Εστιάζει τη βλεμματική του επαφή σε 

οτιδήποτε του αρέσει και το παρατηρεί για αρκετή ώρα. Παράλληλα, επιζητά το 

ενδιαφέρον της δασκάλας του κάνοντας διάφορες χειρονομίες και βγάζοντας δυνατές 

κραυγές. Ακόμη, είναι αρκετά αυτόνομος καθώς πηγαίνει μόνος του στην τουαλέτα 

χωρίς την παρέμβαση της παιδαγωγού αλλά δυσκολεύεται την ώρα του φαγητού 

καθώς επιζητά το ενδιαφέρον της για να ξεκινήσει το γεύμα του. 

 Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις βασικές του δεξιότητες στα πλαίσια του 

εκπαιδευτικού προγράμματος , είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμος στις  δραστηριότητες 

που θέτουν οι παιδαγωγοί, κυρίως σε αυτές που αυτές που ταιριάζουν στα 

ενδιαφέροντά του. Προτιμά δράσεις σχετικές με την συμπλήρωση κενών, την 

αντιστοίχηση μοτίβων καθώς και τη ζωγραφική με χρήση χάρακα και άλλων 

γεωμετρικών σχημάτων. Δυσκολεύεται να συμμετάσχει σε ομαδικές δραστηριότητες, 

παρά μόνο όταν έχει την πλήρη προσοχή της παιδαγωγού. 
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Στέφανος 

 Ο Στέφανος είναι ένα παιδί 5 χρόνων, φέρει ήπιο αυτισμό και μέση-

φυσιολογική νοημοσύνη. Βρίσκεται σε μία γενικότερη άρνηση για το σχολείο και τις 

περισσότερες φορές αρνείται να ακολουθήσει τις δραστηριότητες και τη ροή του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο Στέφανος δεν ακολουθεί προγράμματα 

εργοθεραπείας και λογοθεραπείας πέρα από αυτά που παρέχονται στα πλαίσια του 

σχολείου. 

 Ο Στέφανος παρουσιάζει προβλήματα στον προφορικό λόγο καθώς σχεδόν 

πάντοτε βρίσκεται σε άρνηση να εκφέρει απλές λέξεις. Ωστόσο, έχει καταφέρει να 

αντιλαμβάνεται και να εκτελεί τις εντολές που του δίνονται. Αντίθετα, αποφεύγει τη 

βλεμματική επαφή με τους συμμαθητές του καθώς και με τις παιδαγωγούς και έχει 

έντονη διάσπαση προσοχής στις οργανωμένες δράσεις που λαμβάνουν χώρα στην 

τάξη. Προτιμά να παίζει ατομικά τα παιχνίδια που του αρέσουν και του κρατούν 

ζωντανό το ενδιαφέρον, όπως τα αυτοκινητάκια και τα ξύλινα τουβλάκια. 

 Όσον αφορά το κοινωνικό προφίλ του παιδιού, είναι σημαντικό να αναφερθεί 

πως ο Στέφανος είναι ένα μοναχικό παιδί, και συχνά αποφεύγει τους συμμαθητές του 

και απομονώνεται. Πολύ συχνά παρουσιάζει ανεπιθύμητες συμπεριφορές και 

αρνείται να ακολουθήσει οποιαδήποτε ομαδική δράση. Επιπροσθέτως, αρνείται να 

δεχτεί τις παρατηρήσεις των παιδαγωγών και επιδιώκει μονίμως να γίνεται αυτό που 

εκείνος επιθυμεί. Όταν επιβραβεύεται στο τέλος μιας δραστηριότητας με κάποια 

σφραγίδα ή αυτοκόλλητο, η ικανοποίησή του είναι εμφανέστατη. 

 Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις βασικές του δεξιότητες στα πλαίσια του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμος μόνο στις 

δραστηριότητες που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά του. Προτιμά δράσεις που έχουν 

να κάνουν με την ζωγραφική με πινέλα, με το οικοδομικό υλικό και τις κούκλες, τα 

αυτοκινητάκια και τις πλαστελίνες. Δυσκολεύεται να συμμετάσχει σε ομαδικές 

δραστηριότητες, παρά μόνο όταν έχει την πλήρη προσοχή της παιδαγωγού. 
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Αγάπη 

 Η Αγάπη, 5.5 ετών είναι ένα υψηλά λειτουργικό κορίτσι, διαγνωσμένη με 

ήπιο αυτισμό και μέση, φυσιολογική νοημοσύνη. Πρόκειται για ένα πρόσχαρο και 

φιλικό παιδί, με αστείρευτη ενέργεια. Χρειάζεται ένα δομημένο πρόγραμμα το οποίο 

θα της παρέχει οριοθέτηση και ασφάλεια προκειμένου να κατανοήσει σε μεγαλύτερο 

βαθμό τις διάφορες δραστηριότητες. Κατά την προσέλευση της στον χώρο του 

σταθμού δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενη και γεμάτη όρεξη για δράση τόσο με τις 

παιδαγωγούς όσο και με τους συμμαθητές της. 

  Η Αγάπη αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα στον προφορικό της λόγο. 

Συγκεκριμένα, εμφανίζεται συχνά το φαινόμενο της ηχολαλίας, κατά το οποίο η ίδια 

επαναλαμβάνει οτιδήποτε ακούει. Επιπροσθέτως, έχει αναπτύξει τη βλεμματική 

επαφή και την οπτική μνήμη σε ικανοποιητικό βαθμό, όπως επίσης και τον 

προσανατολισμό της καθώς γνωρίζει σε ποιο χώρο πρέπει να βρίσκεται η ίδια καθώς 

και την ακριβή θέση των αντικειμένων στον χώρο της τάξης. 

 Όσον αφορά το κοινωνικό προφίλ της Αγάπης, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα 

χαμογελαστό και πρόσχαρο παιδί και πολύ φιλικό προς όλους στο σχολικό 

περιβάλλον της. Οι σχέσεις με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης της είναι αρκετά καλές 

όπου αυτό της είναι επιτρεπτό από τα ίδια τα παιδιά καθώς και με τις παιδαγωγούς. 

Της αρέσει να εκδηλώνει τα συναισθήματά της με αγκαλιές, σπάνια επιλέγει να μείνει 

μόνη της στην αίθουσα και να αναπτύξει μοναχικό παιχνίδι. Της αρέσει να 

συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες ακόμα και οργανώνοντάς τες με δική της 

πρωτοβουλία. Γενικότερα, είναι καλά προσαρμοσμένη στο χώρο του σχολείου και 

υπάρχουν ελάχιστες ανεπιθύμητες συμπεριφορές εκ μέρους της.  

 Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις βασικές της δεξιότητες στα πλαίσια του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμη σε όλες τις 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται καθημερινά, ιδιαίτερα σε αυτές που 

βρίσκονται κοντά στα ενδιαφέροντά της. Προτιμά δράσεις που έχουν να κάνουν με τα 

αρκουδάκια, τη γωνιά μαναβικής και τα παζλ. Δέχεται να μοιράζεται τα παιχνίδια με 

τα υπόλοιπα παιδιά ακόμα και αν της έχει απομείνει μόνο ένα. 
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2.2Σκοπός της έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα 

 

 Από την ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας, είναι σαφές πως τα 

παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν πολλές αδυναμίες τόσο στον τομέα της 

επικοινωνίας και στην ικανότητα μίμησης όσο και στην συνολική συμμετοχή τους 

στην εκπαιδευτική ρουτίνα. Στην παρούσα έρευνα γίνεται απόπειρα ανάδειξης της 

συνεισφοράς του συμβολικού παιχνιδιού στην ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας και 

μίμησης, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με αυτισμό. 

 Με αφορμή μία διδακτορική διατριβή, ο σκοπός της οποίας ήταν η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων συμβολικού παιχνιδιού σε παιδιά με αυτισμό σε εύρος ηλικιών από 4.8 

έως 7.6 ετών, συνδυαστικά με μία έρευνα που δημοσιεύθηκε πριν δύο χρόνια σχετικά 

με την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε τρία παιδιά που 

ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού μέσω παρεμβάσεων συμβολικού παιχνιδιού 

(Χαλαστάνης, 2018), καθώς και εξαιτίας της επαφής μου με παιδιά προσχολικής 

ηλικίας με αυτισμό, γεννήθηκε η επιθυμία μου για την εφαρμογή και τον σχεδιασμό 

της παρούσας εργασίας.  

 Πολλές έρευνες συμφωνούν στην δυσκολία των παιδιών με αυτισμό να 

παράγουν συμβολικό παιχνίδι, όμως, μέσα από αυτές προκύπτει ένα βαθύτερο 

ερευνητικό ερώτημα, σχετικά με το αν η μη επίτευξη συμβολικού παιχνιδιού 

προέρχεται από την έλλειψη κινήτρου ή την ανικανότητα σχηματισμού συμβολικών 

αναπαραστάσεων. Στην Ελλάδα, λίγες είναι η έρευνες που έχουν επιστρατευτεί, ώστε 

να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα δομημένων προγραμμάτων παρέμβασης 

συμβολικού παιχνιδιού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με αυτισμό, καθώς και των 

οφελών του στα παιδιά αυτά.  Γι’ αυτό λοιπόν, προσπάθησα να προσεγγίσω μία 

μικρή ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας με αυτισμό παρέχοντάς τους κίνητρο για 

την ανάπτυξη συμβολικού παιχνιδιού, ώστε να εξετάσω το βαθμό ενίσχυσης των 

ικανοτήτων τους σχετικά με την επικοινωνία και τη μίμηση. 

 Από την παραπάνω έρευνα προκύπτουν τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα, τα οποία αποτελούν βασικές ανησυχίες του θέματος: 

1. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε συμβολικό παιχνίδι σε παιδιά με αυτισμό 

κατά τη προσχολική ηλικία; 
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2. Μπορεί η ανάπτυξη του συμβολικού παιχνιδιού να επηρεάσει τις 

αλληλεπιδράσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας με αυτισμό;  

3. Ποιά η προσφορά του συμβολικού παιχνιδιού κατά τη προσχολική ηλικία 

στην επικοινωνιακή ετοιμότητα των παιδιών με αυτισμό; 

4. Είναι δυνατή η ανάπτυξη και απόκτηση της ικανότητας μίμησης από παιδιά 

προσχολικής ηλικίας μέσα από το συμβολικό παιχνίδι; 
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2.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων  

 

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης έλαβε δράση στο 10ο 1/θ Ειδικό 

Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση, στα 

πλαίσια των μεταπτυχιακών μου σπουδών και είχε διάρκεια πέντε μηνών, ξεκινώντας 

την τον Οκτώβριο του 2019 και ολοκληρώνοντάς την τον Φεβρουάριο του 2020. 

Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα, βρισκόμουν δύο φορές την εβδομάδα στον σταθμό, 

στον οποίο φοιτούν παιδιά με αυτισμό, τα οποία και αποτέλεσαν το ερευνητικό 

δείγμα της παρούσας εργασίας.  

Αρχική αξιολόγηση 

 Η αρχική αξιολόγηση είχε διάρκεια ενός μήνα, τον Οκτώβριο του 2019. Για 

την διαμόρφωση των προφίλ των παιδιών πραγματοποιήθηκε προσωπική 

συμμετοχική παρατήρηση καθώς και καταγραφή ημερολογίου με σκοπό να 

εντοπιστούν οι δυνατότητες καθώς και οι αδυναμίες των παιδιών του δείγματος με 

σκοπό να τεθούν οι στόχοι για την ενίσχυσή τους. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, 

πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη συλλογή δεδομένων από τις εκπαιδευτικούς της 

τάξης καθώς και από τη λογοθεραπεύτρια του σχολείου που είχαν καθημερινή τριβή 

με τα παιδιά. Τέλος, για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των δυνατοτήτων και των 

αδυναμιών των παιδιών αυτών, επιστρατεύτηκε το εργαλείο αξιολόγησης κοινωνικών 

δεξιοτήτων για παιδιά με αυτισμό από το βιβλίο «Διδάσκοντας Αυτιστικά Παιδιά: 

Τρόποι για να αναπτύξετε την επικοινωνία και την κοινωνικότητα» της Kathleen Ann 

Quill (2000) καθώς και  το Εκπαιδευτικό Εργαλείο Αξιολόγησης των Μητροπούλου, 

Απτεσλή και Τσακπίνη, στους τομείς επικοινωνίας και μίμησης. 

 Πιο συγκεκριμένα, το Εκπαιδευτικό Εργαλείο Αξιολόγησης των 

Μητροπούλου, Απτεσλή και Τσακπίνη διερευνά τις επικοινωνιακές λειτουργίες του 

εκάστοτε παιδιού σε οχτώ ξεχωριστές κατηγορίες: α) στη δήλωση αιτήματος, β) στην 

προσέλκυση προσοχής, γ) στην άρνηση – απόρριψη, δ) στα σχόλια, ε) στην παροχή 

πληροφοριών, στ) στην αναζήτηση πληροφοριών, ζ) στην έκφραση συναισθημάτων 

και τέλος η) στην χρήση κοινωνικών εκφράσεων ρουτίνας. Παράλληλα, στον 

γνωστικό τομέα και συγκεκριμένα στην ικανότητα μίμησης, διερευνάται: α) η μίμηση 

από πλευράς του παιδιού αδρών κινήσεων του εκπαιδευτικού ή των συμμαθητών του 



 
43 

 

χρησιμοποιώντας τα χέρια, τα πόδια, το κεφάλι κτλ, β) η μίμηση απλών κινήσεων 

όταν αυτές ζητούνται από τον εκπαιδευτικό, γ) η μίμηση ήχων και συλλαβών, δ) η 

μίμηση λέξεων, ε) η μίμηση κινήσεων µε οικεία παιχνίδια, στ) η μίμηση πράξεων 

χρησιμοποιώντας αντικείμενα καθημερινής χρήσης, ζ) η μίμηση ενεργειών χωρίς το 

αντικείμενο, η) η μίμηση πράξεων με τη χρήση παιχνιδιών, θ) η μίμηση κινήσεων του 

εκπαιδευτικού µε κοµµάτια κατασκευαστικών παιχνιδιών, ι) η μίμηση σχεδίων 

χρησιμοποιώντας ζυμάρι ή πλαστελίνη, ια) η μίμηση κινήσεων χρησιμοποιώντας 

αντικείμενα και ταυτόχρονη παραγωγή ήχων, ιβ) η μίμηση κινήσεων ακούγοντας 

παιχνιδοτράγουδα. 

 Προκειμένου να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, στον 

τομέα της επικοινωνίας παρατηρήθηκαν 50 συμπεριφορές στο σύνολο για το κάθε 

παιδί ξεχωριστά, ύστερα ακολούθησε η ομαδοποίηση τους στον πίνακα λειτουργιών 

της επικοινωνίας και τέλος παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην εργασία. Παράλληλα, 

για να  αξιολογηθούν τα αποτελέσματα έπειτα της χορήγησης του συγκεκριμένου 

εργαλείου στον γνωστικό τομέα της μίμησης, πραγματοποιήθηκε βαθμολόγηση. 

Συγκεκριμένα δόθηκαν: 

Ναι - κατέχει την εξεταζόμενη λειτουργία 

Αναδυόμενη 

δεξιότητα 

- εκείνη τη χρονική περίοδο βρισκόταν σε φάση εξέλιξης της 

εξεταζόμενης λειτουργίας 

Όχι - δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση για την εξεταζόμενη λειτουργία 

 

 Η χορήγησή της βαθμολογίας πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια και η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η ίδια και για τα τρία παιδιά. 

 

Διαμορφωτική αξιολόγηση 

 Κατά την διάρκεια του παρεμβατικού προγράμματος, έγινε μία απόπειρα 

παρέμβασης τόσο στη διαμόρφωση της τάξης όσο και στο ημερήσιο πρόγραμμα των 

παιδιών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του προγράμματος TEACCH. Παράλληλα, με 

την παρατήρηση των παιδιών στα πλαίσια των δράσεων του ημερήσιου 

προγράμματος, συμπληρωνόταν ένα ειδικά διαμορφωμένο φύλλο παρατήρησης για 
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κάθε ένα παιδί ξεχωριστά, οι άξονες παρατήρησης του οποίου είχαν διαμορφωθεί 

σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση των παιδιών. Η διαμορφωτική αξιολόγηση 

αποσκοπούσε στην παρατήρηση πιθανών αλλαγών ως προς τις επικοινωνιακές 

προσεγγίσεις του εκάστοτε μαθητή καθώς και απόπειρες μίμησης στα πλαίσια του 

ημερήσιου προγράμματος, καθώς και ο βαθμός επίτευξης των επιδιωκόμενων 

στόχων. Η διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελείται από 7 παρεμβάσεις συμβολικού 

παιχνιδιού στο ημερήσιο πρόγραμμα των παιδιών του δείγματος, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο.  Παράλληλα και μετά την 

ολοκλήρωση των δράσεων συμπληρωνόταν ένα φύλλο παρατήρησης, το οποίο 

αποτελείται από 15 ερωτήματα σχετικά με την επικοινωνιακή αλληλεπίδραση των 

παιδιών καθώς και με τις απόπειρες μίμησης που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια 

συμβολικού παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο αυτό σχετικά με τη 

επίδοση των παιδιών διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις αδυναμίες που παρουσίασαν τα 

παιδιά στα πλαίσια της αρχικής αξιολόγησης στον τομέα της επικοινωνίας και της 

μίμησης, δομήθηκε δηλαδή με άξονα τους βασικούς στόχους της έρευνας. Η 

διαβάθμιση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ήταν από το 1 έως το 5, με το 1 να 

αντιπροσωπεύει το «ποτέ» και το 5 να αντιπροσωπεύει το «πάντα». Παράλληλα, για 

κάθε μία ερώτηση υπήρχε και μία στήλη, στην οποία ο ερευνητής μπορούσε να 

επισυνάψει κάποιες παρατηρήσεις ή σχόλια σχετικά με τις ενέργειες και επιδόσεις 

των παιδιών, χρήσιμες για την εξέλιξη της εργασίας. 

