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Υπεύθυνος Οµάδας  
Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος 

∆οκίµια  
Γιώργος Καραντάνος  
Βάγια Παπαγεωργίου 

 Μαρίτσα Καµπούρογλου 
Γιάννης Βογινδρούκας 
Κωνσταντίνος Φρανσίς 

Παιδοψυχίατρος  
Παιδοψυχίατρος 
Λογοπεδικός 
Λογοπεδικός 
Παιδοψυχίατρος 

Ηλεκτρονική επεξεργασία κειµένων  
Οικονόµου Βασίλης Πληροφορικός 

 
Περιεχόµενα 

1  Γιώργος Καραντάνος 
 α  Αλλαγες στον Ορισµο του Αυτισµου και η Σηµασια τους  
 α ΑΥΤΙΣΜΟΣ - ∆ΙΑΧΥΤΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
2  Βάγια Παπαγεωργίου 
 α ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΩΙΜΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.  
 

 β ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟ-ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 γ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

3  Μαρίτσα Καµπούρογλου 
 α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  
 β ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  
4  Γιάννης Βογινδρούκας 
 α ΑΥΤΙΣΜΟΣ – ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
 β ΠΑΡΑΦΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

 γ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΛΟΓΟΥ 
ΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΛΟΓΟΣ-ΓΛΩΣΣΑ, ΟΜΙΛΙΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 

 

 δ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΜΕ 
ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ASPERGER. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

 

5  Κωνσταντίνος Φρανσίς 
  ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ DOWN  ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΥ  

 
Μεταφράσεις 

1  Μαρίτσα Καµπούρογλου  
 α Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.  
 β ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ: 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΑΛΛΑΓΕΣ/ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ/ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

    
2  Γιάννης Βογινδρούκας  
 α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΙΜΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ 

ΑΥΤΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΟΙΗΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 
 



 

 

∆οκίµια 

Σελίδα 22    

ΕΠΕΑΕΚ 2 

Εισαγωγή 
 
Μέσα στα πλαίσια των γενικότερων στόχων του Μέτρου 1.1 και της Ενέργειας 1.1.4 
δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία προϋποθέσεων που θα συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων ατόµων µε ειδικές ανάγκες ώστε να ενταχθούν 
στην παραγωγική διαδικασία. Ο ανάδοχος φορέας της «Αναδόµησης» το ίδρυµα για 
το παιδί ¨Η Παµµακάριστος¨ ύστερα από πορεία 30 και πλέον ετών στο χώρο των 
ειδικών αναγκών και µε ιδιαίτερη ενασχόληση στον Αυτισµό τα τελευταία 10 έτη 
διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να υλοποιήσει του στόχους του 
επιχειρησιακού προγράµµατος. 
  
Η κατάλληλη τεχνογνωσία µεταφράζεται στις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές 
µεθοδολογίες και εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αντιµετώπιση των δυσκολιών 
του φάσµατος του αυτισµού. Το πρόγραµµα εξειδίκευσης στην «Αναδόµηση» έχει 
σχεδιαστεί µε στόχο την µετάδοση των πιο σύγχρονων θεωρητικών θέσεων και 
των λειτουργικότερων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων  µέσα από το Σεµινάριο των 
100 ωρών. Το πρακτικό µέρος των 300 ωρών βασίζεται στην σχεδίαση 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (projects), στην οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού, 
στην εφαρµογή των δραστηριοτήτων σε παιδιά µε αυτισµό και στην συγγραφή της 
όλης διαδικασίας µε την εξελικτική καθοδήγηση και εποπτεία της οµάδας 
Πρακτικής Άσκησης. Η σχεδίαση του πρακτικού µέρους εµπεριέχει την πρόκληση 
προς τους εξειδικευόµενους να εµπλακούν άµεσα και να υιοθετήσουν σταδιακά την 
κατάλληλη εκπαιδευτική νοοτροπία, τεχνιές και µεθοδολογία στην εκπαίδευση των 
αυτιστικών ατόµων. 
 
Οι εξειδικευόµενοι εφοδιάζονται µε τα Εκπαιδευτικά Αντικείµενα της 
«Αναδόµησης» για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν µε επιτυχία το έργο τους. Αυτά 
συνίστανται στο τόµο των Επιστηµονικών ∆οκιµίων και στο Οδηγό της Πρακτικής 
Άσκησης. Ο µεν πρώτος αποτελείται από επιστηµονικά κείµενα µε θέµα τον 
Αυτισµό, ο δε δεύτερος εµπεριέχει υποδειγµατικές δραστηριότητες σε διάφορες 
γνωστικές περιοχές. Τα Εκπαιδευτικά Αντικείµενα πλαισιώνονται επίσης από 7 
Οδηγούς Εξειδίκευσης µε διαβαθµισµένες δραστηριότητες, Υποδειγµατική 
Βιντεοκασέτα και τον φάκελο του συστήµατος εναλλακτικής επικοινωνίας 
MAKATON. Επιπλέον το όλο έργο µέσω της Γνωσιακής Πύλης θα παρέξει 
σφαιρική ενηµέρωση για τον Αυτισµό, ∆ιαδικτυακή Επιµόρφωση  και το 
εµπλουτισµένο καινοτοµικό λογισµικό εικονικής πραγµατικότητας «επιστροφή στο 
σπίτι» για άτοµα µε αυτισµό. 
 
Το ίδρυµα για το παιδί «Η Παµµακάριστος» µέσα στα πλαίσια της «Αναδόµησης» 
στοχεύει να εφοδιάσει τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς µε τις απαραίτητες 
γνώσεις και εκπαιδευτικά εργαλεία ώστε να συµβάλλουν δυναµικά στις 
παρεχόµενες υπηρεσίες για τα άτοµα µε αυτισµό. 
 
 
Ο Υπεύθυνος του Έργου 
 
Στάθης Τριανταφύλλου 
Ψυχολόγος 
Ερευνητής Εκπαιδευτικής Πληροφορικής
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ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / 
ΑΛΛΑΓΕΣ/ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Τα παρακάτω στοιχεία είναι από το «Εγχειρίδιο της Τεχνικής  
Υποστήριξης για τον Αυτισµό για τα σχολεία του Kentucky» που έγραψαν οι 
Nancy Dalrymple και Lisa Ruble.  
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην O.A.S.I.S 
(Online Asperger Syndrome Information and Support  
www.udel/bkirby/asperger  
 
ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ  ______________________________________ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
ΤΑΞΗ 
 
Επικοινωνία µε το µαθητή 
 

 Να είστε σαφής και συγκεκριµένοι 
 Να αποφεύγετε ασαφής όρους όπως «αργότερα», «ίσως», «γιατί το 
έκανες;» 

 Μειώστε το ρυθµό της οµιλίας 
 Εάν είναι απαραίτητο για την κατανόηση, σπάστε τη δραστηριότητα 
σε µικρότερα βήµατα 

 Χρησιµοποιείστε χειρονοµίες, καθοδήγηση, επίδειξη µαζί µε την 
προφορική οδηγία 

 ∆ώστε από πριν σαφείς πληροφορίες για τυχόν αλλαγές 
 Ειδικά, ελκύστε την προσοχή οπτικά, λεκτικά ή σωµατικά 
 Αποφύγετε τις ιδιωµατικές φράσεις, τις λέξεις µε διπλή έννοια ή το 
σαρκασµό. 

 
Ενθάρρυνση της επικοινωνίας µε το µαθητή  
 

 Σταµατάτε, ακούτε και περιµένετε 
 Παρακολουθείστε και ακούστε τις προσπάθειες για ανταπόκριση 
 Απαντήστε θετικά στις προσπάθειες 
 Μορφοποιήστε σωστά τη δραστηριότητα χωρίς να διορθώνετε 
 Ενθαρρύνετε την πρόσληψη και την επιλογή όταν είναι δυνατόν 

 
 
Κοινωνική υποστήριξη 
 
-Προστατεύστε το παιδί από την κακοµεταχείριση και την κοροϊδία 
-Επιβραβεύετε τους συµµαθητές όταν του συµπεριφέρονται µε συµπάθεια 
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 ∆ηµιουργείστε συνεργατικές καταστάσεις µάθησης όπου µπορεί να 
µοιραστεί τις επιδόσεις του  

 ∆ηµιουργείστε ένα «σύστηµα συντρόφου» σε κάθε τάξη 
 Συµπεριλάβετε στο πρόγραµµα χρόνο για παρατήρηση, ενθαρρύνετε 
την παρατήρηση και την σωµατική εγγύτητα   

 ∆ώστε του την ευκαιρία να αναπτύξει συγκεκριµένες δεξιότητες   
µέσα από φυσικές δραστηριότητες  µε έναν συµµαθητή 

 ∆ώστε του την ευκαιρία να αναπτύξει συγκεκριµένες δεξιότητες 
µέσα από φυσικές δραστηριότητες µε λίγους συµµαθητές 

 ∆οµήστε δραστηριότητες όπου θα υπάρχουν προκαθορισµένες 
σχέσεις και τρόποι αλληλεπίδρασης 

 Εστιάστε στην κοινωνική διαδικασία και στο αποτέλεσµα αυτής 
 ∆ιδάξτε εξατοµικευµένα, κάνετε επαναλήψεις, και µορφοποιήστε 
συµπεριφορές µέσα από φυσικές καταστάσεις τις παρακάτω 
δεξιότητες: 

 
τη σειρά στη συνοµιλία –τη  φιλοφρόνηση –τη διαπραγµάτευση – την 
ανταπόκριση – την πρόσκληση – την αναµονή – το χαιρετισµό – τη διόρθωση 
διακοπών – τη συµµετοχή – την αποδοχή των απαντήσεων των άλλων – την 
αποδοχή των επιτυχιών των άλλων – την ανάληψη της αρχηγίας – την 
ακολουθία των ιδεών των άλλων – το πείραγµα και το αστείο. 
 

