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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ο απηηζκφο θαη νη ζπλαθείο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ, 

είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, δηαηαξαρέο κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ αθνχ απνηεινχλ θεθάιαηα γηα 

ηα νπνία ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γλσξίδεη ιίγα πξάγκαηα σο πξνο ηελ αηηηνινγία ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηε ζεξαπεία. Βέβαηα, ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία πεξίπνπ, ηα άηνκα κε απηηζκφ 

θαίλεηαη λα ραίξνπλ κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα ιφγσ ηεο εμέιημεο 

ηεο επηζηήκεο ζε ζέκαηα γλσζηηθψλ απνθιίζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ απηηζκφ θαη ηηο 

ζπλαθείο δηαηαξαρέο. Δπίζεο, ε ίδηα ε νηθνγέλεηα ηνπ απηηζηηθνχ αληηκεησπίδεη πιένλ 

δηαθνξεηηθά ηε δηαηαξαρή ηνπ θαη ζέιεη λα ζπλδξάκεη γηα λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε, παξά 

λα νδεγεζεί ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε. 

ηελ εξγαζία επέιεμα λα αζρνιεζψ κε ηελ Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή, παξαζέηνληαο 

παξάιιεια θαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο γηα ηα αίηηα, ηε ζπκπησκαηνινγία 

αιιά θαη ηε ζεξαπεία ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ρνξεγήζεθε έλα ζηαζκηζκέλν εξσηεκαηνιφγην γηα 

γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο ην Achenbach.  Γελ ζα κπνξνχζα λα ηζρπξηζηψ φηη κε ηε έξεπλα 

πνπ έθαλα αλαθάιπςα ηε ρξπζή ηνκή απηήο ηεο αηληγκαηηθήο δηαηαξαρήο. ‘Άιισζηε, ζθνπφο 

καο ήηαλ. λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζην κέιινλ σο λένη 

ινγνζεξαπεπηέο. Χζηφζν, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε εξγαζία απηή πάλσ ζην ζέκα ηνπ 

απηηζκνχ, κε έθεξε έλα βήκα πην θνληά ζην λα αλαθαιχςσ ην ελδηαθέξνλ ηεο. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

   Θα ζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επνπηεχνπζα θαζεγήηξηά κνπ , Γξ ηαπξνχια 

ηαθπιίδνπ γηα ηελ ειεπζεξία πνπ κνπ έδσζε ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ζηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο κνπ, αιιά θαη γηα ηελ επαγξχπλεζε ηεο φπνηε ρξεηάζηεθα ηε ζπκβνπιή ηεο. Έλα 

κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ Γξ Αλδξέα Μπέζζα ν νπνίνο κε θαζνδήγεζε ζεκαληηθά. Δπηπιένλ, 

έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο γνλείο κνπ θαη ζηα αδέιθηα κνπ Κσλζηαληίλν θαη Αιέμην πνπ 

ζηάζεθαλ δίπια κνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη κε ζηήξημαλ ςπρνινγηθά θαη 

νηθνλνκηθά. Σέινο, ζα ζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ινγνζεξαπεπηέο πνπ κε βνήζεζαλ ζηε 

ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ δελ ζα αλαθεξζνχλ θαηφπηλ 

επηζπκίαο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

   Οη δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο αλήθνπλ ζηηο πιένλ αηληγκαηηθέο κνξθέο 

αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, εθφζνλ ηα αίηηά ηνπο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ άγλσζηα θαη 

ηα ζπκπηψκαηα πνπ εθδειψλνληαη δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ άηνκν ζε άηνκν. ην πξψην 

κέξνο ηεο εξγαζίαο, κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ απηηζκφ απφ 

ηελ πξψηε αλαθνξά ηνπ έσο θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα 

απφ ηνπο ζεξαπεπηέο αλά ηνλ θφζκν. Απνηειεί ην βηβιηνγξαθηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο θαη 

εθηφο απφ ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο, πεξηιακβάλεη ηηο ζεσξίεο 

γηα ηα αίηηα ηνπ απηηζκνχ, ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο.  

   Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο καο είλαη ην εξεπλεηηθφ θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ απηηζκνχ θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Achenbach. Ζ κεζνδνινγία 

ηεο έξεπλαο έγηλε ζε 15 παηδηά κε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή, κε ηε ρνξήγεζε ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο ήηαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζπκβαηά κε απηά πνπ πεξηκέλακε θαη κπνξνχκε λα πηζηεχνπκε πσο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο ζα καο θαλνχλ ρξήζηκα ζην κέιινλ, φηαλ ζα μεθηλήζνπκε λα 

αζθνχκε απηφ ην ελδηαθέξνλ επάγγεικα. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ππάξρεη έλα μερσξηζηφ 

παξάξηεκα ζην νπνίν έρνπκε ζπγθεληξψζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο ζε αλαιπηηθά 

θαη ζπλνπηηθά γξαθήκαηα θαζψο θαη ην εξσηεκαηνιφγην πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρηεθε ε 

εξεπλά. 
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ABSTRACT  

   The autistic spectrum disorders belong to the most enigmatic forms of developmental 

disorders, since their causes remain unknown and symptoms that occur vary greatly from 

person to person. In the first part of the work, one can derive information about autism from 

the first reference to and treatment methods currently used by practitioners around the world. 

Is a bibliographic piece of work and in addition to history and therapeutic methods include 

theories about the causes of autism, the proposed evaluation methods. 

 

   The second part of our work is the research and has to do with the evaluation of autism and 

administration of the Achenbach questionnaire. The methodology of the survey was done in 

15 children with Pervasive Developmental Disorder, by administering a questionnaire to 

parents and teachers. Our conclusions were sufficiently compatible with what we expected 

and we believe that the results of our research will come in useful in our future when we will 

begin to exert this interesting profession. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1.2ΔΗΑΓΧΓΖ 

   Ζ αλαγλψξηζε ηνπ απηηζκνχ σο κία δηαηαξαρή είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε, πεξηγξάθεθε γηα 

πξψηε θνξά ην 1943, αιιά δελ ρξεζηκνπνηήζεθε σο επίζεκε δηάγλσζε έσο ην 1980. Άιιεο 

δηαηαξαρέο, φπσο ε δηαηαξαρή ηνπ Asperger αλαγλσξίζηεθε επίζεκα ηα ηειεπηαία κφιηο 

ρξφληα. ηελ εξγαζία απηή ζα αλαθεξζνχκε ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη 

πψο ε θαηαλφεζε ηνπο έρεη αιιάμεη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, θάλνληαο ην «πξφβιεκα» 

απηφ ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ, δήηεκα θνηλσληθφ θαη παηδαγσγηθφ (ηακάηεο 1987).  Απηφ 

είλαη ζεκαληηθφ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Αξρηθά δηφηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιινί 

δηαθνξεηηθνί φξνη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ. Γεπηεξεπφλησο, ιφγσ ησλ 

ζπλερψλ εξεπλψλ, ππάξρνπλ θάπνηεο παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ην είδνο ηνπ απηηζκνχ πνπ 

ελδέρεηαη έλαο ινγνζεξαπεπηήο λα αληηκεησπίζεη, ηδίσο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ νη νπνίνη  δελ 

έρνπλ ελεκεξσζεί επαξθψο.   

 

1.3 ΟΡΗΜΟ ΑΤΣΗΜΟΤ: 

     Ο απηηζκφο πεξηζζφηεξν απφ κηζφ αηψλα ηψξα απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη 

φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ έρνπλ δνζεί αξθεηνί. Απηφ δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη παξφιε 

ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα δηαηππσζεί έλαο θαη κφλν θνηλά 

απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηνλ απηηζκφ.  Ο φξνο «απηηζκφο» πξνέξρεηαη απφ ην (ειιεληθφ) 

«απηφο – εαπηφο», δειαδή, εγψ ν ίδηνο. Αλαηξέρνληαο ζηελ ηζηνξία ζπλαληάκε πνιιέο 

πξνζπάζεηεο θαηαλφεζεο θαη απφδνζεο εξκελείαο ηεο δηαηαξαρήο απηήο, νη νπνίεο 

αλαδχνληαη κέζα απφ κχζνπο θαη ηζηνξίεο (πλνδηλνχ 1994). Ση είλαη ινηπφλ ν απηηζκφο ή ζε 

ηη αλαθέξεηαη, πνηα ηα αίηηα θαη πσο εθδειψλεηαη; 

     Ζ απηηζηηθή δηαηαξαρή ή απηηζκφο ηεο παηδηθήο ειηθίαο πεξηγξάθεθε γηα πξψηε θνξά απφ 

ηνλ Γξ LeoKanner ην 1943 θαη επί ηεο νπζίαο αλαθέξεηαη ζε κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ 

εγθεθάινπ, ε νπνία εκθαλίδεηαη απφ ηελ γέλλεζε θαη εθδειψλεηαη ζην άηνκν ην νπνίν 

πάζρεη απ` απηή, ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπ πνξείαο. Ζ δηαηαξαρή απηή 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηα άηνκα ηα νπνία ηελ έρνπλ, σο πξνο ηελ ζσζηή θαηαλφεζε ησλ 

φζσλ βιέπνπλ, αθνχλ θαη γεληθά αηζζάλνληαη κε απνηέιεζκα δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηελ επηθνηλσλία ηνπο αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Wing, 2000). Ο Γξ 

Kanner, κειεηψληαο κηα νκάδα 11 πεξηπηψζεσλ παξαηήξεζε φηη εκθαλίδνπλ κηα εγγελή 

δηαηαξαρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επαθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλέθεξε φηη ζε αληίζεζε κε 

θαλνληθά παηδηά, απηά ηα παηδηά δελ εκθαλίδνπλ ην ζπλεζηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο. Γηα ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα κσξά, νη άλζξσπνη είλαη ηα πην ελδηαθέξνληα 

πξάγκαηα ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Ο Γξ Kanner έδσζε κηα πξνζεθηηθή πεξηγξαθή ησλ 

αζπλήζηζησλ απηψλ ζπκπεξηθνξψλ ηηο νπνίεο εκθάληζαλ νη πξψηεο πεξηπηψζεηο θαη 

ζχκθσλα κε απηέο ζπκπέξαλε φηη ππάξρνπλ ηέζζεξηο «ζθξαγίδεο» ηνπ απηηζκνχ: α) 

δηαηαξαγκέλε θνηλσληθή αλάπηπμε, έλαο ηχπνο αξθεηά δηαθνξεηηθφο απφ φηη ζε θπζηνινγηθά 

παηδηά, β) κεησκέλεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο γ) αληίζηαζε ζε 
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αιιαγέο ή επηκνλή ζηελ νκνηφηεηα, φπσο αληαλαθιάηαη ζηελ άθακπηε εκκνλή ζε ξνπηίλεο 

θαη άιιεο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο δ) εθδήισζε ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ 

(Καξαληάλνο 1984). 