 

Τελική αξιολόγηση 

 Για  τη τελική αξιολόγηση επιστρατεύτηκε ξανά το Εκπαιδευτικό Εργαλείο 

Αξιολόγησης των Μητροπούλου, Απτεσλή και Τσακπίνη, στους τομείς επικοινωνίας 

και μίμησης. Η τελική αξιολόγηση αποσκοπούσε στην αξιολόγηση της πορείας 

καθώς και της εξέλιξης των παιδιών στις δεξιότητες επικοινωνίας και μίμησης κατά 

την διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης, αναλύοντας αφενός τις αλλαγές οι 

οποίες ενδεχομένως προέκυψαν, και αφετέρου ποιοι από τους στόχους που είχαν 

τεθεί επετεύχθησαν. Η τελική αξιολόγηση αποσκοπεί στην αξιολόγηση της πορείας 

των παιδιών στον τομέα των δεξιοτήτων επικοινωνίας και μίμησης κατά τη διάρκεια 

της εκπαιδευτικής παρέμβασης, αναλύοντας και συγκρίνοντας τις αλλαγές που 
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προέκυψαν μετά την ολοκλήρωσή της καθώς και η διαπίστωση του ποσοστού 

επίτευξης των επιμέρους στόχων που είχαν ήδη τεθεί για κάθε παιδί ξεχωριστά. 

 

 

Έλεγχος κοινωνικής εγκυρότητας 

 Προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική εγκυρότητας του προγράμματος 

παρέμβασης, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Intervation Rating Profile 

(Witt&Martens, 1983), το οποίο αποτελεί ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο, 

απαρτιζόμενο από 20 ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο το οποίο 

ήταν ειδικά διαμορφωμένο για εκπαιδευτικούς, δόθηκε στις δύο ειδικές παιδαγωγούς 

της τάξης και στη λογοθεραπεύτρια του σχολείου για συμπλήρωση στις δύο ειδικές 

παιδαγωγούς της τάξης. Και οι τρεις έρχονταν σε καθημερινή επαφή με τα παιδιά του 

δείγματος και ήταν παρούσες ως παρατηρήτριες σε κάποιες από τις παρεμβάσεις του 

εκπαιδευτικού προγράμματος.  
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2.4 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης 

 

 Ο σχεδιασμός και η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης 

πραγματοποιήθηκε βάση του προγράμματος TEACCH, ένα πρόγραμμα εναλλακτικής 

εκπαίδευσης για παιδιά με αυτισμό. Πιο αναλυτικά στα πλαίσια του προγράμματος, ο 

ερευνητής καλείται να παρέμβει τόσο στο περιβάλλον, στο ημερήσιο πρόγραμμα και 

το αντικείμενο εργασίας του δείγματος, όσο και στη μεταξύ τους επικοινωνία.   

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στους κοινούς στόχους, οι οποίοι έχουν τεθεί για τα παιδιά 

του δείγματος, με κύριο γνώμονα την ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και 

μίμησης, σεβόμενη πάντα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες του κάθε παιδιού 

ξεχωριστά. 

 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης, TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic and Communication Handicapped Children), 

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1972 στην Ψυχιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας για την ολοκλήρωση μίας έρευνας. Το 

πρόγραμμα αυτό έχει διακριθεί αφενός για την εγκυρότητα του και αφετέρου ως προς 

την αποτελεσματικότητά του στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων των παιδιών που 

ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. 

 Αρχικά, ορίστηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι στους οποίους έδωσε βαρύτητα 

το πρόγραμμα παρέμβασης, μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της αρχικής 

αξιολόγησης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σχεδιάστηκαν κοινοί εκπαιδευτικοί 

στόχοι για τα τρία παιδιά, εφόσον σύμφωνα με την αρχική παρατήρηση και 

αξιολόγηση των παιδιών του δείγματος παρουσίασαν κοινές δεξιότητες και 

ενδιαφέροντα. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα παρέμβασης, στόχευσε στην ενίσχυση 

των επικοινωνιακών αφορμών μεταξύ των τριών παιδιών του δείγματος καθώς και 

την καλύτερη δυνατή διάρκεια στην μεταξύ τους επικοινωνία στα πλαίσια των 

δράσεων. Επιπλέον, στόχος του ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος παρέμβασης, 

ήταν η ενίσχυση της πρωτοβουλίας των μαθητών με αυτισμό ανάπτυξης συμβολικού 

παιχνιδιού στα πλαίσια του οποίου δόθηκαν αφορμές για ανάπτυξη μίμησης 

καταστάσεων και ενεργειών. 
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 Η ερευνήτρια, σε συνεργασία με τις δύο ειδικές παιδαγωγούς της τάξης και 

τη λογοθεραπεύτρια, έδωσαν μεγάλη σημασία στην κατάλληλη δόμηση του χώρου 

αλλά και των συνθηκών προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις στα πλαίσια του 

ημερήσιου προγράμματος, χωρίς να αποσπάται η προσοχή των παιδιών εμποδίζοντας 

τη ροή των παρεμβάσεων. Σημαντική προϋπόθεση για την υλοποίηση και οργάνωση 

των δράσεων, ήταν ο σχηματισμός μίας νοητής γωνιάς κάθε φορά ανάλογα με το 

θεματικό περιεχόμενο της δράσης π.χ. μανάβικο, οργάνωση χώρου με φρούτα και 

όλα τα απαραίτητα υλικά για τη δημιουργία ενός μανάβικου, χρησιμοποιώντας 

παράλληλα μία ποικιλία οπτικοακουστικών υλικών για την ομαλή γνωριμία των 

παιδιών με το θέμα της κάθε δράσης ξεχωριστά. 

 Στις επόμενες σελίδες, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των εφτά 

παρεμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να υλοποιηθεί η ερευνητική 

διαδικασία. 
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Πίνακας 1: 1η εκπαιδευτική παρέμβαση - Μανάβικο 

Ημερομηνία:13/11/2019 

Διδακτικές στρατηγικές:  μίμηση προτύπου 

                                            καθοδήγηση με οπτικά βοηθήματα 

Προετοιμασία: 

 Διαμόρφωση γωνιάς μανάβικου 

 Προβολή εικόνων, βίντεο και υλικών από ένα μανάβικο 

 Παρουσίαση  ρόλων με εικόνες και βίντεο 

 Κατανομή ρόλων με επιλογή από εικόνες (ταμίας, υπάλληλος, πελάτης) 

Υλικά δράσης : πλαστικά φρούτα, σακούλες, ψεύτικα χρήματα  

 

Περιγραφή δραστηριότητας: 

Πιο αναλυτικά, τα παιδιά έχοντας παρακολουθήσει μία σειρά εικόνων και βίντεο από 

μανάβικα, δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας τους, τα υλικά που υπάρχουν σε αυτό το 

κατάστημα καθώς και ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί με σκοπό να αγοράσουν τα 

φρούτα τους, κλήθηκαν να παίξουν στην οργανωμένη γωνιά της τάξης. Η τελευταία 

είχε διαμορφωθεί με τελάρα, φρούτα και λαχανικά καθώς και μία ψεύτικη ταμειακή 

μηχανή με χρήματα.  

Στόχοι: 

 Αύξηση συχνότητας δήλωσης αιτήματος μεταξύ των υπό παρατήρηση 

παιδιών σε 2 φορές ανά λεπτό. 

 Βελτίωση χρόνου ανταπόκρισης με βλεμματική επαφή μεταξύ των τριών 

παιδιών όταν υπάρχει κίνητρο επικοινωνίας από κάποιον συνομήλικό τους 

στα δύο δευτερόλεπτα. 

 1 απόπειρα μίμησης των ενεργειών της ερευνήτριας στα πλαίσια του 

παιχνιδιού. 
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Πίνακας 2: 2η εκπαιδευτική παρέμβαση - Οικογένεια 

  

Ημερομηνία:20/11/2019 

 

Διδακτικές στρατηγικές: - μίμηση προτύπου 

                                           -  καθοδήγηση μέσω οπτικοακουστικού υλικού  

Προετοιμασία: 

 Προβολή εικόνων, βίντεο από οικογένειες και στιγμές από την καθημερινότητα 

 Λεκτική περιγραφή δραστηριότητας και μέσω εικόνων 

 Ανάλυση ρόλων 

Υλικά: μικρές κούκλες, οργανωμένο κουκλόσπιτο 

Περιγραφή δραστηριότητας: 

Τα παιδιά αφού παρακολούθησαν μία σειρά εικόνων και βίντεο από στιγμές ρουτίνας 

οικογενειών, κλήθηκαν να παίξουν με τις υπάρχουσες μικρές κούκλες μπαίνοντας κάθε φορά 

σε διαφορετικό ρόλο, στο κουκλόσπιτο το οποίο είχε οργανωθεί με όλα τα υπάρχοντα ενός 

σπιτιού της σημερινής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίστηκαν οι ρόλοι σε μία 

οικογένεια και μέσω εικόνων αλλά και μέσω παραμυθιών και συζήτησης. 

Στόχοι: 

 Αύξηση συχνότητας δήλωσης αιτήματος μεταξύ των υπό παρατήρηση παιδιών σε 3 

φορές ανά λεπτό. 

 Βελτίωση χρόνου ανταπόκρισης με βλεμματική επαφή μεταξύ των τριών παιδιών 

όταν υπάρχει κίνητρο επικοινωνίας από κάποιον συνομήλικό τους στα δύο 

δευτερόλεπτα. 

 Να σημειωθούν τουλάχιστον 2 απόπειρες μίμησης χαρακτήρα στα πλαίσια της 

δράσης π.χ. το παιδί κλαίει.  
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Πίνακας 3: 3η εκπαιδευτική παρέμβαση - Γιατρός  

 

Ημερομηνία: 27/11/2019 

Διδακτικές στρατηγικές: - μίμηση προτύπου 

                                           - καθοδήγηση μέσω οπτικοακουστικού υλικού 

Προετοιμασία: 

 Ανάλυση ρόλων  

 Επίδειξη δραστηριότητας μέσω εικόνων και βίντεο 

Ρόλοι:  γιατρός, ασθενείς  

Υλικά: εργαλεία γιατρού  

Περιγραφή δραστηριότητας: 

Στα πλαίσια αυτής της παρέμβασης κλήθηκαν τα παιδιά να αναλάβουν κάποιους ρόλους. 

Τους ρόλους τους επέλεξαν τα ίδια τα παιδιά μέσα από εικόνες. Πιο συγκεκριμένα, το ένα 

παιδί θα αναλάβει να εξετάσει τους ασθενείς, ενώ τα άλλα δύο παιδιά προσποιούνται ότι 

πονούν κάπου. Στη συνέχεια στόχος μας γίνεται η αλλαγή ρόλων. 

Στόχοι: 

 Αύξηση χρόνου ανταπόκρισης των παιδιών σε 2 δευτερόλεπτα όταν κάποιος 

συμμαθητής τους τούς απευθύνει το λόγο ή τους προσεγγίζει με χειρονομίες και 

άλλες κινήσεις. 

 Αύξηση αποπειρών επικοινωνίας λεκτικά ή με χειρονομίες προς κάποιον συνομήλικό 

του σε 5 φορές ανά 45 λεπτά. 

 Πραγματοποίηση 3 αποπειρών μίμησης κινήσεων με αντικείμενα με καθοδήγηση από 

την ερευνήτρια. 
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Πίνακας 4: 4η εκπαιδευτική παρέμβαση - Φροντίδα των μωρών 

Ημερομηνία:4/12/2019 

Διδακτικές στρατηγικές: - μίμηση προτύπου 

                                           -καθοδήγηση μέσω οπτικοακουστικού υλικού 

                                            

Προετοιμασία: 

 Προβολή βίντεο φροντίδας μωρού 

 Οδηγίες από ερευνητή σχετικά με την φροντίδα των μωρών παράλληλη χρήση 

εικόνων  

Υλικά: ψεύτικα μωρά, κούνιες, πλαστικά κουζινικά και φαγητό 

Περιγραφή δραστηριότητας: 

Στα πλαίσια αυτής της παρέμβασης κλήθηκαν τα παιδιά να αναλάβουν κάποιους ρόλους, 

τους οποίους επέλεξαν τα ίδια μέσα από εικόνες. Τα παιδιά κλήθηκαν σε διαφορετικούς 

ρόλους να ετοιμάσουν το φαγητό των μωρών, να τα ταΐσουν και στο τέλος να τα 

νανουρίσουν και να τα βάλουν στο κρεβάτι τους. 

Στόχοι: 

 Τα παιδιά να ανταποκριθούν σε 2 δευτερόλεπτα όταν κάποιος συμμαθητής τους 

τούς απευθύνει το λόγο ή τους προσεγγίζει με χειρονομίες και άλλες κινήσεις. 

 Αύξηση αποπειρών επικοινωνίας λεκτικά ή με χειρονομίες προς κάποιον 

συνομήλικό του σε 5 φορές ανά 30 λεπτά. 

 Πραγματοποίηση έστω και μίας προσπάθειας μίμησης κινήσεων με αντικείμενα 

χωρίς καθοδήγηση από την ερευνήτρια. 
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Πίνακας 5: 5η εκπαιδευτική παρέμβαση - Εστιατόριο 

Ημερομηνία:11/12/2019 

 

Διδακτικές στρατηγικές: - μίμηση προτύπου 

                                           - καθοδήγηση μέσω οπτικοακουστικού υλικού 

Προετοιμασία: - Λεκτική περιγραφή δραστηριότητας 

                           - Προβολή οπτικοακουστικού υλικού από ένα εστιατόριο 

Υλικά: το πρωινό των παιδιών (ό, τι έχουν από το σπίτι), πλαστικά πιάτα και ποτήρια, 

πλαστικοί δίσκοι, νερό, χάρτινο τραπεζομάντηλο  

Περιγραφή δραστηριότητας: 

Όμοια και σε αυτή τη δράση, ύστερα από την παρουσίαση οπτικό-ακουστικού υλικού τα 

παιδιά κλήθηκαν να μπουν στους εξής ρόλους: 

 ένα παιδί να ετοιμάσει το φαγητό 

 ένα παιδί, που έχει το ρόλο του σερβιτόρου, να φέρει το φαγητό 

 και ένα παιδί στο ρόλο του πελάτη 

Στόχοι: 

 Αύξηση χρόνου ανταπόκρισης των παιδιών σε 3 δευτερόλεπτα όταν κάποιος 

συμμαθητής τους τούς απευθύνει το λόγο ή τους προσεγγίζει με χειρονομίες και 

άλλες κινήσεις. 

 Αύξηση αποπειρών επικοινωνίας λεκτικά ή με χειρονομίες προς κάποιον 

συνομήλικό του σε 6 φορές ανά 45 λεπτά. 

 Πραγματοποίηση 2 αποπειρών μίμησης κινήσεων με αντικείμενα χωρίς τη 

καθοδήγηση από την ερευνήτρια. 
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Πίνακας 6: 6η εκπαιδευτική παρέμβαση - Κατάστημα με παιχνίδια 

Ημερομηνία:18/12/2019 

 

Διδακτικές στρατηγικές: - μίμηση προτύπου 

                                           - καθοδήγηση μέσω οπτικοακουστικού υλικού                                            

Προετοιμασία: 

 Προβολή οπτικού υλικού από κατάστημα παιχνιδιών 

 Λεκτική περιγραφή δραστηριότητας - επίδειξη δραστηριότητας 

Υλικά: πλαστικά παιχνίδια, ψεύτικα χρήματα 

Περιγραφή δραστηριότητας: 

Όμοια και σε αυτή τη δράση, ύστερα από την παρουσίαση οπτικό-ακουστικού υλικού τα παιδιά 

κλήθηκαν να μπουν στους εξής ρόλους και κατά τη διάρκεια της να υπάρξει εναλλαγή: 

 Το ένα παιδί δείχνει τα παιχνίδια στον πελάτη 

 Το ένα παιδί διαλέγει τα παιχνίδια που θα αγοράσει 

 Το ένα παιδί είναι ο ταμίας 

Στόχοι: 

 Αύξηση χρόνου ανταπόκρισης των παιδιών σε 5 δευτερόλεπτα όταν κάποιος 

συμμαθητής τους τούς απευθύνει το λόγο ή τους προσεγγίζει με χειρονομίες και άλλες 

κινήσεις. 

 Αύξηση αποπειρών επικοινωνίας λεκτικά ή με χειρονομίες προς κάποιον συνομήλικό 

του σε 8 φορές ανά 1 ώρα. 

 Πραγματοποίηση 5 αποπειρών μίμησης κινήσεων με αντικείμενα με καθοδήγηση από 

την ερευνήτρια καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης. 
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Πίνακας 7: 7η εκπαιδευτική παρέμβαση - Ελεύθερο παιχνίδι 

Ημερομηνία:8/1/2020 

 

Διδακτικές στρατηγικές: - μίμηση προτύπου 

                                           - καθοδήγηση μέσω οπτικοακουστικού υλικού 

 

Προετοιμασία: Λεκτική περιγραφή δραστηριότητας, προβολή εικόνων από όλες τις 

προηγούμενες παρεμβάσεις συμβολικού παιχνιδιού 

Υλικά: όλα τα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί στις προηγούμενες παρεμβάσεις 

οργανωμένα σε γωνιές ανάλογα με το θεματικό τους άξονα. 

Περιγραφή δραστηριότητας: 

 Ζητείται από τα παιδιά να παίξουν ομαδικά 

 

Στόχοι: 

 Αύξηση χρόνου ανταπόκρισης των παιδιών σε 8 δευτερόλεπτα όταν κάποιος 

συμμαθητής τους τούς απευθύνει το λόγο ή τους προσεγγίζει με χειρονομίες και 

άλλες κινήσεις. 

 Αύξηση αποπειρών επικοινωνίας λεκτικά ή με χειρονομίες προς κάποιον 

συνομήλικό του σε 10 φορές ανά 1 ώρα. 

 Πραγματοποίηση έστω και μίας προσπάθειας μίμησης κινήσεων με ή χωρίς 

αντικείμενα ή αλληλεπίδρασης σε κάποια προσποιητή/ φανταστική κατάσταση 

στα πλαίσια της παρέμβασης. 