 Μοιραστείτε ενδιαφέροντα χρησιµοποιώντας τα δικά του 
ενδιαφέροντα και δυνατότητες 

 Καθορίστε ποιος από το εκπαιδευτικό προσωπικό θα συνηγορεί για 
το µαθητή, θα επιλύει τα προβλήµατα και θα τον διευκολύνει 

 Εξατοµικεύστε κοινωνικές ιστορίες δίνοντας  συγκεκριµένες 
καταστάσεις  και τονίζοντας την περιγραφή και τις προοπτικές 

 επικεντρώστε στην αλλαγή των µη αποδεκτών συµπεριφορών και 
αγνοείστε εκείνες που είναι απλά «περίεργες» 

 
Περιβάλλον και ρουτίνες 
 

 Οργανώστε ένα προβλέψιµο και ασφαλές περιβάλλον 
 Ελαττώστε τις µεταφορές 
 Προσφέρετε σταθερές καθηµερινές ρουτίνες 
 Αποφύγετε τις εκπλήξεις, τις αλλαγές στο πρόγραµµα, ή άλλες 
αλλαγές, άσχετα από το πόσο µικρές είναι και προετοιµάστε 
επιµελώς τις δραστηριότητες 

 Μιλάτε του σε καταστάσεις άγχους ή αποµακρύνετέ τον από αυτές 
 ∆ώστε του προσωπικό χώρο σε διαθέσιµο δωµάτιο για να 
χαλαρώνει 

 Μειώστε τους διασπαστικούς παράγοντες και την αισθητηριακή 
υπερφόρτωση τη φασαρία, τα οπτικά ερεθίσµατα, τις µυρωδιές 
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 Επιτρέψτε απαραίτητες µετατροπές για να αντιµετωπίσετε την 
ευαισθησία στο άγγιγµα, όπως να πιάνει την κόλλα  

 
Παρουσίαση των υλικών 
 

 Παρουσιάζετε οπτικά: 
 ∆ίνεται γραπτή εντολή/ πληροφορία, επιδεικνύετε, δίνετε 
φωτογραφίες/ εικόνες και γραπτή εντολή/ πληροφορία, δίνετε µόνο 
εικόνες, δίνετε µόνο αντικείµενα, ηµερολόγια, χάρτες, διαγράµµατα, 
µέσω του κοµπιούτερ, µέσω του βίντεο. 

 Χρησιµοποιείστε εγκατεστηµένες ρουτίνες 
 Επιµείνετε στο τι αναµένετε από το παιδί 
 Χρησιµοποιήστε τη διδασκαλία µέσω ενός συµµαθητή 
 ∆ιασπάστε την οδηγία σε µικρά εξελικτικά βήµατα 
 ∆ώστε ευκαιρίες για επανάληψη 
 ∆ώστε την απαιτούµενη βοήθεια 

 
Αξιολόγηση και Εργασία 
 

 Τροποποιείστε τη δυσκολία 
 Συντοµεύστε 
 Αλλάξτε δραστηριότητα 
 Εξηγείστε το κείµενο 
 ∆ώστε επιλογή της δραστηριότητας 
 ∆ιδάξτε ένα πρότυπο µάθησης µέσα από την επανάληψη 
 Προσαρµόστε τρόπο ερωτήσεων 
 Επιτρέψτε περισσότερο χρόνο 
 Επεκτείνετε τη µάθηση σε πραγµατικές καταστάσεις 
 ∆ώστε οπτική βοήθεια σαν ένα µέσο διδασκαλίας για  να συνοψίζει 

/ γράφει. 
 
 
Έλεγχος της συµπεριφοράς από το ίδιο το παιδί 
 
-∆ιδάξτε τη χρήση του χρονοµέτρου ή άλλων οπτικών βοηθηµάτων 
-Εξατοµικεύστε τη σχέση σας µε το παιδί 
-∆ώστε ενθάρρυνση που είναι προσωπική, άµεση, συγκεκριµένη. 
-Συµπεριλάβετε στο καθηµερινό πρόγραµµα τα ενδιαφέροντα και τις 
δυνατότητες του. 
-Ενθαρρύνετε τις επιλογές και τη λήψη αποφάσεων όταν πρέπει 
-Αναλύστε το σκοπό της συµπεριφοράς από την µεριά του παιδιού 
-Μεταφράστε τους σκοπούς σε δεξιότητες που πρέπει να διδαχθούν 
-Αποφύγετε την πίεση του να «είναι καλός» ή άλλες αφηρηµένες 
προσδοκίες 
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-Αποφύγετε την τιµωρία που µειώνει την αυτοπεποίθηση, αυξάνει το άγχος 
και δεν είναι και κατανοητή: 
 
µε το σταµάτηµα µια ρουτίνας, του ελεύθερου χρόνου, της άσκησης - ,µε το 
να το στείλετε στο σπίτι του – επιτιµώντας το ή φωνάζοντας του 
Αποφύγετε την τιµωρία για τη συµπεριφορά που είναι µέρος της 
διαταραχής: 
 
αποφεύγει τη βλεµµατική επαφή 
µιλάει στον εαυτό του 
έχει αργό χρόνο απάντησης 
έχει έλλειψη «σεβασµού» για τους άλλους 
επαναλαµβάνει λέξεις ή φράσεις 
αναστατώνεται µε πολύ κόσµο ή µε τη φασαρία 
είναι αγχωµένο  
αναφέρεται διαρκώς σε ένα θέµα ή ενδιαφέρον 
αναστατώνεται από την αλλαγή 
 
Εργασία στο σπίτι 
 

 Εξατοµικευµένη 
 Σύντοµη 
 Όχι περισσότερο από µία ώρα κάθε απόγευµα 
 Περισσότερος χρόνος 
 Περισσότερη βοήθεια 

 
Παραµονή στη δραστηριότητα 
 

 Σπάστε τη δραστηριότητα σε µικρότερες ενότητες 
 ∆ίνετε συχνότερη ανατροφοδότηση και κατεύθυνση 
 ∆ώστε περισσότερο χρόνο στην τάξη της ειδικής αγωγής για τη 
συµπλήρωση της εργασίας του 

 Βάλτε τον να καθίσει δίπλα στον «σύντροφο» ώστε να του 
υπενθυµίζει την εργασία του και να προσέχει στο µάθηµα 

Εάν είναι αναγκαίο, µειώστε την εργασία 
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

 

Οι παρακάτω φόρµες είναι από το «Εγχειρίδιο Τεχνικής Υποστήριξης για 
τον Αυτισµό για τα Σχολεία του Kentucky», προσαρµοσµένες από την 
Nancy Dalrymple και την Lisa Ruble και αποτελούν πολύτιµη πληροφόρηση 
για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και το ειδικό εκπαιδευτικό 
προσωπικό της Ειδικής Αγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε 
να απευθύνεστε στην: 

Anne Moll  Kentucky Department of Education, 17th Floor CPT 

500 Mero Street, Frankfort, KY 40601, (502) 564-2672 

 

∆υσκολίες στην ποιότητα της Κοινωνικής Συναλλαγής  

 

• Θέλει και έχει ανάγκη να µένει µερικές φορές 
µόνος του  

• Έχει προβλήµατα  µε την ασυνέπειά του στην 
κοινωνική συναλλαγή 

• Αδυνατεί να ανταποκριθεί στα κοινωνικά σήµατα 
• Αδυνατεί να κατανοήσει πώς αισθάνεται ο άλλος 
• Χρησιµοποιεί ακατάλληλο γαργάληµα και γέλιο 
• Έχει δυσκολία στη µίµηση – δεν ασχολείται µε 

