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Ππόλογορ 

 Αθνξκή γη’ απηήλ ηελ εξγαζία, απνηέιεζε ε εξγαζία κνπ κε έλα παηδί κε απηηζκφ, απ’ 

ηελ ζέζε ηεο Παξάιιειεο Σηήξημεο-Σπλεθπαίδεπζεο. Ζ επθαηξία λα ηελ πξαγκαηνπνηήζσ κνπ 

δφζεθε κε κεγάιε πξνζπκία απφ ηελ θ. Μαξία Γεξέθα. 

 Ζ επαθή κνπ κε έλα απηηζηηθφ παηδί κε παξαθίλεζε λα κάζσ πεξηζζφηεξα γηα κηα 

«δηαθνξεηηθή» ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ θαη κε νδήγεζε ζηελ απαίηεζε γηα κηα ζπλνιηθή εμέηαζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ απηηζκνχ θαη ηελ επίδξαζεο ηνπ πάλσ ζηνπο αλζξψπνπο,  κε ηελ βνήζεηα ησλ 

κεγαιχηεξσλ κειεηεηψλ θαη επηζηεκφλσλ πάλσ ζηνλ ηνκέα απηφ. 

 Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηεξάζηηα. Τα εξεπλεηηθά έξγα, πνιπάξηζκα. Γη’ απηφ ην ιφγν, 

απνθάζηζα λα είκαη επηιεθηηθή ζηελ επηινγή ησλ πεγψλ θαη ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ κε ηα νπνία 

ζα θαηαπηαλφκνπλ, ρσξίο λα ζεσξεζεί φηη θαιχπησ ζε θακία πεξίπησζε ην ζχλνιν ησλ 

πνιιαπιψλ πιεπξψλ ηνπ απηηζηηθνχ ζπλδξφκνπ. Καηεπζχλζεθα θπξίσο κε βάζε ηα ζέκαηα πνπ 

ηξάβεμαλ ηελ πξνζνρή κνπ, αιιά θαη πξνθάιεζαλ ηνλ δηάινγν ζπνπδαίσλ επηζηεκφλσλ 

(εηδηθψλ δαζθάισλ, ςπρνιφγσλ, ηαηξψλ) θέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα δηαθσλίεο, δηρνγλσκίεο 

αιιά θαη ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. 

 Δίλαη κηα πξνζσπηθή πξνζπάζεηα ε νπνία θηινδνμψ λα είλαη ελδηαθέξνπζα θαη γη’ 

άιινπο. Διπίδσ λα πέηπρα ην ζηφρν κνπ έζησ θαη ζην ειάρηζην. 
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Διζαγυγή 

 Ο απηηζκφο, δηεζλψο, απαζρνιεί ηνπο επηζηήκνλεο ηηο ηειεπηαίεο έμη δεθαεηίεο, απφ ηφηε 

πνπ ν Leo Lanner πξνζπάζεζε γηα πξψηε θνξά λα ηνλ πεξηγξάςεη. Σηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί εληνλφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

γλσξηκία καο κε ηνλ απηηζκφ θαη ηελ πξνζπάζεηα λα δνζεί ε απαξαίηεηε κέξηκλα γηα ηελ 

θξνληίδα θαη  ηε κφξθσζε ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ. Καζψο, ινηπφλ, βξηζθφκαζηε αθφκα ζε έλα 

πξψηκν ζηάδην εμνηθείσζεο κε ηελ έλλνηα ηνπ απηηζκνχ, είλαη ζθφπηκν λα θξνληίζνπκε λα 

είκαζηε παξαπάλσ ελεκεξσκέλνη. Τν ζέκα αθνξά ζε γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη φινπο ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ αζρνινχληαη κε απηηζηηθά παηδηά. 

 Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηαζαθεληζηεί ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο ζθέςεο 

ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ θαη λα μεπεξαζηνχλ φιεο νη πξνθαηαιήςεηο γχξσ απφ ην ζέκα. Δπίζεο, 

λα παξνπζηάζνπκε ηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο θαη λα θάλνπκε κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ κέζσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη λα επηζεκάλνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ηνπο. Τέινο, βαζηθφο καο ζηφρνο είλαη λα ζηαζνχκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα 

ζπκβνπιεπηηθά δίπια ζηνπο γνλείο, ζηνπο νπνίνπο πέθηεη ην κεγαιχηεξν βάξνο ηεο επζχλεο γηα 

ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 Ζ παξνχζα εξγαζία ζηεξίδεηαη ζε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. 

 

 Σην 1
ν
 θεθάιαην, θάλνπκε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ έξεπλα ησλ επηζηεκφλσλ γηα ηνλ 

απηηζκφ θαη ηηο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, μεθαζαξίδνπκε ηελ έλλνηα ηνπ απηηζκνχ θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Σην 2
ν
 θεθάιαην, θαηαξξίπηνπκε φινπο ηνπο κχζνπο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη φια απηά ηα 

ρξφληα γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη δηαζαθελίδνπκε ηνλ ζσζηφ ηξφπν αλαθνξάο ζηνλ 

απηηζκφ. 

 Δλ ζπλερεία, ζην 3ν θεθάιαην, γλσζηνπνηνχκε ηηο πηζαλέο αηηίεο ηνπ απηηζκνχ θαζψο κέρξη 

ζηηγκήο νη επηζηήκνλεο δελ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ κε ζηγνπξηά γη’ απηφ αιιά βξίζθνληαη ζε 

ζηάδην δηεξεχλεζεο. Σίγνπξα, απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ βηνινγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ. 

 Σην επφκελν θεθάιαην, θαηαπηαλφκαζηε κε ην ζεκαληηθφ ζέκα ηεο δηάγλσζεο ησλ δηάρπησλ 

αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ. Απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηηο κεηέπεηηα θηλήζεηο ησλ γνλέσλ, 

φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ πεξίπησζε ελφο κηθξνχ παηδηνχ. Δίλαη πνιινί νη απηηζηηθνί ελήιηθεο, 

πνπ άξγεζαλ λα δηαγλσζηνχλ ή δε δηαγλψζηεθαλ πνηέ, ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ γλψζεσλ, 

αιιά θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο θξαηηθήο κεραλήο. Σπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα, κφιηο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα γίλνληαη θάπνηα θαιά βήκαηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, θαζψο δηαθξίλακε φηη ζην 

εμσηεξηθφ ε θαηάζηαζε είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή.  

 Σην 5
ν
 θεθάιαην εμεηάδνληαη νη κέζνδνη εθπαίδεπζεο ζηα άηνκα κε απηηζηηθή δηαηαξαρή. 

Απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην, ίζσο ηελ αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο 

κειέηεο, αθνχ κεηά ηελ δηάγλσζε, ην πξψην πξάγκα πνπ απαζρνιεί ηνπο γνλείο, είλαη ν ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 Σην 6
ν
 θεθάιαην, γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί κε βάζε ηε λνκνζεζία 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν. Πψο θαη πνηνη εθπαηδεπηηθνί 

παξίζηαληαη δίπια ζ’ απηά ηα παηδηά θαη πψο ππνβνεζνχλ ηελ κάζεζε ηνπο. Ήηαλ απαξαίηεην 

λα γίλεη κηα κηθξή θξηηηθή, θαηάζεζε πξνζσπηθήο γλψκεο, θαζψο έρσ εξγαζηεί ζε αληίζηνηρν 

πφζην θη έρσ πξνζπαζήζεη λα ζηεξίμσ ηελ πξφνδν ελφο παηδηνχ. 

 Σην 7
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ. 

Παξνπζηάδνληαη νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο, νη ζθέςεηο ησλ 

γνλέσλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάγλσζε, ε ζπλεξγαζία ηεο 

νηθνγέλεηαο κε επαγγεικαηίεο εηδηθνχο, ηα πξφηππα ζπλεξγαζίαο γνλέσλ θαη 
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επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ γηα ηελ εμέιημε ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ 

ηνπο. 

 Σην 8ν θεθάιαην, πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, 

απεπζπλφκαζηε εκκέζσο ζηνπο γνλείο πνπ ρξεηάδνληαη ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ζην δχζθνιν 

έξγν ηνπο. Ζ παξνρή βνήζεηαο απφ ηνπο εηδηθνχο είλαη απαξαίηεηε ζε φινπο ηνπο γνλείο αιιά 

ζηνπο γνλείο παηδηψλ κε απηηζκφ απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθή γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηα 

παηδηά ηνπο. 

 Τειεηψλνληαο, ζην 9ν θεθάιαην, παξνπζηάδνπκε ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ 

φπσο έρνπλ ςεθηζηεί απφ ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Ζ παξνπζίαζε ησλ βεκάησλ ηεο 

πξνφδνπ πνπ έρνπλ απηά ηα ρξφληα νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο είλαη κηα αηζηφδνμε λφηα γηα ην 

κέιινλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, γηα ην κέιινλ φισλ καο, αλεμάξηεηα ζε 

πνηα «νκάδα» αλήθνπκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ο αυτισμός δεμ είμαι ούτε ασθέμεια ούτε αμαπηρία. Είμαι έμας διαφορετικός 

τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου, που συγκρίμεται και συγκρούεται με τομ 

κατεστημέμο τρόπο λειτουργίας του μευροτυπικού μυαλού. Μέσα απ’ αυτήμ 

τημ σύγκρουση και σύγκριση, κρίμεται το αυτιστικό μυαλό ως μη 

φυσιολογικό, εμώ είμαι απλώς διαφορετικό.» (Σύλλογος ελλήμωμ 

αυτιστικώμ, Asperger, ΥΛΑ) 
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Κεθάλαιο 1
ο
: Τι είναι ο αςηιζμόρ… Οπιζμόρ 

και πποζδιοπιζμόρ 

 Οη πξνζπάζεηεο νξηζκνχ θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απηηζκνχ απ’ ηνπο επηζηήκνλεο πνηθίινπλ. 

Αλαηξέρνληαο ζηε βηβιηνγξαθία, ζα βξνχκε πιεζψξα απφςεσλ δηαηππσκέλσλ απφ δηαθνξεηηθή 

ζθνπηά θαη κε κηα δηαθνξνπνίεζε ζηελ πνξεία ηνπο ζην ρξφλν. Αλαπφθεπθηα, κε ηε 

βηβιηνγξαθηθή καο έξεπλα, ζα πέζνπκε πάλσ ζε δχν πξνζσπηθφηεηεο πνπ ζεκάδεςαλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ απηηζκνχ, ηνπ Leo Kanner θαη ηνπ Hans Asperger. Καη ν Leo 

Kanner θαη ν Hans Asperger γελλήζεθαλ ζηελ Απζηξία,  ζπνχδαζαλ ζηελ Βηέλλε αιιά δε 

ζπλαληήζεθαλ πνηέ κεηαμχ ηνπο. Ο Asperger ήηαλ δέθα ρξφληα λεφηεξνο ελψ ν Kanner έθπγε ην 

1924 ζηελ Ακεξηθή φπνπ αλέιαβε ηελ θιηληθή John Hopkins ζηελ Βαιηηκφξε.(Νφηαο,2005) 

 Δίλαη ην 1943 πνπ ν Kanner πεξηέγξαςε ην ζπκπεξηθνξηθφ ζχλδξνκν ην νπνίν νλφκαζε 

«πξψηκν βξεθνλεπηαθφ απηηζκφ». (Wing,1980)
1
 

 Σην βηβιίν ηεο Kathleen Ann Quill, θάλνληαο κηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ, αλαθέξεη ηε 

δηαπίζησζε ηνπ Kanner, ελ έηε 1943 γηα «ηε δηάβξσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ». 

«Απφ ηελ αξρή ππάξρεη κηα ππεξβνιηθή απηηζηηθή κνλαμηά ¨…απηά ηα παηδηά γελλήζεθαλ 

κε ηελ έκθπηε αληθαλφηεηα λα έιζνπλ ζε θπζηνινγηθή, βηνινγηθά παξερφκελε 

ζπλαηζζεκαηηθή επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο, φπσο αθξηβψο έρνπλ γελλεζεί θαη άιια παηδηά 

κε έκθπηα νξγαληθά ή δηαλνεηηθά κεηνλεθηήκαηα». (Kathleen Ann Quill, 2005, ζει.19-20) 

 O Kanner πξνζπάζεζε ηφηε λα πεξηγξάςεη ηνλ απηηζκφ. Πίζηεπε φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ 

έρνπλ θπζηνινγηθή λνεκνζχλε, φκσο, φπσο αξγφηεξα θάλεθε, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ παηδηψλ, 

έρεη «λνεηηθή πζηέξεζε» θαη ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Φξεζηκνπνηείηαη ν φξνο λνεηηθή 

πζηέξεζε γηα ηηο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο γεληθφηεξα πνπ έρνπκε ζε γλσζηηθφ - αληηιεπηηθφ 

επίπεδν. Δπίζεο, ν απηηζκφο ζπλππάξρεη κε δηαηαξαρέο ζηελ γιψζζα θαη ζπρλά ζηνλ ιφγν. 

Αξρηθά, κίιεζε γηα «γνλείο ςπγεία», θάηη πνπ αξγφηεξα ην αλαίξεζε ν ίδηνο θαη θπζηθά μέξνπκε 

ζήκεξα φηη δελ ηζρχεη. (Νφηαο, 2005) 

 Ο Kanner, φπσο πξναλαθέξακε, είρε ηνλίζεη ην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ δπζθνιηψλ ζηνλ 

ςπρηζκφ ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ. Οη ζεσξίεο πνπ αθνινχζεζαλ κεηά, πξνζπάζεζαλ λα 

εμεγήζνπλ ηνλ απηηζκφ κε φξνπο γλσζηηθήο θαη γισζζηθήο ηθαλφηεηαο. Όπσο αλαθέξεη φκσο ε 

Quill: 

«Οη έξεπλεο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο μαλαγχξηζαλ ζηελ αξρηθή εξγαζία ηνπ Kanner θαη νη 

ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ θχζε ηνπ απηηζκνχ δίλνπλ ηψξα έκθαζε ζηελ πνιχπινθε 

αιιειεμάξηεζε ηνπ γλσζηηθνχ ηξφπνπ κάζεζεο, θνηλσληθήο αληίιεςεο, ηεο κάζεζεο ηεο 

γιψζζαο θαη ησλ πξνηχπσλ θνηλσληθφηεηαο (Dawson,1989, Frith,1989)».
2
  

 Σπλήζσο, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ απηηζκφ έρεη επηθξαηήζεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν 

Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο. Πφζν ζσζηή γίλεηαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ; 

                                                           
1 Γειεγηάλλε Νηθνιάνπ-Κνιηζίδα Παλαγηψηε. Απηηζκόο θαη επηθνηλσλία. Θέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο, ηξηκεληαία πεξηνδηθή έθδνζε 

γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηεχρνο 44, Φεβξνπάξηνο-Απξίιηνο 2009. Σει.12-20. 

2 Kathleen Ann Quill. Γηδάζθνληαο απηηζηηθά παηδηά - ηξόπνη γηα λα Αλαπηύμεηε ηελ Δπηθνηλσλία θαη ηελ Κνηλσληθόηεηα. 

Δθδφζεηο Έιιελ. Σει.20. 
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 «Τν δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα DSM ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν νκπξέια «Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο 

Γηαηαξαρέο» (Pervasive Developmental Disorders) πνπ πεξηιακβάλεη κηα θιίκαθα πξνβιεκάησλ 

θαη ζπλδξφκσλ ηα νπνία απνηεινχλ ην απηηζηηθφ θάζκα. Ο ραξαθηεξηζκφο «δηάρπηεο» δειψλεη 

φηη ε δηαηαξαρή επεξεάδεη φιε ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, ελψ ν ραξαθηεξηζκφο «αλαπηπμηαθέο» 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνλίζεη φηη ην πξφβιεκα εκθαλίδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο». 

(Πνιπρξνλνπνχινπ,2012,ζει.505). Οη δηαηαξαρέο είλαη πνιχπινθεο, λεπξνςπρηαηξηθήο θχζεσο 

θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν βηψλεη ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη 

αιιειεπηδξά κε απηφλ. Αθνχλ βιέπνπλ, αηζζάλνληαη αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ψζηε θαη ε 

ζπλνιηθή θαηαλφεζε λα είλαη δηαθνξεηηθή. (Παπατσάλλνπ Φ.) 

 Ο φξνο Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή (Γ.Α.Γ.) ρξεζηκνπνηείηαη ζπλψλπκα κε ηνλ φξν 

Γηαηαξαρή ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη επξχηεξνο θαη 

πεξηιακβάλεη, θαη άιιεο δηαηαξαρέο εθηφο απφ ηνλ απηηζκφ . (Νφηαο, 2006) 

 Σηηο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πεξηιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε ην 

ηαμηλνκεηηθφ εγρεηξίδην ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Υγείαο ICD10, ηα ζχλδξνκα πνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ, ελψ δίπια ηνπο ππάξρνπλ θαη νη νλνκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλά 

δηαζηήκαηα γηα λα ππνδειψζνπλ απηά: 

1. Απηηζκφο ηεο παηδηθήο ειηθίαο : απηηζηηθή δηαηαξαρή, βξεθηθφο απηηζκφο, βξεθηθή 

ςχρσζε, ζχλδξνκν Kanner. 

2. Άηππνο απηηζκφο : άηππε ςχρσζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο, λνεηηθή θαζπζηέξεζε κε απηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

3. Σχλδξνκν Rett 

4. Άιιε απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Παηδηθή Απνδηνξγαλσηηθή 

Γηαηαξαρή):βξεθηθή άλνηα, απνδηνξγαλσηηθή-απναπαξηησηηθή ςχρσζε, ζχλδξνκν Heller. 

5. Γηαηαξαρή ππεξδξαζηεξηφηεηαο ζρεηηδφκελε κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ζηεξεφηππεο 

θηλήζεηο 

6. Σχλδξνκν Asperger: απηηζηηθή ςπρνπαζεηηθή δηαηαξαρή, ζρηδνεηδήο δηαηαξαρή ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο. 

7. Άιιεο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο 

8. Γηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, κε θαζνξηδφκελε (Νφηαο – Νηθνιαΐδνπ,2006) 

 

 Να πξνζζέζνπκε ζε φια απηά θαη θάπνηεο άιιεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη 

νξηζκέλεο θνξέο κε ηνλ απηηζκφ. Γηα παξάδεηγκα,  ε ζεκαζηνινγηθή – πξαγκαηηθή γισζζηθή 

δηαηαξαρή, ε αλαηαξαρή ππεξδξαζηεξηφηεηαο – πξνζνρήο - ειιείκκαηνο, ην ζχλδξνκν Landau-

Kleffner, ε θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, ην ζχλδξνκν Tourette, νη παηδηθέο δηαηαξαρέο ιφγσ 

απνζχλζεζεο, ε κε-ιεθηηθή καζεζηαθή δηαηαξαρή θαη ε απνθπγή παζνινγηθψλ απαηηήζεσλ. 