 Αύξηση συχνότητας ανάληψης πρωτοβουλίας των μαθητών με αυτισμό στα 

πλαίσια των δραστηριοτήτων ελεύθερου συμβολικού παιχνιδιού σε 5 φορές ανά 

40 λεπτά. 
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2.5Κοινωνική εγκυρότητα 

 

Η διασφάλιση της Κοινωνικής Εγκυρότητας του ερευνητικού πρωτοκόλλου 

εξασφαλίζεται με επιπρόσθετη κριτική αξιολόγηση του άμεσου εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος των παιδιών. Η μαρτυρία των κριτών διασφαλίστηκε μέσω της χρήσης 

του εργαλείου Intervation Rating Profile (Witt&Martens, 1983), ένα ειδικά 

σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο το οποίο απαρτίζεται από 20 ερωτήσεις. 

 Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες ήταν σύμφωνοι τόσο με τη διαδικασία της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης όσο και με τα αποτελέσματα αυτής εξασφαλίζοντας 

περεταίρω την κοινωνική εγκυρότητα (Foster&Mash, 1999). Η αξιολόγηση της 

κοινωνικής εγκυρότητας τέτοιων προγραμμάτων έχει σαν συνέπεια τη μείωση των 

πιθανοτήτων απόρριψής τους και την αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας τους. 
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3. Αποτελέσματα 

 

3.1 Αρχική αξιολόγηση 

 

 

Αχιλλέας 

 

 Κατά την αρχική αξιολόγηση, εκτιμήθηκαν τόσο οι επικοινωνιακές 

λειτουργίες του Αχιλλέα, όσο και οι γνωστικές ικανότητες του παιδιού στον τομέα 

της μίμησης. Στην αρχή της παρατήρησης δόθηκε στην παιδαγωγό της τάξης το 

εργαλείο αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά με αυτισμό από το βιβλίο 

«Διδάσκοντας Αυτιστικά Παιδιά: Τρόποι για να αναπτύξετε την επικοινωνία και την 

κοινωνικότητα» της Kathleen Ann Quill (2000), το οποίο συμπλήρωσε δίνοντας 

σημαντικές πληροφορίες για την σκιαγράφηση του προφίλ του παιδιού, συνδυαστικά 

με την υπάρχουσα διάγνωση του παιδιού καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν από τις συνεντεύξεις των παιδαγωγών και της λογοθεραπεύτριας 

από την ερευνήτρια.  

 Στη συνέχεια, συμπληρώθηκε η πρώτη σχάρα παρατήρησης από το Εργαλείο 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης σχεδιασμένο από τους Νικόλαο Απτεσλή, Ευδοκία 

Μητροπούλου και Καλλιόπη Τσακπίνη, με 50 αυθόρμητες συμπεριφορές που είχαν 

επικοινωνιακή πρόθεση. Πιο αναλυτικά, συμπληρώθηκαν οι στήλες για τη 

συμπεριφορά, το πλαίσιο στο οποίο εκδηλώθηκε αυτή η συμπεριφορά, ο τρόπος με 

τον οποίο εκδηλώθηκε ενώ τέλος συμπληρώνονταν  κάποια σχόλια για την κάθε 

επικοινωνιακή απόπειρα ξεχωριστά, όπου υπήρχε ανάγκη. Σε αυτή την φάση 

αξιολόγησης, σύμφωνα με τις επικοινωνιακές απόπειρες που έκανε, φάνηκε να έχει 

προδιάθεση να αναζητήσει πληροφορίες από τον συνομιλητή του αλλά και να 

αλληλεπιδράσει, μόνο όμως σε δράσεις που κυμαίνονται κοντά στα δικά του 

ενδιαφέροντα. 

Αφού ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο παρατήρησης του παιδιού από την 

ερευνήτρια, στην συνέχεια ομαδοποιώντας τις συμπεριφορές που παρουσίασε το 

παιδί,  συμπλήρωσε το δεύτερο πίνακα της αξιολόγησης, το οποίο αφορά τις 

λειτουργίες επικοινωνίας του παιδιού. Πιο αναλυτικά,  στη λειτουργία της δήλωσης 
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αιτήματος, φάνηκε πως βρίσκεται στη φάση εκείνη όπου αναδύεται η συγκεκριμένη 

ικανότητα, ιδιαίτερα, όποτε επρόκειτο να ζητήσει κάποια βοήθεια στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων ή κάποιο παιχνίδι από κάποιο συνομήλικό του ήταν ιδιαίτερα 

αρνητικός και διστακτικός. Παράλληλα, όσον αφορά την προσέλκυση προσοχής, το 

παιδί φάνηκε να έχει την ανάγκη να τραβά την προσοχή των ατόμων που βρίσκονται 

κοντά του ή μακριά από αυτόν σε πολύ μικρό ποσοστό αναλογικά με τις 

παρατηρούμενες συμπεριφορές του. Στη δεξιότητα που αφορά την άρνηση – 

απόρριψη, εκδήλωσε αρκετές συμπεριφορές όσον αφορά τα αντικείμενα που του 

προσφέρονταν ή σε δράσεις οι οποίες δεν ήταν κοντά στα δικά του ενδιαφέροντα.  

Στην λειτουργία των σχολίων φάνηκε να αρνείται περισσότερο αντικείμενα και 

οδηγίες, παρά να σχολιάζει κάθε είδους πρόσωπο και ενέργεια στα πλαίσια της 

δραστηριότητας. Ως προς τη παροχή πληροφοριών παρατηρήθηκε δυσκολία 

ανταπόκρισης σε κάθε είδους ερώτηση, είτε σχετικά με τον ίδιο , είτε με οποιοδήποτε 

άλλο παράγοντα. 

 Επιπροσθέτως, όσον αφορά την αναζήτηση πληροφοριών, ο Αχιλλέας φάνηκε 

να ζητά πληροφορίες και να κάνει ερωτήσεις για να ζητήσει διευκρινήσεις σχετικά με 

αντικείμενα, πρόσωπα ή ενέργειες με σκοπό να τραβήξει την προσοχή και το 

ενδιαφέρον της παιδαγωγού. Αντίθετα, στη λειτουργία έκφρασης συναισθημάτων 

φάνηκε να αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία στο να εκφράζει τις ανάγκες του καθώς 

και οποιαδήποτε συναισθηματική του κατάσταση, όντας εσωστρεφής. Στο επίπεδο 

χρήσης κοινωνικών εκφράσεων ρουτίνας ο Αχιλλέας φάνηκε να παραλείπει κάθε 

είδους χαιρετισμό ή ευχαριστία στα πλαίσια της ρουτίνας σε στιγμές που άρμοζε. 

Παράλληλα, με την αξιολόγηση των επικοινωνιακών ικανοτήτων του παιδιού 

τον πρώτο μήνα των επισκέψεών μου στον σταθμό, πραγματοποιήθηκε και η 

αξιολόγηση του παιδιού, συγκεκριμένα στον τομέα της μίμησης, με άξονα 12 

γνωστικές ικανότητες μίμησης σύμφωνα με το εργαλείο. 

 Ξεκινώντας, από την πρώτη ικανότητα, κατά την οποία ελέγχεται η δεξιότητα 

μίμησης αδρών κινήσεων του εκπαιδευτικού ή των συμμαθητών του με τα χέρια, τα 

πόδια, το κεφάλι κτλ, ο Αχιλλέας αξιολογήθηκε με Α (πρόκειται για μια αναδυόμενη 

δραστηριότητα την οποία το παιδί γνωρίζει πώς θα την εκτελέσει, αλλά αδυνατεί να 

την ολοκληρώσει επιτυχώς χωρίς βοήθεια ή ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να επιδείξει 

κατ’ εξακολούθηση τον τρόπο εκτέλεσής της ή να καθοδηγήσει το παιδί ώστε να την 

ολοκληρώσει επιτυχώς), εφόσον το παιδί προσπαθούσε τις περισσότερες φορές να 
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μιμηθεί αδρές κινήσεις άλλων, κάτι που κατάφερνε μόνο αν το έβλεπε πολλές φορές. 

Αντίθετα, στην ικανότητα της μίμησης απλών κινήσεων από την εκπαιδευτικό (αντίο, 

φιλάκια, παλαµάκια … ), αξιολογήθηκε με Ν: (σημειώνουμε ναι, εάν το παιδί 

δύναται να εκτελέσει επιτυχώς και ανεξάρτητα τη δραστηριότητα, χωρίς να 

απαιτείται επίδειξη ή κάποιου είδους καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό), διότι 

μπορούσε να μιμηθεί με μεγάλη ευκολία κινήσεις τέτοιου επιπέδου δυσκολίας. Στην 

ικανότητα μίμησης ήχων και συλλαβών (µία – µία), όπως και σε αυτή της μίμησης 

λέξεων αξιολογήθηκε με Ν, εφόσον δεν δυσκολευόταν να επαναλάβει απλές λέξεις, 

παρά μόνο αντιμετώπιζε πρόβλημα επανάληψης σε λέξεις με πολλές συλλαβές. 

Παράλληλα, στην μίμηση κινήσεων µε οικεία παιχνίδια, (αυτοκινητάκια, 

αεροπλανάκια, αλογάκια κτλ) καθώς και στην μίμηση πράξεων µε αντικείμενα 

καθημερινής χρήσης (οδοντόβουρτσα, χτένα κτλ), βαθμολογήθηκε με Ν, εφόσον 

έδειχνε να γνωρίζει τα αντικείμενα καθώς και τον τρόπο χρήσης τους. Αντίθετα, στην 

μίμηση ενεργειών χωρίς το αντικείμενο (όπως το βούρτσισμα των μαλλιών, το 

τηλεφώνημα σε έναν γνωστό, το πλύσιμο των δοντιών κτλ), βαθμολογήθηκε με Ο: 

(σημειώνουνε όχι, αν ο µμαθητής δεν μπορεί να εκτελέσει τη δραστηριότητα ή δεν 

επιχειρεί καθόλου ακόµα και μετά από επανειλημμένες υποδείξεις του 

εκπαιδευτικού), διότι χωρίς τη χρήση κάποιου οικείου και γνώριμου αντικειμένου 

έδειχνε να μη θέλει να επαναλάβει ή να συμμετέχει στη δράση. Επιπροσθέτως, όπως 

και στην μίμηση κινήσεων με οικεία παιχνίδια, έτσι και στην μίμηση πράξεων  

χρησιμοποιώντας παιχνίδια: κούκλα, μαριονέτα, δαχτυλόκουκλα, (αντίο, φιλάκια 

κτλ), αξιολογήθηκε με Ν, εφόσον το έκανε κάθε φορά με προθυμία γνωρίζοντας τη 

χρήση των αντικειμένων. Όμοια και στην μίμηση κινήσεων της εκπαιδευτικού 

χρησιμοποιώντας κοµµάτια κατασκευαστικών παιχνιδιών βήµα-βήµα όπως κύβους, 

και τουβλάκια lego, καθώς και στη μίμηση σχεδίων με πλαστελίνη ή ζυμάρι 

αξιολογήθηκε με Ν, διότι ο Αχιλλέας έχοντας αδυναμία σε αυτά τα παιχνίδια 

ακολουθούσε την παιδαγωγό με μεγάλη προσοχή, βήμα προς βήμα. Κλείνοντας, τόσο 

στην ικανότητα μίμησης κινήσεων χρησιμοποιώντας αντικείμενα με ταυτόχρονη 

παραγωγή ήχων (π.χ. ασθενοφόρο που κινείται και ταυτόχρονα κάνει ίου-ίου), όσο 

και στην ικανότητα μίμησης κινήσεων ακούγοντας παιχνιδοτράγουδα («κεφάλι, ώµοι, 

γόνατα και πόδια», «μια ωραία πεταλούδα», «πλάθω κουλουράκια με τα δυο 

χεράκια» κτλ), αξιολογήθηκε με Α, γιατί παρόλο που παρουσιάζει μία αδυναμία σαν 
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παιδί στην μουσική και το άκουσμά της, παρουσίασε δυσκολίες ακολουθίας των 

ενεργειών. 

 

 

 Βαθμοί  

Μίμηση αδρών κινήσεων  Α 

Μίμηση απλών κινήσεων  Ν 

Μίμηση ήχων – συλλαβών  Ν 

Μίμηση λέξεων  Ν 

Μίμηση με αντικείμενα καθημερινής 

χρήσης  

Ν 

Μίμηση με οικεία παιχνίδια Ν 

Μίμηση ενεργειών χωρίς αντικείμενο Ο 

Μίμηση πράξεων με παιχνίδια Ν 

Μίμηση με κατασκευαστικά παιχνίδια  Ν 

Μίμηση με πλαστελίνη - ζυμάρι Ν 

Μίμηση με αντικείμενα και παραγωγή 

ήχων 

Α 

Μίμηση κινήσεων με 

παιχνιδοτράγουδα 

Α 
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Στέφανος  

 Όμοια και στην αρχική αξιολόγηση του Στέφανου όπως και στην περίπτωση 

του Αχιλλέα, στην αρχή της παρατήρησης δόθηκε στην παιδαγωγό της τάξης το 

εργαλείο αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά με αυτισμό της Kathleen 

Ann Quill (2000), το οποίο συμπλήρωσε δίνοντας σημαντικές πληροφορίες για την 

σκιαγράφηση του προφίλ του παιδιού, συνδυαστικά με την υπάρχουσα διάγνωση του 

παιδιού καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις συνεντεύξεις 

των παιδαγωγών και της λογοθεραπεύτριας από την ερευνήτρια. 

 Συνεχίζοντας με την αρχική αξιολόγηση, παρατηρήθηκαν 50 στο σύνολο 

επικοινωνιακές απόπειρες του παιδιού όσον αφορά τον τομέα της επικοινωνίας, όπως 

προβλέπει το Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης. Ο Στέφανος κατά το πρώτο 

στάδιο αξιολόγησης παρουσίασε λίγες επικοινωνιακές απόπειρες στα πλαίσια της 

παρατήρησης. Πιο συγκεκριμένα, περιορίστηκε σε απόπειρες προσέγγισης με σκοπό 

να ικανοποιήσει μόνο δικές του βασικές ανάγκες και όχι με σκοπό την επικοινωνία.  

  Ομαδοποιώντας τις επικοινωνιακές του συμπεριφορές στον πίνακα του 

δεύτερου σταδίου αξιολόγησης ,το παιδί στη λειτουργία της δήλωσης αιτήματος, 

δηλαδή φάνηκε να δυσκολεύεται να ζητήσει αντικείμενα, κάποια βοήθεια ή αίτημα 

στα πλαίσια μίας δράσης. Επιπλέον, στην προσέλκυση προσοχής, το παιδί δεν 

συνήθιζε να τραβά την προσοχή των υπόλοιπων παιδιών τα οποία βρίσκονται κοντά 

του ή μακριά του όταν ήθελε να επικοινωνήσει καθώς απέφευγε κάθε είδους 

αλληλεπίδραση. Ακόμα, στη λειτουργία της άρνησης – απόρριψης, το παιδί 

παρουσίασε πολλές συμπεριφορές κατά τις οποίες έδειχνε την αρνητική του στάση σε 

αντικείμενα που του προσφέρονταν από άλλα πρόσωπα, σε εργασίες στις οποίες 

καλούνταν να συμμετέχει καθώς και την αρνητική του στάση απέναντι σε οδηγίες 

που του δίνονταν.  

 Στη λειτουργία των σχολίων αν και φαινόταν να έχει προδιάθεση να σχολιάζει 

τον εαυτό του, άλλα πρόσωπα ή και αντικείμενα που υπήρχαν στο χώρο, παρουσίασε 

δυσκολία στο σχολιασμό απροσδόκητων καταστάσεων και ενεργειών καθώς και να 

δηλώνει ότι τελείωσε μία δραστηριότητα. Όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, ο 

Στέφανος παρουσίασε  σοβαρά ζητήματα στην ανταπόκριση σε ερωτήσεις και στο να 

παρέχει πληροφορίες για τον εαυτό του, για άλλα πρόσωπα, αντικείμενα και 

γενικότερα διευκρινήσεις σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Στην 

αναζήτηση πληροφοριών, φάνηκε να εκδηλώνει συμπεριφορές ενδιαφέροντος για 
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αντικείμενα που ήταν κοντά στο πεδίο των ενδιαφερόντων του καθώς και για 

ενέργειες που έκαναν άλλα πρόσωπα στον χώρο που βρισκόταν και ο ίδιος. 

Παράλληλα, παρατηρήθηκε πως το παιδί αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα στην 

έκφραση συναισθημάτων και αναγκών ή επιθυμιών του καθώς λίγες ήταν οι 

προσεγγίσεις του στο σύνολο των συμπεριφορών που εκδήλωσε. Κλείνοντας με τη 

λειτουργία της χρήσης κοινωνικών εκφράσεων ρουτίνας, είναι αξιοσημείωτο πως 

παρά το γεγονός πως το παιδί δεν χαιρετά, ούτε συστήνεται, παρουσιάζει ωστόσο, 

μεγάλη ευαισθησία στο να ευχαριστεί καθώς και να λέει παρακαλώ. 