απλά παιχνίδια  
• ∆εν δέχεται το αγκάλιασµα και το άγγιγµα  εκτός 

εάν το ξεκινά ο ίδιος 
• ∆εν χρησιµοποιεί το γέλιο για να κατευθύνει τον 

ενήλικα ως βρέφος 
• ∆εν αντιλαµβάνεται τα όρια των άλλων 
• Αναλώνεται σε στερεοτυπικέ ερωτήσεις ως 

µοντέλο αλληλεπίδρασης 
• Παρεµβαίνει ακατάλληλα σε κοινωνικές 

καταστάσεις 
• Μιµείται από την τηλεόραση αλλά όχι µε αµοιβαίο 

τρόπο 
• Χρησιµοποιεί ανεπαρκώς τις µη λεκτικές 

χειρονοµίες 
• Έχει δυσκολίες µε τον ανταγωνισµό π.χ. να χάνει 

, να είναι πρώτος, να κερδίζει 

Σχόλια 
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ΕΠΕΑΕΚ 2 

∆υσκολίες που προκύπτουν από τις περιορισµένες και 
στερεοτυπικές συµπεριφορές, ενδιαφέροντα και 
δραστηριότητες 

 

• Βλέπει κατ επανάληψη βιντεοκασέτες  ή συγκεκριµένα 
µέρη της βιντεοκασέτας 

• Τοποθετεί στη σειρά  αντικείµενα 
• ∆είχνει προσκόλληση σε άψυχα αντικείµενα ( 

κορδόνια, µπουκάλια) 
• Συναρπάζεται από την κίνηση ( στριφογυρίζει ρόδες , 

ανοιγοκλείνει πόρτες και συρτάρια, παρακολουθεί τον 
ανεµιστήρα που δουλεύει. 

• Περπατάει ή τρέχει πάνω κάτω ή γύρω γύρω 
• Εξερευνά το περιβάλλον γλύφοντας, µυρίζοντας ή 

αγγίζοντας 
• Είναι πολύ ευαίσθητος στους ήχους ( ως βρέφος 

µπορεί να έδινε την εντύπωση ότι ήταν κωφό) 
• Επιµένει σε συγκεκριµένες ρουτίνες και ανθίσταται 

στην αλλαγή 
• Αντιδρά αρνητικά στις αλλαγές του περιβάλλοντος 
• Είναι τελειοµανής, έχει δυσκολίες µε τη διόρθωση και 

τα «λάθη» 
• Έχει δυσκολία µε τον µη δοµηµένο χρόνο 
• Έχει δυσκολία να περιµένει 
• Έ χει µη φυσιολογική αντίδραση στον πυρετό και στον 

πόνο  
• Προσηλώνεται σε σχήµατα, φώτα ή γυαλιστερές 

επιφάνειες 
• ∆εν έχει το φόβο του πραγµατικού κινδύνου 
• ∆είχνει υπερβολικό φόβο σε αβλαβή αντικείµενα ή 

καταστάσεις 
• Είναι αµυντικός στο άγγιγµα εάν δεν το εισάγει ο ίδιος 
• Υπάρχει ιστορικό µε προβλήµατα στο φαγητό 
• Υπάρχει ιστορικό µε προβλήµατα στον ύπνο 
 

∆υσκολίες στην ποιότητα της επικοινωνίας 

 

• Έχει δυσκολία µε τις αντωνυµίες 
• Έχει δυσκολία στη συντακτική οργάνωση της 

πρότασης 
• Έχει δυσκολία να απαντά στις ερωτήσεις 
• Έχει δυσκολία να ανταποκρίνεται στις οδηγίες 
• Έχει δυσκολία να κατανοεί το χιούµορ 

Σχόλια 
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• Έχει δυσκολία να κατανοεί τις πολλαπλές έννοιες 
των λέξεων 

• Έχει δυσκολία να κατανοεί τον σαρκασµό, τις 
ιδιωµατικές φράσεις, και τον περιγραφικό λόγο 

• Κάνει άµεση ηχολαλία ή  καθυστερηµένη ή αλλάζει 
ελαφρά τη φράση 

• Σπάνια εισάγει την επικοινωνία 
• Έχει δυσκολία στην κατανόηση αφηρηµένων 

εννοιών 
• Έχει δυσκολία µε τις έννοιες του χρόνου  
• Έχει δυσκολία µε τις µεγάλες προτάσεις 
• Έχει δυσκολία µε την πολλή γρήγορη οµιλία 
• Έχει δυσκολία µε συνοµιλία 
• Έχει δυσκολία µε τη χρησιµοποίηση του ρυθµού 

και της κατάλληλης χρησιµοποίησης της έντασης 
της φωνής 

 

∆υσκολίες στη µάθηση 

 

• Παρατηρείται ανοµοιοµορφία στις δεξιότητες 
• Έχει πολύ καλά ανεπτυγµένη µνήµη 
• Έχει ικανότητα να χειρίζεται αντικείµενα πολύ 

καλύτερα παρά το µολύβι και το χαρτί 
• ∆είχνει υπέρ και υπό γενίκευση της µάθησης 
• Έχει πολύ καλές οπτικές δεξιότητες 
• Είναι υπερκινητικός 
• Έχει µικρό εύρος προσοχής σε ορισµένες 

δραστηριότητες και σε άλλες όχι 
• Είναι παρορµητικός 
• Έχει αργή αντίδραση 
• Έχει δυσκολίες στην οργάνωση 
• Μαθαίνει µε συγκεκριµένη ακολουθία 
• Χρειάζεται βοήθεια στην επίλυση προβληµάτων 

 

Προβλήµατα Συµπεριφοράς 

 

• Έχει επιθετική συµπεριφορά: δαγκώνει, χτυπάει, 
κλωτσάει, τσιµπάει 

• Αυτοτραυµατίζεται : δαγκώνεται, χτυπιέται, 
τσιµπιέται, χτυπάει µέρη του σώµατός του στον 
τοίχο ή στο πάτωµα 

• Έχει εκρήξεις θυµού 
• Στριγκλίζει και φωνάζει 
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ΕΠΕΑΕΚ 2 

• ∆ε συµµορφώνεται και αρνείται να µετακινηθεί ή 
να κάνει κάτι 

• Έχει δυσκολίες στο φαγητό 
• Έχει δυσκολίες στην τουαλέτα  
• ∆είχνει πολύ χαµηλό κίνητρο 

 

Πιθανά κινητικά προβλήµατα 

 

• Είναι αδέξιος 
• Έχει προβλήµατα στην ισορροπία 
• Είναι δύσκαµπτος 
• Έχει δυσκολίες στον κινητικό προγραµµατισµό- 

δεν µπορεί να προετοιµάσει το σώµα του για µια 
συγκεκριµένη κίνηση 

• Παρουσιάζει κινητική κόπωση –κουράζεται 
εύκολα 

• Έχει δυσκολίες µε τη δύναµη 
• Έχει δυσκολίες  στην κινητική αντίληψη- στο 

χώρο, στη σειροθέτηση, στο γράψιµο 
• Έχει δυσκολία στην εισαγωγή της κίνησης  

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια 
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ 
ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

Εσωτερικές, στις περιπτώσεις που: 

 

• ∆εν γίνεται κατανοητός 
• ∆εν κατανοεί 
• ∆εν έχει αρκετές πληροφορίες 
• ∆εν έχει τις κατάλληλες δεξιότητες  για την 

εργασία 
• ∆εν έχει επιλογές 
• Κάνει λάθη 
• Κουράζεται 
• Είναι άρρωστος 
• Τον αγγίζουν 
• Πεινάει 

 

Σηµαντικές αλλαγές 

 

• Αλλαγές στο σχολείο, στην εργασία, στο σπίτι, 
στην κοινότητα 

• Μικρές αλλαγές στο πρόγραµµα 
• Αλλαγές στην ώρα 
• Αλλαγές στο χώρο εργασίας 
• Απουσίες δασκάλων ή άλλου προσωπικού 
• Απουσία φίλου ή συντρόφου 
• Αργοπορία ή αναβολή επίσκεψης συγγενούς 
• Μη πρόβλεψη ενός γεγονότος ή δραστηριότητας 
• Ματαίωση ενός γεγονότος ή µιας δραστηριότητας 
• Αναµονή για πολλή ώρα 

 

Σύγχυση του Περιβάλλοντος 

 

• Αντιµετώπιση του πλήθους 
• Αντιµετώπιση της φασαρίας 
• Αντιµετώπιση της υπερβολικής κίνησης 
• Αντιµετώπιση ανταγωνιστικών οπτικών 

ερεθισµάτων 
• Αντιµετώπιση περιορισµένου χώρου 
• Αντιµετώπιση του ρυθµού των άλλων 
• Αντιµετώπιση απώλειας αντικειµένων αξίας 

Σχόλια  
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ΕΠΕΑΕΚ 2 

 

Σχέσεις. Αντιµετώπιση καταστάσεων, όπως: 

 