 

1.4ΟΡΟΛΟΓΗΑ - ΔΠΗΖΜΖ ΓΗΑΓΝΧΖ: 

 Έλαο θαη κφλν, θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηνλ απηηζκφ είλαη δχζθνιν λα δνζεί, γηα ην 

ιφγν φηη παξνπζηάδεη δηαθνξέο ηφζν απφ ην πιήζνο ησλ πεγψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη φζν 

θαη απφ ηνπο δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο - εηδηθνχο νη νπνίνη εκπιέθνληαη αιιά θαη απφ ηνπο 

γνλείο ησλ παηδηψλ µε απηηζκφ (Wing, 2000). Ο Freud ζηελ ςπραλαιπηηθή ηνπ ζεσξία 

αλαθέξζεθε ζηνλ φξν ηνπ απηηζκνχ µε ην παξάδεηγκα ηνπ αβγνχ, ην νπνίν δεη 

απηνζπληεξνχκελν. Ο Bleuler επίζεο, αλαθέξζεθε ζηνλ απηηζκφ σο κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ 

νπνία νη πάζρνληεο εθδειψλνπλ ηελ ηάζε λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα εληφο 

ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη (βι. πλνδηλνχ,1999). ήκεξα ν απηηζκφο αλήθεη θαη 

αλαθέξεηαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηελ νκάδα εθείλε ε νπνία είλαη γλσζηή κε ηνλ 

φξν δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή (PDD). Ο φξνο PDD αλαθέξεηαη ζηελ ηάμε ηεο 

δηαηαξαρήο ηνπ απηηζκνχ ζηελ νπνία αλήθεη. ην πιαίζην απηήο ηεο θαηεγνξίαο, 

αλαγλσξίδνληαη ηψξα επίζεκα πνιιέο δηαηαξαρέο: Ο απηηζκφο, (ν νπνίνο αλαθέξεηαη επίζεο 

σο απηηζηηθή δηαηαξαρή ή σο παηδηθφο απηηζκφο), ε δηαηαξαρή ηνπ Rett, απνδηνξγαλσηηθή 

δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο (κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο ζχλδξνκν Heller), δηαηαξαρή 

Άζπεξγθεξ θαη, ηέινο, δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε θαζνξηζκέλε (PDD-NOS). Ζ 

αλάγθε νκαδνπνίεζεο ηνπο εκθαλίζηεθε θπξίσο ιφγσ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, φπσο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη αξθεηέο ππεξεζίεο παξέρνληαλ ζε άηνκα ζεσξψληαο ηα απηηζηηθά, κφλν αλ 

είραλ ηελ θιαζηθή απηηζηηθή δηαηαξαρή, ελψ άηνκα κε ζχλδξνκν Άζπεξγθεξ ή ΓΑΓ-ΜΠΑ 

είραλ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε (Kaufmann, 2012). 

 

ΔΠΗΖΜΖ ΓΗΑΓΝΧΖ: 

   Ο φξνο PDD αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. 

Ο φξνο PDD - NOS είλαη κηα εηδηθή δηάγλσζε, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία PDD 

θαη αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην παηδί εθδειψλεη ραξαθηεξηζηηθά ηέηνηα 

ηα νπνία ππνδειψλνπλ απηηζκφ, αιιά δελ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. 

Παξαδφμσο, απηή ε θαηάζηαζε είλαη ίζσο ε πην θνηλή δηάρπηε αλαπηπμηαθή ςπρηθή 

δηαηαξαρή, αιιά δελ έρεη κειεηεζεί αξθεηά. Αλ θαη ν φξνο ASD είλαη θνηλά δηαδεδνκέλνο, 

δελ είλαη κηα επίζεκε νξνινγία, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο ζεκαίλεη ην ίδην κε ην PDD. 

Τπάξρνπλ επίζεκεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηάγλσζε θάζε δηαηαξαρήο φπσο ζα 

δνχκε ζε επφκελα θεθάιαηα.  

 

     Σν πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα γηα ηε δηάγλσζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη 

ε Γηάγλσζε ηεο Ακεξηθάληθεο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (AmericanPsychiatricAssociation, 

1994) θαη ην ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην ησλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ. πρλά αλαθέξεηαη σο DSM-

IV. Οη δηαγλψζεηο ηνπ DSM-IV θαη νη θσδηθνί αξηζκνί πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε απηέο ηηο 

δηαγλψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο ηελ ηήξεζε αξρείσλ, 
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ηε δεκφζηα πγεία θαη γηα ηελ αζθάιεηα πγείαο. Αθφκε έλα δηεζλέο δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα 

είλαη ην ICD – 10, Γηεζλήο ηαμηλφκεζε ησλ λφζσλ – δέθαηε έθδνζε (Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο 1992). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά  νη δηαηαξαρέο ηνπ 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ηα αίηηα θαη ε ζπκπησκαηνινγία ηνπο, φπσο έρεη πξνθχςεη απφ 

έξεπλεο ζε απηηζηηθά παηδηά. (βι. Γξνζίλνπ, 2000, Καξαληάλνο, 2003). 

 

ΓΗΑΥΤΣΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ (PDD)/ 

ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΣΟΤ ΦΑΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΤΣΗΜΟΤ (ASD):  

 

1.5 ΤΝΓΡΟΜΑ 

ΤΝΓΡΟΜΟ ASPERGER: 

     Ζ δηαηαξαρή Asperger, πήξε  ην φλνκα  ηεο απφ ηνλ Βηελλέδν γηαηξφ HansAsperger, ν 

νπνίνο ζηελ δηαηξηβή ηνπ  (1944) πεξηέγξαθε έλα ζπκπεξηθνξηζηηθφ πξφηππν θάπνησλ λέσλ 

αηφκσλ, ηα νπνία  είραλ θαλνληθή λνεκνζχλε θαη γισζζηθή αλάπηπμε, αιιά αληηκεηψπηδαλ 

δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζηελ επηθνηλσλία. πγθεθξηκέλα ν Asperger 

πεξηγξάθεη κηα νκάδα αγνξηψλ ηα νπνία εθδήισλαλ αζπλήζηζηα ελδηαθέξνληα, θνηλσληθά 

θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα αιιά απφ ηελ άιιε νη γισζζηθέο θαη γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο 

ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππήξμαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ αξρηθή 

πεξηγξαθή, φπσο γηα παξάδεηγκα ρακεινί δείθηεο λνεκνζχλεο θαη γισζζηθά πξνβιήκαηα. Σν 

ζχλδξνκν Asperger θαηαηάζζεηαη ζην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο (Quill, 

2005) θαζψο ηα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδεη είλαη πην ήπηαο κνξθήο ζπγθξηηηθά κε ηα άιια 

ζχλδξνκα. ηελ αληίπεξα φρζε ζπλαληάκε ην ζχλδξνκν Kanner. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

δηαηαξαρή Asperger κέρξη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί νχηε ζην DSM 

νχηε ζην ICD.  

 

ΤΝΓΡΟΜΟ RETT: 

    Ο AndreasRett πεξηέγξαςε ηελ δηαηαξαρή απηή ην 1966 απφ ηνλ νπνίν θαη πήξε ηελ 

νλνκαζία ηεο. ηε ηππηθή έθθαλζή ηνπ, ε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ αθνινπζείηαη 

απφ κεξηθή ή πιήξε απψιεηα ησλ επίθηεησλ ηθαλνηήησλ ησλ ρεξηψλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 

νκηιίαο, µε ηαπηφρξνλε επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θξαλίνπ. Ζ θαηαγσγή ηεο θαίλεηαη 

λα είλαη γελεηηθήο πξνειεχζεσο αλ θαη δελ γλσξίδνπκε αθφκε ηα αθξηβή αίηηα ηνπ 

ζπλδξφκνπ ελψ εκθαλίδεηαη κφλν ζηα θνξίηζηα – φιεο νη πεξηπηψζεηο ήηαλ γπλαίθεο ζηελ 

αξρηθή έθζεζή ηνπ (Gillberg, 1989). χγρξνλεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη κεγάιν πνζνζηφ αηφκσλ 

ηα νπνία πάζρνπλ απφ ην ζχλδξνκν Rett παξνπζηάδνπλ κεηαβνιή/ειάηησκα ζην γνλίδην 

MECP2 ηνπ Υ ρξσκνζψκαηνο, ζην Xq28. Ζ αλσκαιία ζην ρξσκφζσκα Υ απνηειεί αηηία 

ζαλάηνπ γηα ηα άξξελα γη`απηφ πηζαλφλ εκθαλίδεηαη κφλν ζηα θνξίηζηα (Βηθηπαίδεηα 2015).  

ηαηηζηηθά 1: 10000 έσο 1: 15000 γελλήζεηο θνξηηζηψλ εκθαλίδνπλ ην ζχλδξνκν απηφ. 

Δπίζεο επεξεάδεη φιεο ηηο θπιέο θαη εκθαλίδεηαη ζπνξαδηθά (Kerr&Stephenson, 1985). 
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ΑΠΟΓΗΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΣΖ ΠΑΗΓΗΚΖ 

ΖΛΗΚΗΑ (ΤΝΓΡΟΜΟ HELLER/ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΖ ΑΝΟΗΑ/ 

ΑΠΟΓΗΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΧΖ):   

    Ζ παηδηθή απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή (childhooddisintegrativedisorder) /  ζχλδξνκν 

Heller, πεξηγξάθεθε γηα πξψηε θνξά ην 1908 απφ έλαλ Απζηξηαθφ εθπαηδεπηηθφ, ηνλ 

TheodorHeller θαη απνηειεί κηα πνιχ ζπάληα πεξίπησζε αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο. Σν παηδί 

κε απηή ηελ δηαηαξαρή εκθαλίδεη πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιαζζηθνχ απηηζκνχ. 

Βηψλεη κηα πεξίνδν θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο πεξίπνπ 3 – 4 ρξφλσλ, ηφζν ζε γισζζηθφ 

επίπεδν φζν θαη ζε ζέκαηα απηνεμππεξέηεζεο. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ φκσο παξνπζηάδεηαη 

θζίλνπζα πνξεία, ε νπνία είηε γξήγνξα είηε ζηαδηαθά θαλεξψλεη αιινηψζεηο ζηηο γισζζηθέο 

ηθαλφηεηεο, κεηαβνιέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη αλσκαιίεο ζηελ θνηλσληθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα (Βνγηλδξνχθαο, 2005). Μνινλφηη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο σο πξνο ηελ 

εμεχξεζε ζπγθεθξηκέλεο αηηίαο, ε ΠΑΓ παξακέλεη σο θαη ζήκεξα αγλψζηνπ αηηηνινγίαο. Ζ 

βηνινγηθή πξνέιεπζε είλαη ε επηθξαηέζηεξε ζέζε. Ίζσο πάιη λα επεξεάδνπλ ηελ δηαηαξαρή 

απηή θαη άιινη, εμσγελείο παξάγνληεο φπσο ε γέλλεζε ελφο αδειθνχ ή παξαηεηακέλε 

λνζειεία ηεο κεηέξαο (Evans- Jones&Rosenbloom 1978). 

  

ΓΗΑΥΤΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΜΖ 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΜΔΝΖ ΑΛΛΗΧ/ΓΑΓ-ΜΠΑ/PDD-NOS:  

Ζ ζρέζε ηνπ PDD – NOS κε ηνλ απηηζκφ ελέρεη αζάθεηαο (βι. Happe, 1998). Τπάξρνπλ 

πνιιέο ππνθαηεγνξίεο ηεο δηαηαξαρήο απηήο, κε κεξηθά παηδηά λα έρνπλ κεγάια πξνβιήκαηα 

ζηελ πξνζνρή ελψ άιια λα πάζρνπλ απφ ζπλαηζζεκαηηθή ππεξδξαζηεξηφηεηα. Οπζηαζηηθά ε 

δηαηαξαρή απηή αλαθέξεηαη ζε παηδηά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ θάπνηα αιιά φρη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα «αλήθνπλ» ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ηνπ 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Ζ ζπκπησκαηνινγία ηεο ΓΑΓ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ επηθνηλσλία 

θαη ζπγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη: α) δπζθνιία ζηελ ρξήζε θαη θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο β) 

επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο γ) δπζρέξεηα ζπζρέηηζεο κε αλζξψπνπο (έιιεηςε 

βιεκκαηηθήο επαθήο), αληηθείκελα θαη γεγνλφηα. Ζ δηαηαξαρή απηή ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη 

εθηφο απφ ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο θαη απφ πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ελψ 

εκθαλίδνληαη αζπλήζηζηεο αληηδξάζεηο ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα (Βνγηλδξνχθαο, 2005).  