 Συνεχίζοντας με την αξιολόγηση των ικανοτήτων μίμησης στον γνωστικό 

τομέα, ο Στέφανος βαθμολογήθηκε με Ο στην πρώτη λειτουργία μίμησης, κατά την 

οποία ελέγχεται αν το παιδί μιμείται αδρές κινήσεις του εκπαιδευτικού ή των 

συμμαθητών του με τα χέρια, τα πόδια, το κεφάλι κτλ, εφόσον το παιδί αρνούταν να 

μπει στη διαδικασία μίμησης. Αντίθετα, στην ικανότητα της μίμησης απλών 

κινήσεων από την εκπαιδευτικό (αντίο, φιλάκια, παλαµάκια … ), αξιολογήθηκε με Ν, 

διότι μπορούσε να μιμηθεί με μεγάλη ευκολία κινήσεις τέτοιου επιπέδου δυσκολίας 

όταν ήταν σε αλληλεπίδραση μόνο με την παιδαγωγό. Στην ικανότητα μίμησης ήχων 

και συλλαβών (µία – µία), όπως και σε αυτή της μίμησης λέξεων αξιολογήθηκε με Ο, 

εφόσον δυσκολευόταν να επαναλάβει απλές λέξεις. Επιπροσθέτως, στην μίμηση 

κινήσεων µε οικεία παιχνίδια, (αυτοκινητάκια, αεροπλανάκια, αλογάκια κτλ) καθώς 

και στην μίμηση πράξεων µε αντικείµενα καθηµερινής χρήσης (βούρτσα, 

οδοντόβουρτσα κτλ), βαθμολογήθηκε με Ν, εφόσον έδειχνε να γνωρίζει τα 

αντικείμενα καθώς και τον τρόπο χρήσης τους και συμμετείχε στην διαδικασία όταν 

δεν υπήρχαν άλλα παιδιά στη δράση. Αντίθετα, στην μίμηση ενεργειών χωρίς το 

αντικείµενο (όπως το βούρτσισμα των μαλλιών, το τηλεφώνημα σε έναν γνωστό, το 

πλύσιμο των δοντιών κτλ), βαθμολογήθηκε με Ο, διότι χωρίς τη χρήση κάποιου 

οικείου και γνώριμου αντικειμένου έδειχνε να μη καταλαβαίνει ώστε να επαναλάβει ή 

να συμμετέχει στη δράση. Επιπλέον, όπως και στην μίμηση κινήσεων με οικεία 

παιχνίδια, έτσι και στην μίμηση πράξεων χρησιµοποιώντας παιχνίδια: κούκλα, 

µαριονέτα, δαχτυλόκουκλα, (αντίο, φιλάκια κτλ), αξιολογήθηκε με Ν, εφόσον το 

έκανε κάθε φορά με προθυμία γνωρίζοντας τη χρήση των αντικειμένων, μόνο στις 

περιπτώσεις που δεν υπήρχαν άλλα παιδιά στη δράση. Όμοια και στην μίμηση 

κινήσεων της εκπαιδευτικού µε κοµµάτια κατασκευαστικών παιχνιδιών, όπως κύβους 

και τουβλάκια lego, καθώς και στη μίμηση σχεδίων με πλαστελίνη ή ζυμάρι 
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αξιολογήθηκε με Ν, διότι ο Στέφανος έχοντας αδυναμία σε αυτά τα παιχνίδια 

ακολουθούσε την παιδαγωγό με μεγάλη προσοχή, βήμα προς βήμα. Κλείνοντας με 

την αρχική αξιολόγηση του Στέφανου στις ικανότητες μίμησης, τόσο στην ικανότητα 

μίμησης κινήσεων µε αντικείμενα και ταυτόχρονη παραγωγή ήχων (π.χ. ασθενοφόρο 

που κινείται και ταυτόχρονα κάνει ίου-ίου), όσο και στην ικανότητα μίμησης 

κινήσεων ακούγοντας παιχνιδοτράγουδα («κεφάλι, ώµοι, γόνατα και πόδια», «μια 

ωραία πεταλούδα», «πλάθω κουλουράκια με τα δυο χεράκια» κτλ) αξιολογήθηκε με 

Α, γιατί παρόλο που παρουσιάζει μία ευαισθησία στη μουσική και το άκουσμά της, 

παρουσίασε δυσκολίες ακολουθίας εφόσον ήταν ομαδικές τέτοιου είδους δράσης. 

 

 

 

 Βαθμοί  

Μίμηση αδρών κινήσεων  Ο 

Μίμηση απλών κινήσεων  Ν 

Μίμηση ήχων – συλλαβών  Ο 

Μίμηση λέξεων  Ο 

Μίμηση με αντικείμενα καθημερινής 

χρήσης  

Ν 

Μίμηση με οικεία παιχνίδια Ν 

Μίμηση ενεργειών χωρίς αντικείμενο Ο 

Μίμηση πράξεων με παιχνίδια Ν 

Μίμηση με κατασκευαστικά παιχνίδια  Ν 

Μίμηση με πλαστελίνη - ζυμάρι Ν 

Μίμηση με αντικείμενα και παραγωγή 

ήχων 

Α 

Μίμηση κινήσεων με 

παιχνιδοτράγουδα 

Α 
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Αγάπη 

 Όμοια και στην αρχική αξιολόγηση Αγάπης όπως και στα άλλα δύο παιδιά 

του δείγματος, στην αρχή της παρατήρησης δόθηκε στην παιδαγωγό της τάξης το 

εργαλείο αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά με αυτισμό της Kathleen 

Ann Quill (2000), το οποίο συμπλήρωσε δίνοντας σημαντικές πληροφορίες για την 

σκιαγράφηση του προφίλ του παιδιού, συνδυαστικά με την υπάρχουσα διάγνωση του 

παιδιού καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις συνεντεύξεις 

των παιδαγωγών και της λογοθεραπεύτριας από την ερευνήτρια. 

 Συνεχίζοντας με την αρχική αξιολόγηση, παρατηρήθηκαν 50 στο σύνολο 

επικοινωνιακές απόπειρες του παιδιού όσον αφορά τον τομέα της επικοινωνίας, όπως 

προβλέπει το Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης. Κατά το πρώτο στάδιο της 

αρχικής αξιολόγησης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο παρατήρησης η Αγάπη 

παρουσίασε και εκδήλωσε πολλές απόπειρες με σκοπό την επικοινωνία. Βέβαια, στην 

πλειονότητα των αποπειρών το παιδί παρουσίασε μεγάλη δυσκολία στη χρήση του 

λόγου, με αποτέλεσμα οι προσεγγίσεις τις να περιορίζονται ως επί το πλείστον με 

χειρονομίες και κάποιες κραυγές ή επιφωνήματα. 

 Περνώντας στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης και ομαδοποιώντας τις 

συμπεριφορές αυτές, το παιδί στη λειτουργία της δήλωσης αιτήματος παρά το 

γεγονός πως σε γενικότερο πλαίσιο δυσκολευόταν να ζητήσει από κάποιον να 

σταματήσει μία δραστηριότητα, έδειξε να ζητά αντικείμενα, βοήθεια καθώς και την 

επανάληψη μιας δραστηριότητας με μεγάλη άνεση. Στο επίπεδο της προσέλκυσης 

προσοχής, παρατηρήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια στο να τραβήξει την προσοχή των 

υπολοίπων στο χώρο, είτε ατόμων που βρίσκονταν κοντά της είτε αυτών που ήταν πιο 

μακριά από την ίδια. Στη λειτουργία της άρνησης – απόρριψης, η Αγάπη δεν 

παρουσίασε συμπεριφορές άρνησης παρά μόνο σε αντικείμενα τα οποία ήταν εκτός 

των ενδιαφερόντων της. Στη λειτουργία των σχολίων παρατηρήθηκε να σχολιάζει τον 

εαυτό της καθώς και άλλα αντικείμενα γύρω της με μία ποικιλία επιφωνημάτων. 

 Στη δεξιότητα της παροχής πληροφοριών φάνηκε να ανταποκρίνεται σε 

ερωτήσεις και να δίνει πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα και τα αντικείμενα γύρω 

της, με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε μιας και ο προφορικός της λόγος έχει πολλά 

προβλήματα. Παράλληλα, στην αναζήτηση πληροφοριών αρκετά συχνά ζητούσε 

πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα αντικείμενα καθώς και διευκρινήσεις 

σχετικά με τις ενέργειες που γίνονταν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι στη 



 
64 

 

λειτουργία της έκφρασης συναισθημάτων πάντα με κάθε ευκαιρία έδειχνε τα 

συναισθήματά της, τις ανάγκες και τις επιθυμίες της. Τέλος, στη λειτουργία της 

χρήσης κοινωνικών εκφράσεων ρουτίνας φάνηκε να χαιρετά και να καλωσορίζει, να 

ευχαριστεί όταν της προσέφεραν κάτι καθώς και να επαινεί στα πλαίσια της ρουτίνας 

σε στιγμές που άρμοζε.  

Συνεχίζοντας με την αξιολόγηση των ικανοτήτων μίμησης στον γνωστικό 

τομέα, στην πρώτη λειτουργία μίμησης, κατά την οποία ελέγχεται αν το παιδί μιμείται 

αδρές κινήσεις του εκπαιδευτικού ή των συμμαθητών του με τα χέρια, τα πόδια, το 

κεφάλι κτλ, η Αγάπη  βαθμολογήθηκε με Ν, εφόσον σε κάθε δράση συμμετείχε με 

μεγάλη προθυμία. Όμοια, στην ικανότητα της μίμησης απλών κινήσεων από την 

εκπαιδευτικό (αντίο, φιλάκια, παλαµάκια κτλ), αξιολογήθηκε με Ν, διότι μπορούσε 

να μιμηθεί με μεγάλη ευκολία κινήσεις τέτοιου επιπέδου δυσκολίας. Στην ικανότητα 

μίμησης ήχων και συλλαβών (µία – µία), όπως και σε αυτή της μίμησης λέξεων 

αξιολογήθηκε με Ο, εφόσον δυσκολευόταν να επαναλάβει απλές λέξεις. 

Επιπροσθέτως, στην μίμηση κινήσεων µε οικεία παιχνίδια, (αυτοκινητάκια, 

αεροπλανάκια, αλογάκια) καθώς και στην μίμηση πράξεων µε αντικείµενα 

καθηµερινής χρήσης (οδοντόβουρτσα, χτένα κτλ), βαθμολογήθηκε με Ν, εφόσον 

έδειχνε να γνωρίζει τα αντικείμενα καθώς και τον τρόπο χρήσης τους και συμμετείχε 

στην διαδικασία με μεγάλη προθυμία. Αντίθετα, στην μίμηση ενεργειών χωρίς το 

αντικείµενο (βούρτσισμα των μαλλιών, τηλεφώνημα, πλύσιμο των δοντιών κτλ), 

βαθμολογήθηκε με Ο, διότι χωρίς τη χρήση κάποιου οικείου και γνώριμου 

αντικειμένου έδειχνε να μη καταλαβαίνει ώστε να επαναλάβει ή να συμμετέχει στη 

δράση. Επιπλέον, όπως και στην μίμηση κινήσεων με οικεία παιχνίδια, έτσι και στην 

μίμηση πράξεων  χρησιµοποιώντας παιχνίδια: κούκλα, µαριονέτα, δαχτυλόκουκλα, 

(αντίο, φιλάκια κτλ), αξιολογήθηκε με Ν, εφόσον το έκανε κάθε φορά με προθυμία 

γνωρίζοντας τη χρήση των αντικειμένων. Όμοια και στην μίμηση κινήσεων της 

εκπαιδευτικού µε κοµµάτια κατασκευαστικών παιχνιδιών βήµα-βήµα καθώς και στη 

μίμηση σχεδίων με πλαστελίνη ή ζυμάρι αξιολογήθηκε με Ν, διότι ακολουθούσε την 

παιδαγωγό με μεγάλη προσοχή, βήμα προς βήμα. Κλείνοντας με την αρχική 

αξιολόγηση της Αγάπης στις ικανότητες μίμησης, τόσο στην ικανότητα μίμησης 

κινήσεων µε αντικείµενα και ταυτόχρονη παραγωγή ήχων (π.χ. ασθενοφόρο που 

ταυτόχρονα κάνει ιου-ιου), όσο και στην ικανότητα μίμησης κινήσεων ακούγοντας 

παιχνιδοτράγουδα («μια ωραία πεταλούδα» κτλ) αξιολογήθηκε με Α, γιατί παρόλο 
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που παρουσιάζει ευαισθησία στη μουσική και το άκουσμά της, παρουσίασε 

δυσκολίες ακολουθίας στην παραγωγή ήχων. 

 

 

 Βαθμοί  

Μίμηση αδρών κινήσεων  Ν 

Μίμηση απλών κινήσεων  Ν 

Μίμηση ήχων – συλλαβών  Ο 

Μίμηση λέξεων  Ο 

Μίμηση με αντικείμενα καθημερινής 

χρήσης  

Ν 

Μίμηση με οικεία παιχνίδια Ν 

Μίμηση ενεργειών χωρίς αντικείμενο Ο 

Μίμηση πράξεων με παιχνίδια Ν 

Μίμηση με κατασκευαστικά παιχνίδια  Ν 

Μίμηση με πλαστελίνη - ζυμάρι Ν 

Μίμηση με αντικείμενα και παραγωγή 

ήχων 

Α 

Μίμηση κινήσεων με 

παιχνιδοτράγουδα 

Α 

 

 

  



 
66 

 

3.2Παρέμβαση – Διαμορφωτική αξιολόγηση 

 

Αχιλλέας 

 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν μέρος του 

εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης, ο Αχιλλέας ήταν αρκετά διστακτικός, 

παρόλα αυτά έδειχνε ενδιαφέρον σε δράσεις οι οποίες ήταν κοντά στα ενδιαφέροντά 

του. Μάλιστα από την τρίτη συνάντηση και μετά, σημειώθηκε βαθμιαία βελτίωση 

στην βλεμματική επαφή του παιδιού, μιας και άρχισε να παρατηρεί περισσότερο και 

με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και συχνότητα τους συμμαθητές του, όπως επίσης 

και να τους κοιτάει μέσα στα μάτια όταν του απεύθυναν τον λόγο. 

 Επιπλέον, από την υλοποίηση ήδη της δεύτερης παρέμβασης, σημειώθηκε 

ιδιαίτερη βελτίωση τόσο στην ανταπόκριση που έδειχνε στο όνομά του όσο και στην 

ανάληψη πρωτοβουλίας του παιδιού να απευθύνει το λόγο στους συνομηλίκους του. 

Από την πέμπτη συνάντηση δε, το παιδί βρίσκονταν σε θέση να δηλώνει τις 

προτιμήσεις του και τις αρέσκειες του όταν κάτι τέτοιο του ζητούταν. Η 

παρατηρούμενη βελτίωση μπορεί να είναι απόρροια τόσο της μεγαλύτερης 

εξοικείωσης με την ερευνήτρια όσο και με καθ’ αυτό το συμβολικό παιχνίδι. Έπειτα 

από την έκτη συνάντηση, ο Αχιλλέας άρχισε να γίνεται περισσότερο άνετος και 

ακριβής όταν ήθελε να ζητήσει οτιδήποτε. Μάλιστα παρατηρήθηκε και αύξηση στη 

συχνότητα με την οποία ζητούσε είτε υλικά πράγματα είτε κάποιου είδους ενέργεια. 

Σχετικά με τη δεξιότητα του Αχιλλέα να δηλώνει άρνηση δεν υπήρχε σταθερότητα. 

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές ο Αχιλλέας ήταν σε θέση να αρνηθεί κάτι που δεν ήταν 

της αρεσκείας του, είτε χρησιμοποιώντας λεκτική επικοινωνία είτε απλά 

αποστρέφοντας το βλέμμα του. 

 Επιπλέον, μετά την τέταρτη παρέμβαση, ο Αχιλλέας φάνηκε εμφάνισε 

μεγαλύτερη ανοχή και ανταπόκριση, εντονότερη επιθυμία για οποιουδήποτε είδους 

φυσική επαφή, όπως οι αγκαλιές, τα χάδια και τα αγγίγματα Αναλυτικά, ενώ κατά τη 

διάρκεια των δύο πρώτων παρεμβάσεων σπάνια αντιδρούσε στο χαμόγελο των 

συνομηλίκων του, η ανταπόκριση εκτοξεύθηκε από την τρίτη παρέμβαση. Σύμφωνα 

με του γονείς του, ο Αχιλλέας εκείνον τον μήνα είχε ιδιαίτερα ανεβασμένη 

ψυχολογία, γεγονός που πιθανόν συνέβαλε σημαντικά σε αυτή την βελτίωση. 
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 Επιπροσθέτως, μετά την πέμπτη παρέμβαση, ο Αχιλλέας άρχισε να μοιράζεται 

με μεγαλύτερη ευκολία και συχνότητα αντικείμενα, όταν αυτό του ζητούταν από την 

ερευνήτρια ή την εκπαιδευτικό του τμήματος. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε αισθητά η 

επιθυμία και η ανάγκη του Αχιλλέα να μοιραστεί πράγματα και αντικείμενα με δική 

του πρωτοβουλία. Όσον αφορά την κατανόηση απλών εντολών, («έλα», «πάρε», 

«δώσε» κτλ) ο Αχιλλέας από πολύ νωρίς ήταν σε θέση να κατανοεί, ιδιαίτερα τις 

εντολές εκείνες με τις οποίες ήταν εξοικειωμένος.  

 Ακόμη, ο Αχιλλέας έδειξε μεγάλη βελτίωση στο να προσελκύει την προσοχή 

οποιουδήποτε βρισκόταν κοντά του, έπειτα από την τέταρτη παρέμβαση, 

χρησιμοποιώντας τόσο τον λόγο όσο και χειρονομίες. Αντιθέτως, το παιδί 

δυσκολεύεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον και την προσοχή κάποιου που βρίσκεται 

μακριά από αυτό. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη δεξιότητα αξιολογήθηκε καθ’ όλη 

τη διάρκεια του προγράμματος με χαμηλούς βαθμούς. Τέλος, παρατηρήθηκε πως ο 

Αχιλλέας αδυνατούσε να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να βοηθήσει τους συμμαθητές 

του στην υλοποίηση δραστηριοτήτων, ωστόσο, άρχισε να βοηθάει αισθητά όταν του 

ζητούταν από τα μέσα της παρεμβατικής διαδικασίας και έπειτα. 

 

 Συνεχίζοντας την ανάλυση στο γνωστικό τομέα της μίμησης, ο Αχιλλέας από 

τη δεύτερη παρέμβαση και έπειτα, άρχισε να μιμείται αδρές κινήσεις της 

εκπαιδευτικού ή των συνομηλίκων του χρησιμοποιώντας μέλη του σώματός του. 
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Παράλληλα, στο κομμάτι της μίμησης απλών κινήσεων όταν ζητείται από την 

ερευνήτρια ή την παιδαγωγό, από την δεύτερη κιόλας παρέμβαση άρχισε να 

ανταποκρίνεται με μεγάλη ευκολία. Αντίστοιχα, στην μίμηση ήχων και συλλαβών, 

από την τρίτη παρέμβαση, άρχισε να ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό χωρίς 

ιδιαίτερη δυσκολία, όμοια και στην μίμηση λέξεων, έχοντας ένα καλό υπόβαθρο 

κατάκτησης προφορικού λόγου, ανταποκρίθηκε με μεγάλη άνεση.  

