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Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας 

είναι..

να διερευνηθεί:

• πώς ένα ειδικά δομημένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα παρέμβασης, βασισμένο στο 
συμβολικό παιχνίδι, μπορεί να ενισχύσει τις 
δεξιότητές στο γνωστικό τομέα της μίμησης, 
καθώς και την επικοινωνία μεταξύ των τριών 
παιδιών προσχολικής ηλικίας, τα οποία 
βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.



Το συμβολικό παιχνίδι

Σύμβολα – αναπαράσταση (DeLoache, 2002, 2004)

• φαντασία

• κοινωνικότητα

• Διαχείριση  χωροχρόνου

• Οργάνωση και δόμηση σκέψης

• Ανάπτυξη λόγου

• επιλογές και ευθύνη ενός ρόλου

• Διαχείριση συναισθημάτων - εκτόνωση άγχους

• Κριτική σκέψη - λύση σε πιθανά αδιέξοδα



Το συμβολικό παιχνίδι στον Αυτισμό

• Ένταξη σε συμβολικό παιχνίδι - κοινωνικοποίηση με 
συνομηλίκους (Wolfberg & Schuler, 1993)

• Δυσκολία ανάπτυξης συμβολικού παιχνιδιού
o Φαντασία

o Υπόδηση ρόλων

o Κοινωνική αλληλεπίδραση

o Επικοινωνία

o Μίμηση συμβολικών ενεργειών

o Κατανόηση καταστάσεων

o Έλλειψη κινήτρου 



Η επικοινωνία στον Αυτισμό και δυσκολίες

o Δυσκολία ανάπτυξης λόγου

o Δυσκολία βλεμματικής επαφής 

o Απουσία πραγματολογικού τομέα του λόγου -

επικοινωνία

o Πιθανότητα απουσίας μη λεκτικής 

επικοινωνίας (Συριοπούλου & Κασίμος, 2010)

o Απουσία ενσυναίσθησης

o Χρήση λόγου για κάλυψη βασικών αναγκών 



Η μίμηση στον αυτισμό

Δυσκολίες 

μίμηση κινήσεων με αντικείμενα

μίμηση του ύφους του ερευνητή

μίμηση χειρονομιών

μίμηση των κινήσεων του σώματος

παντομίμα

φωνητική μίμηση



Μεθοδολογία

10ο 1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

 αρχική αξιολόγηση: Οκτώβριος

 παρέμβαση-διαμορφωτική αξιολόγηση: Νοέμβριος  έως  
Ιανουάριο

 τελική αξιολόγηση: Φεβρουάριος

• Συμμετέχοντες = δείγμα έρευνας

1. Αχιλλέας (6;0 ετών)

2. Στέφανος (5;0 ετών)

3. Αγάπη (5;5 ετών)



Κριτήρια επιλογής δείγματος

Παιδιά προσχολικής ηλικίας

Ευχέρεια σε λειτουργικό παιχνίδι

Αδυναμία παραγωγής συμβολικού παιχνιδιού

Ποσοστό λειτουργικότητας (μέση φυσιολογική 
νοημοσύνη)



Ερευνητικά ερωτήματα

1) Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε συμβολικό 
παιχνίδι σε παιδιά με αυτισμό κατά τη 
προσχολική ηλικία;

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;



Εργαλεία συλλογής δεδομένων

Αρχική - Τελική αξιολόγηση: 
 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)

 Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά με Αυτισμό στον 
τομέα της Επικοινωνίας και στον Γνωστικό τομέα   συγκεκριμένα 
στην ικανότητα μίμησης, των Μητροπούλου, Απτεσλή και 
Τσακπίνη.

 Διαγνώσεις παιδιών

 Εκπαιδευτικοί

 Παρατήρηση (ημερολόγιο)

Διαμορφωτική αξιολόγηση
 Φύλλο παρατήρησης με 15 ερωτήματα

Έλεγχος κοινωνικής εγκυρότητας
 Intervation Rating Profile (Witt & Martens, 1983)



Πρόγραμμα παρέμβασης

 Κοινοί εκπαιδευτικοί στόχοι

 διαμόρφωση χώρου και συνθηκών

 Απαλοιφή ερεθισμάτων που αποσπούν τη προσοχή

• Οι δράσεις σχεδιάστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα TEACCH.