    Αλαθεθαιαηψλνληαο ηα φζα ειέρζεζαλ έσο ηψξα έρνπκε ηα εμήο: Σν θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

θαιχπηεηαη απφ ηνλ φξν δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (αλ θαη πεξηιακβάλεη θαη 

ζχλδξνκα ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζε απηφ). ε γεληθέο γξακκέο απηή ε νκάδα δηαηαξαρψλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζρέξεηα ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο, γισζζηθή αλεπάξθεηα θαη απψιεηα 

ηθαλνηήησλ σο πξνο ηε θαηαλφεζε, θαζψο επίζεο θαη ηάζε γηα ζηεξεφηππεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη επαλαιακβαλφκελα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο θαη έθθξαζεο (Attwood, 2001). Ο φξνο 

δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο απαληάηαη πιένλ θαη ζην DSM – IV ηεο Ακεξηθαληθήο 

Φπρηαηξηθήο Έλσζεο θαη ζην ICD – 10 ηεο Παγθφζκηαο νξγάλσζεο πγείαο. Σα αίηηα απηψλ 

ησλ δηαηαξαρψλ δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε απφιπηε αθξίβεηα, αιιά ε πιεηνλφηεηα ησλ 
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εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ  απνδίδεη ηηο αηηίεο ζε βηνινγηθά αίηηα θαη γελεηηθέο αλσκαιίεο 

(Γξνζίλνπ, 2000, Καξαληάλνο, 2003). 

 

1.6 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΑΤΣΗΜΟΤ: 

   Ζ απηηζηηθή δηαηαξαρή, δηαγηγλψζθεηαη πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ δπφκηζη κε ηξηψλ εηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ απηηζκνχ, επηδεκηνινγηθέο ζηαηηζηηθέο κειέηεο δελ 

έρνπλ ιάβεη ρψξα ζηελ Διιάδα. Με βάζε φκσο έξεπλεο ζε άιια κέξε, φπσο ζηελ νπεδία 

θαη ζηελ Βξεηαλία, ν απηηζκφο εκθαλίδεηαη ζε ζπρλφηεηα 4 έσο 10 ζηα 10.000 άηνκα 

(Kαξαληάλνο θαη Φξαλζίο, 2003). Τπάξρνπλ επίζεο ελδείμεηο φηη ην πνζνζηφ ηνπ απηηζκνχ 

έρεη απμεηηθή ηάζε.Μάιηζηα, πξφζθαηε έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ΖΠΑ, 

αλεβάδεη ζεκαληηθά ηελ ηάζε απηή, θαζψο θάλεη ιφγν γηα 1 ζηα 50 παηδηά ηα νπνία 

δηαγηγλψζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κέζα ζηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξήζεθε κηα ηεξάζηηα δηαρξνληθή αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο λφζνπ, ηεο 

ηάμεσο ηνπ 2000%. Χζηφζν, ην θαηά πφζν απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί αθξηβέο, θξίλεηαη απφ 

πιήζνο παξαγφλησλ (φπσο ζα δνχκε παξαθάησ).  

Δίλαη ζαθέο φηη ε επαηζζεηνπνίεζε, φζν αθνξά ηνλ απηηζκφ έρεη απμεζεί δξακαηηθά. Ζ 

πηζαλή φκσο αηηία γηα ηελ πξνθαλή αχμεζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηηζκνχ, είλαη νη αιιαγέο ζηηο 

δηαγλσζηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ ζπζηεκάησλ (DSM θαη ICD), ηα νπνία 

αληρλεχνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηα παηδηά κε απηηζκφ. Μηα άιιε παξάκεηξνο, απνηέιεζε ε 

ηάζε λα εμηζψζνπλ ηνλ απηηζκφ κ` έλα πνιχ επξχηεξν θάζκα ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο. 

Σέινο, ππάξρεη έλα αζπλήζηζην πξφβιεκα κε ηνλ απηηζκφ. Γεδνκέλνπ φηη ε δηάγλσζε ηνπ 

απηηζκνχ παξέρεη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ζηα παηδηά ζε ζρέζε κε άιιεο δηαγλψζεηο, νη 

γνλείο κπνξεί λα σζήζνπλ ηελ δηάγλσζε απηή, αθφκε θαη αλ ην παηδί δελ έρεη απηηζκφ. Δίλαη 

ζαθέο ινηπφλ, φηη ν απηηζκφο δελ απνηειεί ζπγθεθξηκέλν λφζεκα ην νπνίν κπνξεί λα 

δηαγλσζηεί κε θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ζχκπησκα ή κε θάπνηα εξγαζηεξηαθή εμέηαζε (δελ 

ππάξρεη δει. ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε ηελ νπνία ζα ηελ θάλνπκε θαη ζα καο ιέεη φηη ην παηδί 

πάζρεη ή δελ πάζρεη απφ απηηζκφ).Ο ιφγνο είλαη φηη ν απηηζκφο απνηειεί έλα ζχλδξνκν 

ραξαθηεξηζηηθψλ δηαηαξαρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο. Αο δνχκε φκσο πην αλαιπηηθά ηα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία:  

Ζ πξψηε νινθιεξσκέλε επηδεκηνινγηθή κειέηε, πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1966 απφ ηνλ 

VictorLetter, απφ ηνλ νπνίν εμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά 78000 παηδηά. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο 

κειέηεο, ηα επξήκαηα αλέδεημαλ κηα νκάδα 35 παηδηψλ ηα νπνία εκθάληδαλ κεγάιε ζχγθιηζε 

κε ηηο πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο είρεο πεξηγξάςεη ν Kanner. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε 

επηδεκηνινγηθή έξεπλα έδεημε έλα πνζνζηφ 2,6 αγφξηα πξνο έλα θνξίηζη ζηνλ παηδηθφ 

πιεζπζκφ - ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ήηαλ εγθεθξηκέλε απφ ηελ Μνλάδα Κνηλσληθήο 

Φπρηαηξηθήο ηνπ Λνλδίλνπ (βι. Frith, 2003). Πξφζθαηεο έξεπλεο δείρλνπλ αλνδηθή πνξεία 

ζηνπο δείθηεο επηδεκηνινγίαο,  κε πνζνζηφ 40% ζηνπο δηδπγσηηθνχο δηδχκνπο, θαη 90% ζε 

κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο. Δπίζεο, ζηνλ γεληθφηεξν παηδηθφ πιεζπζκφ, ην πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ κε ζπκπησκαηνινγία απηηζκνχ αγγίδεη ην 65/10000 παηδηά. Δπίζεο παξαηεξείηαη θαη 

δηαθπιηθή δηαθνξνπνίεζε, κε ηνπο άξξελεο λα παξνπζηάδνπλ θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν ζε 
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ζρέζε κε ηα ζήιεα ζπκπησκαηνινγία απηηζκνχ (Καξαληάλνο, 1984, 2003). Σα πνζνζηά απηά 

βέβαηα, δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη σο θαζνξηζηηθά γηα κηα επηθείκελε παλδεκία 

απηηζκνχ, αληίζεηα, ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε γηα θαιχηεξε, ζηνρεπκέλε θαη έγθαηξε 

δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ θαζψο επίζεο θαη ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξέκβαζε ηφζν απφ 

εηδηθνχο φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο(Γξνζίλνπ, 2000).  

 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΣΟΤ ΑΤΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ 

ΓΗΑΥΤΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΧΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ ΣΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ: 

    Όπσο έρνπκε αλαθέξεη, ν απηηζκφο είλαη κηα δηαηαξαρή ηεο ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο θχξηνο εθθξαζηήο ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ 

δηαηαξαρψλ. Ζ ειηθία αλαγλψξηζεο κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ γέλλεζε έσο θαη ηνλ 36κήλα, 

ελψ ηα πνζνζηά θιίλνπλ θαηά πνιχ πξνο ηνπο άξξελεο (κεξηθέο θνξέο ην νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ ζπλδέεηαη κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα). Ζ θπξηφηεξε δπζθνιία ζ` έλα απηηζηηθφ 

άηνκν είλαη ε επηθνηλσλία, ζηνηρείν ην νπνίν δηθαηνινγεί ηηο θησρέο δεμηφηεηεο ζηνλ ηνκέα 

απηφ. Μάιηζηα θάπνηα απφ ηα απηηζηηθά παηδηά κπνξεί λα κελ θαηαθέξνπλ λα αλαπηχμνπλ 

πνηέ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζηελ γιψζζα – έλα πνζνζηφ πεξίπνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 20% ησλ 

απηηζηηθψλ αηφκσλ δελ κηινχλ (Walenskietal., 2006). Δπίζεο, παξαηεξνχληαη πνιχ θησρέο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αθνχ ηα απηηζηηθά άηνκα παξνπζηάδνπλ αδπλακία σο πξνο ηελ 

αληαπφθξηζε ζπλαηζζεκάησλ θαζψο επίζεο θαη αδπλακία θαηαλφεζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηελ ζρνιηθή δνκή (Κακπνχξνγινπ θαη Παπαλησλίνπ, 2003).  

    ηηο άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο δηαπηζηψλνληαη δηαθνξνπνηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα ε 

ειηθία αλαγλψξηζεο γηα ην ζχλδξνκν Aspergerνξίδεηαη κεηά ηνπο 36 κήλεο, ελψ ην 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ απνηειεί ζπρλά ελνρνπνηεηηθφ παξάγνληα. Ζ δπζαλαινγία αγνξηψλ 

θνξηηζηψλ δηαπηζηψλεηαη θαη ζε απηφ ην ζχλδξνκν, κε ηα πνζνζηά λα ραξαθηεξίδνπλ ηνπο 

άξξελεο. Χζηφζν νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ζηελ επηθνηλσλία είλαη πην 

κεηξηαζκέλεο ζε ζρέζε κε ηνλ απηηζκφ, θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ θησρέο έσο κέηξηεο (βι. 

ζρεηηθά Βαιακνπηνπνχινπ θαη Κνπηειέθνο, 2009). 

   Γηα ην ζχλδξνκν Rett, ε ειηθία αλαγλψξηζεο θπκαίλεηαη απφ 5 – 30 κήλεο, θαη ππάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θχιιν, ηέηνηα πνπ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

ε δηαηαξαρή απηή εθδειψλεηαη ζηα θνξίηζηα. Σν νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ δελ ιακβάλεηαη σο 

παξάγνληαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή. Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνηθίινπλ αλάινγα ηελ 

ειηθία, πξνζδίδνληαο ιηγφηεξε ή πεξηζζφηεξε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ κε απηή ηελ δηαηαξαρή. Σν πνιχ κεγάιν πξφβιεκα θαη εδψ είλαη νη 

δεμηφηεηεο ζηελ επηθνηλσλία νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο πνιχ 

θησρέο(Καθνχξνο,Μαληαδάθε, 2006).  

   ην ζχλδξνκν Heller, φπσο θαη ζηελ PDD–NOS, ε δηαθπιιηθή δηαθνξνπνίεζε παξακέλεη, 

επεξεάδνληαο πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα παξά ηα θνξίηζηα. Γηα ηελ δηαηαξαρή Heller ε ειηθία 

αλαγλψξηζεο αθνξά παηδηά άλσ ησλ 24 κελψλ ελψ γηα ηελ PDD–NOS, δελ ππάξρεη 
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ζηαηηζηηθφο δείθηεο σο πξνο ηελ ειηθία. Σφζν νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φζν θαη νη δεμηφηεηεο 

ζηελ επηθνηλσλία ραξαθηεξίδνληαη πνιχ θησρέο ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ην ζχλδξνκν 

Heller, θαζηζηψληαο ηα κε πξνζαξκφζηκα ζην ζρνιηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Σν 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ εδψ δελ απνηειεί θάπνηα νπζηψδε κεηαβιεηή (βι. ζρεηηθά (Quill, 

1995, Μάλνο,1997). Αληίζεηα, ζηελ PDD–NOS, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ επεξεάδεη κεξηθέο 

θνξέο, ελψ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ελέρνπλ δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ηελ ειηθία. Δπίζεο νη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη κέηξηεο έσο θαιέο, γεγνλφο πνπ ακβιχλεη ηελ 

ζπκπησκαηνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο (Wing, 2000). Σέινο, ζε φιν ην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ παξνπζηάδνληαη επηιεπηηθέο θξίζεηο, κε πην ζπρλή θαηαγξαθή ζηα άηνκα ηα νπνία 

πάζρνπλ απφ ην ζχλδξνκν Rett. ηo ζχλδξνκν Heller,  νη επηιεπηηθέο θξίζεηο είλαη θνηλέο ζε 

αγφξηα θαη θνξίηζηα, ελψ ζηηο άιιεο δπν πεξηπηψζεηο – απηηζηηθή δηαηαξαρή θαη PDD–NOS, 

δελ παξνπζηάδεηαη θνηλή ζχγθιηζε (Volkmar&Wiesner 2009). 