• Να τον διορθώνουν 
• Να του αρνούνται 
• Να τον διακόπτουν 
• Να καθυστερεί 
• Να τον αγνοούν 
• Να φοβάται ότι θα χάσει πολύτιµους ανθρώπους 
• Να τον κοροϊδεύουν 
• Να τον αφήνουν εκτός 
• Να τον κατηγορούν 

 

Σχόλια 
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ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
 

Ήχοι / ακοή 

 

• Να  υπάρχει διάγνωση προβλήµατος ακοής σε 
κάποια δεδοµένη στιγµή 

• Να αντιδρά σε ανεπάντεχους ήχους 
• Να φοβάται ορισµένους ήχους  
• Να διασπάται από ορισµένους ήχους 
• Να µη µπορεί να προσδιορίσει την πηγή του ήχου 
• Να  προκαλεί ο ίδιος ήχους 
• Να του αρέσουν ήχοι που είναι συνεχείς και 

επισκιάζουν τους εξωτερικούς ήχους 
• Κάτι άλλο 

 

Όραση 

 

• Να υπάρχει διάγνωση προβλήµατος όρασης 
• Να είναι ευαίσθητος στο φως 
• Να αποφεύγει τη βλεµµατική επαφή 
• Να διασπάται από λίγα ή πάρα πολλά οπτικά 

ερεθίσµατα 
• Του αρέσει να βλέπει κινούµενα οπτικά 

αντικείµενα 
• Έχει δυσκολία στην ιχνηλασία  
• ∆ιεγείρεται µε την ποικιλία οπτικών ερεθισµάτων 
• Έχει δυσκολία µε τις σκάλες ή τα ύψη 
• Του αρέσουν τα σχήµατα 
• Αναστατώνεται όταν τα αντικείµενα φαίνονται 

διαφορετικά 
• Αποφασίζει για την τροφή την ενδυµασία και τα 

αντικείµενα από την όψη τους 
• Τακτοποιεί το  χώρο µε τέτοιο τρόπο και µπορεί 

να πει αν κάτι δεν είναι στη θέση του 
• Εξετάζει µε προσοχή τα αντικείµενα ή τα χέρια 
• Του αρέσει η τηλεόραση και το βίντεο 
• Κάτι άλλο 

 

Μυρωδιές / όσφρηση 

 

• Είναι ευαίσθητος στις µυρωδιές 

Σχόλια 
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ΕΠΕΑΕΚ 2 

• Μυρίζει τα αντικείµενα, τις τροφές, τους 
ανθρώπους 

• εξερευνά το περιβάλλον µε την όσφρηση 
• αντιδρά έντονα σε µερικές οσµές 
• αγνοεί δυνατές µυρωδιές 
• Κάτι  άλλο 

 

Άγγιγµα /αφή 

 

• Είναι αµυντικός όταν τον αγγίζουν 
• Προτιµάει το έντονο πιάσιµο από το απαλό 
• Πρέπει να γνωρίζει από πριν ότι κάποιος θα τον 

αγγίξει 
• Εισάγει το αγκάλιασµα, το κανάκεµα 
• Γίνεται ευεραίσθητος  αν το σπρώξουν ή τον 

αγγίξουν 
• ∆εν του αρέσει η αίσθηση κάποιων υφασµάτων 
• Αρνείται να αγγίξει ορισµένα πράγµατα. 
• Είναι ευαίσθητος σε ορισµένα ρούχα 
• ∆εν ντύνεται σύµφωνα µε τη θερµοκρασία 
• ∆εν του αρέσει να πλένεται 
• Του αρέσει να παίζει µε το νερό 
• Βάζει στο στόµα του αντικείµενα ή υφάσµατα 
• Αρνείται να περπατήσει σε συγκεκριµένες 

επιφάνειες 
• ∆είχνει να έχει δυσκολίες µε την αντίληψη του 

βάθους 
• ∆εν του αρέσει να του αγγίζουν τα µαλλιά, το 

πρόσωπο, ή το στόµα 
• Εκνευρίζεται όταν τα χέρια του έχουν κόλλα 
• Κάτι άλλο 

 

Γεύση  

 

• Έχει δυσκολίες µε το φαγητό 
• ∆εν του αρέσουν ορισµένες τροφές / υφές 
• Τρώει µόνο ορισµένες τροφές 
• ∆οκιµάζει πράγµατα που δεν τρώγονται 
• Εξερευνά το περιβάλλον µε τη γεύση 
• Κάτι άλλο 

 

Κίνηση / Αιθουσαίο 

 

 

 

 

 

Σχόλια 
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• ∆είχνει έντροµος στον αέρα 
• Τεντώνεται προς τα πίσω όταν κρατούν ή τον 

κινούν 
• Στριφογυρίζει γύρω από τον εαυτό του 
• Κινεί έντονα µέρη του σώµατός του 
• Του αρέσει να κουνιέται µπρος πίσω να τον 

κουνούν στην κούνια ή να τον στριφογυρίζουν 
• Περπατάει στις µύτες των ποδιών του 
• ∆είχνει αδέξιος και πέφτει πάνω στα πράγµατα 
• Σκαρφαλώνει συχνά και δεν πέφτει 
• Αποφεύγει τις ασκήσεις ισορροπίας 
• Κάτι άλλο 

 

Αντίληψη / Αντίληψη της Κίνησης 

 

• ∆υσκολεύεται σε δραστηριότητες µε µολύβι και 
χαρτί 

• Έχει δυσκολία µε την αίσθηση του χρόνου 
• Έχει δυσκολία µε τη θέση του σώµατός του στο 

χώρο 
• Βασίζεται στη γνώση του για τη θέση των 

επίπλων 
• Έχει δυσκολία µε τη χρησιµοποίηση µερικών 

εργαλείων 
• Έχει δυσκολία στην οργάνωση των υλικών και να 

τα αποσύρει κατάλληλα 
• ∆ιασπάται από τις πόρτες, τα ανοιχτά ντουλάπια, 

τις τρύπες ή την κίνηση 
• Κάτι άλλο 
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ΕΠΕΑΕΚ 2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

 

Προσωπική οργάνωση / αυτοέλεγχος 

 

• ∆υσκολεύεται να περιµένει 
• ∆εν τελειώνει την εργασία του 
• ∆υσκολεύεται να φροντίσει τα πράγµατά του και 

τα πράγµατα του σχολείου 
• ∆υσκολεύεται να µείνει σιωπηλός όταν χρειάζεται 
• Να µιλάει όταν του µιλούν, ιδιαίτερα όταν του 

κάνουν µια ερώτηση 
• ∆υσκολεύεται να δουλέψει από µόνος του, χωρίς 

να ενοχλεί τους άλλους 
• ∆υσκολεύεται να προετοιµαστεί για τις 

δραστηριότητες και τα µαθήµατά του 
• ∆υσκολεύεται να είναι συνεπής στις εργασίες του 
• δυσκολεύεται να αλλάξει δραστηριότητα 
• δυσκολεύεται να τον διορθώσουν 
• δυσκολεύεται να δεχθεί  ότι τα λάθη µπορεί να 

διορθωθούν. 
 

Αµοιβαία συναλλαγή 

 

• δυσκολεύεται να µιµηθεί 
• να µοιραστεί 
• να πάρει τη σειρά του 
• να καθίσει και να συµµετέχει στην οµάδα 
• να διαπραγµατευτεί 
• να εισάγει την κοινωνική συναλλαγή 
• να επιτύχει την κοινή προσοχή (δείχνω, κοιτάζω, 

µιλάω) 
• να παίξει  
• να χαιρετήσει 
• να καλοπιάσει 
• να προσφέρει βοήθεια, ανακούφιση 
• να προσκαλέσει άλλους να συµµετέχουν 
•  να ζητήσει επιβεβαίωση, επιβράβευση 
• να ζητήσει µια χάρη 
• να κουτσοµπολέψει 
• να τραβήξει την προσοχή µε συγκεκριµένο τρόπο, 

σηκώνοντας το χέρι, περιµένοντας 

Σχόλια 
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• να φροντίσει κάποιον που χτύπησε ή είναι 
άρρωστος, χωρίς να γελάει 

• να δώσει στους άλλους να καταλάβουν ότι 
χτύπησε ή ότι είναι άρρωστος 

• να ζητήσει σε κάποιον να παίξουν ή να κάνουν µια 
δραστηριότητα 

 

Κατάλληλη ανταπόδοση της κοινωνικής συναλλαγής 

 

• ∆υσκολεύεται να ακούσει προσεκτικά 
• Να σχολιάσει πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα 
• Να απαντήσει σε ερωτήσεις 
• Να χρησιµοποιήσει µε αξιοπιστία το Ναι/ όχι 
• Να δεχτεί βοήθεια 
• Να αποδεχθεί ότι µερικά πράγµατα είναι αδύνατα 
• Να απαντήσει στο πείραγµα 
• Να κάνει επιλογές 
• Να µοιραστεί τη χαρά του άλλου 
• Να κάνει την κατάλληλη βλεµατική επαφή 