(Αξρηκαλδξίηεο Απφζηνινο Καβαιηψηεο) 

 

 Πνιπάξηζκνη επηζηήκνλεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα θαηαγξάςνπλ  ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηαηαξαρψλ ηνπ Φάζκαηνο.  Σπλνςίδνπκε ηηο απφςεηο παξαθάησ. 

 Ο θ. Σηέιηνο Μαληνχδεο, Αλαπηπμηαθφο Δξγνζεξαπεπηήο επηζεκαίλεη φηη έλα παηδί κε ΓΑΓ 

αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηε ζθέςε, ηε θαληαζία, ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη ζηα ελδηαθέξνληα (πεξηνξηζκέλα ή αλχπαξθηα). Τα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαηεξεί είλαη: 

 

• Καζπζηέξεζε ζηελ νκηιία ηνπ ιφγνπ 

• Γπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία 

• Ζρνιαιία 

• Αληηζηξνθή ησλ πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ 

• Γηαηαξαγκέλε ηθαλφηεηα γηα θνηλσληθή επαθή 

• Αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ιεπηέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φπσο ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη 
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επηζπκίεο θάπνηνπ άιινπ 

• Φησρή θαληαζία θαη δεκηνπξγηθφηεηα 

• Γηαηαξαγκέλν ζπκβνιηθφ παηρλίδη
3
 

 Καηά ηνπο Νφηα – Νηθνιαΐδνπ, ε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ πεξηιακβάλεη: 

 πνηνηηθέο δπζθνιίεο ζηε θνηλσληθή θαηαλφεζε, ζπλαιιαγή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ακνηβαηφηεηα, 

 δπζθνιίεο ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ζηε γιψζζα, 

 πεξηνξηζκέλν, ζηεξεφηππν, επαλαιακβαλφκελν ξεπεξηφξην δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ, ελψ ζηε ζπκπεξηθνξά επηθξαηνχλ ηδηφξξπζκα ελδηαθέξνληα θαη ελαζρνιήζεηο, 

 Αλνκνηνγελή αλάπηπμε γλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

 ζπρλά αλαθφινπζε επεμεξγαζία αηζζεηεξηαθψλ πξνζιήςεσλ. (Νφηαο – Νηθνιαΐδνπ, 2006) 

 Καη ζηνλ Σηαζηλφ δηαβάδνπκε αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά. Δηδηθφηεξα, ηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ελ ιφγσ παηδηά ζηε ζπκπεξηθνξά είλαη ηα εμήο: 1.έληνλε 

θνηλσληθή απνκφλσζε, 2. Άηππν γισζζηθφ θψδηθα, 3.εκκνλή κε ηε δηαηήξεζε ηεο νκνηφηεηαο, 

4. Δπαλαιεπηηθή θαη ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά, 5. Διιεηκκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ, 6. Σνβαξέο εθξήμεηο νξγήο, 7. Πηζαλή λνεηηθή πζηέξεζε, 8.ειιεηκαηηθή 

πξνζνρή, 9. Μεκνλσκέλα ηαιέληα-ηθαλφηεηεο (Σηαζηλφο, 2013, ζει.146-150) 

 «Τν βαζηθφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ δελ είλαη ζηελ νπζία κηα θαζπζηέξεζε ζηελ αλαπηπμηαθή 

ηνπο πνξεία αιιά κηα δηαθνξεηηθή αλαπηπμηαθή ηνπο δηαδξνκή.» (Σηαζηλφο, 2013, ζει.142) 

 Ζ Wing ζπλνςίδνληαο ζε 3 άμνλεο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ 

ηνπο θαηέηαμε ζε ηξεηο μερσξηζηνχο ηχπνπο. 

 πξψηνο ηχπνο είλαη ν «αποηπαβηγμένορ», ν νπνίνο δελ έρεη  θαλέλα απνιχησο 

ελδηαθέξνλ γηα θνηλσληθέο επαθέο θαη γηα άιινπο αλζξψπνπο. 

 δεχηεξνο  είλαη ν «παθηηικόρ», ν νπνίνο δελ επηδεηά, αιιά απιψο  απνδέρεηαη ηηο 

θνηλσληθέο επαθέο. 

 ηξίηνο ηχπνο είλαη ν «ιδιόππςθμορ», ν νπνίνο αλαδεηά θνηλσληθέο επαθέο γηα πξνζσπηθφ 

ηνπ φθεινο. (Αξρηκαλδξίηεο Απφζηνινο Καβαιηψηεο)  

 

1.1.: Αςηιζμόρ 

 Ο απηηζκφο γηα ηνλ νπνίν κίιεζε ν Kanner, είρε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Παξαηεξψληαο έλα ζχλνιν παηδηψλ, θαηέιεμε ζε κηα ζεηξά θνηλψλ γλσξηζκάησλ: 

o Υπεξβνιηθή απηηζηηθή κνλαρηθφηεηα 

                                                           
3
Αλαζχξζεθε ζηηο 25/9/14, ψξα 3:49 κ .κ. απφ ηελ  http://www.mandou.gr/index.php/articles/735-ti-einai-i-diaxyti-

anaptyksiaki-diataraxi       

http://www.mandou.gr/index.php/articles/735-ti-einai-i-diaxyti-anaptyksiaki-diataraxi%20%20%20%20%20%2025/9/14
http://www.mandou.gr/index.php/articles/735-ti-einai-i-diaxyti-anaptyksiaki-diataraxi%20%20%20%20%20%2025/9/14
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o Αγρσηηθή θαηαζιηπηηθή επηζπκία γηα ηε δηαηήξεζε νκνηφηεηαο 

o Δμέρνπζα κλήκε 

o Καζπζηεξεκέλε ερνιαιία 

o Υπεξεπαηζζεζία ζ’ εξεζίζκαηα 

o Πεξηνξηζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηαο 

o Καιέο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο 

o Υςειέο λνήκνλεο νηθνγέλεηεο ( Happé, 2003, ζει.42-44) 

 Ο Σηαζηλφο γξάθεη: «Ο απηηζκφο αλήθεη ζηε ζθαίξα ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ 

δηαηαξαρψλ (pervasive developmental disorders) νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ζνβαξέο αλεπάξθεηεο 

πνπ εθηείλνληαη ζε πνηθίιεο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο ηνπ παηδηνχ. Καζψο πξφθεηηαη γηα «θαζνιηθή 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή», ν απηηζκφο είλαη ζπλπθαζκέλνο θαη κε δηαηαξαρέο ηαηξηθνχ 

πεξηερνκέλνπ κε επηθξαηνχζα ηελ δηαηαξαρή ηεο επηιεςίαο ε νπνία απαληάηαη ζηηο 35% έσο 

45% ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ απηηζκνχ θαη κάιηζηα ζε βαξηέο κνξθέο παξνπζηάδεηαη ζε πςειή 

ζπρλφηεηα».(Σηαζηλφο, 2013,ζει.142) 

 Ο φξνο «απηηζηηθφο» πξνέξρεηαη απφ ηνλ Bleuler (1908), ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε ηε ιέμε 

(απφ ην ειιεληθφ «απηφο», πνπ ζεκαίλεη «εαπηφο») γηα λα πεξηγξάςεη ηελ θνηλσληθή απφζπξζε 

πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο ελήιηθνπο ζρηδνθξελείο. (Happé, ζει.45) Καηά ηνλ Φαζάπε, ν 

ςπρίαηξνο Bleyler ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν γηα λα δείμεη κηα «αδπλακία ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

απψιεηα επαθήο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα» (Φαζάπεο,1978). 

 Σρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζκαηνο νη εηδηθνί ζπκθσλνχλ. Όζνλ αθνξά φκσο ζηελ 

νξνινγία δελ ππάξρεη ηαχηηζε, κηιψληαο πάληα ζε δηεζλέο επίπεδν. Ο νξηζκφο πνπ έρεη ηε 

κεγαιχηεξε απνδνρή ζε δηεζλή θιίκαθα είλαη απηφο πνπ πξνηείλεη ην DSM- IV(Δγρεηξίδην 

Γηαγλσζηηθήο θαη Σηαηηζηηθήο ηεο Ακεξηθαληθήο Χπρηαηξηθήο Δηαηξείαο). Απηηζκφο είλαη κηα 

δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ε νπνία νξίδεηαη απφ δηαηαξαγκέλε αλάπηπμε πνπ εθδειψλεηαη 

ζε ηξεηο ηαπηφρξνλα πεξηνρέο: 

 Τελ θνηλσληθή ζπλαιιαγή 

Τελ επηθνηλσλία 

Τελ επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά (εκκνλή, θαηαλαγθαζηηθή ζπκπεξηθνξά). 

(Πνιπρξνλνπνχινπ,2012,ζει.508) 

 Ο νξηζκφο πνπ δίλεη ε Πνιπρξνλνπνχινπ γηα ηνλ απηηζκφ είλαη φηη απνηειεί «κηα ζνβαξή 

δηαηαξαρή επηθνηλσλίαο απνηέιεζκα λεπξνινγηθήο δηαηαξαρήο πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο αλάπηπμεο. Δκθαλίδεηαη πξηλ απφ ηελ 

ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ θαη ζπρλά ζπλππάξρεη κε άιιεο δηαηαξαρέο φπσο είλαη ην ζχλδξνκν 

Prader-Willy, ε θαηλπιθεηνλνπξία θ.ά.»  (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012, ζει.507) 

 Πνιχ εχζηνρα ε Παπαγεσξγίνπ Βάγηα καο δίλεη ηνλ νξηζκφ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. «Δίλαη ζνβαξή, λεπξνςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, πνπ νθείιεηαη ζε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, εθδειψλεηαη λσξίο θαη δηαξθεί νιφθιεξε ηε δσή. 

Φαξαθηεξίδεηαη απφ πνηνηηθέο απνθιίζεηο ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ζηε δεκηνπξγία 

ζρέζεο, ζηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ζην παηρλίδη-ζθέςε-θαληαζία. Οη 

απνθιίζεηο απηέο επεξεάδνπλ βαζηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη θαη βηψλεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη, ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ 

πξνζαξκνγή θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Δπεξεάδνπλ επίζεο, ηελ πνξεία 
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ηεο αλάπηπμεο, πνπ απνθιίλεη απφ ην θπζηνινγηθφ, ελψ ε αλάπηπμε επεξεάδεη ηελ θιηληθή 

εηθφλα ηνπ απηηζκνχ. Τα ζπκπηψκαηα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην αλαπηπμηαθφ 

ζηάδην, ηε ζνβαξφηεηα, ηε ζπλχπαξμε άιισλ ηαηξηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ 

αηφκνπ θαη παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο.»(Παπαγεσξγίνπ Βάγηα) 

 Καηά ηνπο Γειεγηάλλε- Κνιηζίδα, «ν απηηζκφο είλαη κηα ηζφβηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, 

κηα αλαπεξία πνπ εκπνδίδεη ηα άηνκα λα θαηαλννχλ ζσζηά φζα βιέπνπλ, αθνχλ θαη γεληθά 

αηζζάλνληαη. Τα απηηζηηθά άηνκα καζαίλνπλ κε κεγάιε δπζθνιία θπζηνινγηθά πξφηππα ιφγνπ 

θαη επηθνηλσλίαο θαη ζσζηνχο ηξφπνπο λα ζπλδένληαη κε αλζξψπνπο, αληηθείκελα θαη 

γεγνλφηα.» (Γειεγηάλλε-Κνιηζίδα) 

 Κιείλνπκε κε ηελ άπνςε ηνπ Καξαληάλνπ φηη «ζήκεξα ν απηηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο 

δηάρπηε δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο κε βηνινγηθφ ππφβαζξν θαη γλσξίδνπκε φηη δε ζεξαπεχεηαη 

αιιά ζπλνδεχεη ην άηνκν ζε φιε ηνπ ηε δσή, επεξεάδνληαο ηελ αληίιεςε, ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο, ηελ ζθέςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ» (Καξαληάλνο,1999)
4
  

 Δίλαη θαλεξφ φηη κε ηα ίδηα ή δηαθνξεηηθά ιφγηα, νη επηζηήκνλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζε 

παξφκνην νξηζκφ γηα ηνλ απηηζκφ θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, 

εληνπίδνληαο φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ αηφκνπ πνπ επεξεάδεη ην ζχλδξνκν. 

 

1.2.: Σύνδπομο Asperger… 

 Ο Asperger ρσξίο λα γλσξίδεη ηελ εξγαζία ηνπ Kanner πεξηέγξαςε κηα θαηεγνξία παηδηψλ 

ην 1944 ηελ νπνία νλφκαζε «απηηζηηθή ςπρνπάζεηα». Φξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ πεξίπνπ 50 

ρξφληα γηα λα κεηαθξαζηεί ζηα Αγγιηθά ην πξσηφηππν άξζξν ηνπ Asperger «Die ‘‘Autistischen 

Psychopathen’’ im Kindersalter» (Happé, 2003) 

 «Τν ζχλδξνκν Asperger αλήθεη ζηηο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο φπσο θαη ν απηηζκφο. Σπρλά 

ραξαθηεξίδεηαη σο απηηζκφο πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη είλαη λεπξνβηνινγηθήο  αηηηνινγίαο. 

Σπλαληάηαη πεξηζζφηεξν ζηα αγφξηα κε πηζαλή αλαινγία  4 αγφξηα ζε θάζε θνξίηζη.» (Γφλνπ, 

2009, ζει.36) 

 Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη παξφκνηα κε εθείλα ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο, ελψ άιια δελ 

απαληνχλ ή είλαη ιηγφηεξα ζπρλά. Ζ βαζηθή νκνηφηεηα είλαη φηη παξνπζηάδεη έιιεηκκα 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηαπηφρξνλα ζπκπεξηθνξά άθακπηε θαη επαλαιεπηηθή. Έρνπλ 

εκκνλή κε αληηθείκελα θαη ζπρλά πεξηγξάθνπλ ηα ελδηαθέξνληα ηνπο ζε άιινπο. Όζνλ αθνξά 

ζηηο δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο, ζα θαηαθέξλνπλ πνιχ θαιά κε 

εμαίξεζε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Τν ζχλδξνκν  απηφ γίλεηαη αλαγλσξίζηκν κε ηελ 

έιεπζε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Υπάξρεη ζπλαλαζηξνθή κε η’ άιια παηδηά, απιψο ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη πνιιέο θνξέο παξάμελε θη επίκνλε. Γεληθφηεξα, είλαη πην θνληά ζηελ 

νκαιή ζπκπεξηθνξά ζε ζχγθξηζε κε ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή. (Σηαζηλφο, 2013) Τν ίδην 

παξαηεξεί θαη  ε Παπαγεσξγίνπ. «Οη δπζθνιίεο είλαη πην ήπηεο ζηα άηνκα κε ζχλδξνκν 

Asperger. Έρνπλ θπζηνινγηθέο λνεηηθέο δεμηφηεηεο ή πςειέο θαη αληηιακβάλνληαη ηηο 

ζεκαληηθέο θνηλσληθέο-επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο ηνπο, ην πξφβιεκα είλαη φκσο φηη δελ μέξνπλ 

πψο λα ηηο αληηκεησπίζνπλ.» (Παπαγεσξγίνπ Βάγηα)  

                                                           
4 Γειεγηάλλε Νηθνιάνπ-Κνιηζίδα Παλαγηψηε. Απηηζκόο θαη επηθνηλσλία. Θέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο, ηξηκεληαία πεξηνδηθή έθδνζε 

γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηεχρνο 44, Φεβξνπάξηνο-Απξίιηνο 2009. Σει.12-20. 
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 Σεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν δηαηαξαρψλ ζεσξείηαη, ζήκεξα, ε απνπζία θαζπζηέ-

ξεζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ ζηα άηνκα κε ζχλδξνκν Asperger. Ζ γιψζζα δελ παξνπζηάδεη 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμή ηεο. Δπηθνηλσλεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Γλσζηηθά βξίζθεηαη ζε 

θαλνληθά επίπεδα θαη έρεη λνεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα πάλσ απ’ ην θαλνληθφ.(Σηαζηλφο) «Σπλήζσο  

ην παηδί κε απηή ηε δηάγλσζε έρεη λνεκνζχλε πάλσ απφ ην κέζν φξν θαη δελ παξνπζηάδεη 

θαζπζηέξεζε νχηε ζην ιφγν, νχηε ζηε γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε.» (Γφλνπ, 2009, ζει.36) 

 Σήκεξα, ηα δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα θαη νη ηαμηλνκήζεηο, φηαλ αλαθέξνληαη ζην ζχλδξνκν 

Asperger, πεξηγξάθνπλ άηνκα κε απηηζηηθνχ ηχπνπ δηαηαξαρέο, αιιά πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

θαη κε δείθηε λνεκνζχλεο νξηαθφ έσο θπζηνινγηθφ θαη δεμηφηεηεο ζηε γισζζηθή δνκή. Αξθεηά 

άηνκα κε απηηζκφ, κπνξεί λα έρνπλ ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ζε θάπνηνπο ηνκείο (θαιιηηερληθνχο, 

αξηζκνκλήκνλεο, γεληθά απνκλεκφλεπζεο, ππνινγηζηέο θιπ). (Νφηαο, εγρεηξίδην) 

 Ψζηφζν, θάπνηα παηδηά κε ηππηθή απηηζηηθή δηαηαξαρή ζε κηθξή ειηθία, αλαπηχζζνπλ ιφγν 

θαη άιιεο δεμηφηεηεο αξγφηεξα θαη ζηελ εθεβεία παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζπλδξφκνπ 

Asperger. (Παπαγεσξγίνπ Βάγηα) 

 «Όπσο ζε θάζε ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο, έηζη θη εδψ έρεη απνδεηρζεί, πσο φζν λσξίηεξα 

ιάβεη εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε, ηφζν θαιχηεξα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη βειηησκέλε ε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ.» (Γφλνπ, 2009, ζει.37) 

 Οη ζηξαηεγηθέο ςπρνπαηδαγσγηθήο ππνζηήξημεο  κπνξεί λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπ παηδηνχ κε ζχλδξνκν Asperger θαη εζηηάδνληαη: 

 Σηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηνπ δεμηνηήησλ 

 Σηελ εθκάζεζε ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ 

 Σηε βειηίσζε ηεο ελζπλαίζζεζεο 

 Σηε κείσζε ησλ ζηεξενηππηψλ 

 Σηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ 

 Σηε δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο 

 Σηε κείσζε ηνπ άγρνπο ηνπ παηδηνχ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο (Γφλνπ, 2009, 

ζει.37) 

 «Όινη νη απηηζηηθνί έρνπλ κηα βαζηθή νκνηφηεηα: ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ 

ηνπο, ν νπνίνο επεμεξγάδεηαη θαη ηαμηλνκεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ (ην ίδην ην ζψκα) κε ηνλ ίδην ηξφπν. Άξα, έλαο 

απηηζηηθφο θαη έλαο Asperger ζθέθηνληαη θαη νη δπν κε αθξηβψο ηνλ ίδην ηξφπν, κε ηε ίδηα 

βαζηθή ινγηθή, πνπ κεηά ρξσκαηίδεηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε απηηζηηθνχ.» (Πέξια 

Μεζζίλα, 2011) 

 Πξφθεηηαη γηα κία άπνςε «εθ ησλ έζσ», θαζψο ε Πέξια Μεζζίλα είλαη ε ίδηα άηνκν κε 

Asperger θαη πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ ειιήλσλ απηηζηηθψλ, Asperger θαη Υςειήο 

Λεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζηηθψλ (ΥΛΑ).  Με ηελ άπνςε απηή ζέιεη λα μεθαζαξίζεη ηηο 

παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζχλδξνκα ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Τν ζηνηρείν πνπ ηνπο ελψλεη 

είλαη ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ θαη είλαη απηφ πνπ ηνπο θάλεη λα 

μερσξίδνπλ απφ ηνπο «λεπξνηππηθνχο» αλζξψπνπο. Μαο δίλεη ηελ αθνξκή λα αζρνιεζνχκε κε 

αληίζηνηρεο παξαλνήζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη φια απηά ηα ρξφληα.
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Κεθάλαιο 2
ο
:Ο ζυζηόρ οπιζμόρ-

Καηάππιτη μύθυν  

 Απφ ηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηνπ απηηζκνχ, πξνθχπηεη κηα δηαθσλία ζηνλ ηξφπν 

αλαθνξάο ζε απηηζηηθά άηνκα. 