 

1.7ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ: 

   Ζ απηηζηηθή δηαηαξαρή ή δηαηαξαρή ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, πεξηιακβάλεηαη ζην DSM – 

Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ εγρεηξίδην, ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Έλσζεο. ην 

εγρεηξίδην απηφ, ζπκπεξηιακβάλνληαη 12 πηζαλά ζπκπηψκαηα, ηα νπνία είλαη νκαδνπνηεκέλα 

ζε ηξείο ηνκείο/νκάδεο: ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά. Γηα λα αλήθεη θάπνην παηδί ζηελ θαηεγνξία « δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο», ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηνπιάρηζηνλ 6 ζπκπηψκαηα ζην ζχλνιν θαη 

ηαπηφρξνλα, ηνπιάρηζηνλ δχν ζπκπηψκαηα απφ ηελ  νκάδα «θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε», θαη 

έλα ζχκπησκα απφ ηηο άιιεο δχν νκάδεο, «επηθνηλσλία» θαη «ζπκπεξηθνξά». ε θάζε 

θαηεγνξία/νκάδα ζπλαληάκε ηέζζεξα θξηηήξηα, ηα νπνία έρνπλ σο εμήο:  

Γηα ηελ θαηεγνξία θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε:  

 Έληνλε αδπλακία σο πξνο ηελ ρξήζε πνιιαπιψλ κε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.  

 Έιιεηςε θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο ακνηβαηφηεηαο. 

 Απνπζία απζφξκεηεο αλαδήηεζεο σο πξνο ην λα κνηξαζηεί ηα ελδηαθέξνληα ή ηα 

επηηεχγκαηά ηνπ κε άιινπο.  

 Απνηπρία σο πξνο ηελ επίηεπμε θαηάιιεισλ γηα ηελ ειηθία ηνπ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ.  

 

Χο πξνο ηελ επηθνηλσλία: 

 Καζπζηέξεζε ή έιιεηςε ηεο πξνθνξηθήο γισζζηθήο αλάπηπμεο. 

 νβαξή αδπλακία ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο. 

 Απνπζία ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ ή παηρληδηνχ κίκεζεο. 

 Δπαλαιακβαλφκελε θαη ζηεξενηππηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο. 
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ηελ ζπκπεξηθνξά: 

 Άθακπηε εκκνλή ζε ηειεηνπξγίεο ή κε ιεηηνπξγηθέο ξνπηίλεο. 

 Απαζρφιεζε κε ηνπιάρηζηνλ έλα ζηεξεφηππν θαη πεξηνξηζκέλν κνηίβν. 

 Δπαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο θαη ελαζρφιεζε κε ηκήκαηα αληηθεηκέλσλ. 

 Δπίκνλε ελαζρφιεζε κε κέξε αληηθεηκέλσλ. 

 

   Σν παηδί πξέπεη επίζεο λα δείρλεη (εθηφο απφ ηα 6 ζπκπηψκαηα) θαη θαζπζηέξεζε ζηελ 

επηθνηλσλία, ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη.  Ζ έγθπξε δηάγλσζε, 

ε παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ην αλαπηπμηαθφ ηζηνξηθφ, απνηεινχλ 

θαηαιπηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πνξεία ηνπ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή. Ζ 

δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ κπνξεί θπζηθά λα γίλεη θαη κεηά ην πέξαο ησλ ηξηψλ εηψλ, αιιά είλαη 

πξνθαλέο φηη ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά πξηλ ηελ ειηθία ησλ 

ηξηψλ εηψλ. Όηαλ ηα θξηηήξηα ηνπ απηηζκνχ πιεξνχληαη ελ κέξεη κφλν, ηφηε ην παηδί ίζσο 

αλήθεη ζε άιιε θαηεγνξία ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ – ζχλδξνκν Asperger, 

ζχλδξνκν Rett, απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο, δηάρπηε αλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή κε θαζνξηδφκελε αιιηψο (Κππξησηάθεο, 2003). Γηα πιήξε φκσο αμηνιφγεζε ηνπ 

αηφκνπ ζε φια ηα επίπεδα – γλσζηηθφ, αηζζεηεξηαθφ, κλήκεο, αληηιεπηηθφ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ, εθηφο απφ ηελ δηάγλσζε απαηηείηαη θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε 

(Ashley,2008,  Γθνλέια 2006).  

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΤΣΗΣΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ: 

   Όπσο έρνπκε αλαθέξεη, νη άλζξσπνη κε απηηζκφ, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία σο πξνο ηελ 

ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο ζπλεξγαζία κε άιινπο, θπξίσο 

ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ ησλ νπνίσλ ρξήδνπλ ζηελ επηθνηλσλία. Πνιχ ζπρλά ηα απηηζηηθά 

παηδηά δελ κηκνχληαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ, νχηε κνηξάδνληαη καδί ηνπο ζθέςεηο θαη 

παξαηεξήζεηο αιιά θαη νχηε αθφκε δελ πξνζπαζνχλ απζφξκεηα λα ζπλδεζνχλ κε ηνπο 

άιινπο (Happe, 1998). Παξά ηηο πξνθιήζεηο φκσο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε 

απηηζκφ, ζε φηη αθνξά ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηελ αλάγθε λα 

αιιειεπηδξάζνπλ (ηακάηεο, 1987). Σα ήπηα βαζκνχ απηηζηηθά παηδηά ηα νπνία έρνπλ θαη 

θπζηνινγηθή γισζζηθή αλάπηπμε, ζεσξείηαη εμίζνπ δχζθνιν λα ζρεκαηίζνπλ ζρέζεηο κε 

ζπλνκειίθνπο ηνπο, ιφγσ αδπλακίαο θαηαλφεζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ – θνηλσληθέο 

λφξκεο. Απηή ε θνηλσληθή αδεμηφηεηα κπνξεί λα ζπκβεί αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ην IQ ηνπ παηδηνχ είλαη αξθεηά επάλσ απφ ην θπζηνινγηθφ. Σα παηδηά ζε απηφ ην άθξν 

ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, εκθαλίδνπλ ζνβαξή αδπλακία λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

«θαηάιιειεο» ζπκπεξηθνξέο ελψ κπνξεί επίζεο λα δπζαξεζηνχληαη απφ ηελ αληθαλφηεηά 

ηνπο λα ζπλδεζνχλ θνηλσληθά, παξφιν πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο(ηακάηεο 1987).  
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   Μεγαιχηεξα αθφκε πξνβιήκαηα δηαπηζηψλνληαη ζηελ επηθνηλσλία. Σα απηηζηηθά άηνκα 

παξνπζηάδνπλ θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιεη θαη ζηελ 

θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο ηεο νκηιία ηνπο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ράλεηαη ε 

νκηιία ζηνπο 18-24 κήλεο. Σα παηδηά επαλαιακβάλνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο π.ρ. ηειενπηηθέο 

δηαθεκίζεηο (ε θαηάζηαζε ε νπνία αλαθέξεηαη κε ηνλ φξν  «ερνιαιία»), αιιά απνπζηάδεη 

πιήξσο ε δπλαηφηεηα θαηαλφεζήο ηνπο. Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία  είλαη επίζεο κεησκέλε ζε 

παηδηά κε απηηζκφ (Γθνλέια, 2006).Σα απηηζηηθά άηνκα, δελ θαηαλννχλ ηηο ρεηξνλνκίεο, δελ 

θάλνπλ επαθή κε ηα κάηηα ή ην ρακφγειν, νχηε δείρλνπλ αληηθείκελα. ηα  απηηζηηθά παηδηά 

παξαηεξείηαη επίζεο πνιχ αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά απφ 

εκκνλέο ή θφζκνπο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα ζπλήζε ελδηαθέξνληα ελφο ζπλεζηζκέλνπ παηδηνχ 

(γηα παξάδεηγκα θάπνην παηδί πνπ πάζρεη απφ απηηζκφ, κπνξεί λα ζεσξεί φηη παίδεη κε έλα 

δσάθη ηελ ψξα πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έλα ζπάγθν).  

   Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδηφξξπζκεο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξαηεξείηαη ζηα απηηζηηθά 

παηδηά, είλαη ε πξνζθφιιεζε ζε κηα ξνπηίλα άλεπ λνήκαηνο. Δπαλαιακβαλφκελεο – 

ζηεξεφηππεο θηλήζεηο φπσο ρηχπεκα ρεξηψλ, ιίθληζκα, πεξπάηεκα ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ 

κπνξεί λα γίλνπλ ζπλήζεηα. Οη γηαηξνί απνδίδνπλ απηά ηα ζπκπεξηθνξηζηηθά ηδηαίηεξα 

ζπκπηψκαηα ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ή θαιχηεξα δπζιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ – 

εγθεθαινγξαθήκαηα απηηζηηθψλ αηφκσλ παξνπζηάδνπλ αλσκαιίεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ηφζν νη γνλείο φζν θαη ην απηηζηηθφ παηδί ηνπο, ρξήδνπλ 

ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο εηδηθνχο (βι. ζρεηηθά Elston, 

1997). 

  

1.8 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ: 

    Σα παηδηά ηα νπνία δηαγηγλψζθνληαη κε απηηζηηθή δηαηαξαρή, είζηζηαη λα απέρνπλ απφ ηελ 

θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, φπνπ θαη ζεσξνχληαλ κε ηθαλά γηα 

εθπαίδεπζε. Ζ θαηάζηαζε απηή άιιαμε ξηδηθά κε ηελ πξνζπάζεηα θαη ηηο κειέηεο ηνπ 

IvarLovaas, ν νπνίνο εηζεγήζεθε ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη παξεκβάζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ, κε βάζε ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ αλάιπζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (Lavaas, 1987). Ζ εθαξκνζκέλε αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, βαζίδεηαη ζηηο 

γεληθέο αξρέο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, δειαδή φηη ε ζπκπεξηθνξά ζπλδέεηαη κε ηελ κάζεζε 

θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο  ρξεζηκνπνηεί ηελ επηβξάβεπζε ή ηελ αγλφεζε θαη φρη ηελ ηηκσξία, 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο.
1
 Ζ Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε πκπεξηθνξάο, 

είλαη κηα δηαπξνζσπηθή θαη εληαηηθή κέζνδνο εθπαίδεπζεο, κε θχξην ζηφρν ηελ δηδαζθαιία 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ κάζεζεο ζε απηηζηηθά παηδηά θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπο (κέζσ 

θηλήηξσλ) λα νηθνδνκήζνπλ ζηελ βάζε δεμηνηήησλ νη νπνίεο πξνυπάξρνπλ, ψζηε λα 

 

1 
 Με τθν ζννοια «επικυμθτι» ςυμπεριφορά, αναφερόμαςτε ςτισ τεχνικζσ τροποποίθςθσ τθσ 

ςυμπεριφοράσ, ζτςι ώςτε το αυτιςτικό παιδί να περιορίςει κατά το δυνατό, δυςλειτουργικζσ ι ακατάλλθλεσ 
ςυμπεριφορζσ.  
 
 http://www.paidikoxamogelo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5 7&Itemid=68 
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θαηαθέξνπλ λα αλαπηχμνπλ πην πνιχπινθεο ηθαλφηεηεο ζηελ ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη 

κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ κέζνδνο απηή, απνηειεί πξψηκε εληαηηθή παξέκβαζε ζηα 

απηηζηηθά παηδηά, σο ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ απηηζκνχ θαη θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη 

πνιχ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηε ζεξαπεία ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο(Γξνζίλνπ, 2000). 

Πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φκσο, φηη γηα λα έρνπκε έλα ζνβαξφ απνηέιεζκα, ε ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζ` έλα πιαίζην θνηλήο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπ γνλείο, ηνπο εηδηθνχο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο, 

πξνζαλαηνιηζκέλν ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ ζπκκφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

(Κππξησηάθεο, 2003, Γθνλέια, 2006).  