  Στην λειτουργία μίμησης πράξεων με οικεία παιχνίδια και αντικείμενα 

καθημερινής χρήσης, από την πρώτη κιόλας παρέμβαση ο Αχιλλέας φάνηκε να 

επαναλαμβάνει με ευκολία ότι έβλεπε. Αντίθετα, στην μίμηση ενεργειών χωρίς τα 

αντικείμενα παρουσίασε μεγάλη δυσκολία κατανόησης με αποτέλεσμα να μη 

καταφέρει να ανταποκριθεί. Επιπροσθέτως, στην μίμηση κινήσεων της ερευνήτριας ή 

της παιδαγωγού με κομμάτια κατασκευαστικών παιχνιδιών βήμα προς βήμα, όπως 

παιχνίδια lego, ανταποκρίθηκε από την πρώτη κιόλας παρέμβαση με πολύ μεγάλη 

δεξιότητα.  

 Κλείνοντας με την αξιολόγηση του Αχιλλέα, στην μίμηση κινήσεων με 

αντικείμενα και ταυτόχρονη παραγωγή ήχων, φάνηκε να δυσκολεύτηκε αρκετά στις 

πρώτες παρεμβάσεις, όμως από την πέμπτη παρέμβαση και ύστερα ανταποκρίθηκε 

στις ζητούμενες δράσεις, την ίδια απόδοση παρουσίασε και στην τελευταία 

λειτουργία μίμησης κατά την οποία κλήθηκε να μιμηθεί κινήσεις ακούγοντας 

παιχνιδοτράγουδα.  
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Στέφανος  

 

 Κατά τις πρώτες παρεμβάσεις, ο Στέφανος ήταν διστακτικός και απόμακρος 

τόσο από την ερευνήτρια αλλά και από την υπόλοιπη ομάδα. Ωστόσο, στην πορεία 

του εκπαιδευτικού προγράμματος κατάφερε να αναπτύξει δεσμούς επικοινωνίας και 

εμπιστοσύνης με την ερευνήτρια, με σημαντικό αποτέλεσμα την βελτίωση στον 

επικοινωνιακό τομέα και στη μίμηση.  

 Ξεκινώντας από την βλεμματική επαφή, παρά το γεγονός ότι στις πρώτες 

παρεμβάσεις απέφευγε να κοιτάξει τόσο την ερευνήτρια όσο και την υπόλοιπη 

ομάδα, στην συνέχεια του προγράμματος ξεκίνησε να παρατηρεί και την υπόλοιπη 

ομάδα και σιγά-σιγά να εστιάζει στα μάτια τους όταν του απεύθυναν τον λόγο. 

Παράλληλα, παρατηρήθηκε βελτίωση στην ανταπόκριση που είχε στο άκουσμα του 

ονόματός του. Μεγάλη δυσκολία εξέλιξης διαπιστώθηκε στο πώς να προσεγγίσει την 

υπόλοιπη ομάδα καθώς και να τραβήξει την προσοχή τους στα πλαίσια των δράσεων, 

από το πέρας της πέμπτης παρέμβασης και μετά κατάφερε να προσεγγίσει τα 

υπόλοιπα μέλη είτε με επιφωνήματα είτε με χειρονομίες. 

 Στην αρχή του προγράμματος ο μαθητής έμενε αποστασιοποιημένος χωρίς να 

δείχνει καμία προτίμηση συμμέτοχής στις δράσεις καθώς και αντικειμένων που θα 

ήθελε να χρησιμοποιήσει, ενώ προς το τέλος των παρεμβάσεων  κατάφερε να 

εκφράσει την επιθυμία του καθώς και την προτίμηση του ως προς τα αντικείμενα με 

τα οποία ήθελε να χρησιμοποιήσει ο ίδιος στα πλαίσια της δράσης. Στο σύνολο των 

παρεμβάσεων αντίθετα, μπορούσε να εκφράσει με μεγαλύτερη ευκολία την άρνησή 

του στο να εκτελέσει μία οδηγία και ως προς τα αντικείμενα που του δίνονταν. 

 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Στέφανος ήταν ιδιαίτερα αρνητικός 

στην παροχή και την αναζήτηση πληροφοριών που αφορούν το πλαίσιο δράσης και 

παρά μόνο στις δράσεις οι οποίες συμβάδιζαν με τα ενδιαφέροντα του έδειξε 

ενδιαφέρον και αναζήτησε πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα τα οποία του 

δόθηκαν. Αντίθετα, ο Στέφανος εμφάνισε μεγάλη βελτίωση, από την τέταρτη 

παρέμβαση, στην ανταπόκρισή του στο χαμόγελο και στις ανάγκες τις οποίες είχε.  

 Με το πέρας των παρεμβάσεων, δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη βελτίωση στη 

δεξιότητα του Στέφανου να τραβάει την προσοχή κάποιου που βρίσκεται μακριά του 

λόγω φτωχής ανάπτυξης του λόγου και έλλειψης θάρρους στα πλαίσια της ομάδας. 

Όσον αφορά την προσέλκυση του ενδιαφέροντος και της προσοχής κάποιου που 
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βρίσκεται κοντά του, ενώ στην αρχή αδυνατούσε να το επιτύχει από την πέμπτη 

παρέμβαση και ύστερα το κατάφερε είτε με χειρονομίες είτε με κάποια επιφωνήματα.  

 

 Συνεχίζοντας την ανάλυση στο γνωστικό τομέα της μίμησης, ο Στέφανος από 

τη πέμπτη παρέμβαση και έπειτα, άρχισε να μιμείται αδρές κινήσεις της 

εκπαιδευτικού ή των συμμαθητών του χρησιμοποιώντας τα μέλη του σώματός του 

εφόσον χρειάστηκε αρκετό χρόνο ώστε να αρχίσει να συμμετέχει στην ομάδα. 

Παράλληλα, και στο κομμάτι της μίμησης απλών κινήσεων όταν ζητείται από την 

ερευνήτρια ή την παιδαγωγό, άρχισε να ανταποκρίνεται από την πέμπτη παρέμβαση 

και έπειτα. Αντίστοιχα, στην μίμηση ήχων και συλλαβών, από την τέταρτη 

παρέμβαση, άρχισε να ανταποκρίνεται σε ένα μικρό βαθμό, αντίθετα στην μίμηση 

λέξεων, έχοντας ένα χαμηλό υπόβαθρο ανάπτυξης προφορικού λόγου, ανταποκρίθηκε 

με μεγάλη δυσκολία στο σύνολο των παρεμβάσεων.  

  Στην λειτουργία μίμησης πράξεων με οικεία παιχνίδια και αντικείμενα 

καθημερινής χρήσης, από την τέταρτη παρέμβαση ο Στέφανος φάνηκε να 

επαναλαμβάνει με ευκολία ότι έβλεπε και ιδιαίτερα όταν τα αντικείμενα των δράσεων 

ήταν κοντά στα ενδιαφέροντά του. Αντίθετα, στην μίμηση ενεργειών χωρίς τα 

αντικείμενα παρουσίασε μεγάλη δυσκολία κατανόησης με αποτέλεσμα να μη 

καταφέρει να ανταποκριθεί στο σύνολο του προγράμματος. Επιπροσθέτως, στην 

μίμηση κινήσεων της ερευνήτριας ή της παιδαγωγού με κομμάτια κατασκευαστικών 

παιχνιδιών βήμα προς βήμα, όπως παιχνίδια lego, ανταποκρίθηκε από την τρίτη 
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παρέμβαση με πολύ μεγάλη δεξιότητα, εφόσον τα αντικείμενα ήταν μέσα στα 

ενδιαφέροντα του παιδιού. 

 Κλείνοντας με την αξιολόγηση του Στέφανου, στην μίμηση κινήσεων με 

αντικείμενα και ταυτόχρονη παραγωγή ήχων, φάνηκε να δυσκολεύτηκε αρκετά στις 

πρώτες παρεμβάσεις, όμως από την πέμπτη παρέμβαση και ύστερα ανταποκρίθηκε 

στις ζητούμενες δράσεις, την ίδια απόδοση παρουσίασε και στην τελευταία 

λειτουργία μίμησης κατά την οποία κλήθηκε να μιμηθεί κινήσεις ακούγοντας 

παιχνιδοτράγουδα. 
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Αγάπη 

 

 Από το ξεκίνημα των παρεμβάσεων του εκπαιδευτικού προγράμματος, η 

Αγάπη ήταν ένα ιδιαίτερα ευδιάθετο παιδί, πρόθυμο να συμμετέχει σε κάθε δράση. Η 

ίδια έδειξε ιδιαίτερη βελτίωση στην ικανότητα της να ζητά αντικείμενα καθώς και 

επανάληψη των δραστηριοτήτων, οι οποίες της κρατούσαν ζωντανό το ενδιαφέρον. 

Συχνά ερχόταν σε επαφή με τους συνομηλίκους της, και παρά το χαμηλό επίπεδο 

ανάπτυξης λόγου, προσπαθούσε να ανταποκριθεί με χειρονομίες και επιφωνήματα 

προς αυτούς. 

 Από τις πρώτες τρεις παρεμβάσεις κιόλας, κατάφερε να  προσελκύει την 

προσοχή τόσο των ατόμων που βρίσκονταν κοντά της, με χειρονομίες και 

επιφωνήματα, όσο και αυτών που ήταν μακριά της. Μάλιστα, όταν δεν κατάφερνε να 

τραβήξει το ενδιαφέρον των υπολοίπων, έδειχνε ανήσυχη και έψαχνε εναλλακτικούς 

τρόπους προσέγγισης στα πλαίσια της δράσης, ώστε να το καταφέρει. 

 Στην αρχή του προγράμματος, συμμετείχε στις δράσεις δειλά, μετά το πέρας 

της τρίτης παρέμβασης όμως άρχισε να δείχνει ολοένα περισσότερη πυγμή και 

θάρρος στην ανάληψη πρωτοβουλιών καθώς και στη δήλωση των προτιμήσεών της. 

Ταυτόχρονα, η Αγάπη με το πέρας του προγράμματος, ήταν περισσότερο ικανή να 

ζητάει οτιδήποτε θέλει είτε χρησιμοποιώντας επιφωνήματα είτε εκφράσεις και 

χειρονομίες. Επιπλέον, από την πέμπτη παρέμβαση ήταν σε θέση να δηλώνει σθεναρά 

την άρνησή της σε οτιδήποτε δεν ήθελε. 

 Επιπροσθέτως, στο κομμάτι παροχής πληροφοριών, έδειξε να αντιμετωπίζει 

μεγάλη δυσκολία, λόγω της χαμηλής ανάπτυξης λόγου, όμως στην πορεία του 

προγράμματος, συγκεκριμένα από την τέταρτη παρέμβαση και μετά, κατάφερε να 

δίνει πληροφορίες για τα αντικείμενα, τον εαυτό της καθώς και για τις ενέργειές της 

με χειρονομίες και μερικές λέξεις. Αντίστοιχα, στην αναζήτηση πληροφοριών 

αντιμετώπισε την ίδια δυσκολία, όμως από την πέμπτη παρέμβαση και μετά έδειξε 

βελτίωση στο να αναζητά πληροφορίες δείχνοντας με το χέρι σε ότι ήθελε να 

κατευθύνει την προσοχή της ερευνήτριας και της παιδαγωγού. 

 Η Αγάπη, από την αρχή της παρέμβασης έδειξε να μην έχει κανένα ενδοιασμό 

στο να εκφράσει τις ανάγκες, τις επιλογές της όσον αφορά τα άτομα και τα 

αντικείμενα. Συχνά, εξέφραζε τα συναισθήματά της είτε αυτά ήταν θετικά όπως 

ευχαρίστηση και αγάπη, είτε αρνητικά όπως θυμό και λύπη όταν κάτι δεν της άρεσε ή 
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την ενοχλούσε. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί, το γεγονός ότι μετά το πέρας της 

πέμπτης παρέμβασης, ξεκίνησε να χρησιμοποιεί κοινωνικές εκφράσεις ρουτίνας όπως 

να χαιρετά, να ευχαριστεί καθώς και να συστήνεται λέγοντας το όνομά της, κάτι που 

δεν είχε παρατηρηθεί να κάνει στις αρχές του προγράμματος.  

 

 Συνεχίζοντας την ανάλυση στο γνωστικό τομέα της μίμησης, η Αγάπη από τη 

πρώτη κιόλας παρέμβαση, άρχισε να μιμείται με μεγάλη ευκολία αδρές κινήσεις της 

εκπαιδευτικού ή των συνομηλίκων της χρησιμοποιώντας το σώμα της. Παράλληλα, 

και στο κομμάτι της μίμησης απλών κινήσεων όταν ζητείται από την ερευνήτρια ή 

την παιδαγωγό, από την πρώτη κιόλας παρέμβαση ανταποκρίθηκε με μεγάλη 

ευκολία. Αντίθετα, στην μίμηση ήχων και συλλαβών παρουσίασε μία καθυστέρηση, 

εφόσον από την τέταρτη παρέμβαση άρχισε να ανταποκρίνεται σε ένα μικρό βαθμό, 

παρόμοια και στην μίμηση λέξεων, έχοντας ένα χαμηλό υπόβαθρο κατάκτησης 

προφορικού λόγου, ανταποκρίθηκε με μεγάλη δυσκολία, ενώ οι πρώτες προσπάθειες 

σημειώθηκαν από την πέμπτη παρέμβαση και μετά.  

  Στην λειτουργία μίμησης πράξεων με οικεία παιχνίδια και αντικείμενα 

καθημερινής χρήσης, από την πρώτη κιόλας παρέμβαση η Αγάπη φάνηκε να 

επαναλαμβάνει με ευκολία ότι έβλεπε. Αντίθετα, στην μίμηση ενεργειών χωρίς τα 

αντικείμενα παρουσίασε μεγάλη δυσκολία κατανόησης με αποτέλεσμα να μη 

καταφέρει να ανταποκριθεί. Επιπροσθέτως, στην μίμηση κινήσεων της ερευνήτριας ή 
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της παιδαγωγού με κομμάτια κατασκευαστικών παιχνιδιών βήμα προς βήμα, 

ανταποκρίθηκε από την πρώτη κιόλας παρέμβαση με πολύ μεγάλη δεξιότητα.  

 Κλείνοντας με την αξιολόγηση της Αγάπης, στην μίμηση κινήσεων με 

αντικείμενα και ταυτόχρονη παραγωγή ήχων, φάνηκε να δυσκολεύτηκε αρκετά στις 

πρώτες παρεμβάσεις, εφόσον ακολουθούσε με ευκολία τις κινήσεις αλλά 

αντιμετώπιζε πρόβλημα στην παραγωγή ήχων, όμως από την πέμπτη παρέμβαση και 

ύστερα παρουσίασε μεγάλη βελτίωση, την ίδια απόδοση παρουσίασε και στην 

τελευταία λειτουργία μίμησης κατά την οποία κλήθηκε να μιμηθεί κινήσεις 

ακούγοντας παιχνιδοτράγουδα.  
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3.3Τελική αξιολόγηση 

 

Αχιλλέας  

 

 Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε τρεις μήνες μετά την αρχική, 

χρησιμοποιώντας ξανά το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική 

αξιολόγηση, με σκοπό να αξιολογηθούν τα παιδιά εκ νέου πάνω στους ίδιους άξονες 

επικοινωνίας και μίμησης, ώστε να γίνει πως φανερή η εξέλιξη των παιδιών ύστερα 

από την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στο σύνολό της. Σε αυτή την 

αξιολόγηση, ο Αχιλλέας έδειξε σημαντική εξέλιξη στη δήλωση αιτήματος, εφόσον το 

παιδί παρουσίασε περισσότερες συμπεριφορές αναζήτησης αντικειμένων καθώς και 

επανάληψης δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της παρατήρησης του. 

Παράλληλα, σε επίπεδο προσέλκυσης προσοχής, πέρασε σε μία αναδυόμενη 

κατάσταση της επιμέρους δεξιότητας, εφόσον φάνηκε πως με την πορεία των 

παρεμβάσεων, άρχισε να αναπτύσσεται με μεγαλύτερο ζήλο η ανάγκη του Αχιλλέα 

να τραβά την προσοχή και το ενδιαφέρον όσων βρίσκονται κοντά ή μακριά από 

αυτόν σε στιγμές που επιθυμεί να επικοινωνήσει. Στη δεξιότητα που αφορά την 

άρνηση – απόρριψη, παρουσίασε λιγότερες συμπεριφορές άρνησης μετά την 

ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, ενώ σε αυτή των σχολίων φάνηκε να ξεκινά σιγά 

σιγά να σχολιάζει κάθε είδους πρόσωπο και ενέργεια στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων. Ως προς τη παροχή πληροφοριών στην πορεία των παρεμβάσεων το 

ποσοστό ανταπόκρισης του παιδιού σε κάθε είδους ερώτηση, είτε σχετικά με τον ίδιο, 

είτε με οποιοδήποτε άλλο παράγοντα άρχισε να αναδύεται. 

 Επιπροσθέτως, όσον αφορά την αναζήτηση πληροφοριών, ο Αχιλλέας φάνηκε 

να ζητά πληροφορίες και να κάνει ερωτήσεις για να ζητήσει διευκρινήσεις σχετικά με 

αντικείμενα, πρόσωπα ή ενέργειες με τον ίδιο ζήλο. Παράλληλα, στη λειτουργία 

έκφρασης συναισθημάτων, φάνηκε να αρχίζει να εκφράζει τις ανάγκες του καθώς και 

οποιαδήποτε συναισθηματική του κατάσταση. Στο επίπεδο χρήσης κοινωνικών 

εκφράσεων ρουτίνας ο Αχιλλέας φάνηκε να συνεχίζει να παραλείπει κάθε είδους 

χαιρετισμό ή ευχαριστία στα πλαίσια της ρουτίνας σε στιγμές που άρμοζε.  