 Σην βηβιίν ηεο Πνιπρξνλνπνχινπ βξίζθνπκε κηα αλαθνξά πνπ πεξηγξάθεη 

ιεπηνκεξψο θαη εχζηνρα απηήλ ηελ δηαθσλία ή κάιινλ ηηο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

νξηζκφ. Τν πξψην ιάζνο πνπ έρνπκε ζίμεη θαη παξαπάλσ, είλαη ε ρξήζε ηνπ απηηζκνχ γηα 

λα πεξηγξάςεη φια ηα ζχλδξνκα ηνπ θάζκαηνο. «Πνιινί ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν 

«απηηζκφο» αλαθεξφκελνη ζε φιν ην θάζκα ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ θαη 

ζπγρξφλσο ζε κηα απφ ηηο ππννκάδεο ηνπ, ηνλ απηηζκφ.» (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012, ζει. 

505) 

 Τν δεχηεξν δήηεκα έρεηο λα θάλεη κε ηνλ φξν «απηηζηηθφο» ή «παηδί κε απηηζκφ». 

«Πνιινί δελ απνδέρνληαη ηνλ φξν «απηηζηηθφο», ελψ ε Δζληθή Δηαηξεία Απηηζκνχ ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ πξνηείλεη ηνλ φξν «άηνκν ή παηδί κε απηηζκφ». Άιινη φκσο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ν απηηζκφο σο φξνο δε δειψλεη θάπνην εμάξηεκα πνπ ζα κπνξνχζε λ’ 

αθαηξεζεί, αιιά απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ θη επνκέλσο 

δελ είλαη ληξνπή γηα έλα παηδί λ’ απνθαιείηαη απηηζηηθφ» (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012, 

ζει.505-506) 

 Έλα αθφκα ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ δηαγλψζεηο είλαη ε πεξηγξαθή ελφο παηδηνχ κε 

ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ «ζηνηρεία απηηζκνχ».  

 «Ο φξνο ‘απηηζηηθά ζηνηρεία’ δελ είλαη δφθηκνο θαη δελ αλαγλσξίδεηαη επίζεκα, φπσο 

δελ είλαη δφθηκνο θαη ν φξνο ‘ζηνηρεία ππξεηνχ’. Δίλαη παξαπιαλεηηθφο θαη δελ δίλεη 

ξεαιηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. Αληίζεηα, αθήλεη ηελ εληχπσζε 

ζε πνιινχο γνλείο φηη πξφθεηηαη γηα ήπηα θαηάζηαζε πνπ ζα μεπεξαζηεί, ελψ απηφ κπνξεί 

λα είλαη ηειείσο αλαθξηβέο. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο ζηα παηδηά ησλ νπνίσλ αλαθέξζεθε ν 

φξνο απηφο σο δηάγλσζε, δελ έρνπλ πάξεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά ηνπο. Οη γνλείο 

απηνί ζπλερίδνπλ επί ζεηξά εηψλ λα επηζθέπηνληαη δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηίεο θαη 

αλαδεηνχλ ηελ αηηία ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ ηνπο.» (Παπαγεσξγίνπ Βάγηα) 

 Σε απηφ ην ζεκείν, ζα ήηαλ ζπλεηφ λα μεθαζαξίζνπκε θαη ηε δηαθνξά δχν φξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζπρλά ζπγρένληαη, ηνπ απηηζκνχ θαη ηεο απηηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ Πέξια Μεζζίλα, πξνζπαζεί λα εμεγήζεη απηή ηε δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία κε απιά 

ιφγηα θαη λα θαηαξξίςεη ηνπο κχζνπο γχξσ απ’ απηφ. 

 «Απηηζκφο είλαη ν ηξφπνο πνπ ν εγθέθαινο είλαη νξγαλσκέλνο θαη βάζεη απηήο ηεο 

νξγάλσζεο ν ηξφπνο πνπ καδεχεη πιεξνθνξίεο, πψο ηηο θαηαλέκεη θαη ηηο ζπλζέηεη, θαη 

κεηά πψο βγάδεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ θφζκν γχξσ καο. Απηφ ην θνκκάηη είλαη γελεηηθφ 

κηαο θαη ν ηξφπνο απηφο νξγάλσζεο θαη ζθέςεο είλαη θάηη πνπ δελ κπνξνχκε λ’ 

αιιάμνπκε, φπσο δελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην ρξψκα ηνπ δέξκαηφο καο, ην ζρήκα ησλ 

καηηψλ καο, ή ην θχιν καο. Ζ απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ην παξάγσγν ζχλζεζεο θαη 
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δηαδηθαζίαο, φηαλ ν απηηζηηθφο ηξφπνο ζθέςεο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ έμσ θφζκν, ην 

πεξηβάιινλ. Απηφ ην πεξηβάιινλ δελ είλαη άιιν απφ ηελ νηθνγέλεηα κέζα ζηελ νπνία 

γελληέηαη θαη κεγαιψλεη ην απηηζηηθφ άηνκν θαη νη δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

πξνδηαζέηεη έλα ηέηνην πεξηβάιινλ. Ζ λννηξνπία ησλ άιισλ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, νη 

άγξαθνη λφκνη, νη θαλφλεο, νη ξνπηίλεο, φια επηδξνχλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ελφο απηηζηηθνχ. 

Γη’ απηφ πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε φηη κηιάκε γηα δχν πξάγκαηα. Τνλ απηηζκφ απφ ηελ κία 

πιεπξά πνπ δελ κπνξεί λα αιιάμεη θαη ηελ απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηελ άιιε πιεπξά 

πνπ κπνξεί λα αιιάμεη κηαο θαη είλαη θάηη πνπ επεξεάδεηαη απφ ηνλ απηηζηηθφ ηξφπν 

ζθέςεο αιιά θαη απφ φια απηά πνπ βηψλεη ην απηηζηηθφ άηνκν κέζσ ηεο επαθήο ηνπ κε 

άιινπο αλζξψπνπο.» 

 Καη κηα αθφκα δηαζάθεζε απφ ηελ Πέξια Μεζζίλα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ απηηζηηθψλ αλαθνξηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα: 

«Τα ζπλαηζζήκαηα γηα έλαλ απηηζηηθφ είλαη ζαλ ην δηαθφπηε θσηφο, είηε είλαη 

"αλακκέλνο" άξα ζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ραξά, είηε "ζβεζηφο" άξα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα 

θαη άγρνο. Γελ γίλεηαη λα είλαη ζπγρξφλσο θαη ηα δχν. Ζ θάζε ζηηγκή, ε θάζε θαηάζηαζε 

"ρξσκαηίδεη" αλάινγα ην ζπλαίζζεκα πνπ ζα βηψλνπκε. Αλ είκαζηε ζε θαηάζηαζε 

ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, ζα δηαξθέζεη απηφ φζν δηαξθεί ε δεδνκέλε θαηάζηαζε. Αλ κεηά 

βηψζνπκε θάηη αξλεηηθφ, ζα αιιάμεη ε ζπλαηζζεκαηηθή καο θαηάζηαζε απφ ζεηηθφ ζε 

αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. Τν ηέιεην ζπλαίζζεκα γηα έλαλ απηηζηηθφ είλαη ην "θελφ" ή αιιηψο 

νπδέηεξν ζπλαίζζεκα. Όηαλ ην αξλεηηθφ θαη ην ζεηηθφ βξίζθνληαη ζε απφιπηε ηζνξξνπία 

θαη εμνπδεηεξψλνπλ ην έλα ην άιιν. Όπσο ζηα καζεκαηηθά -1+1=0 φπνπ -1 είλαη ην άγρνο 

θαη +1 ε ραξά, ηφηε ην κεδέλ είλαη ε θαηάζηαζε θελνχ ζπλαηζζήκαηνο. Ζ απφιπηε 

ηζνξξνπία.» (Πέξια Μεζζίλα) 
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Κεθάλαιο 3
ο
: Αιηίερ 

 Σήκεξα γλσξίδνπκε ηη δελ πξνθαιεί ηνλ απηηζκφ: Ζ ζρέζε κεηέξαο-παηδηνχ, παηέξα-

παηδηνχ, γνλέσλ κεηαμχ ηνπο δελ είλαη ε αηηία πνπ πξνθαιεί ηνλ απηηζκφ, αιιά είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημή ηνπ, φπσο θαη ε ζρέζε κε ηα άιια κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο, θάηη πνπ ηζρχεη γηα φια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ. (Νφηαο, Δγρεηξίδην) 

 «Σήκεξα είλαη απνδεθηφ φηη δελ ππάξρεη θάηη πνπ θάλνπλ ή δελ θάλνπλ νη γνλείο πνπ 

λα νδεγεί ζηελ εληππσζηαθή παγθνζκηφηεηα ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ζε άηνκα φισλ ησλ 

θπιψλ θαη φισλ ησλ εζληθνηήησλ, ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ πιαλήηε. Οη νκνηφηεηεο 

κεηαμχ αηφκσλ κε απηηζκφ δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ θαη θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ 

ηάμεσλ, σο πξνο ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ 

απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα. Τα άηνκα κε απηηζκφ κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κεηαμχ ηνπο παξά 

κε ηα άηνκα ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ. Οη εληππσζηαθέο νκνηφηεηεο ζηελ θιηληθή 

εηθφλα δελ νθείινληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ, αιιά ζε νξγαληθά αίηηα.» 

(Παπαγεσξγίνπ – Μαπξνπνχινπ) 

 Σχκθσλα κε ηνλ Παπατσάλλνπ Φαξάιακπν, «ε αηηηνινγία θαίλεηαη 

πνιππαξαγνληηθή, δελ ππάξρεη δειαδή κηα κεκνλσκέλε βηνινγηθή αηηία, αιιά νη ελδείμεηο 

είλαη πιένλ ζπληξηπηηθέο γηα θιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο κε πνιχπινθε θαη πνιπδηάζηαηε 

γνληδηαθή ζπκβνιή. Δληνχηνηο, απνθιεηζηηθά ηα γνλίδηα δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ 

πιήξσο νξηζκέλεο παξακέηξνπο ηεο δηαηαξαρήο.» 

Οη ηνκείο ηεο έξεπλαο γηα ην ηη πξνθαιεί ηνλ απηηζκφ πεξηιακβάλνπλ: 

 γελεηηθή πξνδηάζεζε θαη γελεηηθνχο παξάγνληεο 

 δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ 

 ειιείςεηο ζε έλδπκα 

 ειιείςεηο ζε βηηακίλεο θαη / ή κέηαιια 

 αλνζνπνηήζεηο, εκβφιηα 

 νπζίεο πνπ πξνθαινχλ κνιχλζεηο 

 κνιχλζεηο απφ ηνχο 

 κνιχλζεηο ηνπ απηηνχ 

 ηξνθηθέο αιιεξγίεο 

 πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο 

 αληηβηψζεηο 

 αθξψδεηο κνιχλζεηο 
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 δελ πεξηνξίδνληαη φκσο ζε απηέο κφλν (Νφηαο – Νηθνιαΐδνπ, 2006) 

 Σχκθσλα κε ηνλ Σηαζηλφ (2013, ζει.144-146) «ηα αίηηα ηνπ απηηζκνχ ζπλδένληαη κε 

πνιινχο βηνινγηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα ζηνλ 

εγθέθαιν». 

 Σπνπδαίεο εξεπλεηηθέο νκάδεο δελ παχνπλ λα κειεηνχλ θαη λ’ αλαδεηνχλ ηηο αηηίεο 

πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ ηελ απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Σχκθσλα κε κηα άπνςε, ινηπφλ, 

ν απηηζκφο νθείιεηαη ζηε δπζιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο, δνκήο ηνπ εγθεθάινπ ππεχζπλεο 

γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

 Ζ έξεπλα είρε επηθεθαιή ηνλ Dr Weizhe Hong ζην εξγαζηήξην ηνπ David J. 

Anderson, θαζεγεηή Βηνινγίαο ζην Caltech( California Institute of Technology) θαη 

εξεπλεηή ζην Ηαηξηθφ Ηλζηηηνχην Howard Hughes. Ζ εξγαζία δεκνζηεχζεθε ζηηο 11 

Σεπηεκβξίνπ 2014 ζην πεξηνδηθφ Cell. Ο Anderson δήισζε: «Σηνλ αςηιζμό ππάξρεη κηα 

κείσζε ζηηο κοινυνικέρ αλληλεπιδπάζειρ, θαη ζπρλά κηα αχμεζε ζε 

επαλαιακβαλφκελεο, κεξηθέο θνξέο θη αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο – έλα θαηλφκελν 

γλσζηφ σο εμμονή. Δδψ, δηεγείξνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν λεπξψλσλ, κπνξνχκε λα 

επεξεάδνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο.»
5
 

 Ζ παξνχζα κειέηε πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ γνληδίσλ 

εθείλσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαη εθείλσλ γηα ηηο 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. Σχκθσλα κε κηα άιιε έξεπλα απφ επηζηήκνλεο ηνπ Κέληξνπ 

Έξεπλαο ηνπ Δγθεθάινπ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Όθιαλη, ην 2012, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ νθείινληαη ζε κεηαιιαγκέλα 

γνλίδηα. Δπηθεθαιήο ηεο νκάδαο είλαη ε Γξ Τδνάλα Μνληγθφκεξη. 

 Πνιιά απφ απηά ηα κεηαιιαγκέλα γνλίδηα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξαγσγή 

ζπγθεθξηκέλσλ πξσηετλψλ ζηνπο λεπξψλεο ηνπ εγθεθάινπ. Ζ νκάδα ηεο Γξ. 

Μνληγθφκεξη επέιεμε λα εξεπλήζεη κία απφ απηέο ηηο πξσηεΐλεο, γλσζηή σο SHANK3. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξσηεΐλε έρεη ηαπηνπνηεζεί σο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαδηθαζία 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχν λεπξψλσλ, ελψ επίζεο έρεη δηαπηζησζεί φηη κεηαιιάζζεηαη ζε 

πεξηπηψζεηο Γηαηαξαρψλ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ). Ψο εθ ηνχηνπ, κεηαιιάμεηο ΓΑΦ 

εκπνδίδνπλ απηήλ ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ, ε 

νπνία πηζαλφηαηα απνηειεί ηε βάζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ θαη γλσζηαθψλ αιιαγψλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε άηνκα κε Γηαηαξαρέο ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο.
6
 

 

 

                                                           
5 Παπαλαζηαζίνπ Φψηεο. Βξέζεθαλ νη λεπξώλεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ απηηζηηθώλ αηόκσλ. 

Αλαζχξζεθε ζηηο 27/10/14, ψξα 09:34κ.κ. απφ http://eidikospaidagogos.gr/vrethikan-oi-neurones-pou-epireazoun-tin-

koinoniki-simperifora-ston-aytismo/  

6 Νέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα καο θέξλνπλ θνληά ζηα αίηηα ηνπ απηηζκνχ. Σεκαληηθφ βήκα γηα ηελ εμέιημε ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ. Αλαζχξζεθε ζηηο 30/6/14, ψξα 2:30 π.κ. απφ 

http://www.logotherapeia.com.gr/%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%C

F%80%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-

%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%B1/ 

 

http://eidikospaidagogos.gr/vrethikan-oi-neurones-pou-epireazoun-tin-koinoniki-simperifora-ston-aytismo/
http://eidikospaidagogos.gr/vrethikan-oi-neurones-pou-epireazoun-tin-koinoniki-simperifora-ston-aytismo/
http://www.logotherapeia.com.gr/%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%B1/
http://www.logotherapeia.com.gr/%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%B1/
http://www.logotherapeia.com.gr/%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%B1/
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Κεθάλαιο 4
ο
: Γιάγνυζη-Δνδείξειρ 

 Σηε ζπλέρεηα, ζα αζρνιεζνχκε κε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ καο δίλνπλ ηηο πξψηεο 

ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε ηνπ απηηζκνχ. Θα μεθαζαξίζνπκε ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο 

δηάγλσζεο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ήηαλ σθέιηκν απηή λα πξαγκαηνπνηείηαη, αιιά 

θαη κε  πνηνλ ηξφπν γίλεηαη. 

 Μηα ζσζηή ινηπφλ θαη έγθαηξε δηάγλσζε γηα ηα παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ απαξαίηεηε. Ο ζθνπφο ηεο δηάγλσζεο δελ είλαη λα 

δψζεη ηακπέιεο αιιά 

• Να καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ηα πξνβιήκαηα 

• Να παξέρεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζε δαζθάινπο, γνλείο θαη άιινπο, πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ θαη ζρεηηθέο ζπλέπεηεο απφ απηή. 