 

Τρόπος συναλλαγής 

 

• ∆υσκολεύεται να είναι ευγενικός 
• Να είναι καλός 
• Να νοιάζεται 
• Να µην είναι πολυλογάς 
• Να είναι ευγενικός 
• Να µη χτυπάει, να µην κλωτσάει, να µη βρίζει 
• Να κοιτάζει αυτόν που µιλάει 
• Να µη φεύγει όταν κάποιος µιλάει 
• Να κρατά την απαραίτητη απόσταση από τον 

άλλον 
 

 

Συγκεκριµένη συµπεριφορά κατά τη µάθηση 

 

∆εν ξέρει πώς να συµπεριφέρεται 

• Με τους οµηλίκους, όχι µε τους ενήλικες 
• Στην εκκλησία, στο σχολείο, στο σπίτι 
• Στο γήπεδο 
• Σε ένα µαγαζί 
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• Με τους ξένους 
• Τι και πού είναι ιδιωτικός χώρος 
• Με τα πρόσωπα εξουσίας 

 

Αφηρηµένες κοινωνικές έννοιες 

 

∆εν κατανοεί πως πρέπει 

• Να είναι καλός 
• Να συγχρονίζεται 
• Να είναι δίκαιος 
• Να δείχνει φιλία 
• Να είναι ευγενικός 
• Να δείχνει καλοσύνη 
• Να κάνει το καλύτερο για τον άλλον 
• Να φροντίζει 
• Να εκτιµά το χιούµορ 

 

Συµπεριφορά στην οµάδα 

Έχει δυσκολίες  στο 

• Να έρχεται όταν τον καλούν στην οµάδα 
• Να παραµένει σε συγκεκριµένα µέρη 
• Να συµµετέχει στην οµάδα 
• Να ακολουθεί τους κανόνες της οµάδας: 

                  -να µιλάει ένας κάθε φορά 

                  -να καθαρίζει, να µαζεύει, 

                  -να φεύγει 

                  -να περπατάει, να κάθεται ήσυχος, 

                  -να ψηφίζει – κανόνες πλειοψηφίας 

                  -να κερδίζει και να χάνει 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ 

 

Όταν θα απαντάτε σε αυτές τις ερωτήσεις, να θυµάστε να αναφέρεστε και 
να αναλύετε ολόκληρη την ηµέρα  και την εβδοµάδα και όλα τα 
περιβάλλοντα  που κινείται ο µαθητής, προκειµένου να εξασφαλίζετε ότι οι 
στρατηγικές για το κίνητρο είναι συστηµατικές 

 

Είναι χρήσιµες οι δραστηριότητες και έχουν σηµασία για το µαθητή; 

 

Οι εµπειρίες έχουν το στοιχείο του µοιράσµατος ή  καθοδηγούνται 
διαρκώς; 

 

Οι πληροφορίες δίνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε ο µαθητής να κατανοεί, να 
θέτει ερωτήσεις και να τις χρησιµοποιεί; 

 

Υπάρχουν συµµετοχικές εµπειρίες; 

 

Ελαχιστοποιούνται οι ερωτήσεις γύρω από τις επιθυµίες, τα ενδιαφέροντα  
και τις δυνατότητες; 

 

Χρησιµοποιείται το εσωτερικό κίνητρο; 

 

Παρουσιάζονται µε φυσικό τρόπο οι ενισχυτές που χρησιµοποιούνται; 

 

Ενθαρρύνεται  και προκαλείται µε φυσικό τρόπο ο µαθητής να εισάγει την 
συνδιαλλαγή; 

 

Ενισχύονται οι προσπάθειες  για την κατάκτηση των  σκοπών και των 
στόχων; 

 

Χρησιµοποιούνται και προτιµούνται τα περιβαλλοντικά και διδακτικά 
βοηθήµατα  από την διαρκή εξάρτηση του λόγου των ενηλίκων και της 
σωµατικής βοήθειας; 
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Παρέχεται άµεσα η ανατροφοδότηση έτσι ώστε να συνδέεται ξεκάθαρα η 
ενίσχυση µε το γεγονός; 

 

Κρατούνται οι κατακτηµένες και οικείες δραστηριότητες  στο πρόγραµµα 
καθώς προστίθενται και καινούργιες; 

 

Είναι ποικίλα τα ενισχυτικά ερεθίσµατα, υπάρχουν επιλογές ενισχυτών και 
είναι ποικίλος ο σχεδιασµός της ενίσχυσης; 

 

Χρησιµοποιούνται οι προτιµήσεις του µαθητή και  αναβαθµίζονται και 
χρησιµοποιούνται ενισχυτές που πραγµατικά αρέσουν στο µαθητή; 

 

Αποτελούν κίνητρο οι τυπικοί κοινωνικοί ενισχυτές ( χαµόγελο, χτύπηµα 
στον ώµο, έπαινος); 

 

Ενθαρρύνονται οι επιλογές, προκαλούνται, είναι αποδεκτές και 
διδάσκονται; 

 

∆ιευρύνεται η δυνατότητα επιλογών µέσα από εµπειρίες µε σηµασία και 
επιτυχίες; 

 

Ενθαρρύνεται  η αµφίδροµη επικοινωνία  και υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες; 

 

Ενισχύεται η αµφίδροµη κοινωνική συναλλαγή µε την κοινή συµµετοχή ή 
απλώς διορθώνεται; 
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Προσωπικές πηγές: Παράγοντες προστασίας 

 

Είναι πολύ σηµαντικό να  γνωρίζουµε και να ανακαλύπτουµε  τις επιθυµίες 
και τις προτιµήσεις καθώς και τα ενδιαφέροντα του µαθητή µε διαταραχή 
του Αυτιστικού Φάσµατος. Αυτές πρέπει να αποτελούν µέρος του 
προγράµµατος του µαθητή και να χρησιµοποιούνται για να αυξάνουν το 
ενδιαφέρον του και να του δίνουν κίνητρο. Αναλύοντας  το καθηµερινό 
πρόγραµµα του µαθητή για να διαπιστώνουµε πότε και πόσες από αυτές τις 
επιθυµίες και ενδιαφέροντα περιέχονται σε αυτό κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας. Εάν ο µαθητής βρίσκεται σε κατάσταση µόνιµης πρόκλησης χωρίς 
να υπάρχουν δραστηριότητες ενίσχυσης, τότε απειλείται η µάθηση. 

 

Επιθυµίες  προτιµήσεις, 
ενδιαφέροντα 

Πότε δίνονται 

 

Πόσο συχνά 

 

Τι επιλογές υπάρχουν 

 

 

Προσωπικές πηγές: Παράγοντες προστασίας 

 

Εξίσου σηµαντικό είναι η χρησιµοποίηση  των δυνατοτήτων του µαθητή σε 
όλες τις µαθησιακές εµπειρίες. Χτίζουµε πάνω στις δυνατότητες, τις 
ενσωµατώνουµε και ενισχύουµε την αυτοπεποίθηση. Πολύ συχνά ο 
µαθητής µε ∆ιαταραχή του Αυτιστικού φάσµατος διδάσκεται µε βάση τις 
αδυναµίες του. 

 

∆υνατότητες   Πώς και πότε χρησιµοποιούνται 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΙΜΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΟΙΗΤΟΥ 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

 
Dave Sherratt 

 
Η συγκατάθεση για την  ευγενική παραχώρηση του αποσπάσµατος αυτού, δόθηκε  από τους  
Sherratt, D., και Peter, M., (2002) «Developing Play and Drama in Children with Autism» 
(Αναπτύσσοντας το Παιχνίδι και τη ∆ραµατοποίηση σε παιδιά µε Αυτισµό) David Fulton Publishers. 
 
∆ιδάσκοντας Πρώιµες ∆εξιότητες Συλλογισµού µέσω του Παιχνιδιού και της ∆ραµατοποίησης 

 
Το άρθρο αυτό βασίζεται στα ακόλουθα σηµεία: 
 

 Η πρώιµη κοινωνική γνώση περιλαµβάνει τις δεξιότητες και τις 
έννοιες οι οποίες σχετίζονται µε τη µίµηση, τη συνδυαστική 
προσοχή και την κατανόηση των προθέσεων, των συµπεριφορών και 
των σκέψεων.  

 Οι πρώιµες δεξιότητες των εκτελεστικών λειτουργιών 
περιλαµβάνουν το σχεδιασµό,  την εγκαθίδρυση της διατήρησης, την 
ευελιξία της σκέψης, την ικανότητα προσποίησης, τη νοητική 
αναζήτηση και τον αυτοέλεγχο. 