 Όσον αφορά τον γνωστικό τομέα της μίμησης, ξεκινώντας, από την πρώτη 

ικανότητα, κατά την οποία ελέγχεται αν το παιδί μιμείται αδρές κινήσεις των 

περιβαλλόντων ατόμων, ο Αχιλλέας αξιολογήθηκε με Ν, εφόσον έδειξε μεγάλη 
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εξέλιξη μίμησης αδρών κινήσεων των άλλων με προθυμία και ακρίβεια. Παράλληλα, 

στην ικανότητα της μίμησης απλών κινήσεων από την εκπαιδευτικό (αντίο, φιλάκια, 

παλαµάκια), διατήρησε το βαθμό Ν, διότι μπορούσε να μιμηθεί με μεγάλη ευκολία 

κινήσεις τέτοιου επιπέδου δυσκολίας έως το τέλος των παρεμβάσεων. Αντίστοιχα, 

στην ικανότητα μίμησης ήχων και συλλαβών (µία – µία), όπως και σε αυτή της 

μίμησης λέξεων διατήρησε τον βαθμό Ν, στο σύνολο των παρεμβάσεων δεν 

δυσκολευόταν να επαναλάβει απλές λέξεις. Παράλληλα, στην μίμηση κινήσεων µε 

οικεία παιχνίδια, (αυτοκινητάκια, αεροπλανάκια, αλογάκια) καθώς και στην μίμηση 

πράξεων µε αντικείµενα καθηµερινής χρήσης (οδοντόβουρτσα, βούρτσα κτλ), 

βαθμολογήθηκε σταθερά με Ν, εφόσον έδειχνε να γνωρίζει τα αντικείμενα καθώς και 

τον τρόπο χρήσης τους. Επιπλέον, στην μίμηση ενεργειών χωρίς το αντικείµενο 

(τηλεφώνημα, πλύσιμο δοντιών, βούρτσισμα μαλλιών), βαθμολογήθηκε Α στην θέση 

του Ο, διότι κατάφερε σε κάποιες δραστηριότητες να ανταποκριθεί με άγνωστα για 

τον ίδιο αντικείμενα. Επιπροσθέτως, όπως και στην μίμηση κινήσεων με οικεία 

παιχνίδια, έτσι και στην μίμηση πράξεων χρησιµοποιώντας παιχνίδια: κούκλα, 

µαριονέτα, δαχτυλόκουκλα, (αντίο, φιλάκια), διατήρησε τον βαθμό Ν, εφόσον 

ανταποκρινόταν κάθε φορά με προθυμία στο σύνολο του προγράμματος. Όμοια και 

στην μίμηση κινήσεων της εκπαιδευτικού µε κοµµάτια κατασκευαστικών παιχνιδιών 

βήµα-βήµα, καθώς και στη μίμηση σχεδίων με πλαστελίνη ή ζυμάρι διατήρησε τον 

βαθμό Ν, διότι ο Αχιλλέας έχοντας αδυναμία σε αυτά τα παιχνίδια ακολουθούσε στο 

σύνολο του προγράμματος την παιδαγωγό με μεγάλη προσοχή, βήμα προς βήμα. 

Κλείνοντας, τόσο στην ικανότητα μίμησης κινήσεων µε αντικείµενα και ταυτόχρονη 

παραγωγή ήχων (π.χ. ασθενοφόρο που κάνει ιου-ιου), όσο και στην ικανότητα 

μίμησης κινήσεων ακούγοντας παιχνιδοτράγουδα, αξιολογήθηκε με Α και στην 

τελική αξιολόγηση, γιατί συνέχισε να παρουσιάζει δυσκολίες ακολουθίας των 

ενεργειών. 

 

 Βαθμοί  

Μίμηση αδρών κινήσεων  Ν 

Μίμηση απλών κινήσεων  Ν 

Μίμηση ήχων – συλλαβών  Ν 

Μίμηση λέξεων  Ν 

Μίμηση με αντικείμενα καθημερινής Ν 
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χρήσης  

Μίμηση με οικεία παιχνίδια Ν 

Μίμηση ενεργειών χωρίς αντικείμενο Α 

Μίμηση πράξεων με παιχνίδια Ν 

Μίμηση με κατασκευαστικά παιχνίδια  Ν 

Μίμηση με πλαστελίνη - ζυμάρι Ν 

Μίμηση με αντικείμενα και παραγωγή 

ήχων 

Α 

Μίμηση κινήσεων με 

παιχνιδοτράγουδα 

Α 
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Στέφανος  

 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρατήρησης της τελικής αξιολόγησης, ο 

Στέφανος βελτίωσε αισθητά σχεδόν όλες τις δεξιότητες επικοινωνίας και τις 

ικανότητες μίμησης. Πιο συγκεκριμένα στον τομέα της επικοινωνίας, ο Στέφανος στη 

λειτουργία της δήλωσης αιτήματος παρατηρήθηκε, στη διάρκεια του προγράμματος, 

η ανάγκη του παιδιού να αρχίζει να ζητά αντικείμενα από άλλα μέλη της ομάδας ή 

κάποια βοήθεια στα πλαίσια μίας δράσης. Επιπλέον, στην προσέλκυση προσοχής, το 

παιδί συνέχισε να μην κάνει προσπάθειες ώστε να προσελκύει την προσοχή των 

άλλων που βρίσκονται κοντά ή μακριά του. Ακόμα, στη λειτουργία της άρνησης – 

απόρριψης , άρχισε να είναι πιο δεκτικός σε αντικείμενα που του προσφέρονταν από 

άλλα πρόσωπα καθώς και σε εργασίες στις οποίες καλούνταν να συμμετέχει.  

 Στη λειτουργία των σχολίων συνέχισε με τον ίδιο τρόπο να σχολιάζει τον 

εαυτό του, άλλα πρόσωπα ή και αντικείμενα που υπήρχαν στο χώρο, όμως συνέχισε 

να παρουσιάζει δυσκολία στο σχολιασμό απροσδόκητων καταστάσεων και ενεργειών 

καθώς και να δηλώνει ότι τελείωσε μία δραστηριότητα. Στην  παροχή πληροφοριών ο 

Στέφανος στην τελική αξιολόγηση φάνηκε να συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές 

δυσκολίες στην ανταπόκριση σε ερωτήσεις και στην παροχή πληροφοριών για τον 

εαυτό του, άλλα πρόσωπα, αντικείμενα και γενικότερα διευκρινήσεις σχετικά με την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται, όμως στη διάρκεια του προγράμματος 

παρατηρήθηκαν πολλές προσπάθειες από τον ίδιο. Παράλληλα, στην αναζήτηση 

πληροφοριών έκανε αρκετές προσπάθειες να μάθει παραπάνω πληροφορίες για τη 

δράση που καλούταν να συμμετάσχει. 

 Παράλληλα, το παιδί, αν και παρατηρήθηκε να αντιμετωπίζει σοβαρά 

ζητήματα στην έκφραση συναισθημάτων και αναγκών ή επιθυμιών του στην αρχική 

αξιολόγηση, στην τελική αξιολόγηση αρκετές ήταν οι συναισθηματικές εκδηλώσεις 

του παιδιού προς το τέλος των παρεμβάσεων. Επιπροσθέτως, στη λειτουργία της 

χρήσης κοινωνικών εκφράσεων ρουτίνας άρχισε σιγά σιγά να χαιρετά καθώς και  να 

ευχαριστεί όταν ένιωθε ο ίδιος την ανάγκη. 

 Συνεχίζοντας με την αξιολόγηση των ικανοτήτων μίμησης στον γνωστικό 

τομέα, ο Στέφανος βαθμολογήθηκε με Α αφού παρουσίασε εξέλιξη στην πρώτη 

λειτουργία μίμησης, κατά την οποία ελέγχεται αν το παιδί μιμείται αδρές κινήσεις του 

περίγυρού του χρησιμοποιώντας το σώμα του. Αντίθετα, στην ικανότητα της μίμησης 



 
80 

 

απλών κινήσεων από την εκπαιδευτικό (φιλάκια, παλαµάκια), αξιολογήθηκε εξίσου 

με Ν, διότι από την αρχή των παρεμβάσεων μπορούσε να μιμηθεί με μεγάλη ευκολία 

κινήσεις τέτοιου επιπέδου δυσκολίας όταν ήταν σε αλληλεπίδραση με την παιδαγωγό. 

Στην ικανότητα μίμησης ήχων και συλλαβών, όπως και σε αυτή της μίμησης λέξεων 

αξιολογήθηκε με Α, εφόσον δυσκολευόταν να επαναλάβει απλές λέξεις όμως στην 

πορεία του προγράμματος το παιδί έκανε αξιοσημείωτες προσπάθειες, οι οποίες 

άλλοτε ήταν επιτυχείς και άλλοτε όχι. Επιπροσθέτως, στην μίμηση κινήσεων µε 

οικεία παιχνίδια, (αυτοκινητάκια, αεροπλανάκια κτλ) καθώς και στην μίμηση 

πράξεων µε αντικείµενα καθηµερινής χρήσης (οδοντόβουρτσα, βούρτσα μαλλιών), 

βαθμολογήθηκε εξίσου με Ν, εφόσον εξ αρχής έδειχνε να γνωρίζει τα αντικείμενα 

καθώς και τον τρόπο χρήσης τους και συμμετείχε στην διαδικασία. Αντίθετα, στην 

μίμηση ενεργειών χωρίς το αντικείµενο (πχ βουρτσίζω τα δόντια), βαθμολογήθηκε με 

Ο όπως και στην αρχική αξιολόγηση, διότι χωρίς τη χρήση κάποιου οικείου και 

γνώριμου αντικειμένου έδειχνε σταθερά να μη καταλαβαίνει ώστε να επαναλάβει ή 

να συμμετέχει στη δράση. Επιπλέον, όπως και στην μίμηση κινήσεων με οικεία 

παιχνίδια, έτσι και στην μίμηση πράξεων  χρησιµοποιώντας παιχνίδια: κούκλα, 

µαριονέτα, δαχτυλόκουκλα, (τσάο, φιλάκια. . . ), αξιολογήθηκε αντιστοίχως με Ν, 

εφόσον το έκανε κάθε φορά με προθυμία γνωρίζοντας τη χρήση των αντικειμένων. 

Όμοια και στην μίμηση κινήσεων της εκπαιδευτικού µε κοµµάτια κατασκευαστικών 

παιχνιδιών, καθώς και στη μίμηση σχεδίων με πλαστελίνη ή ζυμάρι αξιολογήθηκε με 

τον ίδιο βαθμό επιτυχίας Ν, διότι ο Στέφανος έχοντας αδυναμία σε αυτά τα παιχνίδια 

ακολουθούσε την παιδαγωγό με μεγάλη προσοχή, βήμα προς βήμα από την αρχή των 

παρεμβάσεων. Κλείνοντας με την τελική αξιολόγηση του Στέφανου στις ικανότητες 

μίμησης, τόσο στην ικανότητα μίμησης κινήσεων µε αντικείµενα και ταυτόχρονη 

παραγωγή ήχων (πχ ασθενοφόρο), όσο και στην ικανότητα μίμησης κινήσεων 

ακούγοντας παιχνιδοτράγουδα, αξιολογήθηκε και πάλι με Α, γιατί παρόλο που 

παρουσιάζει αρέσκεια στη μουσική και το άκουσμά της, παρουσίασε δυσκολίες 

ακολουθίας εφόσον ήταν ομαδικές τέτοιου είδους δράσης. 

 Βαθμοί  

Μίμηση αδρών κινήσεων  Α 

Μίμηση απλών κινήσεων  Ν 

Μίμηση ήχων – συλλαβών  Α 

Μίμηση λέξεων  Α 
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Μίμηση με αντικείμενα καθημερινής 

χρήσης  

Ν 

Μίμηση με οικεία παιχνίδια Ν 

Μίμηση ενεργειών χωρίς αντικείμενο Ο 

Μίμηση πράξεων με παιχνίδια Ν 

Μίμηση με κατασκευαστικά παιχνίδια  Ν 

Μίμηση με πλαστελίνη - ζυμάρι Ν 

Μίμηση με αντικείμενα και παραγωγή 

ήχων 

Α 

Μίμηση κινήσεων με 

παιχνιδοτράγουδα 

Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
82 

 

Αγάπη 

 Κατά την τελική αξιολόγηση, η Αγάπη εκδήλωσε σημαντική εξέλιξη στο 

σύνολο των λειτουργιών της επικοινωνίας, σύμφωνα με τα δεδομένα παρατήρησης 

που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, στη λειτουργία της δήλωσης αιτήματος, στην 

πορεία των παρεμβάσεων έδειξε να μη δυσκολεύεται να ζητήσει από κάποιον να 

σταματήσει μία δραστηριότητα, να ζητά αντικείμενα, βοήθεια καθώς και την 

επανάληψη μιας δραστηριότητας. Στο επίπεδο της προσέλκυσης προσοχής, στο 

σύνολο των παρεμβάσεων παρατηρήθηκε η έντονη προσπάθειά της στο να τραβά την 

προσοχή των υπολοίπων στο χώρο, είτε ατόμων που βρίσκονταν κοντά της είτε 

αυτών που ήταν πιο μακριά από την ίδια. Όσον αφορά τη λειτουργία της άρνησης – 

απόρριψης συνέχισε σε όλη την πορεία των παρεμβάσεων να είναι εξίσου δεκτική.  

Αντίθετα, στη λειτουργία των σχολίων, παρατηρήθηκε να σχολιάζει όλο και πιο 

συχνά τον εαυτό της καθώς και άλλα φυσικά πρόσωπα γύρω της στην εξέλιξη του 

προγράμματος. 

 Στην κατηγορία της παροχής πληροφοριών φάνηκε πως παρά τη θέλησή της 

να δίνει πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα και τα αντικείμενα γύρω της, να 

αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με τον προφορικό της λόγο. Παράλληλα, στην 

αναζήτηση πληροφοριών ζητούσε όλο και πιο συχνά πληροφορίες σχετικά με τα 

πρόσωπα, τα αντικείμενα καθώς και διευκρινήσεις σχετικά με τις ενέργειες που 

γίνονταν όσο περνούσε ο καιρός. Στη λειτουργία της έκφρασης συναισθημάτων, 

συνέχισε σταθερά να εκφράζει πάντα και με κάθε ευκαιρία τα συναισθήματα και τις 

επιθυμίες της και ειδικότερα από τη στιγμή που ήρθε κοντά με όλα τα μέλη της 

ομάδας. Επιπλέον, στη λειτουργία της χρήσης κοινωνικών εκφράσεων ρουτίνας 

φάνηκε να χαιρετά και να καλωσορίζει, να ευχαριστεί όταν της προσέφεραν κάτι 

καθώς και να επαινεί στα πλαίσια της ρουτίνας σε στιγμές που άρμοζε με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο όπως παρατηρήθηκε κατά τη διαδικασία της αρχικής αξιολόγησης.  

 Συνεχίζοντας με την αξιολόγηση των ικανοτήτων μίμησης στον γνωστικό 

τομέα η Αγάπη  βαθμολογήθηκε με Ν, εφόσον σε κάθε δράση συμμετείχε με μεγάλη 

προθυμία από την αρχή των παρεμβάσεων. Όμοια, στην ικανότητα της μίμησης 

απλών κινήσεων από την εκπαιδευτικό αξιολογήθηκε με Ν, διότι μπορούσε να 

μιμηθεί με μεγάλη ευκολία κινήσεις τέτοιου επιπέδου δυσκολίας στο σύνολο του 

προγράμματος. Στην ικανότητα μίμησης ήχων και συλλαβών, όπως και σε αυτή της 
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μίμησης λέξεων αξιολογήθηκε με Α, εφόσον δυσκολευόταν να επαναλάβει απλές 

λέξεις αλλά παρόλα αυτά κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια καταφέρνοντας να 

επαναλάβει αρκετά από αυτά που καλούταν. Επιπροσθέτως, στην μίμηση κινήσεων 

µε οικεία παιχνίδια, καθώς και στην μίμηση πράξεων µε αντικείµενα καθηµερινής 

χρήσης βαθμολογήθηκε με Ν, εφόσον έδειχνε να γνωρίζει τα αντικείμενα καθώς και 

τον τρόπο χρήσης τους και συμμετείχε στην διαδικασία με μεγάλη προθυμία από την 

αρχή. 

Όσον αφορά τη μίμηση ενεργειών χωρίς το αντικείµενο βαθμολογήθηκε με Α, 

διότι χωρίς τη χρήση κάποιου οικείου και γνώριμου αντικειμένου στην αρχή έδειχνε 

να μη καταλαβαίνει ώστε να επαναλάβει ή να συμμετέχει στη δράση, ωστόσο στη 

συνέχεια έκανε προσπάθειες μίμησης σε όσα έβλεπε. Επιπλέον, όπως και στην 

μίμηση κινήσεων με οικεία παιχνίδια, έτσι και στην μίμηση πράξεων  

χρησιµοποιώντας παιχνίδια αξιολογήθηκε εξίσου με Ν, εφόσον το έκανε κάθε φορά 

με προθυμία γνωρίζοντας τη χρήση των αντικειμένων από την αρχή των 

παρεμβάσεων. Όμοια και στην μίμηση κινήσεων της εκπαιδευτικού µε κοµµάτια 

κατασκευαστικών παιχνιδιών καθώς και στη μίμηση σχεδίων με πλαστελίνη ή ζυμάρι 

αξιολογήθηκε με Ν, διότι ακολουθούσε την παιδαγωγό με μεγάλη προσοχή, βήμα 

προς βήμα χωρίς δυσκολία στο σύνολο του προγράμματος. Κλείνοντας με την τελική 

αξιολόγηση της Αγάπης στις ικανότητες μίμησης, τόσο στην ικανότητα μίμησης 

κινήσεων µε αντικείµενα και ταυτόχρονη παραγωγή ήχων, όσο και στην ικανότητα 

μίμησης κινήσεων ακούγοντας παιχνιδοτράγουδα αξιολογήθηκε ξανά με Α, γιατί 

παρόλο που παρουσιάζει ευαισθησία στη μουσική και το άκουσμά της, παρουσίασε 

δυσκολίες ακολουθίας στην παραγωγή ήχων εξ αιτίας του φτωχού επιπέδου 

ανάπτυξης του προφορικού της λόγου. 