• Να πξνηείλεη ηξφπνπο απνηειεζκαηηθνχ ρεηξηζκνχ θαη εθπαηδεπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο  (Νφηαο, National Autistic Society) 

 Μέζα απφ ηε δηάγλσζε, ππνζηεξίδεη ν Σηέξγηνο Νφηαο, ζα κπνξέζνπκε λα 

ζθηαγξαθήζνπκε ιεπηνκεξψο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ελφο παηδηνχ θαη λα 

ζρεδηάζνπκε ην εμαηνκηθεπκέλν ζεξαπεπηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο δσήο ηεο δηθήο ηνπ θαη ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ζ ζσζηή δηάγλσζε 

γηα έλα παηδί κπνξεί λα ζεκαίλεη ‘απνκάθξπλζε’ απφ κηα δσή ππνηηκεκέλε, κε αλεπαξθή 

πξφλνηα θαη ρσξίο αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπ. Γηα έλαλ ελήιηθα, κπνξεί λα 

δψζεη απαληήζεηο ζε κηα ζπκπεξηθνξά αηληγκαηηθή θαη παξάμελε.(Νφηαο, Δγρεηξίδην)  

 Σε πνηα ειηθία πξέπεη λ’ αλεζπρήζνπλ νη γνλείο; Πνηα ηα ζεκάδηα; Πνηεο νη πξψηεο 

ηνπο θηλήζεηο; Αζθαιήο δηάγλσζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλήζσο ζηελ ειηθία ησλ 

2,5-3 ρξφλσλ απφ αξκφδηνπο εηδηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο πνιπζεκαηηθήο ή δηαγλσζηηθήο 

νκάδαο. (Σηαζηλφο, 2013, ζει.155) 

 Ζ εηθφλα ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ πνπ δε δηαθέξεη ζε ηίπνηα απ απηή ησλ ππφινηπσλ 

παηδηψλ είλαη απηή πνπ πξνθαιεί κεγάιε δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ελδείμεσλ γηα 

ηελ χπαξμε ηνπ ζπλδξφκνπ. Τα απηηζηηθά παηδηά είλαη πγηή θαη φκνξθα. Απηφ πνπ θάλεη 

ηνπο γνλείο λ’ αλεζπρνχλ θαη ην εληνπίδνπλ γχξσ ζην δεχηεξν κε ηξίην έηνο ηεο ειηθίαο 

ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη «ε έιιεηςε βιεκκαηηθήο επαθήο, ε πεξίεξγε αληίδξαζε ζηελ 

αγθαιηά θαη ηα ράδηα, ε θαζπζηέξεζε ηεο νκηιίαο ή ε πεξίεξγε ελαζρφιεζε κε ηα 

αληηθείκελα, θαη ην φηη είλαη απνκνλσκέλν απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο». (Νφηαο, 2006) 

 Οη «απηηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο» ζπλήζσο εκθαλίδνληαη κεηά ην πξψην ή δεχηεξν έηνο 

ηεο ειηθίαο. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο δε δηαπηζηψλνπλ θάηη αλεζπρεηηθφ ζηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ ηνπο θαηά ηε βξεθηθή ειηθία θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξψηνπ έηνπο 

ηεο δσήο ηνπο. Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φκσο, έρεη αλαθεξζεί φηη θάπνηα ζηνηρεία 

πξνβιεκάηηζαλ ηνπο γνλείο ήδε θαηά ηε βξεθηθή ειηθία. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη γνλείο 

αλέθεξαλ φηη ππήξραλ πξνβιήκαηα ζην ζειαζκφ, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθε 

φηη ηα βξέθε ήηαλ πάξα πνιχ ήζπρα (δελ θιαίγαλε νχηε θαη φηαλ πεηλνχζαλ) ή θιαίγαλε 

ζπλέρεηα , αληηδξνχζαλ έληνλα ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή. Κάπνηα βξέθε αλαθέξζεθε φηη 

ζπλαξπάδνληαλ απφ δπλαηά θψηα ζηελ ηειεφξαζε, ελψ αδηαθνξνχζαλ γηα νηθεία 

πξφζσπα ή δψα πνπ πεξλνχζαλ απφ κπξνζηά ηνπο. (Τζηνχξε) 
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(https://www.papermasters.com/symptoms-of-autism.html) 

 Σε απηήλ ηελ ειηθία, ζπλήζσο, ζην πξψην δειαδή ή ην δεχηεξν έηνο ηεο δσήο, 

δηαγηγλψζθεηαη ν απηηζκφο, ελψ ζήκεξα ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη ζηαζκηζκέλεο θιίκαθεο 

αμηνιφγεζεο πνπ κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ απφ ηελ ειηθία ησλ 18 κελψλ νξηζκέλα βξέθε 

«πςειήο επηθηλδπλφηεηαο» (CHAT- Checklist for Autism in Toddlers). (Νφηαο) Θα 

αλαθεξζνχκε ζε απηά παξαθάησ.   

 Δπηπιένλ, παξαηεξψληαο απφ κηα άιιε ζθνπηά, κηα έγθαηξε δηάγλσζε, κπνξεί 

επηπιένλ λα ελδηαθέξεη ηνπο γνλείο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο γελεηηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο, φηαλ ζθέθηνληαη λα θάλνπλ ή ήδε έρνπλ άιια παηδηά. Ζ πηζαλφηεηα 

είλαη πην κεγάιε γηα η’ ακθηζαιή αδέιθηα ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο ηα νπνία λαη κελ κπνξεί λα επεξεαζηνχλ ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ/ελ 

αδειθφ/ή κε απηηζκφ , αιιά λα έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ή ηελ επηθνηλσλία, θάηη πνπ κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηελ πξψηκε 

παξέκβαζε.(Νφηαο – Νηθνιαΐδνπ, 2006) 

 Όινη νη επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ φηη φζν λσξίηεξα πξαγκαηνπνηεζεί κηα έγθπξε 

δηάγλσζε, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα σθειεζεί θαη ην παηδί, αιιά θαη ε νηθνγέλεηα θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Κη απηφ γηαηί, κφλν αλ γλσξίδνπκε ηνπο αιεζηλνχο ιφγνπο κηα ηδηαίηεξεο 

ζπκπεξηθνξάο, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε θαη λα εθαξκφζνπκε απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο. Ο ηξφπνο ηεο κεηέπεηηα δηαρείξηζεο ηεο φιεο θαηάζηαζεο 
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κπνξεί λα βιάςεη ην παηδί θαη φρη ε έγθαηξε δηάγλσζε, νπφηε ηίπνηα δελ πξέπεη λα καο 

θαζπζηεξήζεη απ’ απηφ ην βήκα. 

Πώρ γίνεηαι η διάγνυζη; 

 Ζ δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ θαη ησλ ζπλαθψλ δηαηαξαρψλ ζηεξίδεηαη ζην ιεπηνκεξέο 

αλαπηπμηαθφ ηζηνξηθφ θαη δελ γίλεηαη ζε θακία πεξίπησζε κε αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο. Ζ 

έκθαζε δίλεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζθέςεο-παηρληδηνχ-θαληαζίαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο παξνχζαο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο 

ίδηνπο ηνκείο. Ζ δηαηαξαρή είλαη ‘κεηξήζηκε’ σο πξνο ηε ζνβαξφηεηα (ήπηα, κέηξηα, 

ζνβαξή), κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ θιηκάθσλ θαη δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα, 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο δηαηαξαρήο ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (αδηάθνξνο, 

παζεηηθφο, ελεξγεηηθφο αιιά παξάμελνο, ππεξηππηθφο). (Παπαγεσξγίνπ Βάγηα) 

 «Αθφκε θαη πνιχ έκπεηξνη επαγγεικαηίεο δπζθνιεχνληαη ζηε δηάγλσζε θάπνησλ 

απηηζηηθψλ. Υπάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα ζπλππάξρεη ν απηηζκφο κε κηα ζεηξά άιισλ 

θιηληθψλ ζπλζεθψλ νπφηε ε δηαδηθαζία απηή δελ είλαη ηφζν ζαθήο φζν ζα κπνξνχζε λα 

είλαη. Ο εηδηθφο κπνξεί λα παξαζπξζεί απφ άιιεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δηαηαξαρέο  

θαη λα νδεγεζεί ζε κηα ιαλζαζκέλε δηάγλσζε.» (Larcombe, 1998)
7
  

 Ζ δηάγλσζε - αμηνιφγεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Νφηα, γηα λα είλαη πιήξεο, γίλεηαη ζε 

ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα : 

1. ιήςε εθηελνχο ηαηξηθνχ, αλαπηπμηαθνχ, θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ, 

2. άκεζε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ηνπ παηδηνχ θαη αμηνιφγεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, 

3. εμέηαζε κε ζηαζκηζκέλεο θιίκαθεο, δνθηκαζίεο, «εξγαιεία αμηνιφγεζεο» (Νφηαο) 

 Απηφ πνπ κπνξεί λα πξνεγεζεί ηεο δηάγλσζεο, φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, είλαη ε 

ρξήζε εξγαιείσλ εληνπηζκνχ πνπ ζα αλαγλσξίδνπλ ηα παηδηά εθείλα πνπ αλήθνπλ ζε 

νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ. Καηά ηνλ Σηέξγην Νφηα, ν νπνίνο έρεη ζπγθεληξψζεη ηα 

δηαγλσζηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, απηά είλαη ηα 

εμήο:  

 Checklist for Autism in Toddlers (CHAT): αμηνινγεί ηε βιεκκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ελειίθνπ, ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη θαη ην πξνδεισηηθφ δείμηκν. 

 Pervasive Developmental Disorders Screening Test-Stage 1 (Siegel, 1998): 

θαηαηάζζεη ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπκπηψκαηα θαη πεξηιακβάλεη θάπνηεο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παιηλδξφκεζε. 

 Australian Scale for Aspergeras Syndrome (Garnett and Attwood, 1998): είλαη 

κηα θιίκαθα γνλέσλ θαη δαζθάισλ γηα παηδηά πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνπ δε δηαγλψζηεθαλ θαηά ηα πξψηα ζρνιηθά ρξφληα. 

Πεξηιακβάλεη 24 εξσηήζεηο πνπ αμηνινγνχληαη ζε θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 6 θαη 

έλα εξσηεκαηνιφγην κε 10 εξσηήζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκπεξηθνξάο πνπ 

αμηνινγνχληαη κε «ΝΑΗ» ή «ΟΦΗ». Αλ ε πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ είλαη 

                                                           
7 Νφηαο, National Autistic Society 
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κεηαμχ ηνπ 2 θαη ηνπ 6 θαη «ΝΑΗ», ηφηε πξνηείλεηαη έλα άιιν, πην εηδηθφ 

δηαγλσζηηθφ εξγαιείν. 

 Σρεηηθά κε ηε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ ηψξα θαη ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε γη’ απηφ ην ζθνπφ, α) ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη Σηαηηζηηθνχ εγρεηξηδίνπ 

Χπρηθψλ Γηαηαξαρψλ, Τξίηε αλαζεσξεκέλε έθδνζε (DSM-III-R), Ακεξηθαληθή 

Χπρηαηξηθή Δηαηξεία 1987 θαη β) ηεο Γηεζλνχο Ταμηλφκεζεο Νφζσλ , 10
ε
 αλαζεψξεζε 

(ICD-10), Παγθφζκηα Οξγάλσζε Υγείαο 1990, βαζίδνληαη ζηελ ‘‘Τξηάδα ηεο Wing’’, 

δειαδή ζηα ηξία ζεκειηψδε ειιείκκαηα: 

- Πνηνηηθφ έιιεηκκα ζηελ ακνηβαία θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

- Πνηνηηθφ έιιεηκκα ζηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ζηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία 

- Σαθψο πεξηνξηζκέλν ξεπεξηφξην δξαζηεξηνηήησλ θαη ελδηαθεξφλησλ (Happe, 

2003, ζει.58-59) 

 «Οη δηαθνξεηηθέο απφςεηο σο πξνο ηε δηάγλσζε κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ζα κπνξνχζαλ 

λα απνδνζνχλ ζην δηαθνξεηηθφ ζεσξεηηθφ-επηζηεκνληθφ ππφβαζξν, ζηελ εμεηδίθεπζε θαη 

ζηελ θιηληθή εκπεηξία.» (Παπαγεσξγίνπ Βάγηα) 

 Δπφκελν βήκα, κεηά ηε δηάγλσζε, είλαη λα γίλεη ε επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο  

κεζφδνπ εθπαίδεπζεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ. 
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Κεθάλαιο 5
ο
: Μέθοδοι Δκπαίδεςζηρ 

 Μηιψληαο γηα κεζφδνπο εθπαίδεπζεο ησλ απηηζηηθψλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ελλννχκε ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ επηθνηλσλίαο κε απηφλ ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο, 

πνπ αλ επηηεπρζνχλ, ζα κπνξέζεη λα έπεηηα λα δηδαρζεί θαη λα θαηαθηεζεί νπνηαδήπνηε 

γλψζε. 

  Ο απηηζκφο δελ είλαη θάηη πνπ ζεξαπεχεηαη, φκσο, φια ηα απηηζηηθά παηδηά 

σθεινχληαη απφ ηα εηδηθά ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ην θάζε έλα (αλάινγα κε ην 

Νεπξνινγηθφ ηνπ δπλακηθφ θαη ηελ πνηφηεηα θαη επάξθεηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ) 

βειηηψλεηαη αλάινγα. (Αιεμάλδξνπ Δπζηξάηηνο) 

 Ο Σηαζηλφο, ζρεηηθά κε ηνλ απηηζκφ δηεπθξηλίδεη φηη πξφθεηηαη  γηα έλα ζχλδξνκν 

‘αληηκεησπίζηκν’ αιιά φρη ‘ζεξαπεχζηκν’. «Απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο εμαηνκηθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ αξκφδηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαη δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζην 

ζρνιείν θαη γεληθά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ.» Γελ είλαη λα δπλαηφ λα θηηαρηεί 

έλα πξφγξακκα γηα φια ηα παηδηά, θαζψο απηφ δε ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί σθέιηκν, 

αθνχ θάζε παηδί είλαη δηαθνξεηηθφ κε ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη ηηο μερσξηζηέο 

ηνπ αλάγθεο.  

 Σεκεηψλεη, αθφκα, φηη «ε δηεπηζηεκνληθή νκάδα πξέπεη λ’ απνηειείηαη απφ θιηληθά 

έκπεηξνπο επηζηήκνλεο δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ φπσο παηδνςπρίαηξνο, ςπρνιφγνο, 

ςπραλαιπηήο, παηδίαηξνο, εηδηθεπκέλνο ζηελ αλαπηπμηαθή αμηνιφγεζε, θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο, εηδηθφο παηδαγσγφο θ.ά.» (Σηαζηλφο, 2013, ζει.155) 

  Σε ηη αθξηβψο ζπλίζηαηαη έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη πνηα ζηνηρεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο απνθνπεί λα βειηηψζεη; Σχκθσλα κε ηνλ Σηαζηλφ, ην πξφγξακκα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή κεζφδσλ ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη εθπαίδεπζεο 

ζηνπο ηνκείο ηεο νκηιίαο θαη επηθνηλσλίαο.» (Σηαζηλφο, 2013) Τν εμαηνκηθεπκέλν 

πξφγξακκα επηβάιιεηαη αθφκα λα δίλεη ζπκβνπιέο ζηνπο γνλείο γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ 

παηδηνχ ηνπο ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ εθδειψλνληαη ζην ζπίηη. Σε ζπλεξγαζία, 

επίζεο, κε ην ζρνιείν (γεληθφ ή εηδηθφ) εθαξκφδεηαη έλα παξφκνην πξφγξακκα 

ππνκνλεηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνχ κε δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ. (Σηαζηλφο) 

 Οη  Γειεγηάλλεο-Κνιηζίδα, παξνκνηάδνπλ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ απηηζηηθψλ κε εθείλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ 

ππνζηεί  θάπνην εγθεθαιηθφ επεηζφδην. Τελ θαηάζηαζε ηνπ απηηζκνχ ηελ πεξηγξάθνπλ σο 

κηα απφ ηηο πην δπζλφεηεο θαη αηληγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο νη απηηζηηθνί 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ αιιά θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο κε άιινπο αλζξψπνπο.( 

Γειεγηάλλεο-Κνιηζίδα) 

 Παξφηη δελ άπηεηαη αθξηβψο ηνπ ζέκαηνο ηνπ θεθαιαίνπ καο, ζα πξέπεη λ’ 

αλαθέξνπκε φηη ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο ρνξεγνχληαη ςπρνθάξκαθα γηα ειάηησζε ησλ 

επηπέδσλ ηεο ζεξνηνλίλεο. «Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή ζπζηήλεηαη κφλν ζε νξηζκέλεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ ζνβαξψλ δηαηαξαρψλ 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ φπσο επηζεηηθφηεηα, απηνηξαπκαηηζκνί ζε ζηηγκέο 

θξίζεο θαη έληνλεο ςπρηθέο εμάξζεηο».(Σηαζηλφο, 2013, ζει.155) 

 Κιείλνπκε κε ηελ άπνςε-πξφηαζε ηεο Πέξια Μεζζίλα.  
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 «Οη πεξηζζφηεξνη απηηζηηθνί κε ηε ζσζηή εθπαίδεπζε θαη πξνζεγγίζεηο -φρη 

ζεξαπείεο- πνπ ζέβνληαη ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη κάζεζεο, βειηηψλνληαη. Ζ 

θιηληθή ηνπο εηθφλα αιιάδεη δξαζηηθά κεηά απφ κεξηθά ρξνληά ζε βαζκφ πνπ λα αιιάδεη 

θαη ε δηάγλσζή ηνπο. Μάιηζηα ζε παηδηά πνπ έρσ πξνζσπηθά θαζνδεγήζεη ηνπο γνλείο 

ηνπο ψζηε λα θαηαιάβνπλ εθείλνη πξψηα πψο ζθεθηφκαζηε θαη ηη αλάγθεο έρνπκε, ε 

βειηίσζε ηνπο είλαη αθφκε πην γξήγνξε θαη εληππσζηαθή ζε ζχγθξηζε κε ηηο πνιχρξνλεο 

θαη πνιπδάπαλεο - άρξεζηεο πνιιέο θφξεο- ζεξαπείεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα δηάθνξα 

θέληξα ζηελ Διιάδα.» (Πέξια Μεζζίλα) 

 Ζ Πέξια Μεζζίλα, θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ ζε φινπο ηνπο γνλείο γηα ηελ 

ζσζηή επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξνζεγγίζεσλ, φπσο ηηο νλνκάδεη, θαη φρη ζεξαπεηψλ, 

αθνχ ν απηηζκφο δελ είλαη αζζέλεηα θαη επνκέλσο δελ κπνξνχκε λα κηιάκε κε φξνπο 

ηαηξηθνχο. Σπγθεληξψζακε ηηο πην γλσζηέο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 

Δκπαιδεςηικέρ πποζεγγίζειρ  

 

 Πξνζέγγηζε TEACCH- Division TEACCH 

 Σπκπεξηθνξηζηηθέο Πξνζεγγίζεηο - Behavioral Approaches, Applied Behavior 

Analysis (A.B.A.) 

 Πξνζεγγίζεηο ελζσκάησζεο -νινθιήξσζεο - Integration Approaches 

 Θεξαπεία θαζεκεξηλήο δσήο - ζρνιείν Higashi-Daily Life Therapy at the Boston 

Higashi School 

 Αιιειεπηδξαζηηθέο πξνζεγγίζεηο - Interactive Approaches, Option Approach, the 

playschool curriculum, Infant Development Programme 

 Χπρνδπλακηθέο πξνζεγγίζεηο ςπραλαιπηηθνχ ηχπνπ. 