 Τα παιδιά µε αυτισµό µαθαίνουν να αναπτύσσουν πρώιµες 
δεξιότητες κοινωνικών γνώσεων και εκτελεστικών λειτουργιών δια 
µέσου του παιχνιδιού και της δραµατοποίησης και 

 Τα παιδιά µε αυτισµό µπορούν να αναπτύξουν το παιχνίδι και την 
προσποίηση δια µέσου δοµηµένης παρέµβασης. 

 Η ανάπτυξη των πρώιµων δεξιοτήτων συλλογισµού πρέπει να 
θεωρείται προτεραιότητα για τα παιδιά µε αυτισµό, καθώς αυτές οι 
δεξιότητες προσφέρουν ευκαιρίες για καλύτερη κατανόηση και 
ανοίγουν πόρτες  για περαιτέρω µάθηση. 

 
Στα παιδιά µε αυτισµό µπορεί να γίνει επίδειξη του τρόπου για την 
πραγµατοποίηση του παιχνιδιού και πολλά από τα παιδιά αυτά είναι, εν 
συνεχεία, ικανά να το διευρύνουν χρησιµοποιώντας τη φαντασία και τη 
δηµιουργική προσποίηση  (Sherratt 1999). Μερικά από αυτά τα παιδιά 
είναι επίσης ικανά στο να χρησιµοποιούν τη δραµατοποίηση για να 
διευρύνουν το παιχνίδι τους (Sherratt & Peter 2002). Αυτές οι 
επιτεύξεις είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτες,  δεδοµένου ότι, για τα 
περισσότερα από αυτά τα παιδιά,  το παιχνίδι και η φαντασία ήταν σοβαρά 
διαταραγµένα ή απουσίαζαν σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης τους. 
  
∆ια µέσου του παιχνιδιού και της δραµατοποίησης είναι δυνατό να διδαχθεί 
µια σειρά από σηµαντικές πρώιµες δεξιότητες συλλογισµού που συχνά 
απουσιάζουν, καθυστερούν ή χρειάζονται βοήθεια για να εµφανιστούν στα 
παιδιά µε αυτισµό. 
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Η δηµιουργικότητα και η φαντασία είναι, βεβαίως, σηµαντικά σε αυτό. Η 
διαδικασία δηµιουργίας των πεποιθήσεων εµπλέκει τη διατήρηση συµβόλων 
στο νου τα οποία αποκτούν σηµασία όταν παίρνουν θέση κατά την 
προσποίηση. Είναι επίσης σηµαντική η δηµιουργία  προσποίησης από την 
ανίχνευση δυνατοτήτων από τη µνήµη και από το περιβάλλον του ατόµου 
και η τροποποίηση τους για το σχηµατισµό ενός αφηγήµατος µε συνοχή. Με 
αυτό τον τρόπο, τα παιδιά µε αυτισµό είναι ικανά να αποκτούν  κάποια 
επίγνωση της πιθανότητας, ότι η συµπεριφορά των ανθρώπων 
καθοδηγείται από τις σκέψεις τους και οι σκέψεις τους από τις 
συµπεριφορές. 
 
Ο τοµέας αυτός έχει ως στόχο,  επίσης, µια διδακτική προσέγγιση που 
υιοθετείται από το παιχνίδι και τη δραµατοποίηση και προτείνει δοµηµένες 
συνεδρίες παιχνιδιού που ίσως ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών 
σε ατοµικό  ή οµαδικό επίπεδο. 
 
Μια δοµηµένη προσέγγιση του παιχνιδιού και της δραµατοποίησης παρέχει 
τη δυνατότητα στα παιδιά µε αυτισµό να µαθαίνουν µέσω παρόµοιων 
διαδικασιών και να επωφελούνται όπως και τα φυσιολογικά αναπτυσσόµενα 
παιδιά, της ίδιας ηλικίας. Το βιβλίο (του οποίου µέρος του είναι αυτό το 
άρθρο) στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι πολλά παιδιά µε αυτισµό έχουν ένα 
θεµελιώδες δυναµικό το οποίο βασίζεται σε υποβόσκουσες δεξιότητες και 
προδιαθέσεις, και ότι αυτές µπορούν να παρασυρθούν και να αναπτυχθούν 
µέσα από κατανοητές κοινωνικές εµπειρίες. Είναι προφανές ότι µια 
δοµηµένη αναπτυξιακή προσέγγιση µπορεί να διδάξει στα παιδιά µε αυτισµό 
να αναπτύξουν το προσποιητό παιχνίδι και να τα καταστήσει ικανά στο να 
το χρησιµοποιούν αυθόρµητα σε καταστάσεις ελεύθερου παιχνιδιού. Με 
αυτόν  τον τρόπο, τα παιδιά µπορούν βαθµιαία να µάθουν να κατανοούν 
τους ρόλους που έχουν οι άλλοι άνθρωποι, και  να προσποιούνται τις 
σκέψεις και τις ενέργειες των άλλων, βοηθώντας τα στο να κατανοούν 
καλύτερα τους ανθρώπους. Η παρέµβαση µέσω του παιχνιδιού και της 
δραµατοποίησης δίνει µια ιδέα για την βελτίωση των κοινωνικών 
δεξιοτήτων, εντός των ορίων της κατανόησης πολλών παιδιών. 
 
Για την ανάπτυξη των πρώιµων δεξιοτήτων συλλογισµού µέσω του 
παιχνιδιού και της δραµατοποίησης, τα παιδιά µε αυτισµό χρειάζονται 
καθοδήγηση δια µέσου πολλών σταδίων που αφορούν την αυξανόµενη 
κατανόηση αφηρηµένων νοητικών καταστάσεων του εαυτού τους και των 
άλλων. Αρχικά, τα παιδιά  µπορούν να διδαχθούν πως να κρατούν την 
προσοχή τους  στα αντικείµενα ή στα γεγονότα τα οποία είναι καινούρια ή 
διαφορετικά.  Στο  επόµενο στάδιο, η προηγούµενη δεξιότητα  θα µπορεί να 
προσαρµοστεί ενθαρρύνοντας το παιδί  να  αναπτύξει την κοινή προσοχή µε 
τους άλλους. Καθώς τα παιδιά προοδεύουν µαθαίνουν ότι η ύπαρξη µιας 
διαφορετικής προοπτικής σχετικά µε ένα αντικείµενο ή γεγονός µπορεί να 
είναι αποτέλεσµα µιας διαφορετικής αντίληψης ή συµπεριφοράς. Η 
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αναγνώριση πως  οι άνθρωποι επηρεάζονται, επίσης, από τις επιθυµίες 
τους αποτελεί ένα βήµα προς τα εµπρός για την κατανόηση της 
σκοπιµότητας. Το επόµενο στάδιο  αποδείχθηκε δύσκολο για να κατακτηθεί 
από πολλά παιδιά µε αυτισµό και βασίζεται στην κατανόηση της πεποίθησης 
ως τρόπος  επεξήγησης  για πιο πολύπλοκες συµπεριφορές.   
 
Παραδείγµατα κατάλληλων συνθέσεων παιχνιδιού παρουσιάζονται 
παρακάτω. Αυτά βασίζονται σε συνθέσεις παιχνιδιού/ δραµατοποίησης 
χρησιµοποιώντας το παραµύθι «Τα τρία γουρουνάκια». Είναι 
διαφοροποιηµένο για παιδιά που είναι ικανά να κατανοήσουν την ιστορία  
στα διαφορετικά στάδια που περιγράφονται παραπάνω. Σε αυτές τις 
συνθέσεις παιχνιδιού, ο δάσκαλος κατευθύνει τη δράση γύρω από τις 
στιγµές της έντασης, έτσι ώστε αυτά να γίνουν κατανοητά σε ότι αφορά τις 
σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις πεποιθήσεις των βασικών χαρακτήρων. 
 
Σύνθεση Παιχνιδιού 1: Προσοχή - Γίνεται η ανάγνωση του παραµυθιού τα 
«Τα τρία γουρουνάκια», µέσω  κάποιας εικονογραφηµένης έκδοσης που 
χρησιµοποιείται ως προκαταρκτικό κείµενο  για τη δραµατοποίηση που θα 
ακολουθήσει. 
 
Σύνθεση Παιχνιδιού 2 : Κοινή Προσοχή -  Παρουσιάζονται, µέσα σ’ ένα 
«µαγικό κουτί», οι µαριονέτες - κούκλες από το γουρουνάκι και το λύκο. 
Όταν το σκέπασµα του µαγικού κουτιού ανοίξει, αυτά εµφανίζονται µε  
ιδιαίτερη ζωντάνια και ενθουσιασµό. 
 
Σύνθεση Παιχνιδιού 3 : Προοπτική - Ακολουθεί ένα παιχνίδι, µε τις εξής 
ερωτήσεις: «Τι θα βγει από το µαγικό κουτί;»,  «Θα είναι  το γουρουνάκι ή  
ο λύκος;». Εναλλακτικά,  ο δάσκαλος µπορεί να κλείσει τα  µάτια του 
παιδιού και να του ζητήσει να µαντέψει ποια µαριονέτα  αισθάνεται µε την 
αφή. 
 