 

 Βαθμοί  

Μίμηση αδρών κινήσεων  Ν 

Μίμηση απλών κινήσεων  Ν 

Μίμηση ήχων – συλλαβών  Α 

Μίμηση λέξεων  Α 

Μίμηση με αντικείμενα καθημερινής 

χρήσης  

Ν 
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Μίμηση με οικεία παιχνίδια Ν 

Μίμηση ενεργειών χωρίς αντικείμενο Α 

Μίμηση πράξεων με παιχνίδια Ν 

Μίμηση με κατασκευαστικά παιχνίδια  Ν 

Μίμηση με πλαστελίνη - ζυμάρι Ν 

Μίμηση με αντικείμενα και παραγωγή 

ήχων 

Α 

Μίμηση κινήσεων με 

παιχνιδοτράγουδα 

Α 
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3.4Έλεγχος κοινωνικής εγκυρότητας 

Μέθοδος συμπλήρωσης εργαλείου 

Διαφωνώ 

έντονα 

Διαφωνώ Διαφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

έντονα 

1 2 3 4 5 6 
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Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται ο μέσος όρος των απαντήσεων που 

δόθηκαν από τους δύο ειδικούς παιδαγωγούς της τάξης καθώς και τη 

λογοθεραπεύτρια του σχολείου. Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση του ειδικά 

σχεδιασμένου ερωτηματολογίου που αποτελεί μέτρο αξιολόγησης της κοινωνικής 

εγκυρότητας της παρεμβατικής διαδικασίας, να τονίσουμε πως συμπληρώθηκε από 

τους μετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δίνοντας όλες οι απαραίτητες 

διευκρινήσεις για τη συμπλήρωσή του. 

 Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων φαίνεται πως οι απαντήσεις των 

μετεχόντων εμφανίζουν πολύ μικρές αποκλίσεις, και σε πολλές ερωτήσεις 

παρατηρούνται ακριβώς οι ίδιες απαντήσεις. Κατ’ αρχάς, είναι όλοι σύμφωνοι πως το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Από την άλλη, διαφωνούν όλοι με τη θέση πως αρκετοί 

εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς 

απαιτεί λίγες τεχνικές δεξιότητες και με αυτή η οποία υποστηρίζει πως 

επιστρατεύονται οι επιμέρους παρεμβάσεις λόγω της μικρής εκπαίδευσης που 

απαιτείται για την υλοποίησή τους με αποτελεσματικό τρόπο. 

 Επιπροσθέτως, παρατηρείται πως και οι τρεις διαφωνούν με τη θέση πως οι 

δεξιότητες αλληλεπίδρασης των μαθητών είναι ελλιπείς ώστε να δικαιολογηθεί η 

χρήση των παρεμβάσεων. Ακόμη, όταν ρωτήθηκαν εάν το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μία τάξη με 30 παιδιά επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί 

διαφωνούν σε μικρό βαθμό ενώ η λογοθεραπεύτρια δηλώνει μία μικρή υποστήριξη. 

Επιπλέον, παρατηρούμε απόλυτη συμφωνία από τις επαγγελματίες στην ερώτηση εάν 

το πρόγραμμα παρέμβασης αποδείχθηκε αποτελεσματικό καθώς και στο ότι δεν 

υπήρξε κάποιο μέρος των παρεμβάσεων διασπαστικό για τα υπόλοιπα παιδιά της 

τάξης. 

 Επιπρόσθετα, και οι τρεις μετέχουσες συμφωνούν με την άποψη πως οι 

παρεμβάσεις δεν υπήρξαν ποτέ επικίνδυνες για τα παιδιά, καθώς επίσης και με το 

γεγονός ότι το πρόγραμμα ήταν επωφελές γι’ αυτά. Τελειώνοντας με την αξιολόγηση, 

και οι τρεις δείχνουν με τις απαντήσεις τους, την εμπιστοσύνη τους στην 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος, καθώς υποστηρίζουν πως θα 

χρησιμοποιούσαν και οι ίδιες το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν ποτέ χρειαστεί στο 
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εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, δηλώνοντας πως δεν θα το αντιμετώπιζαν ως έσχατη 

λύση. 

 Κλείνοντας λοιπόν με την αξιολόγηση της κοινωνικής εγκυρότητας του 

εργαλείου, γίνεται αντιληπτό πως και οι δύο εκπαιδευτικοί της τάξης καθώς και η 

λογοθεραπεύτρια του Ειδικού Σχολείου, οι οποίες ήταν οι βασικοί παρατηρητές της 

διαδικασίας, είναι θετικοί με την παρούσα εκπαιδευτική διαδικασία. 
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4.Συμπεράσματα– Συζήτηση 

4.1 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας 

 

Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η περιγραφή 

της διαδικασίας για την εφαρμογή ενός δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος, το 

οποίο βασίζεται στην υλοποίηση δραστηριοτήτων συμβολικού παιχνιδιού με τρία 

παιδιά προσχολικής ηλικίας τα οποία ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Οι 

επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν αρχικά η αξιολόγηση του επιπέδου της 

επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης των παιδιών και σε δεύτερο πλάνο η διερεύνηση της 

συνεισφοράς του συμβολικού παιχνιδιού στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης αυτής. 

Παράλληλα, στόχος της παρούσας εργασίας ήταν αρχικά να παρατηρηθεί η ύπαρξη ή 

μη ικανοτήτων μίμησης και ύστερα η ανάπτυξη της στα πλαίσια της παρέμβασης που 

υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί σε αυτό το σημείο το γεγονός πως για την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων της παρούσας ερευνητικής εργασίας, δόθηκε μεγάλη 

σημασία και προσοχή στη δόμηση του χώρου που πραγματοποιήθηκαν οι 

παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα η ερευνήτρια επέλεξε να πραγματοποιήσει το σύνολο 

των παρεμβάσεων στην τάξη του δείγματος, εφόσον αποτελεί ένα χώρο που τους 

είναι ιδιαίτερα οικείος. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην απαλοιφή 

πιθανών ερεθισμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να διασπάσουν τη προσοχή των 

παιδιών και να προκληθεί αναστάτωση με αποτέλεσμα να σταθούν εμπόδιο στην 

πραγμάτωση των παρεμβάσεων. 

Αρχικά διερευνήθηκε αν τα παιδιά με αυτισμό μπορούν να μάθουν να παίζουν 

(Beyer & Gammeltoft, 2000) καθώς και αν έχουν την ικανότητα να εμπλακούν σε 

συμβολικό ή κοινωνικό παιχνίδι. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μας, υποστηρίζεται 

ότι τα παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού είναι ικανά να παράγουν απλό 

παιχνίδι προσποίησης, όχι όμως αυθόρμητα, αλλά μόνο όταν παροτρύνονται από 

κάποιον ενήλικο και χωρίς την παρουσία συνομηλίκων (Charman et al., 1997). 

Παράλληλα σύμφωνα με έρευνες ( Rodriguez & Thompson, 2015. Wolfe, Slocum & 

Kunnavatana, 2014) έχει υποστηριχτεί πως τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα 

χαρακτηρίζονται για τις επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές δραστηριότητες 
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παιχνιδιού, από τις οποίες δεν απαλλάσσονται αν δεν επιστρατευτεί γι’ αυτά κάποιου 

είδους οργανωμένη παρέμβαση .  Στην παρούσα εργασία γίνεται αντιληπτή η ενεργή 

συμμετοχή και των τριών παιδιών του δείγματος στις δράσεις που σχεδιάστηκαν στα 

πλαίσια της παρέμβασης, αρχικά όχι τόσο ενεργά, αλλά στη συνέχεια με μεγάλη 

προθυμία. Συνδυαστικά λοιπόν με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, 

ενισχύεται η άποψη πως τα παιδιά με αυτισμό έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης 

συμβολικού παιχνιδιού, όταν τους παρέχεται ένα ασφαλές δομημένο πλαίσιο δράσης, 

κίνητρα, τα απαραίτητα ερεθίσματα και η κατάλληλη υποστήριξη από την παιδαγωγό 

καθώς και όταν δράσεις συμβαδίζουν με τα ενδιαφέροντά τους. Βέβαια, είναι 

σημαντικό να σημειωθεί πως σε αντίθεση με τις ήδη υπάρχουσες έρευνες, στη 

περίπτωση της παρούσας έρευνας τα παιδιά φάνηκαν να μην αντιμετωπίζουν 

προβλήματα συνεργασίας με τα υπόλοιπα παιδιά του δείγματος προς το τέλος των 

παρεμβάσεων. Μάλιστα, φάνηκε πως όταν τα παιδιά γνώρισαν καλά τα μέλη της 

ομάδας, ξεκίνησαν να είναι πιο διαχυτικά μεταξύ τους, καθώς και να δημιουργούν 

σχέσεις επικοινωνίας. 

Στα συμπεράσματα της δικής μας έρευνας κατέληξαν και άλλες έρευνες 

(Wolfberg, 1999) οι οποίες υποστηρίζουν αύξηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

των παιδιών με αυτισμό, εμφάνιση περισσότερων ικανοτήτων τόσο ποσοτικού όσο 

και ποιοτικού παιχνιδιού, κατανόηση και παραγωγή περισσότερο περίπλοκων 

μορφών παιχνιδιού όταν υποστηριχθούν από έναν ενήλικο σε κάποια δραστηριότητα 

παιχνιδιού με συμπαίκτες. Παρόμοια, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, 

έδειξαν το μεγάλο βαθμό εξέλιξης ως προς την προθυμία των παιδιών για συμμετοχή 

σε δράσεις παιχνιδιού με συνομηλίκους. Πιο αναλυτικά τα παιδιά του δείγματος, στην 

αρχή έδειξαν μεγάλο δισταγμό συμμετοχής σε δράσεις με άλλα παιδιά, όμως στην 

συνέχεια της παρέμβασης, τα δεδομένα έδειξαν πως όταν υπάρχει ένα δομημένο και 

ασφαλές πλαίσιο δράσης κοντά στα ενδιαφέροντά τους, αρχίζουν να έχουν 

μεγαλύτερη θέληση συμμετοχής σε αυτό, αναπτύσσοντας ακόμα και δεξιότητες 

σύνθετου παιχνιδιού, βασικό χαρακτηριστικό του οποίου αποτελεί η συνεργασία στα 

πλαίσια της ομάδας. 

Επιπροσθέτως, τα ερευνητικά ερωτήματα κατά τα οποία διερευνάται κατά 

πόσο τα παιδιά με αυτισμό μπορούν να μάθουν πώς να παίζουν σε καλά δομημένες 

και σαφώς καθορισμένες καταστάσεις, καθώς και το πώς μπορεί το παιχνίδι να 
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ανοίξει νέα αναπτυξιακά μονοπάτια για τα παιδιά με αυτισμό, αποτελούν ερωτήματα 

υψηλής σημασίας για την έρευνα. Ένα γενικό συμπέρασμα που μπορεί να βγει από 

πολλές έρευνες (Warreyn et al. 2005), είναι πως τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα 

μπορούν να παράγουν παιχνίδι συμβολικού χαρακτήρα, στα πλαίσια του οποίου 

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν καθώς και να μιμηθούν πράξεις που 

βλέπουν όπως για παράδειγμα το τάισμα μιας κούκλας, ενώ παράλληλα σε άλλες 

έρευνες (Lee & Vargo, 2017) έχει αποδειχθεί  πως εφόσον υπάρχει κοινωνική 

υποστήριξη, τα παιδιά με αυτισμό μπορούν να αναπτύξουν μεγαλύτερες δεξιότητες 

στο συμβολικό παιχνίδι καθώς και μία ευρύτερη βελτίωση των ακαδημαϊκών τους 

δεξιοτήτων. Το παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει ακόμη και τα πιο δυσλειτουργικά παιδιά 

με αυτισμό. Παραλληλίζοντας λοιπόν τις έρευνες αυτές με τα αποτελέσματα της 

παρούσας εργασίας, μπορούμε να τονίσουμε την σημαντικότητα της συμμετοχής των 

παιδιών αυτών σε δομημένα παιχνίδια, ως προς την βελτίωση των κοινωνικών 

συναναστροφών των παιδιών με αυτισμό με συνομηλίκους, και ως προς την πιο 

ενεργή συμμετοχή τους στην κουλτούρα των συνομηλίκων τους. 

Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει τη θετική επίδραση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος παρέμβασης στα παιδιά με αυτισμό τόσο με τη βελτίωση και αύξηση 

των επικοινωνιακών προσεγγίσεων των παιδιών, όμοια με άλλες έρευνες (Boutot, 

Guenther, & Crozier, 2005), όσο και με την αύξηση των αποπειρών μίμησης 

κινήσεων στα πλαίσια του παιχνιδιού τους. Άλλες έρευνες βέβαια υποστηρίζουν πως 

παρόλο που τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τέτοιου 

είδους παιχνίδια, δεν φαίνονται να αναπτύσσουν λειτουργικές ή συμβολικές 

συμπεριφορές στα πλαίσια του παιχνιδιού (Dominguez et al., 2006). Στην δική μας 

περίπτωση τα παιδιά στο σύνολό τους φάνηκαν να κατάφεραν να εξελιχθούν  τόσο 

στις συμβολικές δράσεις που οργανώθηκαν, όσο και να αυξήσουν τις επικοινωνιακές 

απόπειρες προς την ομάδα συνεργασίας. 

 Πιο αναλυτικά, ο Αχιλλέας μετά τις τελευταίες παρεμβάσεις μεταπήδησε από 

την κατάσταση στην οποία δεν ανοιγόταν σε κανέναν, στην κατάσταση όπου 

ανοίχτηκε και άρχισε να εκδηλώνει τα συναισθήματά του, να δηλώνει τα αιτήματά 

του και τις επιθυμίες του στα πλαίσια του προγράμματος μέσα από επικοινωνιακές 

προσεγγίσεις, τόσο προς την ερευνήτρια, όσο και προς τους συνομηλίκους του. 

Παράλληλα, εξίσου σημαντική εξέλιξη στην έκφραση συναισθημάτων, επιλογών και 
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στην προσέλκυση των άλλων παρουσίασε και ο Στέφανος στις τελευταίες 

παρεμβάσεις του προγράμματος. Κλείνοντας, από την τρίτη παρέμβαση και έπειτα, η 

Αγάπη, επέδειξε σημαντική βελτίωση στο να εκφράζει τις επιθυμίες και γενικότερα 

τα αιτήματά της, παρά τις δυσκολίες της με τον προφορικό λόγο, χρησιμοποιώντας 

εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα χειρονομίες. Όλα αυτά 

λοιπόν, μας αποδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι να παρέχονται κίνητρα 

οργανωμένων δράσεων στα παιδιά αυτά, για να καταφέρουν σταδιακά να γνωρίσουν 

την κουλτούρα των συνομηλίκων τους και τελικά να βελτιώσουν βασικούς τομείς 

ανάπτυξης μέσα από την εμπλοκή τους σε αυτές. 

 Παράλληλα, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας διερευνήθηκαν οι διαφορές 

της αξιολόγησης πριν και μετά την παρέμβαση ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα, σύμφωνα με τα οποία ερευνάται αρχικά με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται 

εξέλιξη στην επικοινωνιακή ετοιμότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας με αυτισμό 

μέσω του συμβολικού παιχνιδιού και ύστερα πώς τα παιδιά αυτά μπορούν να 

απαλλαγούν από τις στερεοτυπικές επαναληπτικές κινήσεις και να αποκτήσουν την 

ικανότητα μίμησης στα πλαίσια του συμβολικού παιχνιδιού. Η τελική αξιολόγηση 

απέδειξε ότι η επίδοση και των τριών μαθητών ήταν αρκετά βελτιωμένη σε όλους 

τους τομείς, στους οποίους στόχευσε η παρέμβαση.  

 Τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα στις λειτουργίες 

επικοινωνίας, με αποτέλεσμα, αυτό, να έχει σοβαρό αντίκτυπο στον βαθμό ανάπτυξης 

των κοινωνικών τους συναλλαγών (American Psychiatric Association 2013). Είναι 

χαρακτηριστικά τα ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων για τα άτομα με αυτισμό, τα 

οποία αποτελούν πυρήνα διάγνωσης και παρατηρείται επιδείνωσή τους κατά τη 

διάρκεια της ζωής τους (Howlin & Magiati 2017). Καθίσταται σαφές λοιπόν, πως ο 

αυτισμός αποτελεί γνωστική διαταραχή η οποία επηρεάζει την ανάπτυξη των 

επικοινωνιακών και κατ’ επέκταση των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Παρόλα αυτά, όμως, παρακάτω παρουσιάζονται οι τομείς επικοινωνίας στους 

οποίους τα παιδιά φάνηκε να σημειώνουν αξιοσημείωτη βελτίωση στα πλαίσια του 

δικού μας προγράμματος παρέμβασης. Ενδεικτικά, ο Αχιλλέας στη λειτουργία 

δήλωσης αιτήματος και στον τομέα της έκφρασης συναισθημάτων, κατάφερε να 

σημειώσει αύξηση δείχνοντας σημαντική εξέλιξη στον τομέα έκφρασης που αποτελεί 

σημαντική λειτουργία της επικοινωνίας. Παράλληλα, ο Στέφανος παρουσίασε 
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βελτίωση στην παροχή πληροφοριών, στην σημαντική λειτουργία της επικοινωνίας 

και την έκφραση συναισθημάτων. Τέλος, η Αγάπη παρουσίασε σημαντική βελτίωση 

στη δήλωση αιτήματος και όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, στη λειτουργία της 

έκφρασης συναισθημάτων. 