 Θεηηθέο Πξνζεγγίζεηο- Positive approaches (Νφηαο) 

Αθφκα: 

 Spell (structure, positive attitudes, empathy, low, links) 

 Φαξκαθεπηηθέο θαη βηνρεκηθέο πξνζεγγίζεηο 

 Θεξαπεία πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηαηξνθή θαη δίαηηα (Παπατσάλλνπ Φαξάιακπνο) 

 

 Σηελ βηβιηνγξαθία, ζπλαληήζακε, θνληά ζηηο πξνζεγγίζεηο, ηνλ φξν παξεκβάζεηο. 

Πξφθεηηαη πξνθαλψο γηα θάπνηεο κεζφδνπο πνπ δελ κπνξνχλ απφ κφλεο ηνπο λα 

παξάζρνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, αιιά κπνξνχλ λα ππνβνεζήζνπλ ηελ κάζεζε. 

 

Δκπαιδεςηικέρ  παπεμβάζειρ 

 Αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε θαη Αηζζεηεξηαθή ραιάξσζε 
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 Αξσκαηνζεξαπεία 

 Γξακαηνζεξαπεία - Φνξνζεξαπεία 

 Δξγνζεξαπεία 

 Δθπαίδεπζε θαη ππνβνήζεζε ηεο επηθνηλσλίαο - PECS , MAKATON 

 Θεξαπεία ζπκπεξηθνξάο 

 Θεξαπεία κνπζηθήο αιιειεπίδξαζεο -κνπζηθνζεξαπεία, ζεξαπεία κε ηε βνήζεηα 

ηεο ηέρλεο 

 Λνγνζεξαπεία , αγσγή ηνπ ιφγνπ 

 Μάζεζε ππνβνεζνχκελε απφ ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ 

 Χπρνθηλεηηθή 

 Χπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο αιιειεπηδξαζηηθνχ ραξαθηήξα (Νφηαο) 

Δπίζεο: 

 Πξνζέγγηζε Option (Kaufman,1976) 

 Θεξαπεία Holding 

 Θεξαπεία νινθιεξσηηθήο αθξφαζεο 

 Κνηλσληθέο ηζηνξίεο (social stories-Carol Gray) (Παπατσάλλνπ Φαξάιακπνο) 

 

 Ο Σηέιην Νφηαο, πξνρψξεζε ζηελ θαηαγξαθή κεξηθψλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ ηελ 

χπαξμε εληνπίδεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Σπγθεθξηκέλα 

αλαγλσξίδεη: 

1. ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ επηθνηλσλία 

2. ηελ έκθαζε ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

3. ηε δηαδηθαζία απνδεθηψλ ελαιιαθηηθψλ πξνηχπσλ 

4. ηε ρξήζε νπηηθψλ κέζσλ 

5. ηε πξνβιεςηκφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ 

6. ην παηρλίδη 

7. ηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη νκαδηθή εθπαίδεπζε 

8. ηε ζεκαζία ηεο γελίθεπζεο ησλ θεθηεκέλσλ δεμηνηήησλ 

9. ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ θεθηεκέλσλ δεμηνηήησλ 
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10. ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ (Νφηαο, Δγρεηξίδην) 

 Κάηη αληίζηνηρν ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε αθνχ παξνπζηάζνπκε εθηελέζηεξα 

θάπνηεο απ’ ηηο κεζφδνπο. Ζ επηινγή ηνπο έγηλε κε ζηφρν λα αλαδείμνπκε ηηο πην σθέιηκεο  

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ απηηζηηθψλ. Σθνπφο καο είλαη λα εληνπίζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη ηα κεηνλέθηεκαηά ηνπο- ζε φζεο ππάξρνπλ- θαη λα θάλνπκε κηα ζχγθξηζε ησλ κέζσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.  
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5.1.: TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 

Communication Handicapped Children) 

 Τα αξρηθά ζεκαίλνπλ «Αληηκεηψπηζε θαη Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε Απηηζκφ θαη 

ζπλαθείο Δπηθνηλσληαθέο Μεηνλεμίεο».  

 Τν Πξφγξαµµα TEACCH,  ηδξχζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ ’70 απφ ηνλ θαζεγεηή 

ςπρηαηξηθήο Eric Schopler, ηνλ νπνίν δηαδέρζεθε ν θαζεγεηήο Gary Mesibov. Τα θέληξα 

δηάγλσζεο, ζπµβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο αηφµσλ µε απηηζµφ ηνπ µνληέινπ 

TEACCH είλαη ελλέα θαη βξίζθνληαη ζηελ πνιηηεία ηεο Βφξεηαο Καξνιίλαο. (ΖΠΑ) 

(Μαπξνπνχινπ  Σ.) 

  Τν TEACCH απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα. Αζρνιείηαη κε ηε δηάγλσζε, 

ηελ αληηκεηψπηζε, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηε δηαβίσζε ησλ αηφκσλ κε 

απηηζκφ.(Γφλνπ, 2009) Απνηειεί κηα πξνζέγγηζε δσήο πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ απηηζηηθνχ αηφκνπ ψζηε λα εμαζθαιίζεη κηα δσή παξαγσγηθή κέζα ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν.(Παπαγεσξγίνπ Βάγηα) 

 Τν νπζηαζηηθφηεξν θαη βαζηθφηεξν ζηνηρείν γηα ηελ παξνρή θαηάιιειεο αγσγήο ζηα 

απηηζηηθά άηνκα είλαη ε θαηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ γλσζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη 

ε πξνζαξµνγή ηνπ πεξηβάιινληνο ψζηε λα είλαη θαηαλνεηφ πξνο απηνχο. Καη απηφ 

αθξηβψο θάλεη ε κέζνδνο TEACCH. Ο πξψηνο ζηφρνο ηεο απνθαινχκελεο «δνµεµέλεο 

πξνζέγγηζεο» είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα άηνµα µε απηηζµφ. Ζ 

κέζνδνο, δεκηνπξγεί έλα δνµεµέλν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα εθπαηδεχνληαη ηα παηδηά, θαη 

απηφ γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν 

ζθέςεο ησλ αηφµσλ µε απηηζµφ. Δίλαη έλα πεξηβάιινλ πην πξνβιέςηκν, ψζηε ην παηδί λα 

ιεηηνπξγεί κε πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη λα μεδηπιψζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Ο δεχηεξνο 

ζηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη ε απζφξκεηε επηθνηλσλία ηνπο. (Μαπξνπνχινπ Σ.) 

 Σχκθσλα κε ηε Γφλνπ, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ TEACCH είλαη ηα εμήο: 

1. Ζ θπζηθή δφκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

2. Τν αηνκηθφ εκεξήζην πξφγξακκα 

3. Τν ζχζηεκα αηνκηθήο εξγαζίαο 

4. Ζ νπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Γφλνπ, Θέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο, 

2009, ζει.38-40) 

 Παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηηο βαζηθέο κεζφδνπο πνπ κεηαρεηξίδεηαη ε κέζνδνο 

TEACCH: 

1. Η θπζηθή δόκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Ζ δφκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο ηάμεο αιιά ζε 

θακία πεξίπησζε ζε νκνηνκνξθία φισλ ησλ ηάμεσλ πνπ δηδάζθνληαη κε ηε κέζνδν. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ηάμε απηή πνπ ακέζσο γίλεηαη θαηαλνεηφ πνηα δξαζηεξηφηεηα 

θηινμελεί θαη ζε πνην ζεκείν. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ηα παηδηά λα θαηαθέξνπλ λα 

εθπαηδεπηνχλ λα παξακέλνπλ ζηνπο ρψξνπο ηεο ηάμεο γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

λα κελ εγθαηαιείπνπλ εχθνια ηηο εξγαζίεο ηνπο. Σηε δνκεκέλε ηάμε, ππάξρεη 

απαξαηηήησο ρψξνο γηα αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη πάληνηε 
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άκεζε νπηηθή επαθή κε ηνλ καζεηή ν νπνίνο κπνξεί λα κεηαβεί απφ ηε κηα 

δξαζηεξηφηεηα ζε άιιε κφλν απφ ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ψζηε λα κελ πξνζπαζήζεη λα 

θχγεη, αθήλνληαο αλνινθιήξσηε ηελ εξγαζία ηνπ. Απηνί είλαη νη ρψξνη δφκεζεο κηαο 

ηάμεο: 

 Γηδαζθαιίαο 

  Αλεμάξηεηεο εξγαζίαο 

 Διεχζεξνπ παηρληδηνχ 

 Γνκεκέλνπ παηρληδηνχ 

 Φαγεηνχ 

 Οκαδηθήο εξγαζίαο 

 Μεηαβαηηθή 

 

 Οη δχν αθφινπζεο εηθφλεο δείρλνπλ ηελ νξγάλσζε κηα ηάμεο κε ηελ δνκεκέλε 

πξνζέγγηζε. Όπσο απνδεηθλχεηαη νη ηάμεηο δελ είλαη παλνκνηφηεηεο αιιά είλαη εμίζνπ 

άξηηα νξγαλσκέλεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ. Δίλαη μεθάζαξνο ν ρσξηζκφο ησλ ρψξσλ, νη δξαζηεξηφηεηεο ζε 

θαζέλαλ απ’ απηνχο θαη ν ηξφπνο κεηάβαζεο απ’ ηνλ έλαλ ζηνλ άιιν. 
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2. Τν αηνκηθό εκεξήζην πξόγξακκα 

 Πξφθεηηαη γηα έλα απζηεξά εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πνπ βνεζά ην παηδί λα 

θαηαλνήζεη ηη δξαζηεξηφηεηεο ζα θάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

ζεκεηψλνληαη γξαπηψο-γηα ηα παηδηά πνπ δηαβάδνπλ- ή κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ, 

ζθίηζσλ, ζρεκάησλ ή αληηθεηκέλσλ-γηα απηνχο πνπ δελ έρνπλ αλαπηχμεη αθφκα απηήλ ηελ 

δεμηφηεηα. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα έρνπκε πξνεηδνπνηήζεη 

ην παηδί. 
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 Τν πξφγξακκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: ειεχζεξν παηρλίδη, δνπιεηά κε ηνλ δάζθαιν, 

αηνκηθή εξγαζία, ηνπαιέηα, θαγεηφ, εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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3. Τν ζύζηεκα αηνκηθήο εξγαζίαο 

 Γίλεη απαληήζεηο ζηα ηέζζεξα βαζηθά εξσηήκαηα: ηη θάλσ, πφζε ψξα, πφηε 

ηειεηψλσ, ηη ζα γίλεη κεηά. (Γαιαθνχξαο Νίθνο) 

 

4. Η νπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Τν παηδί επηθνηλσλεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν θάλνληαο γλσζηέο ηηο αλάγθεο ηνπ ζε 

θάπνηνλ άιιν. Τα παηδηά έρνπλ θαζεκεξηλή δνπιεηά ζηελ ηάμε, κέζα ζε κηθξά θνπηηά κε 

δχν ρξσκαηηζηνχο αξηζκνχο. Ο έλαο αξηζκφο κέλεη ζην θνπηί θαη ν άιινο πεγαίλεη ζην 

πξφγξακκα. Τφηε ν καζεηήο παίξλεη ηνλ αξηζκφ απφ ην πξφγξακκα θαη ηνλ αληηζηνηρίδεη 

κε απηφλ απφ ην θνπηί. Απηφ ηνπο βνεζάεη ζην λ’ αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αληηζηνίρηζεο 

θαη λα παξακείλνπλ ζπγθεληξσκέλνη ζηελ απνζηνιή ηνπο. 

(http://www.wasd.org/Page/3218) 

 

 

 Γξαζηεξηφηεηεο  πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ απηά ηα θνπηηά είλαη: 

- Αληηζηνίρηζε ζρεκάησλ θαη κεγεζψλ 

- αξίζκεζε 

- καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο 

- δεμηνηήησλ γξαθήο 

- νξζνγξαθία 

- λα ηαηξηάδνπλ πνζά κε αξηζκνχο 

- παδι 

- αλάγλσζε  
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 Ζ κέζνδνο TEACCH αλαδεηθλχεηαη απφ πνιινχο σο ε θαιχηεξε κέζνδνο 

εθπαίδεπζεο απηηζηηθψλ αηφκσλ. Πνηα είλαη ηα ηδηαίηεξα εθείλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνπ 

ηελ θάλνπλ ηφζν θαηάιιειε; 

 Σχκθσλα κε ηνλ Νίθν Γαιαθνχξα, δάζθαιν εηδηθήο αγσγήο, ε κέζνδνο TEACCH 

κπνξεί θαη εζηηάδεη ζηηο  δπλαηφηεηεο θαη ζηηο αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο ηνπ απηηζηηθνχ 

αηφκνπ, δηδάζθεη δφκεζε θαη ξνπηίλεο, ρξήζε νπηηθψλ βνεζεκάησλ θαη πξνζαξκφδεηαη 

ζε θάζε πεξίπησζε.  

 Ζ Γνκεκέλε Δθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

o Βνεζά ην άηνκν λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. 

o Τν βνεζά λα είλαη ήξεκν κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο-δηεπθνιχλεη ηε 

κάζεζε. 

o Τν βνεζά λα εζηηάζεη ζην ζεκαληηθφ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. 

o Πξνσζεί ηελ αλεμαξηεζία αμηνπνηψληαο ηηο νπηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. 

o Πξνιακβάλεη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. (Παπαγεσξγίνπ Βάγηα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Κάξηεο γηα ηελ κέζνδν TEACCH  
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5.2.: ABA (Applied Behavior Analysis) 

 Μεηαθξάδεηαη σο Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο. Τν πξφγξακκα μεθηλά σο 

απζηεξά αηνκηθφ κε ζηφρν φκσο ηε γελίθεπζε ησλ γλψζεσλ  κε ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ θη 

έπεηηα ηνπ ζρνιείνπ. Τν πξφγξακκα  ηεο ABA πινπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Γξ. 

Ivar Lovaas, ην 1970, ζην παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα ζην Λνο Άληδειεο ησλ ΖΠΑ. 

(http://www.noesi.gr/book/intervention/aba-lovaas) 

 Οη Lovaas θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο έδεημαλ ζε ηαηλία πψο κπνξεί θαλείο λα 

νηθνδνκήζεη ηελ νκηιία κέζσ ζηαδηαθψλ πξνζεγγίζεσλ, εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηεο 

κάζεζεο.(Γειεγηάλλεο – Κνιηζίδα, 2009)  

 «Οη νπαδνί ηεο ζεσξίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο πίζηεπαλ φηη ε γιψζζα θαη ε επηθνηλσλία 

απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ απηηζηηθνχ ζπλδξφκνπ. Ζ ππφζεζή ηνπο ήηαλ φηη κφιηο ην 

παηδί απνθηήζεη έλαξζξν ιφγν, ε ηθαλφηεηα ηνπ λα βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ άηνκν θαη 

λα ζπλαιιάζζεηαη κε ηνπο άιινπο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζα έξζεη απηνκάησο. Ζ 

ππφζεζε φκσο δελ επαιεζεχηεθε. Πεξίπνπ ην 50% ησλ απηηζηηθψλ δελ κηινχζαλ 

θαζφινπ θαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πνζνζηνχ απηνχ δελ αλέπηπμε πνηέ νκηιία.» 

(Γειεγηάλλε - Κνιηζίδα, 2009) 

 Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηψξα, ν Lovaas έρεη ηελ πεπνίζεζε 

φηη ε αληακνηβή απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο κηαο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο, ελψ ε 

ηηκσξία κεηψλεη ηελ εθδήισζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Πάλσ ζε απηφ βαζίζηεθε γηα λα 

δηακνξθψζεη ην πξφγξακκα ηεο ABA, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε εληζρπηψλ. 

(http://www.noesi.gr/book/intervention/aba-lovaas) 

 Μεξηθά, ινηπφλ, απ’ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο 

βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο ΑΒΑ είλαη:  

 Ζ ρξήζε εληζρπηψλ (reinforcers) 

 Ζ αλάιπζε δξαζηεξηφηεηαο (task analysis) 

 Ζ αλάιπζε αηηηνινγίαο ζπκπεξηθνξάο (functional behavioural assessment) 

 Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ (data collection) (http://www.thelisi.gr/el/methodoi-

paremvasis/aba.html ) 

 Πνιχ ζπρλά, ε αξρηθή εθπαίδεπζε γίλεηαη ζε θάπνηνλ ρψξν θνληά ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ, φπσο ην δσκάηηφ ηνπ κε δηάξθεηα απφ 10 έσο 40 ψξεο 

εβδνκαδηαίσο. 

Ο Lovaas πξνηείλεη ηα εμήο βήκαηα: 

1) Γεκηνπξγία αξκνληθήο ζρέζεο 

2) Δπέθηαζε ηεο πξφζιεςεο ηεο γιψζζαο κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ ιφγνπ 

3) Αλάπηπμε δεμηνηήησλ κίκεζεο-κε ιεθηηθήο ζσκαηηθήο κίκεζεο 

http://www.noesi.gr/book/intervention/aba-lovaas
http://www.thelisi.gr/el/methodoi-paremvasis/aba.html
http://www.thelisi.gr/el/methodoi-paremvasis/aba.html
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4) Αλάπηπμε ηεο κίκεζεο ζην παηρλίδη ξφισλ 

5) Αλάπηπμε ηεο ιεθηηθήο κίκεζεο (http://www.noesi.gr/book/intervention/aba-

lovaas) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Κάξηεο ηεο κεζφδνπ ABA 

 

Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ: 

  Ζ εθπαηδεπηηθή κέζνδνο ηνπ ΑΒΑ δηαθέξεη απφ ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηάμε, δηφηη ζηεξίδεηαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε εθπαίδεπζε. Ψο 

εθ ηνχηνπ φηαλ ηα παηδηά κεηαθηλνχληαη ζε ηππηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, 

ππάξρεη πξφβιεκα. 

  Τα πξψηκα γισζζηθά πξνγξάκκαηα μεθηλνχλ κε ηε δηδαζθαιία δηαηαγψλ θαη 

ζεκάησλ, αιιά αγλννχλ ην ζεκαζηνινγηθφ ηκήκα ηεο γιψζζαο. 

  Τα παηδηά δε καζαίλνπλ ηηο ιέμεηο κέζα απφ ήρνπο, πνπ ηηο απαξηίδνπλ, αιιά σο 

ζεκαζηνινγηθά ζηνηρεία. Δπνκέλσο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ 

πξνζσδία ηνπ ιφγνπ. 