Σύνθεση Παιχνιδιού 4 : ∆ιάθεση - Κατά τη διάρκεια της ιστορίας ο 
δάσκαλος ρωτάει «Τα τρία γουρουνάκια θέλουν ένα ασφαλές σπίτι, αλλά ο 
λύκος θέλει φαγητό. Ο λύκος θέλει τα γουρουνάκια να βγουν έξω, αλλά τα 
γουρουνάκια θέλουν να κρυφτούν.  Ποιος είχε  πρόσωπο  αγριεµένο, ο 
λύκος ή τα γουρουνάκια; Μπορείς να µου δείξεις πώς είναι ένα αγριεµένο 
πρόσωπο;» 
 
Σύνθεση  Παιχνιδιού 5 : Πεποίθηση - Ο λύκος πίστευε ότι θα έπιανε τα 
γουρουνάκια όταν θα κατέβαινε από  την καµινάδα, είχε δίκιο σ’ αυτό; 
Ήταν χαρούµενος ή λυπηµένος όταν ανέβαινε στην καµινάδα; «Ήταν 
χαρούµενος επειδή πίστευε ότι θα ………». 
 
Σύνθεση Παιχνιδιού 6 : Ψευδής Πεποίθηση - Ο λύκος αφού φύσηξε 
δυνατά πολλές φορές έφυγε µακριά από το σπίτι. Φαινόταν  χαρούµενος ή 
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λυπηµένος; Ήταν  αληθινά χαρούµενος ή λυπηµένος; Είπε στα γουρουνάκια 
ότι θα γυρνούσε σπίτι του επειδή δεν µπορούσε να γκρεµίσει το δικό τους. 
Τον  πίστεψαν  τα γουρουνάκια; Που πήγαινε στην πραγµατικότητα ο 
λύκος; Γιατί έλεγε ψέµατα στα γουρουνάκια; 
 
Ένας εναλλακτικός τρόπος, για τη διδασκαλία  πρώιµων δεξιοτήτων 
συλλογισµού, µέσω του παιχνιδιού και της δραµατοποίησης σε παιδιά µε 
αυτισµό, µπορεί να εµπλέξει την «καθρεπτική αλληλεπίδραση». Η 
καθρεπτική αλληλεπίδραση χρησιµοποιεί, µη λεκτικά, τη  διαπραγµατευτική 
µίµηση και το παιχνίδι για να δηµιουργήσει την αίσθηση της κοινής 
προσοχής και την αίσθηση ότι επιδρούµε στο περιβάλλον που 
µοιραζόµαστε.     
 
Πρώτο βήµα: Καθώς το παιδί αγγίζει ή µετακινεί ένα αντικείµενο ο 
δάσκαλος το µιµείται, χρησιµοποιώντας, ο καθένας, το δικό του σετ 
αντικειµένων. Το παιδί σηκώνει ένα τουβλάκι και ο δάσκαλος αντιγράφει 
την κίνηση, σα να ήταν µια ηχώ της κίνησης του παιδιού. 
 
∆εύτερο βήµα: Ο δάσκαλος δουλεύει αποσκοπώντας στο να µπορέσει το 
παιδί να  επικεντρωθεί σε κάτι καινούριο στο παιχνίδι τους και να το 
µοιραστεί µαζί του. Ο δάσκαλος µπορεί να επινοεί τρόπους και  άλλες 
δοµές προκειµένου να  ενθαρρύνει το παιδί να εισάγει µεταβολές στο κοινό 
παιχνίδι.  
 
Τρίτο βήµα: Το παιδί ενθαρρύνεται για να αρχίσει να δηµιουργεί αφηγήµατα 
σε συνεργασία µε άλλα παιδιά  πάνω σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος στο 
παιχνίδι. Κάποιο παιδί µπορεί να ανακαλύψει το  κοινό ενδιαφέρον του για 
τα τρένα και να δουλέψει για να µοιραστεί στο παιχνίδι ένα επεισόδιο  όπου 
δύο τρένα συγκρούονται µεταξύ τους. 
 
Είναι δυνατό να ληφθεί η εκµάθηση του παιχνιδιού ως  µια εξελικτική 
πορεία που προοδεύει και από  περιορισµένο ή  επαναληπτικό καταλήγει σε  
αυθόρµητο ή φανταστικό παιχνίδι. Στο παρακάτω σχήµα οι πιθανές 
συνθέσεις παιχνιδιού παρουσιάζονται ως κύκλοι, κατά µήκος του  άξονα  
της διαδικασίας  προόδου.  
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ΕΠΕΑΕΚ 2 

 

1. Επέκταση

2. διαµόρφωση
ρουτίνας

4. ευέλικτο
αφήγηµα

3. αφήγηµα 5. µε στόχο την
αλληλεπίδραση

6. αυθόρµητο

συσχετισ

αισθησιοκινητικό λειτουργικό

συµβολικό θεµατική φαντασία

κοινωνική δραµατοποίηση

 
1.  Επέκταση - επιχειρεί να διευρύνει το παιχνίδι του παιδιού δουλεύοντας 

πάνω στα  ενδιαφέροντά του µε ευαισθησία και προσοχή. Ο δάσκαλος 
προσφέρει επιπρόσθετες ευκαιρίες, σχετικές µε τα ενδιαφέροντα του 
παιδιού, για να διευρύνει τη σκέψη.  

2.  ∆ιαµόρφωση ρουτίνας - ανάπτυξη σύντοµων ρουτινών µε υλικά  τα 
οποία µπορούν να περιλαµβάνουν δύο ή τρεις διαφορετικές ενέργειες. 

3.  Αφήγηµα -οι  ήδη γνωστές ρουτίνες παιχνιδιού ενσωµατώνονται µε 
κάποια οικία αφηγηµατική µορφή.  

4.  Ευέλικτο αφήγηµα - η δοµή του αφηγήµατος είναι περισσότερο ελαστική 
και ενθαρρύνονται οι ευκαιρίες για διαφοροποίηση. 

5.  Αλληλεπίδραση- το αφήγηµα αναπτύσσεται µέσω της αλληλεπίδρασης 
δύο ή περισσότερων παιχτών. 

6.  Αυθόρµητο - το παιδί δουλεύει στα πλαίσια που καθορίζει το αφήγηµα 
και αντιδρά µε  αυξανόµενη  ευελιξία,  φαντασία  και αυθορµητισµό 
καθοδηγώντας το παιχνίδι µέσω της κοινωνικής δραµατοποίησης και της 
θεµατικής φαντασίας. 

 
Είναι χρήσιµο να υπάρχει ένα σηµείο έναρξης στο σχεδιασµό των 
δοµηµένων  ευκαιριών για τη διδασκαλία του παιχνιδιού σε παιδιά µε 
αυτισµό. Η παρακάτω σύνθεση παιχνιδιού είναι ένα παράδειγµα, κατάλληλο 
για παιδιά που βρίσκονται αναπτυξιακά στο επίπεδο του λειτουργικού και/ 
ή του συµβολικού παιχνιδιού. 
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ΤΟ  
ΤΡΟΜΑΓΜΕΝΟ  
ΤΕΡΑΣ 

Σύνθεση παιχνιδιού 4: 
Επίπεδο παιχνιδιού: 
Ατοµικό / Οµαδικό: 
Επίπεδο συναισθήµατος: 

Ευέλικτο αφήγηµα 
Λειτουργικό 
/συµβολικό 
Οµαδικό 
Υψηλό 

βαθµός συνάφειας Αυτή η δεκαπεντάλεπτη δραστηριότητα έχει σκοπό 
να εµπλέξει το παιδί στο να χρησιµοποιήσει µια απλή 
ρουτίνα  για να προσεγγίσει το τέρας, αλλά να το 
κάνει τόσο δυναµικά όσο αυτό χρησιµοποιεί µία  πολύ 
χαλαρή  αφήγηση.  

Υλικό ένα βαµβακερό σεντόνι ή  κοµµάτι από χρωµατιστό 
ύφασµα 

∆ραστηριότητα Ο  δάσκαλος βάζει το ύφασµα στο κεφάλι του και 
λέει µια ιστορία (καλύτερα να υπάρχει αφηγητής) για 
ένα τέρας που τροµάζει από οτιδήποτε και 
οποιονδήποτε. Κάθε φορά που τα παιδιά κινούνται 
προς το τέρας, αυτό θα πρέπει να τρέµει  εµφανώς ή 
να αποµακρύνεται µε πανικό, µόνο ως απάντηση στις 
κινήσεις των παιδιών. Τα παιδιά µπορούν, µετά, να 
δοκιµάσουν να φορέσουν το ύφασµα και να παίξουν 
το τροµαγµένο τέρας.  