 

ΓΝΧΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ: 

    Μηα άιιε ζεξαπεπηηθή κέζνδνο γηα απηηζηηθά παηδηά θαη ε νπνία αλήθεη ζην πιαίζην ηεο 

γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο, είλαη ην TEACCH (Treatmentand Education of Autistic and Related 

Communication Handicapped Children), ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε δνκεκέλε δηδαζθαιία. Σα 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο δνκεκέλεο δηδαζθαιίαο ηνπ TEACCH είλαη, ηα δνκεκέλα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο, ε θπζηθή νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ε νπηηθή δηδαζθαιία. Δπίζεο νη 

πξνζεγγίζεηο γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα εζηηάδνπλ ζε αηνκηθά πξνγξάκκαηα 

ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηελ επηθνηλσλία αιιά θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  Ζ πξνζπάζεηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ κε κε 

θαξκαθεπηηθνχο νδνχο, ζαθψο ζηνρεχεη θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηελ επηθνηλσλία θαη 

ηελ αληηιεπηηθφηεηα αιιά πεξηζζφηεξν ζα ιέγακε απνβιέπεη ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Μηα νινθιεξσκέλε θαη κε απνηειέζκαηα ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε, 

πξνυπνζέηεη εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.  (Jordan, 2000).  

 

Πρόγραμμα TEACCH  

   Σν πξφγξακκα TEACCH δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ EricSchopler ζην παλεπηζηήκην ηεο 

Βφξεηαο Καξνιίλαο θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη εμαπισζεί ζε πνιιέο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν. 

Σν TEACCH είλαη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηάγλσζε, ηελ 

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

   Όπσο απνθαιχπηεη θαη ε νλνκαζία ηνπ, ην TEACCH έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε δηδαζθαιία θαη 

ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ζπλαθείο δηαηαξαρέο θαη νη αξρέο πνπ ην 

πξνζδηνξίδνπλ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο:   

1. Απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν κε 

ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ αιιά 

θαη ζηελ εθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλεπάξθεηεο πνπ έρεη 

ηφζν ζην γλσζηηθφ φζν θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. 2. Δδξαηψλεη κηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο γνλείο θαζψο νη ηειεπηαίνη, εθπαηδεχνληαη γηα λα 

ιεηηνπξγνχλ σο ζπλ- ζεξαπεπηέο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 
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ηερληθψλ ζην ζπίηη. 3. Γεκηνπξγείηαη έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο κέζσ κηαο 

ιεπηνκεξνχο αμηνιφγεζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ, πνπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

θάζε παηδηνχ μερσξηζηά. 4. Πξνσζείηαη ε έλλνηα κηαο δνκεκέλεο δηδαζθαιίαο ηελ νπνία ην 

παηδί κε απηηζκφ έρεη αλάγθε αθνχ ηνπ πξνθαιεί κηα αίζζεζε αζθάιεηαο. 5. Απψηεξνο 

ζθνπφο ηνπ είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνπλ 

πην ιεηηνπξγηθέο θαη, θαηά ζπλέπεηα, θνηλσληθά απνδεθηέο. 6. Υξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ε 

γλσζηηθή- ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε δχζθνιε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα 

πξνθχπηεη απφ ππνθεηκεληθά πξνβιήκαηα ζηελ αληίιεςε θαη ηελ θαηαλφεζε.   

 7. Οη επαγγεικαηίεο εθπαηδεχνληαη λα θαηαλννχλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

παηδηνχ θαη δελ εμεηδηθεχνληαη σο ςπρνιφγνη, ινγνζεξαπεπηέο θ.η.ι.  

Όπσο ινηπφλ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε παξαηεξψληαο ηε κέζνδν TEACCH, ην βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο επηηπρίαο ηεο έγθεηηαη ζηε δηαξθή ππελζχκηζε φηη θάζε παηδί είλαη έλα 

μερσξηζηφ άηνκν θαη επνκέλσο ην πξφγξακκα  πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αηνκηθέο ηνπ 

αλάγθεο. Παξ’ φια απηά, ν απψηεξνο ζηφρνο απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφγξακκα απηφ, 

είλαη λα θαηαθέξεη ην παηδί λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηα βνεζήκαηα θαη λα κπνξέζεη θάπνηα 

ζηηγκή λα εθηειέζεη ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο λα ζπκβνπιεχεηαη δηαξθψο ην 

εκεξήζην πξφγξακκά ηνπ. Όηαλ θαηαθηήζεη απηέο ηηο δεμηφηεηεο κπνξεί λα αξρίζεη λα ηηο 

γεληθεχεη θαη ζε άιια πιαίζηα γηα λα επηηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα πνπ είλαη ε 

αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπ.      

    Δθηφο απφ ην TEACH, ππάξρνπλ αθφκε δχν ηχπνη πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ θαη θαηέρνπλ ζεξαπεπηηθφ ξφιν σο πξνο ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Σν έλα είλαη ην 

Macaton, ην νπνίν έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ ρψξα καο κφιηο ην 1992, απφ ηνλ χιινγν 

Λνγνπεδηθψλ. Ο αξρηθφο ηνπ ζρεδηαζκφο αλαηξέρεη πίζσ ζην 1973, ζηελ MargaretWalker. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ μεθίλεζε ζε Βξεηαληθά ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο, αιιά ζχληνκα δηαδφζεθε θαη 

ζε άιιεο ρψξεο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα απηηζηηθά παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ νκηιία, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληίιεςε, βάζεη ηεο ρξήζεο γξαθηθψλ 

ζπκβφισλ ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί 

λα ιάβεη ρψξα, φρη κφλν εληφο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, αιιά θαη ζην ζπίηη, ζε θέληξα 

αλαςπρήο, ζην λνζνθνκείν, θηι. Σν Macaton ρξεζηκνπνηεί ηα ζχκβνια θαη ηα λνήκαηα πξνο 

αλάπηπμε θαη επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο(). 

Πξνθεηκέλνπ δε,  λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηηο νπνίεο παξνπζηάδεη ε ζχγρξνλε ειιεληθή 

θνηλσλία, έρεη πξνζαξκφζεη ην βαζηθφ ιεμηιφγην, ηα ζχκβνια θαη ηα λνήκαηα απφ ηα αγγιηθά 

ζηα ειιεληθά. Δπίζεο νξγαλψλεη ζεκηλάξηα γηα ηνπο εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο αιιά θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο(βι. ζρεηηθά Βνγηλδξνχθαο, 2003).  
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Πρόγραμμα PECS  

    Σν άιιν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρή 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο, νλνκάδεηαη PECS, θαη παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο AndyBondy θαη 

LoriFrost πεξί ην 1985(βι. ζρεηηθά Bondy&Frost, 2002). Ο βαζηθφο άμνλαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ εθπαίδεπζε βαζηθψλ αξρψλ 

επηθνηλσλίαο. Ζ κάζεζε μεθηλά κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θάπνηαο εηθφλαο, αξγφηεξα αθνινπζεί 

ν ζπλδπαζκφο εηθφλσλ θαη έπεηηα ηα απηηζηηθά παηδηά καζαίλνπλ λα επηθνηλσλνχλ κε 

ζπγθεθξηκέλα κελχκαηα – δείρλνπλ ζηελ εηθφλα απηφ ην νπνίν ζέινπλ λα 

εθθξάζνπλ(Βνγηλδξνχθαο, 2003).   

 

Γλφζζικό πρόγραμμα  MAKATON  

   Σν γισζζηθφ πξφγξακκα MAKATON αλαπηχρζεθε θαηά ηελ δεθαεηία 1970 απφ ηελ 

Βξεηαλίδα ινγνπεδηθφMargaretWalker. Παξέρεη έλα κέζν επηθνηλσλίαο θαη ελζαξξχλεη ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε παηδηά θαη ελειίθνπο κε επηθνηλσληαθέο δηαηαξαρέο. Δπίζεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο, 

αιιά θαη σο έλαο ηξφπνο ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο, φπνπ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.  

   Απνηειείηαη απφ έλα βαζηθφ ιεμηιφγην ην φπνην είλαη ρσξηζκέλν ζε αλαπηπμηαθά ζηαδία 

ζχκθσλα  κε ηελ εκθάληζε ησλ ελλνηψλ ζην ιεμηιφγην ησλ θπζηνινγηθψλ αλαπηπζζφκελσλ 

παηδηψλ. Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε, εθφζνλ 

ζπλδπάδεη ηε ρξήζε πξνθνξηθήο νκηιίαο, λνεκάησλ θαη γξαπηψλ ζπκβφισλ.   

   Πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα επέιηθην πξφγξακκα ,ηνπ νπνίνπ ν ζηφρνο είλαη λα 

δηαζθαιίζεη, αθφκα θαη φηαλ ε πεξηνξηζκέλε καζεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ ην εκπνδίδεη 

λα πξνρσξήζεη πεξά απφ ηα αξρηθά ζηαδία, ζε θάπνην βαζηθφ επίπεδν επηθνηλσλίαο πνπ 

ελδέρεηαη λα είλαη πεξηνξηζκέλν, πιελ φκσο ιεηηνπξγηθφ θαη ην βνήζα λα εθθξάδεη ηηο 

θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ.   

   Σα λνήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην γισζζηθφ πξφγξακκα MAKATON, πξνέξρνληαη 

απφ ηελ Διιεληθή  Ννεκαηηθή Γιψζζα. Σα ζχκβνια ηνπ γισζζηθνχ πξνγξάκκαηνο 

MAKATON παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ άκεζνπ θαη απηνχ ρεηξηζκνχ ηεο γιψζζαο απφ ηα 

παηδηά θαη ηνπο ελειίθνπο κε δηαηαξαρέο ζηελ επηθνηλσλία. Βνεζνχλ ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα 

ηεο δφκεζεο ηεο γιψζζαο θαη ηνπο δηεπθνιχλνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηα κέξε ηνπ ιφγνπ πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  

   Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηα παηδηά κε απηηζκφ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ερνπξαμία, πνπ δηαζέηνπλ κεξηθά απφ απηά. Ζ ερνπξαμία είλαη ην 

αληίζηνηρν ηεο ερνιαιίαο, αιιά κε κνληέιν κίκεζεο ηηο θηλήζεηο ηνπ άιινπ θαη φρη ηηο ιέμεηο 

πνπ πξνθέξεη. Γηα παηδηά πνπ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ, ε ερνιαιία είλαη δεθηήο θαιήο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο, έηζη θαη ε 

ερνπξαμία κπνξεί λα επηηειέζεη επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο κε ηε ρξήζε λνεκάησλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο, ινηπφλ θάπνηνο λνήκαηα ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνθνξηθή νκηιία δίλεη ηε 
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δπλαηφηεηα ζηα άηνκα κε απηηζκφ πνπ δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα γηα ερνπξαμία λα 

αλαπηχμνπλ έλαλ επηθνηλσληαθφ θψδηθα θαη λα κάζνπλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια.  

   Ζ πην ζπρλή ρξήζε ηνπ γισζζηθνχ πξνγξάκκαηνο MAKATON ζηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ πεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κέζσ ηεο 

ρξήζεο ζπκβφισλ ή ηα βνήζα ζηελ νξγάλσζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο νκηιίαο, ππνζηεξίδνληαο 

κε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ηερληθέο ηελ αλάπηπμε ηεο πξνθνξηθήο εθθξαζηηθήο ηθαλφηεηαο 

θαη ηεο θαηαλφεζεο.    