 

 

 

 

 

http://www.noesi.gr/book/intervention/aba-lovaas
http://www.noesi.gr/book/intervention/aba-lovaas
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5.3.: PECS (Picture Exchange Communication System)  

 Τα αξρηθά ηνπ ζεκαίλνπλ «Φσηνγξαθηθφ Σχζηεκα Δλαιιαθηηθήο Δπηθνηλσλίαο». Τν 

PECS αλαπηχρζεθε ην 1985 ζαλ έλα κνλαδηθφ παθέην παξέκβαζεο 

εληζρπηηθήο/ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο γηα άηνκα κε θάπνηα δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο 

ηνπ απηηζκνχ ή ζπλαθείο αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο. Πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ζην 

Πξφγξακκα Απηηζκνχ ηνπ Delaware θαη θέξδηζε παγθφζκηα αλαγλψξηζε δηφηη έδσζε 

έκθαζε ζηελ έλαξμε ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα άιια ζπζηαηηθά ηεο. Τν PECS δελ 

απαηηεί πνιχπινθα ή αθξηβά πιηθά. Σρεδηάζηεθε έρνληαο θαηά λνπ ηηο νηθνγέλεηεο, ηνπο 

εθπαηδεπηέο θαη ην πξνζσπηθφ πξνζηαηεπκέλσλ θαηνηθηψλ, γη’ απηφ είλαη εχθνιν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνηθίια πεξηβάιινληα.  (http://www.pecs-greece.com/pecs.php) 

 Τν PECS ζπληζηά έλα νπηηθφ ζχζηεκα γηα ηε δηδαζθαιία επηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θάξηεο θαη βαζίδεηαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ αηφκνπ. Φξεηάδνληαη 2 ελήιηθεο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα ηελ θνηλσληθή ζπλαιιαγή, ηελ 

επηθνηλσλία, ηηο ξνπηίλεο. (Γαιαθνχξαο Νίθνο) Καηά ηνπο Body and Frost, κε ην ζχζηεκα 

απηφ, νη καζεηέο δηδάζθνληαη λ’ αληαιιάζνπλ ηηο εηθφλεο απηέο γηα θάηη πνπ ζέινπλ θαη 

είλαη ηδηαίηεξα βαζηθφ ζηηο αξρέο ηεο δηδαζθαιίαο ν δάζθαινο λα πεξηκέλεη απφ ηνλ 

καζεηή λα δείμεη ηελ εηθφλα ψζηε λα μεθηλήζεη ε επηθνηλσλία.(Body and Frost, 2011) 

Τα έμη ζηάδηα ηνπ PECS είλαη ηα εμήο: 

1. Πψο επηθνηλσλνχκε (νη καζεηέο καζαίλνπλ λ’ αληαιιάζζνπλ κηα εηθφλα γηα 

θάπνην αληηθείκελν ή δξαζηεξηφηεηα πνπ επηζπκνχλ πξαγκαηηθά) 

2. Απφζηαζε θαη επηκνλή (νη καζεηέο καζαίλνπλ λα γεληθεχνπλ ηε λέα ηνπο 

δεμηφηεηα ζε δηαθνξεηηθά κέξε θαη κε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. Γηδάζθνληαη 

αθφκα λα είλαη πην επίκνλνη ζηελ επηθνηλσλία ηνπο)  

3. Γηάθξηζε εηθφλσλ (Μαζαίλνπλ λ’ αλαδεηνχλ αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξεο εηθφλεο ην 

επηζπκεηφ αληηθείκελν ή δξαζηεξηφηεηα. Οη εηθφλεο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε έλα 

βηβιίν επηθνηλσλίαο – έλα ληνζηέ κε θξίθνπο θαη ισξίδεο Velcro, φπνπ θπιάγνληαη 

νη εηθφλεο θαη αθαηξνχληαη εχθνια γηα επηθνηλσλία. 

4. Γνκή Πξφηαζεο (Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα δνκνχλ απιέο πξνηάζεηο πάλσ ζε κηα 

απνζπψκελε βάζε ρξεζηκνπνηψληαο κηα εηθφλα «ζέισ» καδί κε ηελ εηθφλα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ δεηνχλ). 

5. Απάληεζε ζε εξσηήζεηο (Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην PECS γηα λα 

απαληνχλ ζηελ εξψηεζε «Τη ζέιεηο;») 

6. Σρνιηαζκφο (Τψξα νη καζεηέο δηδάζθνληαη λα θάλνπλ ζρφιηα φηαλ ηνπο ξσηάλε 

πξάγκαηα φπσο «Τη βιέπεηο;», «Τη αθνχο;» θαη «Τη είλαη απηφ;». Μαζαίλνπλ λα 

ζπλζέηνπλ πξνηάζεηο πνπ αξρίδνπλ κε ηηο ιέμεηο «Βιέπσ», «Αθνχσ», «Νηψζσ», 

«Δίλαη» θ.ιπ.)  (http://www.pecs-greece.com/pecs.php) 

http://www.pecs-greece.com/pecs.php
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                                                           Κάξηα γηα ηελ κέζνδν PECS 

 Οη Bondy and Frost, ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε αλάπηπμε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηθνηλσλίαο, επηλφεζαλ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή κέζνδν ηεο Pyramid, έλα κνλαδηθφ 

κνληέιν επηθνηλσλίαο πνπ δεκηνπξγεί απνηειεζκαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Δίλαη 

βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο Δθαξκνζκέλεο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο  θαη πξνζθέξεη 

ζηέξεεο αξρέο ζε απηνχο πνπ δηδάζθνπλ είηε ζε κηα ηάμε, είηε ζην ζπίηη, είηε ζηελ 

θνηλφηεηα.  

 Ζ Μέζνδνο ηεο Pyramid βαζίδεηαη ζε δχν είδε καζεζηαθψλ ζηνηρείσλ: ηε δφκεζε 

θαη ηε δηδαθηηθή. Τα δνκηθά ζηνηρεία ζρεκαηίδνπλ ηελ «βάζε ηεο ππξακίδαο», 

δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ εληζρπηηθφ γηα ηε κάζεζε, δίλνληαο έκθαζε ζε 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηζρπξνχο εληζρπηέο, επηθνηλσλία θαη πιάλα 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο παξέκβαζεο. Τα δηδαθηηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ θφξκεο 

καζεκάησλ, ζηξαηεγηθέο βνήζεηαο [prompting strategies], ζηξαηεγηθέο δηφξζσζεο ιάζνπο 

(πνπ είλαη κνλαδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα λα ηαηξηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο 

βνήζεηαο) θαη γελίθεπζε. Όια ηα ζηνηρεία ελέρνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ βάζεη δεδνκέλσλ 

[data-based decision-making]. Πξέπεη ηα ζηνηρεία λα ζπλδπαζηνχλ, ψζηε ε Μέζνδνο λα 

επηηχρεη κέζα ζε κηα πνηθηιία πεξηβαιιφλησλ. Ζ Pyramid δίλεη έκθαζε πεξηζζφηεξν ζην 

πψο λα δηδάμνπκε παξά ζην ηη λα δηδάμνπκε, θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδνπκε 

εμαηνκηθεπκέλα ην πξφγξακκα θάζε καζεηή ψζηε λα πεηχρεη ηνπο καζεζηαθνχο ηνπ 

ζηφρνπο. 
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Τα ζηνηρεία ηεο βάζεο: 

 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Γεμηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

αλεμαξηεζία) 

 Ηζρπξνί εληζρπηέο (ηζρπξφ θίλεηξν πνπ νδεγεί ζηε κάζεζε) 

 Λεηηνπξγηθή επηθνηλσλία (Γεμηφηεηεο πνπ είλαη ρξήζηκεο ηψξα θαη ζην κέιινλ) 

 Σπλεηξκηθά αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο (Δζηίαζε ζε ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακε 

ελαιιαθηηθή ιχζε ζπκπεξηθνξάο) 

 Τα πην βαζηθά ζηνηρεία 

 Γελίθεπζε (Γεμηφηεηεο γεληθεπκέλεο απφ ηελ αξρή) 

 Απνηειεζκαηηθά Μαζήκαηα  

 Σπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο 

 Διαρηζηνπνίεζε θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ 

 Σπιινγή δεδνκέλσλ 

Μχζνη: 

 Αλ ρξεζηκνπνηνχκε εηθφλεο νπνηνπδήπνηε είδνπο, ρξεζηκνπνηνχκε Pecs. 

 Φξεζηκνπνηνχκε έλα πξφγξακκα κε εηθφλεο, άξα ρξεζηκνπνηνχκε Pecs. 

 Απιά δηδάζθεη ζηνπο αλζξψπνπο λα δεηνχλ 

 Δίλαη κφλν γηα αλζξψπνπο πνπ δε κηιάλε θαζφινπ 

 Δίλαη κφλν γηα κηθξά παηδηά. 

 Τν άηνκν πνπ ζα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί Pecs, δε ζα κάζεη λα κηιάεη 

 Δίλαη κφλν γηα αλζξψπνπο κε απηηζκφ.
8
 

   

                                                           
8 Lori Frost & Andi Bondy (2011). A clear picture: The use and Benefits of PECS. 
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                                       Κάξηεο γηα ηελ κέζνδν PECS      

5.4.: Makaton 

 Τν Makaton ζρεδηάζηεθε ην 1973 απφ ηελ αγγιίδα ινγνπεδηθφ Margaret Walker θαη 

αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ελήιηθεο θσθνχο πνπ παξνπζίαδαλ θαη ζνβαξή καζεζηαθή 

δπζθνιία. Τν 1978 εθαξκφζηεθε ζηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία. 

Σηελ Διιάδα παξνπζηάζηεθε κέζσ ηνπ ζπιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ ην 1992. Απφ ην 1998, ηε 

λφκηκε εθπξνζψπεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα έρεη ην ίδξπκα  ¨ Ζ 

Πακκαθάξηζηνο¨, κέζσ ηνπ Makaton Διιάο. ( Βνγηλδξνχθαο Γηάλλεο)
9
 

 Τν Makaton είλαη έλα πξφγξακκα γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζεκεία θαη ζχκβνια κε 

ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία. Τα παηδηά θαη νη ελήιηθεο πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ καζαίλνπλ 

ακέζσο λα επηθνηλσλνχλ κέρξη λα θηάζνπλ ζην επίπεδν λα ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζεκεία θαη ζχκβνια θαζψο έρνπλ αλαπηχμεη ηελ νκηιία. Ζ κέζνδνο απηή 

παίξλεη καθξηά ηελ απνγνήηεπζε απ’ φζνπο δπζθνιεχνληαη λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα 

ζπλδεζνχλ κε άιινπο αλζξψπνπο θαη αλνίγεη κπξνζηά ηνπο ηνλ νξίδνληα ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο. Δίλαη εμαηξεηηθά επέιηθην πξφγξακκα θαζψο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί 

ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ. (Makaton charity) 

 Αλαγλσξίδνπκε φηη απηφ ην πξφγξακκα κπνξεί λα βνεζήζεη φζνπο παξνπζηάδνπλ 

δηαηαξαρέο αλάπηπμεο ιφγνπ θαη επηθνηλσλίαο θαη γη’ απηφ είλαη κηα κέζνδνο πνπ κπνξεί 

λα βνεζήζεη εμαηξεηηθά ηα απηηζηηθά παηδηά λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ θνηλσληθή 

ηνπο δσή θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα ζα κπνξνχζακε λα 

πεξηγξάςνπκε ηε κέζνδν απηή σο έλα ζπλδπαδφκελν ζχζηεκα κε α) λνήκαηα θαη 

πξνθνξηθφ ιφγν (ρσξίο επηπξφζζεηα βνεζήκαηα) θαη  β) ζχκβνια (εηθνλίδηα) πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα κεηαηξέπεη ηνλ δπζλφεην ιφγν ζε θαηαλνεηφ. Τα λνήκαηα είλαη παξκέλα 

απφ ηε γιψζζα ηεο θνηλφηεηαο ησλ θσθψλ ηεο εθάζηνηε ρψξαο θαη ηα ζχκβνια είλαη 

εηθνληθά ζθίηζα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο ι.ρ. ζε 

θαξηέιεο, λα ηα ζρεδηάζεη ν δάζθαινο ή ην παηδί ή κέζσ πξνγξάκκαηνο ζηνλ ππνινγηζηή. 

( Νενθχηνπ, Κψζηα, Θενδψξνπ) 

 

 

 

                                                           
9
 http://www.specialeducation.gr/frontend/article.php?aid=561&cid=71 

http://www.specialeducation.gr/frontend/article.php?aid=561&cid=71
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 Τν Makaton βαζίζηεθε ζηε ζεσξία φηη αθνχ κηα εληζρπηηθή ηερληθή επηθνηλσλίαο 

δνπιεχεη ηφηε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξέπεη λα δνπιεχνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν. Οη ζηφρνη 

ηεο ρξήζεο ηνπ Makaton  φπσο ηνπο εληνπίδνπκε ζηελ κειέηε ησλ Νενθχηνπ, Κψζηα θαη 

Θενδψξνπ είλαη 

 γηα βαζηθή επηθνηλσλία 

 γηα λα βνεζήζεη ηελ θαηαλφεζε 

 γηα λα αλαπηχμεη ηνλ ιφγν 

 γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

 γηα λα βνεζήζεη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ 

 γηα λα απμήζεη ηηο ίζεο επθαηξίεο 

 γηα λα δηδάμεη ηηο δεμηφηεηεο πξναλάγλσζεο θαη πξνγξαθήο πνπ νδεγνχληαη ζηηο 

δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο 

 

 Τν Makaton κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα πεξηβάιινληα δειαδή ζην ζπίηη, ζην 

ζρνιείν, ζην ρψξν απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο, ζε θέληξα αλαςπρήο θαη άζιεζεο, ζην 

Ννζνθνκείν, νηθνηξνθείν θιπ.(Βνγηλδξνχθαο) Γη’ απηφ θαη βιέπνπκε φηη νη ρξήζεηο ηνπ 

είλαη πνιιαπιέο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα: 

 κνηξαζηείο ζθέςεηο, επηινγέο θαη ζπλαηζζήκαηα 

 δψζεηο φλνκα ζε πξαγκαηηθά αληηθείκελα, εηθφλεο, θσηνγξαθίεο θαη ηφπνπο  

 ιάβεηο κέξνο ζε παηρλίδηα θαη ηξαγνχδηα 

 λα αθνχζεηο, λα δηαβάζεηο θαη λα πεηο ηζηνξίεο 

 λα δεκηνπξγήζεηο ζπληαγέο, κελνχ θαη ιίζηεο γηα ςψληα 

 λα γξάςεηο επηζηνιέο θαη κελχκαηα 

 λα βνεζήζεηο ηνπο αλζξψπνπο λα βξνπλ ην δξφκν ηνπο γχξσ απφ ηα δεκφζηα 

θηίξηα (Makaton, The Makaton Charity) 
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 Όζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, έρνπλ πξνζαξκνζηεί απφ ηα Αγγιηθά, ην βαζηθφ 

ιεμηιφγην, ηα Ννήκαηα θαη ηα Σχκβνια έηζη ψζηε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο 

ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.(Βνγηλδξνχθαο) Γηεζλψο, ηα ζχκβνια ηνπ Makaton 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 100.000 αλζξψπνπο. Σπλήζσο μεθηλνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζχκβνια θαη ηα ζεκάδηα ηνπ Makaton απφ παηδηά, κέρξη πνπ θάπνηα 

ζηηγκή ζηακαηνχλ θαζψο δελ ηα ρξεηάδνληαη πηα. Ψζηφζν, θάπνηνη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε Makaton γηα φιε ηνπο ηε δσή. (Makaton, The Makaton Charity) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Απηέο είλαη νη πην γλσζηέο κέζνδνη εθπαίδεπζεο ησλ απηηζηηθψλ. Τν βαζηθφ θνηλφ 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε νπηηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο, κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο νκηιίαο θαη ηνπ ιφγνπ. Όιεο νη κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχλ θάξηεο, νη 

νπνίεο δηαθέξνπλ απφ κέζνδν ζε κέζνδν, αιιά έρεη δηαπηζησζεί πξαθηηθά πφζν σθέιηκεο 

είλαη γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο.  

  

 

 

 

 

 

 



37 

 

Κεθάλαιο 6
ο
: Η εκπαίδεςζη ηυν αςηιζηικών 

παιδιών ζηο ελληνικό Γημοηικό Σσολείο 

 Δίλαη απαξαίηεην, πέξα απ’ ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαθέξακε θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ ζε πνιιά ηδησηηθά θέληξα 

ζηε ρψξα καο, λ’ αλαθεξζνχκε ζην ηη εθαξκφδεηαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία. Τη είδνπο, 

δειαδή,  εθπαίδεπζε πξνβιέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία θαη κέρξη πνην ζεκείν θηάλεη απηή 

ε πξφβιεςε. Ο πην πξφζθαηνο λφκνο γηα ηελ εηδηθή Αγσγή  είλαη απηφο ηνπ 2008. Σρεηηθά 

κε ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε απηηζκφ ζηελ πξσηνβάζκηα βαζκίδα, πξνβιέπεη αλάινγα 

κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο ηε θνίηεζή ηνπο: 

i. Σε ζρνιηθή ηάμε αλ πξφθεηηαη γηα καζεηέο κε ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (ν 

δάζθαινο ζπλεξγάδεηαη κε ΚΔΓΓΥ θαη εηδηθφ ζχκβνπιν) 

ii. Σηελ ζρνιηθή ηάμε θαη πάιη, κε ηελ βνήζεηα δεχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ ζεζκφ 

ηεο Σπλεθπαίδεπζεο – Παξάιιειεο Σηήξημεο. 

iii. Σε Τκήκαηα Έληαμεο ζηειερσκέλα κε εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο. 

iv. Σε απηνηειείο κνλάδεο Σ.Μ.Δ.Α.Δ. γηα ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο απηηζηηθά 

παηδηά. 

v. Με δηδαζθαιία ζην ζπίηη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή 

εθπαίδεπζεο, φηαλ ν απηηζκφο ζπλνδεχεηαη απφ βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε.  

(Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο ειιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Νφκνο ππ’ αξηζκφλ 3699). 

 Τν ζεηηθφηεξν βήκα απηήο ηεο λνκνζεζίαο, είλαη ε κέξηκλα γηα απηηζηηθά παηδηά κε 

πην ήπηεο εθδειψζεηο ηεο δηαηαξαρήο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θνηηνχλ ζηε γεληθή ηάμε 

ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ θαη φρη ζε εηδηθφ. Τνπο πξνζθέξεη έηζη ηελ πξννπηηθή λα 

πξνρσξήζνπλ γλσζηηθά, αιιά θαη λα θνηλσληθνπνηεζνχλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο 

κε ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ηάμεο. Γηα ηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο ζπλχπαξμεο, 

πξνζιακβάλνληαη δάζθαινη γηα ηα ηκήκαηα Έληαμεο θαη γηα Σπλεθπαίδεπζε. 

 Όζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο Σπλεθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη έλα 

αξλεηηθφ ζεκείν ην νπνίν έγθεηηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Τν πξνζσπηθφ πνπ 

πξνζιακβάλεηαη δελ είλαη κφληκν, νπφηε, εθηφο πνιιέο θνξέο απ’ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο 

πξφζιεςήο ηνπ, δελ θαηαθέξλεη λα κείλεη θνληά ζηα παηδηά απηά γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα 

ρξφλν θαη λα νινθιεξψζεη ην έξγν πνπ έρεη ρηίζεη. Δπίζεο, πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα 

πνπ ζηεξίδεηαη ζε θνλδχιηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν 

ρξφλνο παξνρήο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο, δελ μέξνπκε αλ ζα κπνξέζνπλ λα ζπλερηζηνχλ. 