Επιπροσθέτως, ο αυτισμός επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της μίμησης, αφού 

χαρακτηρίζεται από πρώιμα ελλείμματα στην επικοινωνία και την ευελιξία της 

συμπεριφοράς, γι’ αυτό αρκετές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στον ρόλο των 

δυσκολιών που αποφέρει στην λειτουργία αυτή  (American Psychiatric Association 

(APA), 2013). Παράλληλα, σύμφωνα με πολλές έρευνες δεν έχουν εντοπιστεί 

σημαντικές διαφορές, σε παιδιά με αυτισμό και σε αυτά της τυπικής ανάπτυξης, σε 

δραστηριότητες μίμησης ύστερα από υπόδειξη, αλλά έχει εντοπιστεί μεγάλη 

απόκλιση στην απόδοσή τους συγκριτικά όσον αφορά την αυθόρμητη μίμηση 

(Ingersoll, 2008. McDuffie, 2007. Whiten & Brown, 1998).    

Γι’ αυτό το λόγο εξίσου σημαντικό, είναι να παρουσιαστούν ενδεικτικά 

κομμάτια των αξιολογήσεων που μας κάνουν φανερή την εξέλιξη των τριών παιδιών 

στον γνωστικό τομέα της μίμησης. Σημαντική βελτίωση παρουσίασε ο Αχιλλέας στην 

ικανότητα μίμησης αδρών κινήσεων της εκπαιδευτικού, μεταπηδώντας από 

αναδυόμενη κατάσταση σε αυτή της επίτευξης της ζητούμενης λειτουργίας, 

παράλληλα αξιοσημείωτη είναι η βελτίωση που παρουσίασε στην ικανότητα μίμησης 

χωρίς το αντικείμενο, σε αναδυόμενη από την αρχική αξιολόγηση που ήταν αρνητική. 

Αντίστοιχα, ο Στέφανος κατάφερε να αναπτύξει δύο λειτουργίες μίμησης από 

αρνητικές σε αναδυόμενες, αυτή της μίμησης ήχων και συλλαβών καθώς και τη 

μίμηση απλών λέξεων. Κλείνοντας, όμοια σημαντική εξέλιξη σημείωσε και η Αγάπη 

σε αυτές τις δύο λειτουργίες μετά τη πραγματοποίηση των παρεμβάσεων, περνώντας 

από την αρνητική αξιολόγηση σε μία αναδυόμενη κατάσταση επίτευξης. 

 Συνοψίζοντας τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα της 

οργάνωσης ενός δομημένου πλαισίου δράσης κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών 

που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Αρχικά, εξασφαλίζοντας στα παιδιά αυτά ένα 

σταθερό δομημένο ημερήσιο πρόγραμμα, νιώθουν ασφάλεια με αποτέλεσμα να 

αποκτούν θάρρος καθώς και μεγαλύτερη σιγουριά για να συμμετέχουν στις δράσεις 

που οργανώνονται στα πλαίσια αυτού. Παράλληλα, εξασφαλίζοντας αυτό το αίσθημα 

σιγουριάς τα παιδιά ξεκινούν να αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα της ομάδας μέσα σε 
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οργανωμένες δράσεις παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να εξελίσσονται στον τομέα των 

κοινωνικών σχέσεων καθώς και σε αυτόν της επικοινωνίας. Τέλος, η ενεργή 

συμμετοχή των παιδιών αυτών τόσο στην εκπαιδευτική ρουτίνα όσο και στην 

κουλτούρα των συνομηλίκων τους, τα βοηθά σταδιακά να πετύχουν μία ευρύτερη 

βελτίωση των ακαδημαϊκών τους δεξιοτήτων. 
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4.2 Εκπαιδευτικές επιπτώσεις  

 

Παλαιότερα, το παιχνίδι είχε ένα σχετικά περιορισμένο ρόλο στην εκπαίδευση 

και θεραπεία των παιδιών με αυτισμό (Wolfberg, 1999). Το γεγονός, όμως, ότι τα 

παιδιά με αυτισμό δεν παίζουν με ποικίλους και αυθόρμητους τρόπους, δεν πρέπει να 

μας κάνει να πιστεύουμε πως δεν μπορεί να αποτελέσει μία δίοδο ανάπτυξης γι’ αυτά. 

Εφόσον οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ενημερωθούν για τους κανόνες που διέπουν το 

παιχνίδι, τα παιδιά με αυτισμό δύναται να μάθουν πώς να παίζουν, 

μεταλαμπαδεύοντάς τους στρατηγικές για να επικοινωνήσουν, όπως τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης (Beyer & Gammeltoft, 2000). Όμοια λοιπόν και σε αυτή την 

εργασία έγινε μία απόπειρα παρέμβασης μέσω του συμβολικού παιχνιδιού, φέρνοντας 

θετική ενίσχυση τόσο στις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών του δείγματος όσο 

και στις δεξιότητες μίμησης. 

Τα παιδιά με αυτισμό ακόμα και εκείνα που δεν χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

λειτουργικότητα, μπορούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές και γνωστικές τους 

ικανότητες μέσω ενός δομημένου προγράμματος παρέμβασης, βασιζόμενο σε 

δραστηριότητες συμβολικού παιχνιδιού, σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν 

στην παρούσα εργασία. Και άλλες σχετικές έρευνες έχουν αποδείξει πως μετά από 

παρέμβαση στο συμβολικό παιχνίδι, τα παιδιά με αυτισμό είναι σε θέση να παράγουν 

περισσότερο συμβολικό παιχνίδι σε ένα συστηματικά δομημένο περιβάλλον 

(Warreyn et al., 2005). Είναι γεγονός πως στα πλαίσια της παρέμβασης στην παρούσα 

έρευνα, και τα τρία παιδιά, εμφάνισαν σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από 

τη συστηματική παρατήρηση, πιο ανεπτυγμένες και προσαρμοστικές δεξιότητες 

συμβολικού παιχνιδιού. 

 Μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας, 

αποτελεί η χρήση οπτικοακουστικού υλικού για την ανάλυση των δραστηριοτήτων 

συμβολικού παιχνιδιού οι οποίες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών. Έρευνες (Gena et al., 2007. Jordan, 2003. Williams, 

Reddy, & Costall, 2001. Wolfberg & Schuler, 1993) έχουν αποδείξει πως οι ελλείψεις 

που παρουσιάζουν τα παιδιά με αυτισμό στις συμβολικές λειτουργίες, οι οποίες 

αποδίδονται στο φάσμα, μπορεί στην πραγματικότητα να οφείλονται στην κοινωνική 

απομόνωση καθώς και την έλλειψη κινήτρων που βιώνουν καθημερινά στα πλαίσια 
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της εκπαιδευτικής ρουτίνας. Είναι σαφές λοιπόν, ότι ένα παιδί με αυτισμό αποκτά 

μεγαλύτερο κίνητρο συμμετοχής σε μία δράση, στην εξέλιξη της οποίας του δίνεται η 

δυνατότητα να την γνωρίσει μέσα από μία πληθώρα μέσων, αλλά και είναι κοντά στα 

ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του. Είναι σημαντικό λοιπόν, τόσο για τα ίδια τα 

παιδιά όσο και την εξέλιξη της έρευνας, αφενός να τους παρέχονται ευκαιρίες ώστε 

να γνωρίζουν τα αντικείμενα δράσης μέσα από πληθώρα μέσων από την 

εκπαιδευτικό, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να έχουν ενεργό ρόλο και αφετέρου να 

έχουν την δυνατότητα επιλογής των παιχνιδιών σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες 

και ενδιαφέροντα, ώστε να καλλιεργηθεί σταδιακά το αίσθημα της επιθυμίας και του 

κινήτρου.  

Επιπροσθέτως, σε πιο πρόσφατες έρευνες (Jones et al. 2006 Lang et al. 2009 

Martins and Harris, 2006 Stahmer, 1995 Whalen και Schreibman, 2003) με στόχο τη 

διδασκαλία δεξιοτήτων παιχνιδιού σε δομημένο πλαίσιο τα παιδιά έδειξαν μεγάλη 

βελτίωση σε πολλούς τομείς ανάπτυξης. Ενώ παράλληλα, ένας αριθμός μελετών έχει 

αναδείξει τα οφέλη συμπερίληψης δραστηριοτήτων συμβολικού χαρακτήρα σε 

παρεμβάσεις σε παιδιά με αυτισμό οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων κοινωνικής συμπεριφοράς και τη βελτίωση των ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων τους (Lee & Vargo, 2017).  Όμοια και τα αποτελέσματα της δικής μας 

έρευνας, ενισχύουν τις έρευνες αυτές, εφόσον και τα τρία παιδιά του δείγματός μας 

ύστερα από την εμπλοκή τους στις εφτά δράσεις συμβολικού παιχνιδιού, 

παρουσίασαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον συμμετοχής και ένταξης στην ομάδα δράσης, 

αναπτύσσοντας σταδιακά κοινωνικές συναλλαγές με μία ποικιλία επικοινωνιακών 

προσεγγίσεων, λεκτικών ή μη. 

Κλείνοντας, όσον αφορά τη λειτουργία της αυθόρμητης μίμησης στον 

γνωστικό τομέα ανάπτυξης, πολλές έρευνες τονίζουν την σημαντική απόκλιση που 

παρουσιάζουν τα παιδιά με αυτισμό σε σχέση με τα αυτά της τυπικής ανάπτυξης 

(Ingersoll, 2008. McDuffie, 2007. Whiten & Brown, 1998), κάτι το οποίο δεν ήταν 

δυνατόν να εξεταστεί στα πλαίσια αυτής της έρευνας. Όμως, ενισχύθηκε η άποψη 

των ερευνών σχετικά με την μίμηση μετά από υπόδειξη, κατά την οποία η απόδοση 

των παιδιών δεν απέχει από αυτή των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, 

στα πλαίσια των δράσεων που οργανώθηκαν, οι οποίες ήταν κοντά στα ενδιαφέροντα 

και τις ανάγκες τους, τα παιδιά εφόσον γνώρισαν την ομάδα δράσης παρουσίασαν 
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μεγάλη εξέλιξη στις λειτουργίες μίμησης ύστερα από τις κατάλληλες υποδείξεις 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης. 
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4.3Περιορισμοί έρευνας 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο της εργασίας θα παρουσιαστούν αναλυτικά κάποιοι 

περιορισμοί, οι οποίοι είναι πιθανό να επηρέασαν ως έναν βαθμό τα αποτελέσματα 

αλλά και την αξιοπιστία της έρευνας. Σημαντικό περιορισμό αποτελεί το δείγμα της 

παρούσας μελέτης, το οποίο αποτελούταν από μόλις τρία παιδιά καθιστώντας το 

ιδιαίτερα μικρό και αδύνατον να είναι αντιπροσωπευτικό. Επιπλέον, το χρονικό 

διάστημα εφαρμογής του προγράμματος παρέμβασης ήταν μόνο πέντε μήνες γεγονός 

που πιθανόν να υπονομεύει την εξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων συμπερασμάτων.  

Παράλληλα, κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση της παρέμβασης δεν 

επιστρατεύτηκε κάποιο σταθμισμένο τεστ. Αντιθέτως, σχεδιάστηκε ένα σύνολο 

συμβολικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του προγράμματος 

TEACCH και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ένα φύλλο παρατήρησης το οποίο 

διαμορφώθηκε σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους στόχους όσον αφορά τις δεξιότητες 

επικοινωνίας των παιδιών καθώς και των ικανοτήτων τους στον γνωστικό τομέα της 

μίμησης.   

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν βελτίωση και ενίσχυση των 

επικοινωνιακών ικανοτήτων των παιδιών και των δεξιοτήτων μίμησης, όμως αυτό δεν 

ήταν εφικτό να διαπιστωθεί και σε άλλες παρόμοιες δράσεις σε άλλους χώρους της 

καθημερινότητας των παιδιών καθώς και με διαφορετικές ποικιλίες παιχνιδιών, λόγω 

του περιορισμένου χρόνου παρουσίας μου στο ειδικό νηπιαγωγείο που 

πραγματοποίησα την έρευνά μου.  

Συνοψίζοντας λοιπόν, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η εξωτερική εγκυρότητα 

των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης παρέμβασης. Αφενός ο μικρός αριθμός των 

συμμετεχόντων και αφετέρου ο τρόπος εξεύρεσης του δείγματος, που δεν ήταν 

τυχαίος, ναι μεν ήταν ο ενδεδειγμένος για το συγκεκριμένο πειραματικό σχεδιασμό 

που ακολουθήθηκε, αλλά, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την έρευνα είναι αντιπροσωπευτικά για όλο τον πληθυσμό των 

παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. 
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4.4Μελλοντικές προτάσεις για έρευνα 

 

Η εξέλιξη των παιδιών του δείγματος της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η ένταξη 

οργανωμένων δράσεων συμβολικού παιχνιδιού στα πλαίσια του ημερήσιου 

εκπαιδευτικού προγράμματος, βοηθά σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας με αυτισμό ως προς την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων. Είναι λοιπόν υψηλής 

σημασίας η περαιτέρω έρευνα της θετικής συνεισφοράς των δραστηριοτήτων αυτών 

στα πλαίσια του ημερήσιου προγράμματος με σκοπό να εφαρμόζονται όλο και πιο 

συχνά ώσπου να γίνουν μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της σημερινής 

κοινωνίας.  

 Επιπροσθέτως, για να γίνει όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική η παρούσα 

έρευνα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερο δείγμα παιδιών, εφαρμόζοντάς τη σε 

μεγαλύτερο βάθος χρόνου ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητά της. 

Επίσης, μία ιδέα για μελλοντική έρευνα αποτελεί το ρεπερτόριο των παιχνιδιών που 

χρησιμοποιήθηκαν, πιο συγκεκριμένα να χρησιμοποιηθούν περισσότερα σετ 

παιχνιδιών, ή ακόμα και παιχνίδια από άχρηστο υλικό, πάντα όμως κοντά στα 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών του δείγματος. 

Κλείνοντας γίνεται αντιληπτή λοιπόν, η αναγκαιότητα για περαιτέρω έρευνες, για 

τη προσφορά του συμβολικού παιχνιδιού στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος ήδη από τις πρώτες ηλικίες ανάπτυξης στα παιδιά με αυτισμό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΡΧΙΚΗ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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SOCIAL SKILLS CHECKLIST – ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Α. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

3 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ    

1. Λειτουργικό: κάνει μία 

ενέργεια με 1 παιχνίδι 

   

2. Λειτουργικό: κλειστές δράσεις    

3. Λειτουργικό: ανοιχτές δράσεις    

4. Συμβολικό: σενάρια ρουτίνας    

5. Συμβολικό: δημιουργικό    

6. Παίζει ανεξάρτητα για 10 

λεπτά 

   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ    

1. Παίζει παράλληλα με δικά του 

παιχνίδια/υλικά 

   

2. Παίζει παράλληλα με 

οργανωμένα παιχνίδια 

   

3. Συμμετέχει στην ομάδα 

τραγουδιού 

   

4. Μετάβαση σε παιχνίδι με ένα 

άτομο 

   

5. Μετάβαση σε ομαδικό παιχνίδι    

6. Μοιράζεται τα υλικά     

7. Συνεργατικό παιχνίδι με ένα 

άτομο 

   

8. Συνεργατικό παιχνίδι σε 

δομημένες ομάδες 

   

9. Συνεργατικό παιχνίδι σε μη 

δομημένη ομάδα 
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Β. ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

3 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ    

1. Κατά τη διάρκεια γευμάτων (σνακ, 

μεσημεριανό) 

   

2. Κατά τη διάρκεια δομημένων εργασιών     

3. Κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων 

ακρόασης (ιστορίες, μουσική) 

   

4. Κατά τη διάρκεια δομημένων παιχνιδιών 

(επιτραπέζιο, παιχνίδια σε εξωτερικό 

χώρο) 

   

5. Κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων 

παιχνιδιού 

   

6. Κατά τη διάρκεια συζητήσεων (χρόνος 

κύκλου, συνάντηση) 

   

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ - ΑΝΑΜΟΝΗ    

1. Κάθεται για ομαδική δραστηριότητα    

2. Σηκώνει χέρι για μία αλλαγή     

3. Περιμένει – στέκεται στη γραμμή    

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΡΟΛΩΝ    

1. Κατά τη διάρκεια  μίας δομημένης 

δραστηριότητας 

   

2. Κατά τη διάρκεια μίας μη δομημένης 

δραστηριότητας 

   

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ    

1. Μη λεκτικές κατευθύνσεις (χειρονομίες, 

σβήσε το φως) 

   

2. Οδηγίες που προσελκύουν τη προσοχή 

(ΟΛΟΙ…) 

   

3. Λεκτικές οδηγίες ρουτίνας    

4. Λεκτικές οδηγίες στα πλαίσια 

μυθιστορήματος  

   

 

Adapted from Do-Watch-Listen-Say: Social and Communication Intervention 

for Children with Autism by Kathleen Ann Quill (2000). Paul H.  Brookes 

Publisher. 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

1 ΠΟΤΕ 2 3 4 5 ΠΑΝΤΑ 

 

Όνομα παιδιού: 

 Ημερομηνίες        Μέσος 

Όρος 

1 ‘Εχει 

βλεμματική 

επαφή 

        

2 Ανταποκρίνεται 

στο όνομά του 

        

3 Τραβά τη 

προσοχή 

κάποιου  

        

4 Ζητά 

αντικείμενα 

        

5 Αρνείται 

αντικείμενα / 

οδηγίες 

        

6 Σχολιάζει 

πρόσωπα / 

αντικείμενα / 

καταστάσεις  

        

7 Ανταποκρίνεται 

σε ερωτήσεις 

        

8 Δίνει 

πληροφορίες 

        

9 Αναζητά 

πληροφορίες 

        

10 Εκφράζει τα         
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συναισθήματα 

του 

11 Μιμείται 

κινήσεις 

        

12 Μιμείται ήχους 

/ λέξεις 

        

13 Μιμείται 

πράξεις με 

παιχνίδια 

        

14 Αναπτύσσει 

συμβολικό 

παιχνίδι  

        

15 Μιμείται 

κινήσεις και 

ήχους 

ταυτόχρονα 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 