    Άιιεο κέζνδνη πνπ ζπκβάινπλ ζηελ νπζηψδε απνθαηάζηαζε ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ θαη 

βξίζθνληαη εληφο πιαηζίνπ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, είλαη ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία θαη ε 

ςπρνζεξαπεία.
2
Δθηφο απφ ηα δνκεκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, ηελ νηθνγελεηαθή 

ζεξαπεία θαη ηελ ςπρνζεξαπεία, ζηελ πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ησλ δεμηνηήησλ ζην κέηξν 

ηνπ δπλαηνχ αιιά θαη βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο – πρ. απνθπγή ή πεξηνξηζκφο επηζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, πξνηείλεηαη ηαηξηθή/θαξκαθεπηηθή πξνζέγγηζε, ηνπιάρηζηνλ ζε πεξηπηψζεηο 

κε πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα απηηζκνχ(Grandin,1995). Αθφκε θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε φκσο, δελ είκαζηε ζε ζέζε λα απνθαλζνχκε φηη θάπνηα θαξκαθεπηηθή αγσγή έρεη 

απφ κφλε ηεο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο. Αληίζεηα, ζα πξέπεη απιψο λα απνηειεί 

ζπκπιεξσκαηηθή παξέκβαζε, ζε θάπνην ζπλνιηθφ πξφγξακκα ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο – 

ιφγνο γηα ην νπνίν έγηλε παξαπάλσ. ε θάζε πεξίπησζε θαη εθφζνλ θξηζεί απνιχησο 

απαξαίηεηε κηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή παξέκβαζε, απηφ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί κηα δηεμνδηθή 

ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο, θαζφζνλ ηα 

θάξκαθα απηά ελέρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο γηα παξελέξγεηεο.  

 

Προζεγγίζεις ενίζτσζης ηης εναλλακηικής επικοινφνίας  

   Σα κηζά παηδηά κε απηηζκφ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ιφγν (Frankel, Simon&Richey, 1987). 

Πξνγξάκκαηα φπσο ε εθαξκνζκέλε αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ην TEACCH θάλνπλ 

νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα εληζρχζνπκε ηελ επηθνηλσλία 

θαη ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Τπάξρνπλ, σζηφζν, θαη δπν αλεμάξηεηεο 

ηερληθέο ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο πνπ εθαξκφδνληαη κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιιεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, ην PECS θαη ε λνεκαηηθή γιψζζα.    

   Σν PECS (Picture Exchange CommunicationSystem – Δπηθνηλσληαθφ χζηεκα 

Αληαιιαγήο Δηθφλσλ) αλαπηχρζεθε ην 1994 απφ ηνπο Bondy θαη Frost σο έλα ζπγθεθξηκέλν 

παθέην εθπαίδεπζεο ζε εληζρπηηθή ελαιιαθηηθή επηθνηλσλία πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά θαη 

ελήιηθεο κε απηηζκφ πνπ δελ έρνπλ ιφγν θαη άιιεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ 

λα εθθηλήζνπλ ηελ επηθνηλσλία. Απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο, ζε άηνκα πνπ θξνληίδνπλ 

παηδηά κε απηηζκφ θαη ζηνπο γνλείο ηνπο, νπφηε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνιιά δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα.   

 

2 
Υπάρχει πλθκώρα κεραπευτικών προςεγγίςεων και εναλλακτικών μεκόδων κεραπείασ των 

αυτιςτικών παιδιών. Αναφορικά μόνο, κάποιεσ από αυτζσ είναι: χριςθ βλαςτοκυττάρων, μουςικοκεραπεία, 
δραματοκεραπεία, ςυμβολικό παιχνίδι, κεραπεία που ςτθρίηεται ςτθν διατροφι. 
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   Σν PECS νπζηαζηηθά δηδάζθεη έλα παηδί λα αληαιιάζεη κηα θσηνγξαθία ηνπ επηζπκεηνχ 

αληηθεηκέλνπ κε έλα δάζθαιν, ν νπνίνο αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζην αίηεκα απηφ. Γελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ιεθηηθέο πξνηξνπέο, νπφηε ε εθθίλεζε είλαη άκεζε θαη απνθεχγεηαη ε 

εμάξηεζε απφ βνεζήκαηα. Δλ ζπλερεία, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα δηαθξίλνπλ δηάθνξα 

ζχκβνια θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ φια καδί πξνθεηκέλνπ λα δνκήζνπλ απιέο «πξνηάζεηο».   

   Αλ θαη απψηεξνο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα κάζνπλ ηα παηδηά λα θάλνπλ ζρφιηα 

θαη λα απαληνχλ επζέσο ζε εξσηήζεηο, νη κε ππνζηεξηθηέο ηνπ ζεσξνχλ φηη αθφκα θαη αλ 

ππνζέζνπκε φηη ην παηδί κπνξεί λα ζρνιηάζεη απζφξκεηα έλα αληηθείκελν, νη ζρνιηαζκνί 

πεξηνξίδνληαη ζε αληηθείκελα θαη κάιηζηα ζε απηά πνπ ελδηαθέξνπλ ην παηδί θαη φρη ζε ηδέεο, 

ζθέςεηο ή ζπλαηζζήκαηα. Δπίζεο είλαη πηζαλφ ην παηδί λα «ζρνιηάδεη» ην αληηθείκελν 

επειπηζηψληαο φηη θάπνηα ζηηγκή ζα ην πάξεη θαη φρη επεηδή ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη. 

Δπνκέλσο ν δηάινγνο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη «ζηεκέλνο» θαη 

δελ κπνξεί λα θηάζεη ζην επίπεδν ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο πνπ έρεη πεξηγξάςεη ν Piaget 

(1948). 

 

ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ 

   Ζ ςπρνζεξαπεία δελ είλαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε επηινγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

απηηζκνχ, γηα πνιινχο ιφγνπο. Γχν βαζηθνί εμ απηψλ είλαη, πξψηνλ, φηη ε ζεξαπεία είλαη 

ρξνλνβφξα θαη ν ρξφλνο είλαη παξάγνληαο πνπ πηέδεη ηα παηδηά πνπ πξέπεη λα πξνιάβνπλ λα 

μεπεξάζνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζα ηνπο εκπνδίζνπλ λα κπνπλ ζην ζρνιείν θαη δεχηεξνλ, φηη 

ζηεξίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία, κηα πεξηνρή πνπ ηα παηδηά κε απηηζκφ απνδεδεηγκέλα 

παξνπζηάδνπλ κεγάιν πξφβιεκα. Χζηφζν, ππάξρνπλ αξθεηνί γνλείο θαη εηδηθνί πνπ 

επηιέγνπλ ηελ ςπρνζεξαπεία γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ απηηζκφ δείρλνληαο εκπηζηνζχλε 

ζηηο δηαθεξχμεηο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο (Καιχβα, 2005). 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: 

    ηελ παξνχζα εξγαζία, αλαπηχρζεθε ην δήηεκα ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο, ηα ζπκπηψκαηά ηνπο, νη πηζαλέο αηηίεο ηνπο, ηα αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα ηα 

νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνπο πάζρνληεο εμαηηίαο ηνπο θαζψο επίζεο θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηελ 

αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ απηηζηηθψλ 

αηφκσλ. Αλαθέξζεθε, φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα θαηαιήμνπκε ζ` έλαλ θαη κφλν θνηλά 

απνδεθηφ νξηζκφ γηα ηνλ απηηζκφ, γηα ην ιφγν φηη ην απηηζηηθφ θάζκα είλαη πνιχ δηεπξπκέλν 

θαη νη απηηζηηθέο δηαηαξαρέο παξνπζηάδνπλ κεγάιε αλνκνηνγέλεηα θαη πνιππινθφηεηα, 

γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ εμαγσγή απφιπησλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. Σα δχν 

θχξηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηα νπνία είλαη έγθπξα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεκα ζηελ 

αμηνιφγεζε δηαηαξαρψλ απηηζηηθνχ θάζκαηνο είλαη ην DSM θαη ην ICD. Δπίζεο, 

παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά απφ κειέηεο ζηελ Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε, ηα νπνία δείρλνπλ 

κηα αλνδηθή ηάζε ζηνπο δείθηεο ηνπ απηηζκνχ, κε αλεζπρεηηθά πνζνζηά. Σα πνζνζηά απηά, 
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ζρεηίδνληαη ηφζν κε βηνινγηθνχο παξάγνληεο – πρ. δίδπκνη – φζν θαη κε πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο – δηαηξνθή, βιάβεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε, θηι.  

    Χο πξνο ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ, απηή θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο αληηιεπηηθέο θαη γισζζηθέο ηθαλφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα επηδξά 

αξλεηηθά ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν θαη λα θαζηζηά δχζθνιε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε 

ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Μάιηζηα, αλαθέξακε φηη θάπνηα απφ ηα άηνκα ηα νπνία 

ζπγθαηαιέγνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, δελ ζα θαηαθέξνπλ λα αλαπηχμνπλ θαζφινπ 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε επηζηήκε ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη νη 

εηδηθνί ηεο ςπρηθήο πγείαο, εμέιημαλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο – εθηφο 

πξνθνξηθνχ – κέζσ άιισλ ζπζηεκάησλ. Σα ζπζηήκαηα απηά απνηεινχλ νπζηαζηηθά 

ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πξνο φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε απνθαηάζηαζε ηνπ απηηζηηθνχ 

αηφκνπ.  

    Σέινο, είλαη ζπρλή θαη ε παξάιιειε, κε ηα εηδηθά  πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, 

θαξκαθεπηηθή αγσγή σο πξνο ηελ θαιχηεξε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο απηηζηηθνχ 

αηφκνπ. Δπεηδή φκσο ηα απνηειέζκαηα είλαη ακθηβφινπ πνηφηεηνο φζνλ αθνξά ηηο 

παξελέξγεηεο ηεο ρξήζεο θαξκάθσλ, απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηφπηλ δηεμαγσγήο 

αλαιπηηθήο ζπδήηεζεο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αθφκε, εθφζνλ ην απηηζηηθφ 

θάζκα αλαθέξεηαη ζε ηζφβηεο δηαηαξαρέο, ζα πξέπεη  ε φπνηα ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε λα 

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ρξήζε θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, θαη λα εζηηάδεη ζηελ 

εξγνζεξαπεία, ηελ ινγνζεξαπεία, θαη ηελ έκθαζε ζηελ εμέιημε επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ 

ηα νπνία ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ.  

    Δλ θαηαθιείδη, ε παξνχζα εξγαζία, ζηφρν είρε – θαη πηζηεχσ φηη απέδσζε – λα 

ππνγξακκίζεη ηξείο βαζηθνχο άμνλεο, γχξσ απφ ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή θαη ησλ δηάρπησλ 

αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, θαη νη 

νπνίνη είλαη: α) φηη είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη πξνζπάζεηα πξφιεςεο ηνπ απηηζκνχ, κηαο θαη 

ηα πνζνζηά πνπ αλαδεηθλχνπλ νη έξεπλεο ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή, είλαη αλεζπρεηηθά. Ζ 

πξφιεςε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαηάιιειε δηαηξνθή θαηά ηελ εγθπκνζχλε, δηαγλσζηηθέο 

εμεηάζεηο γηα ηπρφλ θιεξνλνκηθφηεηα πνπ κπνξεί λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα απηηζηηθή 

δηαηαξαρή, θαη πξνγελλεηηθφ έιεγρν. Σα παξαπάλσ βέβαηα δελ ζα απνηξέςνπλ κηα θαθή 

θαηάζηαζε εάλ απηή επξφθεηην λα ζπκβεί, σζηφζν κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο κηαο 

ηέηνηαο πεξίπησζεο. β) Ζ ζπκβνπιεπηηθή απφ εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο, κέζα ζε κηα 

νηθνγέλεηα ε νπνία έρεη κέινο κε απηηζηηθή δηαηαξαρή, είλαη απαξαίηεηε, αλεμάξηεηα ζε πνην 

επίπεδν ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο βξίζθεηαη ην παηδί. Ζ ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε, ε 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ε δεκηνπξγία ελφο αηζηφδνμνπ θιίκαηνο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο, 

βνεζά γνλείο θαη παηδί λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα απηή ηελ δηαηαξαρή θαη λα πξνζαξκφζνπλ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο κε ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ παηδηνχ. γ) Ίζσο ην πην ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν, ζε φηη αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ, είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

θνηλσλίαο απέλαληη ζε απηά. Ζ θνηλφηεηα ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ είλαη πξψηα απφ φια ην 

ζρνιείν θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Χο εθ ηνχηνπ ρξεηάδεηαη θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

έρνπλ επαξθή θαη ζσζηή ελεκέξσζε, ψζηε λα βνεζνχλ ηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε  αηφκσλ, 

πνπ φπσο αλαθέξακε, είλαη ιηγφηεξν ιεηηνπξγηθά θαη ιηγφηεξν παξαγσγηθά (βι. ζρεηηθά 

Κξνπζηαιάθεο, 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

2.2 ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ  

   Σν χζηεκα Achenbach γηα Δκπεηξηθά Βαζηζκέλε Αμηνιφγεζε (ΑΔΒΑ) ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ, ηεο πξνζαξκνζηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλαηζζήκαηνο ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ηεζη δελ έρεη σο ζηφρν κφλν ηελ δηάγλσζε ησλ δηαηαξαρψλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη έλα παηδί. Οη ζεκαληηθέο θαη πνιχπιεπξεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη απηφ ην 

εξγαιείν, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ εθάζηνηε εηδηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο παξέκβαζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο πνπ ζα αθνινπζεζεί.  Σα εξγαιεία ηνπ Achenbach είλαη παγθνζκίσο 

απνδεθηά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ηεο ςπρνπαζνινγίαο παηδηψλ θαη εθήβσλ.   

   Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ρνξεγείηαη γηα λα δνχκε κε κηα καηηά, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα 

ειιείκκαηα ελφο παηδηνχ, φιεο νη βαζκνινγίεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ θιηκάθσλ, δειαδή ην 

πξνθίι ηνπ παηδηνχ, θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθά δηαγξάκκαηα ηνπ ΑΔΒΑ. Υνξεγήζεθε ζε 

παηδηά κε ασηιζμό συηλής λειηοσργικόηηηας (ΤΛΑ) απνηειεί ηελ πην ήπηα κνξθή ηεο 

διαηαρατής ηοσ ασηιζηικού θάζμαηος ζε παιδιά με ασηιζμό ταμηλής λειηοσργικόηηηας 

(ΥΛΑ) θαη ζε παηδηά κε ύνδρομο Asperger. 

 

2.3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΔΤΝΑ  

   Αξρηθά, εμαζθαιίζακε άδεηεο απφ ηνπο γνλείο θαη ηε βνήζεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Γελ ήηαλ αλαγθαία ε παξνπζία κνπ θαηά ηε 

ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δφζεθε ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο θαη χζηεξα 

επηζηξάθεθαλ ζπκπιεξσκέλα.  Απφ ηα 15 παηδηά έγηλε έλαο δηαρσξηζκφο ηξηψλ θαηεγνξηψλ 

έηζη ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα λα βγνπλ γηα ηε θάζε δηαηαξαρή θαη χζηεξα ζπλνιηθά. 

Υνξεγήζεθε ζε 5 παηδηά κε ζχλδξνκν Asperger, 5 παηδηά κε Απηηζκφ Τςειήο 

Λεηηνπξγηθφηεηαο θαη 5 παηδηά κε Απηηζκφ Υακειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

Μεθοδολογία Έρεσνας 

 

3.2 ΠΛΤΘΖΜΟ-ΓΔΗΓΜΑ 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ 2015- 

2016 ζε 15 παηδηά απφ ηελ Αζήλα ειηθίαο 9 έσο 14 εηψλ κε δηάγλσζε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή 

Γηαηαξαρή θαη ζχλδξνκν Asperger. Σν εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε θαη ζηνπο γνλείο θαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θάζε παηδηνχ.  Οη θαηεγνξίεο είλαη 5 παηδηά κε 

ζχπλδξνκνAsperger, 5 παηδηά Τςειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζκνχ θαη 5 παηδηά Υακειήο 

Λεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζκνχ. 

ΤΛΗΚΟ 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπ γνλείο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θάζε παηδηνχ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ κνπ δφζεθε απφ ην Κέληξν πνπ παξαθνινχζεζα ηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε.  

3.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 

ΑΠΟ ΓΟΝΔΗ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

Κλίμακες Achenbach 

   χζηεκα αμηνιφγεζε πνπ πεξηιακβάλεη εξσηεκαηνιφγηα γηα γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, 

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, κέζα θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζσ παξαηήξεζεο θαη 

θιίκαθεο απηφ-αμηνιφγεζεο γηα εθήβνπο. 

Αμηνιφγεζε: 

1. Πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο,  

2. Κνηλσληθήο επάξθεηαο (γνλείο, δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηηκά, θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη 

ζρνιηθή επίδνζε), 

3.Πξνζαξκνζηηθφηεηα (εθπαηδεπηηθνχο, δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν) 

Αμηνιφγεζε ζε δχν επίπεδα  

1. Σξείο επξείεο δηαζηάζεηο (εζσηεξίθεπζε-εμσηεξίθεπζε θαη ζπλνιηθφο βαζκφο 

πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο) θαη 

2. Δπηκέξνπο θιίκαθεο (8 ζχλδξνκα, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, άγρνο/θαηάζιηςε, 

Γηάζπαζε πξνζνρήο, Κνηλσληθά πξνβιήκαηα, Παξαπησκαηηθή πκπεξηθνξά). 
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Σα ερφηημαηολόγια ηοσ ηεζη Achenbach 

   Σα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ ΑΔΒΑ (χζηεκα Achenbach γηα Δκπεηξηθά Βαζηζκέλε 

Αμηνιφγεζε) έρνπλ ηδηαίηεξε αμία σο αλαπφζπαζηα εξγαιεία ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο, 

θαζ’ φζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ζε δνκέο ςπρηθήο πγείαο, γηα ηελ 

αλίρλεπζε πξνβιεκάησλ ζε εθπαηδεπηηθά θαη ηαηξηθά πιαίζηα, θαζψο θαη γηα ηελ εθηίκεζε 

πνηθίισλ θαηαζηάζεσλ ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο δηθαηνζχλεο. Απνηεινχλ 

ζηαζκηζκέλα εξγαιεία ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παίξλνπκε 

γηα θάζε παηδί. Ζ ζπρλή ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δίλεη επηπιένλ ζηνπο εηδηθνχο ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ ζηελ 

πεξηνρή επζχλεο ηνπο.  Γηαθνξεηηθνί αμηνινγεηέο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα 

ηε ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ ή εθήβνπ.  

Σο ερφηημαηολόγιο για γονείς (παιδιά 6- 18 εηών) (CBCL)    

   Σν εξσηεκαηνιφγην CBCL/6- 18 ζπκπιεξψλεηαη απφ γνλείο, θεδεκφλεο ή φζνπο δνπλ κε ηα 

παηδηά ζε πεξηβάιινλ αλάινγν ηνπ νηθνγελεηαθνχ. Ζ πξψηε ζειίδα ηνπ CBCL/6- 18 

πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο γηα δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπιεξψλεη ν αμηνινγεηήο, 

φπσο ην φλνκα ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπ αμηνινγεηή κε ην παηδί (π.ρ. κεηέξα, 

παηέξαο, ζεηφο γνληφο, άιιε ζρέζε). Εεηνχληαη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ην επάγγεικα ησλ 

γνλέσλ, έηζη ψζηε ν εηδηθφο λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν. 

Δλ ζπλερεία ν αμηνινγεηήο ζπκπιεξψλεη ζηηο ζειίδεο 1 θαη 2 ηα ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ. ηε ζειίδα 2 ν αμηνινγεηήο απαληά ζηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηηο αζζέλεηεο θαη ηηο ηπρφλ αλαπεξίεο ηνπ παηδηνχ. Γξάθεη επίζεο φζα ηνλ 

αλεζπρνχλ ζρεηηθά κε ην παηδί, θαζψο θαη ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Απηφο πνπ 

ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην δίλεη φρη κφλν βαζκνινγίεο γηα ηηο θιίκαθεο πνπ ζα 

πεξηγξαθνχλ παξαθάησ, αιιά θαη εηδηθέο πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην παηδί πνπ 

αμηνινγείηαη. Απηά ηα ζηνηρεία ζθηαγξαθνχλ ηελ εηθφλα ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ 

αμηνινγεηή. Ο εηδηθφο κπνξεί θαηφπηλ λα ζπδεηήζεη κε ηνπο γνλείο ή κε άιινπο απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ θιηκάθσλ. ηηο ζειίδεο 3 

θαη 4 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 113 

ζηνηρεία. Ο αμηνινγεηήο βαζκνινγεί θάζε πξφβιεκα κε 0, 1 ή 2 (0 = απηφ δελ ηαηξηάδεη ζην 

παηδί, 1 = ηαηξηάδεη θάπσο ή κεξηθέο θνξέο, 2 = ηαηξηάδεη πνιχ ή πνιχ ζπρλά), θξίλνληαο κε 

βάζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο έμη κήλεο. ηηο ζειίδεο 3 θαη 4 

νη αμηνινγεηέο πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ζηνηρείσλ ζπκπεξηθνξάο. Σν 

ζηνηρείν 56 ζηε ζειίδα 3 πεξηγξάθεη θαη αμηνινγεί ζσκαηηθά ελνριήκαηα. Σν ζηνηρείν 113 

ζηε ζειίδα 4 δεηά απφ ηνπο αμηνινγεηέο λα πεξηγξάςνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ πξφζζεηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ είραλ αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο.   

Σο ερφηημαηολόγιο για εκπαιδεσηικούς (TRF)   

   Σν εξσηεκαηνιφγην ην ζπκπιεξψλνπλ εθπαηδεπηηθνί ή άιια κέιε ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνζσπηθνχ, φπσο βνεζνί δαζθάισλ, ζχκβνπινη, δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο 

αγσγήο, πνπ γλσξίδνπλ πσο ιεηηνπξγεί ην παηδί ζην ζρνιείν. Έηζη, ζθηαγξαθείηαη κε 
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απνηειεζκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν κηα ζπγθξηηηθή εηθφλα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ζπγθξηζνχλ νη αλαθνξέο δηαθνξεηηθψλ δαζθάισλ θαη αηφκσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην 

παηδί ζην ζρνιείν. Μπνξεί επίζεο λα ζπγθξηζεί κε ηηο αλαθνξέο ηνπ CBCL θαη ηνπ YSR. Ζ 

πξψηε ζειίδα ηνπ TRF πεξηιακβάλεη δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην καζεηή. Γηα 

λα θαζνξηζηνχλ ε ηδηφηεηα ηνπ αμηνινγεηή θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν έξρεηαη ζε επαθή 

κε ην παηδί, δεηείηαη απφ ηνπο αμηνινγεηέο λα δειψζνπλ πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπο ζην 

ζρνιείν, πφζν θαηξφ μέξνπλ ην καζεηή, πφζν θαιά ηνλ γλσξίδνπλ, πφζν ρξφλν πεξλά ν 

καζεηήο ζηελ ηάμε ή ηελ ππεξεζία ηνπο θαη ηη είδνπο ηάμε ή ππεξεζία είλαη απηή. Σνπο 

δεηείηαη επίζεο λα δειψζνπλ αλ ν καζεηήο έρεη παξαπεκθζεί ζε ηάμεηο έληαμεο ή ζε εηδηθέο 

ππεξεζίεο, εάλ έρεη ιάβεη ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία ή έρεη επαλαιάβεη νπνηαδήπνηε ηάμε. 