Τέινο, νπθ νιίγεο θνξέο θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ εηδηθψλ 

δαζθάισλ, πξνζιακβάλεηαη ζε απηέο ηηο ζέζεηο αλεθπαίδεπην πξνζσπηθφ, ην νπνίν δελ 

έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα βνεζήζεη ηελ εμέιημε απηψλ ησλ παηδηψλ. Σίγνπξα, 

θαη κφλν ε χπαξμε ελφο παηδαγσγνχ, ζα κπνξνχζε λα σθειήζεη έλα απηηζηηθφ παηδί, αιιά 

θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα άκεζε κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ψζηε λα 

αλαιακβάλνπλ απηφλ ηνλ ξφιν. 
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Κεθάλαιο 7
ο
: Ο πόλορ ηηρ οικογένειαρ  

Jim Sinclair: "Οη γνλείο ζπρλά αλαθέξνπλ όηη όηαλ έκαζαλ πσο 

ην παηδί ηνπο είλαη απηηζηηθό ήηαλ ην πην ηξαπκαηηθό πξάγκα 

πνπ ηνπο ζπλέβε πνηέ. 

 Δίλαη ε δηαπίζησζε ηνπ απηηζηηθνχ Jim Sinclair πνπ ζνθάξεη. Καη ίζσο λα κελ 

πξφθεηηαη κφλν γηα κηα δηαπίζησζε, αιιά θαη γηα έλα πξνζσπηθφ βίσκα. Μπνξνχκε λα 

θαηαιάβνπκε φρη κφλν ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ κπξνζηά ζην γεγνλφο, αιιά θαη ην 

φηη η’ απηηζηηθά παηδηά αληηιακβάλνληαη ηηο δηαθπκάλζεηο ζηελ ςπρνινγία ησλ γνληψλ 

ηνπο, φζν θη αλ νη επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη απνπζία ελζπλαίζζεζεο. Γηαηί νη 

γνλείο λα αηζζάλνληαη έηζη; Μήπσο ηειηθά απνηειεί δήηεκα «παηδείαο»; Ζ απάληεζε ζα 

έρεη δνζεί ζην ηέινο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Θα ήηαλ άηνπν, ινηπφλ, λα κηιήζνπκε γηα έλα παηδί θξαηψληαο ην μεθνκκέλν απφ ην 

πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία κεγαιψλεη θαη αλαπηχζζεηαη. Γηακνξθψλεηαη κέζα 

ζε απηήλ ζσκαηηθά θαη ςπρηθά θαη ην ίδην δε ζα κπνξνχζε παξά λα ηζρχεη- ίζσο θαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ- γηα ηα απηηζηηθά παηδηά. Μέζα φκσο ζηελ νηθνγέλεηα, δελ είλαη κφλν 

ην παηδί πνπ επεξεάδεηαη αιιά θαη επεξεάδεη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. 

Αλαπφθεπθηα, ε νηθνγέλεηα απνηειεί έλα ζχζηεκα, έλα ζεζκφ ηεο θνηλσλίαο ηζρπξφ, πνπ 

ε αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηεο είλαη ακθίδξνκε.  Θα δνχκε ηη ζεκαίλεη φιν απηφ γηα 

ηελ νηθνγέλεηα ελφο παηδηνχ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. 

 Ζ Βάγηα Παπαγεσξγίνπ ζπγθέληξσζε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπλχπαξμεο κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα κε έλα παηδί κε απηηζκφ, φπσο ηεο εμέθξαζαλ ηα ίδηα ηα κέιε. 

Σπγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθαλ: 

1. Τν ζπλαίζζεκα ηεο δπζθνξίαο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα απνδνρή ηεο 

δηάγλσζεο  

2. Τα πςειά επίπεδα άγρνπο θαη θαηαζιηπηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο ησλ 

γνλέσλ, θπξίσο ησλ κεηέξσλ  

3. Ο ζπκφο θαη ε ζιίςε (Παπαγεσξγίνπ Βάγηα) 

 «Ζ ρξφληα ζσκαηηθή θνχξαζε θαη ε ζπρλφηεξε εκθάληζε ζσκαηηθψλ λφζσλ 

απνηεινχλ ηηο δπν ζπλεζέζηεξεο κνξθέο ζσκαηηθήο επηβάξπλζεο ησλ γνλέσλ. Οη 

ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο είλαη αθφκα ζνβαξφηεξεο θαη πεξηιακβάλνπλ πιεηάδα 

ζπκπησκάησλ ή θαη δηαηαξαρψλ.» (Γελά) Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζεκαληηθφηεξνο είλαη ν 

ςπρνινγηθφο παξάγνληαο εμ’ αηηίαο ηνπ νπνίνπ εθδειψλνληαη ηα δηάθνξα ςπρνζσκαηηθά 

λνζήκαηα. 

  Δπηγξακκαηηθά, θαη ζπγθεληξσκέλα φια, ηα θπξηφηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ 

παξαηεξεζεί, είλαη: ην ζνθ θαη ε ζιίςε, ε άξλεζε, ν ζπκφο, ε νξγή, ε αγαλάθηεζε θαη ν 

παληθφο, ε ελνρή θαη ηέινο ε αλεζπρία θαη ην άγρνο. (Νφηαο, ζει.17-22) Αλ βάινπκε ηα 

ζπλαηζζήκαηα απηά ζηε ζεηξά ζα ζπλζέζνπκε ηα ζηάδηα απ’ ηα νπνία πεξλά ε αλζξψπηλε 

ςπρνζχλζεζε απέλαληη ζηνλ απηηζκφ. Δίλαη ιππεξφ πνπ ζην ηέινο απηήο ηεο ιίζηαο δελ 

ππάξρεη έζησ θαη έλα ζεηηθφ ζπλαίζζεκα. 
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 Ζ Αγγειηθή Γελά, αλαθέξεη ζε κειέηε ηεο ηα ζηάδηα αληηδξάζεσλ ησλ γνλέσλ ζηελ 

αλαθνίλσζε ηεο δηάγλσζεο ησλ Midence and Neil (1999) 

 Δθδήισζε ζπκπησκάησλ ηεο Γηαηαξαρήο 

 Σχγρπζε γνλέσλ 

 Λαλζαζκέλε Γηάγλσζε 

 Σηήξημε 

 Γηάγλσζε απηηζκνχ 

 Απνδνρή/πξνζαξκνγή  

 Αμίδεη λ’ αλαθέξνπκε θαη ηα ζηάδηα φπσο ηα φξηζαλ νη Cunningham and Davis 

(1985): 

 Σηάδην ηνπ ζνθ 

 Σηάδην ηεο αληίδξαζεο 

 Σηάδην ηεο πξνζαξκνγήο 

 Σηάδην ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ (Γελά) 

 Ζ χπαξμε ηφζσλ ζηαδίσλ, απεηθνλίδεη ηελ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη ηηο 

ζπλερείο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη γηα πξψηε 

θνξά κε ην ‘πξφβιεκα’. Απηή ε θαηάζηαζε ηνπο νδεγεί ελδφκπρα ζηελ αλαδήηεζε 

ακπληηθψλ κεραληζκψλ, φπσο ε άξλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ εμσηεξηθεχεηαη κε ηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο δηάγλσζεο ή ησλ γλψζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 «Σπρλά ε παιηλδξφκεζε αλάκεζα ζε ζπλαηζζήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε αληηδηαζηνιή 

κεηαμχ ηνπο, νδεγεί ζε πξάμεηο αθχξσζεο. Έηζη, γηα ην ζπκφ πνπ ληψζνπλ πξνο ην παηδί 

ηνπο πξνρσξνχλ ζε δηνξζσηηθέο πξάμεηο, φπσο ε ππεξπξνζηαζία, κε απνηέιεζκα ε ζρέζε 

γνληψλ θαη παηδηνχ λα δηαηαξάζζεηαη θαζψο απηνί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ κπνξνχλ 

λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ρεηξηζηνχλ ηα ακθηζπκηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζην 

παηδί.» (Λαδνπνχινπ Διέλε) 

 Καη νη δχν αληηδξάζεηο είλαη αθξαίεο θαζψο ζηελ πξψηε πεξίπησζε νη γνλείο 

αξλνχληαη λα δερηνχλ ην πξφβιεκα ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ην κεγαινπνηνχλ. Τν 

απνηέιεζκα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ δελ είλαη ζεηηθφ ζε θακία απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο. 

 Σχκθσλα κε ηελ Λαδνπνχινπ, παξάγνληεο έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηα, δειαδή απφ ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ή ηελ νξγάλσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, θάλνπλ ην 

έξγν ηνπο αθφκα πην δχζθνιν. Σπγθεθξηκέλα: «ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα, αλάινγα κε ηα 

πξφηππα κηαο θνηλσλίαο, κπνξεί λα δπζθνιεχνπλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή θαη έληαμε ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο.» Δπίζεο, «ε αδηαθνξία θαη ν 

αλεπαξθήο θξαηηθφο κεραληζκφο δεκηνπξγνχλ θνχξαζε, αδηέμνδα θαη ηειηθά 

απνκφλσζε.» (Λαδνπνχινπ, ) Καη φια απηά ηε ζηηγκή πνπ νη γνλείο ζπζηάδνπλ ρξφλν θαη 
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θφζηνο θαη πξνζαξκφδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπο ζηηο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνχ.
10

 

 Γε ζα ήηαλ φκσο δίθαην, ζην θεθάιαην πνπ αθνξά ζηελ νηθνγέλεηα, λα κελ 

αλαθέξνπκε ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο έιεπζεο ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ:  

1. Ζ βίσζε έληνλσλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ παηδηνχ νη νπνίεο 

ζα πεξλνχζαλ απαξαηήξεηεο ζηα θπζηνινγηθά παηδηά. 

2. Ζ απφθηεζε δηαθνξεηηθνχ λνήκαηνο δσήο θαη ε πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε. 

3. Ζ εμέιημε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηεο γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ. (Παπαγεσξγίνπ Βάγηα) 

 Μειεηψληαο ηελ βηβιηνγξαθία είλαη θαηαθαλέο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εξεπλψλ έρεη αζρνιεζεί κε ηελ νηθνγέλεηα ησλ απηηζηηθψλ κφλν σο πξνο ηνπο γνλείο. Τη 

γίλεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο αδειθψλ ζηελ νηθνγέλεηα. Πψο βηψλνπλ απηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπκβίσζε;  

 Οη επηπηψζεηο ζηα αδέιθηα δελ κπνξεί λα είλαη κφλν αξλεηηθέο ή θζνξνπνηέο αιιά σο 

επί ησλ πιείζησλ, ε απνπζία γλψζεσλ θαη θαηαλφεζεο πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ 

δηαηαξαρή ηνπ αδειθνχ ηνπο, δεκηνπξγεί πνιιαπιά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Τα αδέιθηα, 

αλ δελ έρνπλ ελεκεξσζεί ζσζηά δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αδειθνχ ηνπο πνπ είλαη θιεηζκέλνο ζηνλ εαπηφ ηνπ, δελ παίδεη καδί ηνπο, φιε ε 

νηθνγέλεηα είλαη απφ πάλσ ηνπο θη έηζη δεκηνπξγνχληαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηεο 

δήιηαο, ηνπ ζπκνχ, ηνπ θφβνπ. (Νφηαο,2006) Με ηελ θαηάιιειε θξνληίδα θαη πξνζνρή, 

ηα αδέιθηα κπνξνχλ λα βηψζνπλ απηήλ ηελ θαηάζηαζε πην νκαιά φπσο ζα δνχκε ζην 

επφκελν θεθάιαην. 

 Καη γηα λα επαλέιζνπκε πάιη ζηελ νηθνγέλεηα σο έλα αδηάζπαζην ζχλνιν, παξά ηελ 

νκνηφηεηα ηεο εθδήισζεο ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, δελ ιεηηνπξγνχλ φιεο κε 

παλνκνηφηππν ηξφπν, νχηε πθίζηαληαη ηηο ίδηεο επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ο 

Νφηαο, δηαθξίλεη ηξεηο ελδερφκελεο πξνζεγγίζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ αληίδξαζεο ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηελ χπαξμε απηηζηηθνχ παηδηνχ: 

 1
ε
 πξνζέγγηζε: Βιέπεη ηελ χπαξμε ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα σο 

πεγή αλαπφθεπθησλ πξνβιεκάησλ. Δπηθεληξψλεηαη ζηα ζνβαξά ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα πνπ θιεξνδνηνχληαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο. 

Δίλαη ε πξνζέγγηζε πνπ απεηθνλίδεη ηελ άπνςε πνπ επηθξαηνχζε ηηο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο. 

 2
ε
 πξνζέγγηζε: Ζ χπαξμε ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα πξνθαιεί 

αλαζηάησζε αιιά φρη πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα αλ ππάξρνπλ νη θαηάιιεινη 

κεραληζκνί πνπ ζηεξίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα. Πξφθεηηαη γηα ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνπλ κεγάιν κέξνο ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

 3
ε
 πξνζέγγηζε: Ζ πξνζέγγηζε απηή αλαγλσξίδεη φηη ε χπαξμε ελφο παηδηνχ κε 

απηηζκφ δεκηνπξγεί δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα θαη πξνθαιεί έληνλν άγρνο αιιά 

                                                           
10 Λαδνπνχινπ Διέλε. Δθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο: πξνο κηα θαηεχζπλζε ζπλεξγαζίαο θαη 

ακνηβαηφηεηαο. Αλαζχξζεθε ζηηο 11/12/14, ψξα 12:07 απφ ηελ http://users.sch.gr/stefanski/amea/synerg1.pdf 
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ζεσξεί φηη είλαη ζεκαληηθφηεξν λα δνχκε ηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ ηα κέιε ηα 

δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα θαη πσο πξνζπαζνχλ λ’ αληηκεησπίζνπλ ην άγρνο θαη ηηο 

αξλεηηθέο ζθέςεηο. 

 Κξίλσ ζθφπηκν λα θιείζνπκε απηφ ην θεθάιαην, φπσο μεθηλήζακε, κε ηα ιφγηα ελφο 

απηηζηηθνχ αηφκνπ πνπ πεξηγξάθνπλ ηε βαζηθή αληίδξαζε ησλ γνλέσλ ζηελ αλαθνίλσζε 

ηνπ απηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά θαη κηα παξάθιεζε πξνο απηνχο:  

«Οη κε-απηηζηηθνί άλζξσπνη ζεσξνχλ ηνλ απηηζκφ σο κεγάιε ηξαγσδία, θαη νη γνλείο 

βηψλνπλ ζπλερφκελε απνγνήηεπζε θαη πέλζνο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Αιιά απηφ ην πέλζνο δελ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

απηηζκφ ηνπ παηδηνχ. Δίλαη ην πέλζνο γηα ηελ απψιεηα ηνπ θαλνληθνχ παηδηνχ πνπ νη 

γνλείο ήιπηδαλ θαη πεξίκελαλ λα έρνπλ. Ζ ζπλερφκελε εζηίαζε ζηνλ απηηζκφ ηνπ 

παηδηνχ σο πεγή ζιίςεο είλαη θαηαζηξεπηηθή θαη γηα ηνπο γνλείο θαη γηα ην παηδί, θαη 

απνθιείεη ηελ αλάπηπμε κηα ζρέζεο απνδνρήο θαη απζεληηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο. Γηα 

ράξε ηνπο θαη ράξηλ ησλ παηδηψλ ηνπο, εθιηπαξψ ηνπο γνλείο λα θάλνπλ ξηδηθέο 

αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην ηη ζεκαίλεη απηηζκφο.» (Πέξια Μεζζίλα, 2012) 

 Οη απηηζηηθνί έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ θαη λ’ αληηκεησπίδνπλ ηελ αιήζεηα 

θαηάκαηα. Ζ δηαπίζησζε είλαη γη’ άιιε κηα θνξά ζθιεξή θαη ε αλάγθε γηα αιιαγή ηεο 

ζηάζεο ησλ γνλέσλ επηηαθηηθή. 
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Κεθάλαιο 8
ο
: Σςμβοςλεςηική γονέυν 

 Ζ νηθνγέλεηα απαζρνιεί μερσξηζηά ηελ επηζηήκε ησλ ζπκβνχισλ θαη ςπρνιφγσλ, 

ιφγσ ηνπ θαζνξηζηηθνχ ξφινπ πνπ παίδεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ αηφκνπ. Ζ άζθεζε 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο γνλείο δελ είλαη έξγν εχθνιν, αιιά είλαη επηβεβιεκέλν θαζψο 

θαλείο δε γελλήζεθε ψζηε λα γίλεη ηέιεηνο γνληφο. Δηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε γνλείο 

παηδηψλ κε απηηζκφ, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο, είλαη θάηη παξαπάλσ απφ 

αλαγθαίν λα γίλεηαη. Γπζηπρψο, «νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ πεξίπησζε ελφο παηδηνχ κε 

απηηζκφ» θαη κάιηζηα «ε αλάγθε ηεο νηθνγέλεηαο γηα θαζνδήγεζε, ππνζηήξημε θαη 

ζπκβνπιεπηηθή είλαη ζπλήζσο καθξνρξφληα» (Παπαγεσξγίνπ, ζει.28) Δπίζεο, θαιφ ζα 

ήηαλ ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε λα παξαζρεζεί  απ’ ηελ αξρή ηεο δηάγλσζεο, ψζηε λ’ 

απνθεπρζνχλ  νη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο αιιά θαη φια ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 
11

                                                              

 Τν πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεη ν εηδηθφο κεηά ηελ δηάγλσζε είλαη λ’ 

αληηκεησπίζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ, ηε ζχγρπζε θαη ηελ ειιηπή 

ελεκέξσζε. Ζ πξψηε ηνπο απνξία είλαη ζρεηηθή κε ηελ αηηηνινγία ηνπ απηηζκνχ θαη ε 

κεηέπεηηα πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο είλαη κε 

ξεαιηζηηθή. Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζα είλαη πνηνηηθή θαη ηα εξσηήκαηά ηνπο ζα 

απαληεζνχλ αλάινγα κε ηελ αληίιεςε, ηε ζηάζε θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ επαγγεικαηία. 

(Παπαγεσξγίνπ Βάγηα) 

 Ζ Παπαγεσξγίνπ, αλαθέξεη ηα ηξία πξφηππα ζπλεξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

θαη εθπαίδεπζεο κε ηνπο γνλείο, ηα φπνηα δηέθξηλαλ νη Cunningham et al. ην 1985. 