1. Μανάβικο

2. Οικογένεια

3. Γιατρός 

4. Φροντίδα των μωρών

5. Εστιατόριο

6. Κατάστημα με παιχνίδια

7. Ελεύθερο παιχνίδι



Στόχοι παρέμβασης

Αύξηση συχνότητας δήλωσης αιτήματος 

μεταξύ των υπό παρατήρηση παιδιών

Βελτίωση χρόνου ανταπόκρισης με 

βλεμματική επαφή 

Αύξηση συχνότητας για επικοινωνιακές 

απόπειρες

Απόπειρες μίμησης με καθοδήγηση

Αύξηση συχνότητας ανάληψης πρωτοβουλίας 



Αποτελέσματα

Εμπλοκή σε συμβολικό παιχνίδι

• περίπλοκες μορφές παιχνιδιού (Wolfberg, 1999)

• απλό παιχνίδι προσποίησης  (Charman et al., 
1997)

Επικοινωνιακή ετοιμότητα

 Ικανότητα μίμησης 



Αποτελέσματα αρχικής – τελικής αξιολόγησης στο 

γνωστικό τομέα της μίμησης 

*

*



Αποτελέσματα αρχικής – τελικής αξιολόγησης στο 

γνωστικό τομέα της μίμησης  

*

*
*



Αποτελέσματα αρχικής – τελικής αξιολόγησης στο 

γνωστικό τομέα της μίμησης 

*
*

*



Τομείς ενίσχυσης επικοινωνιακής ετοιμότητας

Αχιλλέας 

• δήλωσης αιτήματος

• έκφρασης συναισθημάτων

Στέφανος 

• παροχή πληροφοριών

• έκφραση συναισθημάτων

Αγάπη 

• δήλωση αιτήματος

• έκφραση συναισθημάτων



Τομείς ενίσχυσης ικανότητας μίμησης 

Αχιλλέας 

• αδρών κινήσεων της εκπαιδευτικού Α -> Ν

• χωρίς το αντικείμενο Ο -> Α

Στέφανος 

• ήχων και συλλαβών  Ο -> Α

• απλών λέξεων Ο -> Α

Αγάπη

• ήχων και συλλαβών  Ο -> Α

• απλών λέξεων Ο -> Α



Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης













Συζήτηση – συμπεράσματα

• Παρέμβαση = ικανότητα ανάπτυξης συμβολικού 
παιχνιδιού (Warreyn et al. 2005)

• Δομημένο περιβάλλον = περισσότερο συμβολικό 
παιχνίδι (Libby et al., 1998)

• Παροχή κίνητρων οργανωμένων δράσεων  = βελτίωση 
βασικών τομέων ανάπτυξης μέσω της εμπλοκής τους 
(Jones et al. 2006 Lang et al. 2009 Martins and Harris, 
2006 Stahmer, 1995 Whalen και Schreibman, 2003) 

• ενίσχυση παιχνιδιού = αποτελεσματική μάθηση (Lee & 
Vargo, 2017) = ενίσχυση πολυπλοκότητας παιχνιδιού 
(Smilansky) 



Περιορισμοί έρευνας

1. Διαμορφωτική αξιολόγηση

2. Δείγμα

3. Χρονικό διάστημα

4. Γενίκευση σε άλλους χώρους

Αναγκαιότητα 

επαλήθευσης



Μελλοντικές προτάσεις για έρευνα…

1. της θετικής συνεισφοράς των δραστηριοτήτων 
συμβολικού παιχνιδιού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 
με αυτισμό

2. περισσότερες και πιο εξειδικευμένες έρευνες = να 
ενισχυθεί η εγκυρότητα

3. με μεγαλύτερο δείγμα παιδιών με αυτισμό, 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και διαφορετικό 
ρεπερτόριο παιχνιδιών

4. ένταξη περισσότερων οργανωμένων δράσεων 
συμβολικού παιχνιδιού στα πλαίσια του ημερήσιου 
εκπαιδευτικού προγράμματος