Προέκταση Ο αφηγητής µπορεί να αλλάξει το αφήγηµα λέγοντας 
στα παιδιά ότι πρέπει να κάνουν ησυχία όταν  
επιστρέφει το τέρας ή ότι  πρέπει να είναι ευγενικά 
µε το τέρας και να του κάνουν ένα φλιτζάνι καφέ ή 
τσάι. Το τέρας µπορεί, φυσικά, να γίνει τροµακτικό 
και τα παιδιά να προσποιηθούν ότι φοβούνται 
(προληπτικά θα πρέπει να παρθούν µέτρα, ώστε να 
µην αναστατωθούν τα παιδιά, αν  το παιχνίδι  
διεξαχθεί µε αυτό τον τρόπο). 

Αιτιολογική σηµασία Μ’ αρέσει το τέρας, µε κάνει να γελάω. Το τέρας δεν 
αισθάνεται όπως εγώ. Πρέπει να είµαι προσεχτικός 
µε το πως αισθάνεται το τέρας αν πρόκειται να 
µείνει.  

 
Για τη διδασκαλία του παιχνιδιού και της δραµατοποίησης σε παιδιά µε 
αυτισµό είναι απαραίτητο να υπάρχει µια εκτίµηση για  τα διαφορετικά 
στάδια της ανάπτυξης του παιχνιδιού.  
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ΕΠΕΑΕΚ 2 

Τα στάδια της ανάπτυξης του παιχνιδιού: 
 

 Αισθησιο-κινητικό - εξερεύνηση των διάφορων ιδιοτήτων του 
περιβάλλοντα κόσµου µε τη δράση του παιδιού πάνω σε αυτόν, 
πιθανότατα µε το να  αγγίζει , να  βάζει στο στόµα, να δαγκώνει,  να  
µυρίζει, να  γεύεται, να  χτυπά, να  κλωτσά, να τρέχει, να πηδά. 

 Συσχετισµός - εξερεύνηση της σχέσης µεταξύ των ιδιοτήτων  
επιλεγµένων αντικειµένων, για παράδειγµα, µε το να τοποθετεί 
µέσα, να στοιβάζει, να οµαδοποιεί ή να συσχετίζει τα αντικείµενα  
µε διαφορετικούς τρόπους. 

 Λειτουργικό - αποκόµιση ευχαρίστησης  από την κατάλληλη χρήση 
των αντικειµένων, για παράδειγµα κάνοντας ένα ψεύτικο σκυλάκι να 
γαβγίζει ή µε το να προσποιείται ότι πίνει από ένα ποτήρι. 

 Συµβολικό - αποκόµιση  ευχαρίστησης  µε το να χρησιµοποιεί τα 
αντικείµενα µέσα σε µια απλή ακολουθία και µε τέτοιο τρόπο  ώστε 
αυτά να  παίρνουν τη θέση  άλλων, για παράδειγµα να  προσποιείται 
ότι το ποτήρι περιέχει ένα πολύ ζεστό ποτό ή να  κάνει ένα 
χαρτονένιο κουτί φωτογραφική µηχανή ή να φαντάζεται ότι υπάρχει 
ένα κροκόδειλος στην µπανιέρα. 

 Κοινωνική δραµατοποίηση -   συνειδητά, ενεργεί  στα πλαίσια της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης,  εµπλέκοντας, συνήθως,  δύο ή 
περισσότερους ανθρώπους σε µια ακολουθία ενεργειών η οποία 
αναφέρεται σε απλές καθηµερινές ιστορίες, για παράδειγµα 
προσποιείται ότι µαγειρεύει ένα φαγητό για κάποιον επισκέπτη. 

 Θεµατική φαντασία  - προσποίηση µε υψηλού βαθµού φαντασία και 
δηµιουργικότητα µέσα σε ένα δυναµικό αφήγηµα. Συνήθως το 
παιχνίδι των παιδιών έχει στόχο την αλληλεπίδραση και είναι 
αυθόρµητο. 

 
Αυτά τα στάδια της ανάπτυξης του παιχνιδιού, δίνουν τη δυνατότητα στο 
δάσκαλο να αναγνωρίσει το είδος του παιχνιδιού το οποίο ένα παιδί είναι 
ικανό να κάνει. Αποδείχθηκε από τους Lewis & Boucher (1988) ότι τα 
παιδιά µε αυτισµό είναι ικανά να χρησιµοποιήσουν την προσποίηση στο 
επίπεδο που είναι ισοδύναµο µε την λεκτική τους ικανότητα σε δοµηµένες 
καταστάσεις. Τα παιδιά µε λεκτικό επίπεδο δύο ετών πρέπει να µπορούν να  
εµφανίζουν δεξιότητες προσποίησης σε  ανάλογο επίπεδο. Παρόλ’ αυτά 
υπάρχει  µια  ολοφάνερη έλλειψη  αυθορµητισµού στο παιχνίδι αυτών των 
παιδιών. 
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∆ιδάσκοντας τα παιδιά µε αυτισµό παιχνίδι και δραµατοποίηση 
 
Αυτό το κεφάλαιο βασίζεται στα παρακάτω σηµεία. 
 

 Τα παιδιά µε αυτισµό έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να 
αναπτύξουν το παιχνίδι τους µέσα σε ένα δοµηµένο αφήγηµα. Αυτό 
µπορεί να παρέχεται  εξωτερικά (για παράδειγµα, µε τη 
µορφοποίηση ενός παραδοσιακού παραµυθιού), να δοµείται 
εσωτερικά (για παράδειγµα, να βασίζεται σε ένα αγαπηµένο video) ή 
να δηµιουργείται  εσωτερικά (για παράδειγµα, «Είµαι µάγος» 
«Μπορώ να κάνω µαγικά»). 

 Το παιχνίδι πρέπει να έχει νόηµα για το παιδί. Το παιδί πρέπει να 
ευθυγραµµίσει  τις σκέψεις του, τα συναισθήµατα του και την 
αντίληψη του για ένα γεγονός ή αντικείµενο στο παιχνίδι. Αυτή η 
στάση απέναντι στο παιχνίδι µπορεί να προκληθεί µε το να εµπλακεί 
το παιδί µέσα από τις κοινές συναισθηµατικές εµπειρίες ή µε το 
εµπλέκει παραγωγικά την περιοχή των ενδιαφερόντων του ή το 
αντικείµενο του ενδιαφέροντός του στο παιχνίδι.     

 Οι δάσκαλοι πρέπει να κατευθύνουν την ανάπτυξη του παιχνιδιού 
του παιδιού από το περιορισµένο στο αυθόρµητο, από το µη-
κοινωνικό σε αυτό που εµπεριέχει κοινωνική αλληλεπίδραση και 
από το αισθησιο-κινητικό στο κοινωνικο- δραµατοποιηµένο και στο 
παιχνίδι µε θεµατική φαντασία. 

 
Τελικές Σκέψεις 
 
Είναι σηµαντικό για το δάσκαλο, όταν χρησιµοποιεί το παιχνίδι και τη 
δραµατοποίηση για την ανάπτυξη των πρώιµων δεξιοτήτων συλλογισµού 
στα παιδιά µε αυτισµό, να  επικεντρωθεί  στις σηµαντικότερες περιοχές 
της ανάπτυξης. Χρησιµοποιώντας τις παραπάνω τεχνικές, ο δάσκαλος  
πρέπει να έχει στο µυαλό του ότι  είναι σηµαντικό να εστιαστεί το 
ενδιαφέρον στην αλληλεπίδραση και στη συνεργασία µεταξύ του παιδιού και 
του ενήλικα και αργότερα στη συνεργασία του παιδιού µε τα άλλα παιδιά. Ο 
δάσκαλος  πρέπει να δοµήσει το παιχνίδι και τη δραµατοποίηση µε στόχο 
την  ενθάρρυνση  της δηµιουργικότητας και τη φαντασίας, της πρωτοτυπίας  
και του αυθορµητισµού. Τέλος το παιδί  πρέπει να ενθαρρύνεται να 
εφαρµόσει την δηµιουργικότητά του και τη φαντασία του στο αφήγηµα. Όλες  
αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να γίνονται µε ευχάριστη διάθεση, 
ενθουσιασµό και  διασκεδαστικό τρόπο κατά τη διαδικασία του παιχνιδιού 
και της δραµατοποίησης. Χωρίς αυτό, οι σκέψεις του παιδιού γίνονται 
χαοτικές, αποσπασµατικές και χάνεται το αναπτυξιακό δυναµικό. Αυτές οι 
τεχνικές πρέπει να χρησιµοποιούνται για να βοηθήσουν το παιδί µε αυτισµό 
να αναπτύξει τις πρώιµες δεξιότητες συλλογισµού και  να κατανοήσει τον 
κόσµο µε περισσότερη συνοχή.   
 