 Τν πξφηππν ηνπ «Δηδηθνχ» (The Expert Model): ν επαγγεικαηίαο πξνβάιιεηαη σο 

απζεληία πνπ έρεη απφιπηε γλψζε ηεο θαηάζηαζεο. Οη γνλείο κέλνπλ ακέηνρνη 

ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ, επνκέλσο θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηελ 

ζπλεξγαζία παξακέλεη ρακειφο. Απηνχ ηνπ είδνπο  ζπλεξγαζία δε βνεζά 

ζεκαληηθά ην παηδί. 

 Τν πξφηππν ηεο «Μεηακφζρεπζεο» (The Transplant Model): ν εηδηθφο είλαη θαη 

πάιη ν ππεχζπλνο ησλ απνθάζεσλ αιιά ππάξρεη κηα κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο γνλείο. 

 Τν πξφηππν ηνπ «Καηαλαισηή» (The Consumer Model): ζε απηήλ ηελ κνξθή 

ζπλεξγαζίαο, ν εηδηθφο αλαγλσξίδεη ηελ νηθνγέλεηα σο ηνλ ηειηθφ ππεχζπλν ηεο 

απφθαζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ. Ο ξφινο ηνπο είλαη λα δψζνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη λα θαζνδεγνχλ ηνπο 

γνλείο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηνπο. Ζ ηθαλφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ 

ζπλίζηαηαη πεξηζζφηεξν ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. (Παπαγεσξγίνπ Βάγηα) 

 Δίλαη νινθάλεξν, πσο κφλν κηα κέζνδνο άξηζηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ γνλέσλ θαη 

εηδηθψλ είλαη απηή πνπ ζα δψζεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα γηα ηελ πξφνδν ηνπ απηηζηηθνχ 

παηδηνχ. Τν αλ απηή ε ζπλεξγαζία πεηχρεη, εμαξηάηαη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

                                                           
11 Γελά Α., Καινγεξνπνχινπ Δ. ,Μαπξνπνχινπ Σ., Νηθνιάνπ Α., Νφηαο Σ., Παπαγεσξγίνπ Β.   Τν Φάζκα ηνπ Απηηζκνύ. 

Σπλεξγαζία-Σύγθιηζε νηθνγέλεηαο θαη επαγγεικαηηώλ. Αλαζχξζεθε ζηηο 16/11/2014, ψξα 5:53 κ. κ απφ ηελ  

http://www.autismhellas.gr/faq/doc/tofasma.pdf 
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επαγγεικαηίεο, θαζψο ιφγσ ησλ γλψζεψλ ηνπο θη εμ’ αηηίαο ηεο επάισηεο ςπρνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ γνλέσλ, κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε. 

 «Οη γνλείο είλαη «εηδηθνί» ζην παηδί ηνπο. Γλσξίδνπλ θαιχηεξα απ’ ηνλ θαζέλα ην 

παηδί, ηηο πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπο αλάγθεο. Οη επαγγεικαηίεο είλαη «εηδηθνί» 

ζηνλ ηνκέα ηνπο. Ο ακνηβαίνο ζεβαζκφο ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ζηε ζέζε ησλ δχν πιεπξψλ 

είλαη ε βάζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο.» (Παπαγεσξγίνπ, ζει.) 

  Οη επηζηήκνλεο ζπγθιίλνπλ ζε απηήλ ηελ άπνςε θαη ηνλίδνπλ ην πφζν ζεκαληηθή 

είλαη ε βνήζεηα, ε αγάπε θαη ζπκπαξάζηαζε ησλ γνλέσλ ζηε δηαρείξηζε ηεο απηηζηηθήο 

δηαηαξαρήο ησλ παηδηψλ ηνπο. Όπσο αλαθέξεη ν Νφηαο: «Σήκεξα γλσξίδνπκε φηη ηνλ 

απηηζκφ δελ ηνλ πξνθάιεζε ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ, φκσο ε «ζπλαηζζεκαηηθή 

δεζηαζηά», ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο πνπ ηνπ παξέρνπλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθψλ δπζθνιηψλ είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, θαη πέξα απ’ ην βαζηθφ ηνπο ξφιν σο γνλείο, γίλνληαη θαη 

ζπλεθπαηδεπηέο-«ζπλζεξαπεπηέο». (Νφηαο, Οη γνλείο θαη ηα αδέιθηα ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ, ζει.13) 

 Οη γνλείο κπνξνχλ λ’ αληαπεμέιζνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζεηηθά αλ ιάβνπλ: 

I. Έγθπξε θαη έγθαηξε δηάγλσζε 

II. Καηάιιειε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε γηα ην παηδί 

III. Σηήξημε, ζπκβνπιεπηηθή θαη εθπαίδεπζε ηεο νηθνγέλεηαο (Γελά) 

 Έπεηηα ινηπφλ απφ ηελ ζσζηή θαη άκεζε δηάγλσζεο, επφκελν βήκα κηαο άξηζηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ είλαη λα μεθαζαξηζηνχλ απ’ ηελ αξρή νη 

ζηφρνη ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο πνπ έρεη απνθαζηζηεί θαη ν ηξφπνο πνπ ζα 

εθαξκνζηεί. Κάπνηεο βαζηθέο εξσηήζεηο απνηεινχλ ηνλ άμνλα πνπ νη γνλείο ζα ζέζνπλ 

εξσηήζεηο θαη νη εηδηθνί ζα δψζνπλ απαληήζεηο. Σχκθσλα κε ηηο Παπαγεσξγίνπ – 

Μαπξνπνχινπ νη εξσηήζεηο είλαη νη εμήο: 

• Τη θάλεη ην παηδί, ηη θάλεη ν ζεξαπεπηήο ζηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε;  

• Γηαηί ην θάλνπλ; πνηα είλαη ε ινγηθή, ε θηινζνθία;  

• Δζηηάδεηαη ε παξέκβαζε ζηα βαζηθά ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο;  

• Σε ηη δηαθέξεη απφ άιιεο;  

• Γηα πνηα παηδηά κε ηε δηαηαξαρή είλαη θαηάιιειε;  

• Ταηξηάδεη κε ην πξνζσπηθφ ζηπι ησλ γνλέσλ θαη ηνπ παηδηνχ;  

• Πνηα είλαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα;  

• Σε πφζν ρξφλν αλακέλεηαη φηη ζα επηηεπρζνχλ;  

• Τη εθπαίδεπζε απαηηείηαη;  

• Υπάξρνπλ καξηπξίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ;  
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• Πφζν θνζηίδεη; 
12

 

 Πξηλ θιείζνπκε κε ην ηειεπηαίν ζηάδην, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ησλ γνλέσλ, είλαη 

ζθφπηκν, λ αλαθέξνπκε γη’ άιιε κηα θνξά ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη νη γνλείο λα κελ 

μερλάλε ηηο αλάγθεο ελφο άιινπ παηδηνχ πνπ ππάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα. Σηα παηδηά απηά, 

ζα πξέπεη δνζεί  πξνζνρή θαη θξνληίδα, ψζηε λ’ αληαπεμέιζνπλ ζηελ βίσζε κηαο ηέηνηαο 

εκπεηξίαο πνπ αλαζηαηψλεη φιε ηελ νηθνγέλεηα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο απαηηείηαη κηα παξέκβαζε απφ εηδηθά εθπαηδεπφκελα άηνκα, φπσο αθφκα θαη 

ε ζπλαλαζηξνθή ησλ παηδηψλ κε άιια παηδηά πνπ έρνπλ αδέιθηα κε δηαηαξαρέο 

αλάπηπμεο, ιφγνπ ράξε κέζσ κηαο θαηαζθήλσζεο. Σχκθσλα κε έξεπλεο, ε ελεκέξσζε 

θαη ε «ςπρνεθπαίδεπζε» πνπ παξέρεηαη ζη’ αδέιθηα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ είλαη θησρή 

θαη αλεπαξθήο. Τα αδέιθηα, φκσο, πξέπεη λα γλσξίδνπκε, πσο φηαλ απηά ην επηζπκνχλ, 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη λα γίλνπλ νη θαιχηεξνη ζπλζεξαπεπηέο -φπσο νη γνλείο ηνπο- 

γηα ην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κε απηηζκφ. (Νφηαο) 

 Τέινο, ζπγθεληξψζακε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα γηα λα απνθεπρζνχλ φιεο νη επηπηψζεηο θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ ζπλνρή θαη ηελ εξεκία ηεο. 

 Ζ δεκηνπξγία θαιήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ γνληψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο ήδε 

απφ ηελ παηδηθή ειηθία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αγάπε, θαηαλφεζε, ππνκνλή, 

φπσο επίζεο θαη ην δεζηφ θαη ππνζηεξηθηηθφ θιίκα. 

 Ο πνιχηηκνο ρξφλνο πνπ πξέπεη λ’ αθηεξψλνπλ νη γνλείο γηα λα αθνχλε ηα παηδηά 

ηνπο θαη λα κνηξάδνληαη δξαζηεξηφηεηεο καδί ηνπο.  

 Ζ πξνζεθηηθή αθξφαζε θαη ε ηαθηηθή ζπλνκηιία κε ηα αδέιθηα ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ.  

 Ζ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζθέςεσλ ρσξίο θξηηηθή δηάζεζε θαη ε ειεχζεξε 

έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ. Ο ζπρλφο έπαηλνο γηα επηηεχγκαηα ή ζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ε ζπδήηεζε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 Τν πλεχκα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Τα παηδηά εκπιέθνληαη 

ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Ζ αιιεινεθηίκεζε κεηαμχ ησλ κειψλ, θαζψο νη βηνινγηθνί δεζκνί δελ απνηεινχλ 

πξνυπφζεζε γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο.(Νφηαο, ζει.22-27) 

 

 Καη κηα βαζηθή αξρή γηα φινπο ηνπο εηδηθνχο. Πξέπεη λα είλαη νπιηζκέλνη κ’ εθείλεο 

ηηο αξρέο, ψζηε λα θαηαλννχλ θαη λα δηθαηνινγνχλ ηελ νπνηαδήπνηε αληίδξαζε ηνπ γνλέα 

ζηελ αλαθνίλσζε ηεο δηάγλσζεο αιιά θαη ηεο κεηέπεηηα ζπλεξγαζίαο ηνπο. 

 

 

                                                           
12 Παπαγεσξγίνπ Βάγηα, Μαπξνπνχινπ Σνθία. Πξνο ηνπο γνλείο… γηα ηνπο γνλείο… Αλαζχξζεθε ζηηο 10/11/14, ψξα 

7:54 κ. κ. απφ ηελ http://www.autismthessaly.gr/doc/giatousgoneis.pdf 
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Κεθάλαιο 9
ο
: Τα δικαιώμαηα ηυν αηόμυν 

με αςηιζμό 

 Ζ Autism-Europe, ε Δπξσπατθή Οκνζπνλδία νξγαλψζεσλ γνλέσλ αηφκσλ κε 

απηηζκφ, ζην 4ν Σπλέδξην ηεο πνπ έγηλε ζηε Φάγε ζηηο 10 Μαΐνπ ηνπ 1992, ςήθηζε ην 

Φάξηε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ. Καηάθεξε λα πεηχρεη κεηά απφ 4 

ρξφληα θαη έπεηηα απφ πνιιέο πηέζεηο, ζηηο 9 Μαΐνπ ηνπ 1996, ηελ ππνγξαθή ηεο 

Γηαθήξπμεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ. Ζ Γηαθήξπμε ππνγξακκίδεη φηη ηα 

άηνκα κε απηηζκφ πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα πνπ απνιακβάλνπλ φινη νη πνιίηεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (φπνπ θάηη ηέηνην είλαη ζθφπηκν θαη ππεξεηεί ην ζπκθέξνλ ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ). Τα δηθαηψκαηα απηά, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα 

επηβιεζνχλ κε θαηάιιειε λνκνζεζία ζε θάζε θξάηνο κέινο. Τα παξαζέηνπκε αλαιπηηθά 

Τν δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ: 

1. λα δνπλ κηα αλεμάξηεηε θαη πιήξε δσή αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπο. 

2. γηα κηα πξνζηηή, αληηθεηκεληθή θαη αθξηβή θιηληθή δηάγλσζε θαη εθηίκεζε. 

3. γηα κηα πξνζηηή θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

4. (θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο) λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην 

κέιινλ ηνπο. Οη επηζπκίεο ηνπο πξέπεη, φζν είλαη δπλαηφλ, λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα 

γίλνληαη ζεβαζηέο. 

5. γηα κηα πξνζηηή θαη θαηάιιειε θαηνηθία. 

6. γηα εθφδηα, βνήζεηα θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο ζηήξημεο πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηεο, 

ψζηε λα έρνπλ κηα πιήξε θαη παξαγσγηθή δσή κε αμηνπξέπεηα θαη αλεμαξηεζία. 

7. γηα έλα ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα, ή ακνηβή πνπ κπνξεί λα ηνπο παξέρεη ηξνθή, 

έλδπζε, ζηέγε θαη φια ηα απαξαίηεηα γηα επηβίσζε. 

8. λα ζπκκεηέρνπλ, φζν είλαη δπλαηφλ, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε δηνίθεζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη γηα ηελ επεκεξία ηνπο. 

9. γηα θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη θξνληίδα γηα ηε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή 

ηνπο πγεία. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο 

αληηκεηψπηζεο θαη θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, πξνο φθεινο ηνπ αηφκνπ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο θαη αζθάιεηαο ηνπο. 

10. γηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάιιειε απαζρφιεζε ρσξίο δηαθξίζεηο θαη 

πξνθαηαιήςεηο. Γηα εθπαίδεπζε θαη εξγαζία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

δπλαηφηεηεο θαη ην δηθαίσκα επηινγήο ηνπ αηφκνπ. 

11. γηα πξνζηηά κεηαθνξηθά κέζα θαη ειεχζεξε κεηαθίλεζε. 

12. λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο θαη ζηνλ αζιεηηζκφ, 

θαη λα σθεινχληαη απ' απηέο. 

13. λα έρνπλ ίζε πξφζβαζε θαη δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ ρψξσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, 

θαζψο θαη ζπκκεηνρή ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο. 

14. λα έρνπλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ γάκνπ, ρσξίο 

εθκεηάιιεπζε ή εμαλαγθαζκφ. 
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15. (θαη ησλ εθπξφζσπσλ ηνπο) λα έρνπλ ηελ ίδηα λνκηθή βνήζεηα θαη πιήξε πξνζηαζία 

φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

16. λα απειεπζεξσζνχλ απφ ην θφβν ή ηελ απεηιή απζαίξεηνπ εγθιεηζκνχ ζε 

ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν ή άιιν ίδξπκα πνπ ηα πεξηνξίδεη. 

17. λα απειεπζεξσζνχλ απφ ην θφβν θαθνπνίεζεο, ή εγθαηάιεηςεο. 

18.  λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηα θφβν ηεο θαξκαθνινγηθήο θαηάρξεζεο, ή ηεο θαθήο 

ρξήζεο θαξκάθσλ. 

19. (θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο) λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνπο πξνζσπηθνχο ηαηξηθνχο, ςπρνινγηθνχο, ςπρηαηξηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο 

θαθέινπο ηνπο. (Ταγθνχιε Δ. )
13

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Αλαζχξζεθε απφ ηελ http://www.encephalos.gr/44-2-10g.htm 

 

http://www.encephalos.gr/44-2-10g.htm


47 

 

Σςμπεπάζμαηα 

           Stephen Shore: ‘Αμ συμαμτήσεις έμα άτομο με    

                        αυτισμό, έχεις συμαμτήσει έμα άτομο με αυτισμό’. 

 Ζ θξάζε απηή ηνπ απηηζηηθνχ Stephen Shore, ζα κπνξνχζε ζαθψο λ’ απνηειεί 

θαηαθιείδα ηεο εξγαζίαο καο, θαζψο πεξηγξάθεη παξαζηαηηθά ηε ςπρνζχλζεζε ησλ 

απηηζηηθψλ αηφκσλ. Ζ δηαπίζησζε απηή θαιχπηεη ην βαζηθφηεξν αίηεκα ράξε ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε εξγαζία, ην νπνίν ήηαλ ε δηαζάθηζε ηεο πξαγκαηηθήο έλλνηαο ηνπ 

απηηζκνχ. Απηφ πνπ δείρλνπλ ζε εκάο ηα απηηζηηθά άηνκα, δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν 

θαη ηίπνηε ιηγφηεξν απ’ απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη. Δκείο δε ζέινπκε λα ην 

αλαγλσξίζνπκε απηφ, νχηε λα μεθνιιήζνπκε απφ κηα παγησκέλε εηθφλα ρξφλσλ ηφζν 

ιαλζαζκέλε. 

  Οη κχζνη πνπ ζα πξέπεη λα θαηαξξηθζνχλ, φπσο εληνπίζακε θαη θαηαγξάςακε, είλαη 

πνιινί. Μφλν ε ζσζηή παηδεία θαη εθπαίδεπζε φισλ καο, θαζψο θαη ε πξνζσπηθή ζέιεζε 

ζα κπνξέζνπλ λα ην πεηχρνπλ απηφ. Αθφκα, νη ζεζκνί ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

εηδηθή αγσγή ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζσζηά. Ζ ρξήζε ησλ σθέιηκσλ κεζφδσλ 

εθπαίδεπζεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζπλερψο ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ζηε ρψξα θαη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη φρη κφλν απφ ηδησηηθά θέληξα, αιιά θαη φινπο ηνπο θξαηηθνχο θνξείο. 

 Έλα πνιχ κεγάιν θεθάιαην γηα ηνλ απηηζκφ, φπσο δηαπηζηψζακε, απνηεινχλ ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία αλήθεη. Ζ νηθνγέλεηα πξέπεη λα δψζεη ηελ 

απαξαίηεηε ζηήξημε θαη αγάπε ζε φια ηα κέιε ηεο αιιά θαη λα δερηεί ηελ θαηάιιειε 

ππνζηήξημε γηα ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ζα ζπλαληήζεη ζε απηέο ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο. Βαζηθφ 

θνκκάηη ηνπ έξγνπ ησλ γνλέσλ πξέπεη λα είλαη ε πξνζνρή πνπ πξέπεη λα δείμνπλ ζηελ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εηδηθψλ γηα ηε δηάγλσζε θαη έπεηηα γηα ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο κεζφδνπ αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ. 

 Κιείλνληαο ζα ήζεια λα αλαθέξσ ηε ιέμε θιεηδί ζηελ νπνία θαηέιεημα έπεηηα απ ηελ 

κειέηε κνπ αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή κνπ ελαζρνιήζε κε έλα απηηζηηθφ άηνκν. Δίλαη ε 

ιέμε «αγάπε». Κακία ηαηξηθή ζπληαγή δελ κπνξεί λα ηελ παξάζρεη αιιά θαη θακία 

εθπαηδεπηηθή κέζνδνο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο απηήλ. Αλ δψζνπκε φιε καο ηελ 

αγάπε, ζα κπνξέζνπκε λα ζπλππάξμνπκε αξκνληθά κε ην ζχλδξνκν πνπ ιέγεηαη 

απηηζκφο. 
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