Οη πεξηγξαθηθέο απαληήζεηο δηεπθνιχλνπλ ηνλ εηδηθφ λα θαηαλνήζεη ηα πνζνηηθά ζηνηρεία 

θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ θιηκάθσλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ νη αμηνινγεηέο πξέπεη λα βαζκνινγήζνπλ αθελφο ηελ 

επίδνζε ζηα καζήκαηα θαη αθεηέξνπ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο: Πφζν ζθιεξά εξγάδεηαη; Πφζν ζσζηά ζπκπεξηθέξεηαη; Πφζν πνιχ 

καζαίλεη; Πφζν ραξνχκελνο είλαη; ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ 

ηηο δνθηκαζίεο επίδνζεο θαη ηθαλνηήησλ (ζε φζεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχληαη απηέο νη 

δνθηκαζίεο), θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αζζέλεηεο ηνπ καζεηή, ηηο αλαπεξίεο ηνπ, ηα 

ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιιά θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν. Μπνξνχλ 

επίζεο λα θάλνπλ νπνηνδήπνηε άιιν ζρφιην ζεσξνχλ ζεκαληηθφ.  ηηο δπν ηειεπηαίεο 

ζειίδεο, 3 θαη 4, δεηείηαη απφ ηνπο αμηνινγεηέο λα βαζκνινγήζνπλ ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο/ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηνπ παηδηνχ κε 0, 1 ή 2, φπσο 

αθξηβψο θαη ζην CBCL. Πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 113 ζηνηρεία. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο φκσο 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα πεξίνδν δπν κελψλ, θαη φρη έμη κελψλ φπσο γίλεηαη ζην CBCL. Ζ 

αμηνιφγεζε κε ην TRF αλαθέξεηαη ζε ζπληνκφηεξε ρξνληθή πεξίνδν γηα ην ιφγν φηη ζπρλά νη 

θαζεγεηέο είλαη απαξαίηεην λα αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο βαζηδφκελνη ζε ζχληνκεο επαθέο 

ηνπο θαη λα ηνπο επαλαμηνινγνχλ πεξηνδηθά κέζα ζε ζρεηηθά βξαρείεο πεξηφδνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Σν TRF δεηά απφ ηνπο αμηνινγεηέο λα πεξηγξάςνπλ 

αξθεηά πξνβιήκαηα θαζψο θαη πξφζζεηα ζσκαηηθά ελνριήκαηα ή νπνηνδήπνηε άιιν 

πξφβιεκα δελ είρε αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο.    

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 

   ’ απηφ ηνλ πίλαθα ζπκπιεξψλνπκε ηηο βαζκνινγίεο ζηελ θάζε θαηεγνξία (άγρνο- 

θαηάζιηςε, απφζπξζε-θαηάζιηςε, ζσκαηηθά ελνριήκαηα, θνηλσληθά πξνβιήκαηα, 

πξνβιήκαηα ζθέςεο, πξνβιήκαηα πξνζνρήο, παξάβαζε θαλφλσλ, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά) 

μερσξηζηά θαη αλαιφγσο κε ην ζχλνιν ζπκπιεξψλνπκε θαη ελψλνληαο ηα κε γξακκέο 

εκθαλίδεηαη ην δηάγξακκα. Γελ πξνζκεηξάηε ν ε βαζκνινγία ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο 

‘’άιια πξνβιήκαηα’’.  
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ην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο απηήο ππάξρεη ην ειηθηαθφ φξην πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ην 

νπνίν είλαη ή 6-11 ή 12-18 εηψλ θαζψο αιιάδνπλ νη βαζκνινγίεο κε βάζε ηελ ρξνλνινγηθή 

ειηθία. 

Απφ ην 0- 7 γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ, απφ 8-10 είλαη νξηαθά θαη απφ 

ην 11-26 ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζην θιηληθφ θάζκα. 

ΠΡΟΟΓΟ ΠΑΗΓΗΧΝ 

   Σα 15 παηδηά πνπ εμεηάζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθα γηα ηελ παξνχζα έξεπλα παξαθνινπζνχλ 

Απνθαηαζηαζηαθφ Πξφγξακκα Λνγνζεξαπείαο, Δξγνζεξαπείαο θαη Φπρνζεξαπείαο ζην 

Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο ζηελ Αζήλα. Έρεη δηαπηζησζεί πσο κεγάιε πξφνδν ζην Μαζεζηαθφ 

ηνκέα έρνπλ ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Aspergerφκσο πζηεξνχλ θαηά πνιχ ζην θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη. Σα παηδηά ταμηλής λειτοσργικότηταο έρνπλ ζηαδηαθή βειηίσζε ράξε ζηελ 

θαζεκεξηλή ζεξαπεία, θαζψο απηά παξαθνινπζνχλ ηέζζεξηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ζεξαπείεο. 

Σέινο, ηα παηδηά συηλής λειτοσργικότητας θαηαθηνχλ πην γξήγνξα ηελ θνηλσληθνπνίεζε παξά 

ην Μαζεζηαθφ θνκκάηη.  

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ην  

 άγρνο-θαηάζιηςε,  

 ηελ απφζπξζε-θαηάζιηςε,  

 ηα ζσκαηηθά ελνριήκαηα,  

 ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα,  

 ηα πξνβιήκαηα ζθέςεο,  

 ηα πξνβιήκαηα πξνζνρήο, 

  ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα-παξνξκεηηθφηεηα, 

  ηελ παξάβαζε θαλφλσλ θαη 

  ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

ην θχιιν απηφ ζπκπιεξψλνληαη νη βαζκνινγίεο ησλ παηδηψλ ζην αξηζηεξφ κέξνο. Οη 

θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο: 

 άγρνο-θαηάζιηςε,  

 απφζπξζε-θαηάζιηςε,  

 ζσκαηηθά ελνριήκαηα,  

  θνηλσληθά πξνβιήκαηα,  

  πξνβιήκαηα ζθέςεο,  

  πξνβιήκαηα πξνζνρήο, 

  ππεξθηλεηηθφηεηα-παξνξκεηηθφηεηα, 

  παξάβαζε θαλφλσλ θαη 
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  επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 άιια πξνβιήκαηα 

 

ε φηη αθνξά ηε βαζκνινγία ην κφλν πνπ δελ πξνζκεηξείηαη είλαη ε θαηεγνξία ‘’άιια 

πξνβιήκαηα’’.  
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4.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1. 

 

 

ην δηάγξακκα απηφ θαίλεηαη πσο ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Asperger έρνπλ ζνβαξφ έιιεηκκα 

ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ππάξρεη έληνλν άγρνο – θαηάζιηςε, απφζπξζε-θαηάζιηςε θαη 

πξνβιήκαηα ζθέςεο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2. 

 

 

 

Δίλαη θαλεξφ πσο ηα παηδηά Υακειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο ππνιείπνληαη ζε ζρεδφλ φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο. Έληνλα είλαη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ηα πξνβιήκαηα ζθέςεο-πξνζνρήο θαη ε 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3. 

 

 

Σα παηδηά Τςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο εληνπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ζηελ 

ζθέςε θαη εληνλφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ πξνζνρή. 
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ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 

(γηα λα θαλεί νιφθιεξνο ν πίλαθαο πξέπεη λα γίλεη δηάηαμε ζειίδαο νξηδνληίσο) 

 

 

ηνλ πίλαθα απηφ βιέπνπκε ζπλνιηθά ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ.  

 

 

ASPERGER 

XAMHΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΤΨΗΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

ΑΓΧΟ ΚΑΣΑΘΛΙΨΗ    

    10.40% 
    8.40% 
                                                          3.80% 
 
     
ΑΠΟΤΡΗ ΚΑΣΑΘΛΙΨΗ  
    8.80%   
    7.80% 
    4% 
 

 
 

0,104

0,038

0,0840,088

0,04

0,078

0,0180,022

0,0720,0740,072

0,134

0,080,084

0,132

0,044

0,140,132

0,056
0,0040,012

0,198

0,022

0,144

,000%

5,000%

10,000%

15,000%

20,000%

25,000%



33 
 

ΩΜΑΣΙΚΑ ΕΝΟΧΛΗΜΑΣΑ  
    1.80% 
                                                          7.20% 
                                                          2.20% 
 
 

 
 
 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  
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ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  
                                                        19.80% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 

5.2 ΤΕΖΣΖΖ  

   Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε ηε ρνξήγεζε ηνπ ηεζη Achenbach δηαπηζηψζεθε φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν δηαγλσζηηθφ εξγαιείν είλαη ρξήζηκν ηφζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΓΔΠ-Τ θαη 

ηνπ Απηηζκνχ φζν θαη γηα ηε ζπιινγή άιισλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

εμεηαδφκελν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Έλαο ηξφπνο αχμεζεο ηεο αμηνπηζηίαο είλαη ε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ απφ πνιιαπιέο πεγέο. ε απηφ ζπκβάινπλ ηα ηξία εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εμεηαδφκελν, ηνπο γνλείο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Έηζη, 

ζπγθεληξψλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. 

Μέζα απφ ηηο κειέηεο θαη ηηο ζπγθξίζεηο ησλ πξνθίι πξνθχπηνπλ θάπνηα ρξήζηκα ζηνηρεία 

γηα ηελ αλίρλεπζε πνηθίισλ πξνβιεκάησλ. Απηά αθνξνχλ πξνβιήκαηα ζπλαηζζεκαηηθά, 

θαηάζιηςεο, άγρνπο, ζθέςεο, ζσκαηηθά, πξνζνρήο/ ππεξθηλεηηθφηεηαο , ελαληησκαηηθά/ 

πξνθιεηηθά, δηαγσγήο, ζπκπεξηθνξάο, καζεζηαθά θαη πξνβιήκαηα θνηλσληθά. Ο ππεχζπλνο 

εηδηθφο ζα πξέπεη λα ζπλζέηεη θαη λα ζπλδπάδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί, 

έηζη ψζηε λα επηηπγράλεη ηελ πην νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ. Γηα απηφ, θακία βαζκνινγία ησλ εξγαιείσλ δελ πξέπεη λα παίξλεη απηφκαηα ηε ζέζε 

ηεο δηάγλσζεο.   

 

 

5.3 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ-ΤΣΑΔΗ 

   θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα αμηνινγεζεί ε ςπρνινγηθή θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ θάζκα ηνπ Απηηζκνχ. 

   Σα άηνκα ηεο έξεπλαο αμηνινγήζεθαλ ζε ελλέα θαηεγνξίεο κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

‘Achenbach’. Ζ έθηαζε ηνπ πξνθαινχζε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη δπζαξέζθεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη φρη ηφζν ζηνπο γνλείο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

   Δπίζεο ζπλίζηαηαη ε επαλάιεςε ηεο έξεπλαο, αθνχ πξψηα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε κεγαιχηεξν δείγκα αηφκσλ κε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή.  

   Σέινο, ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ βαζηζκέλε ζηα παηδηά ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο 

απφ ηνπο Νεπξνςπρηάηξνπο θαη ηνπο Λνγνπαζνιφγνπο πνπ εξγάδνληαη θαη έρνπλ ζε 

ζεξαπεία. 
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5.4 ΔΗΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΔ 

Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ήηαλ κε ζηφρν λα ελεκεξψζεη ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ παηδηψλ γηα ηελ ςπρνινγηθή θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζή ηνπο. 

Σν δείγκα ρνξήγεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλν, ηθαλφ φκσο ηαπηφρξνλα λα 

εμάγεη ζπκπεξάζκαηα ζε πνηνηηθφ επίπεδν. 

Θα κπνξνχζε απηή ε έξεπλα λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα κηα κειινληηθή εξεπλεηηθή 

επέθηαζε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε είλαη πσο ηα παηδηά κε Asperger παξνπζηάδνπλ άγρνο-θαηάζιηςε, 

απφζπξζε θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Σα παηδηά Υακειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζκφ έρνπλ 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα ζθέςεο-πξνζνρήο θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Σέινο, 

ηα παηδηά κε Τςειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζκφ θαίλεηαη λα έρνπλ θπξίσο ειιείκκαηα ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε, ζηελ ζθέςε θαη ζηελ πξνζνρή. 
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Γηάγλσζε: Γηάρπηε  Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή  

πκπεξηθνξά:  Ο A.Φ. πξνζέξρεηαη κε ραξά ζηε ζπλεδξία θαη ζπλεξγάδεηαη πνιχ θαιά. 

Δίλαη αξθεηά ππεξθηλεηηθφο θαη δηαζπαζηηθφο θαη εκθαλίδεη ζπρλά εκκνλέο (ηδηαίηεξα κε ηα 

κέζα κεηαθνξάο), ζηεξενηππίεο θαη έκκεζε ερνιαιία. Δπηθνηλσλεί ιεθηηθά κε απιέο 

πξνηάζεηο.  

ρνιείν-ρνιηθή απφδνζε:  Φνηηά ζηελ Γ’ Γεκνηηθνχ κε παξάιιειε ζηήξημε, (έρεη 

πξνεγεζεί παξακνλή ζην λεπηαγσγείν). Ζ γεληθή εηθφλα ηνπ θαη απφδνζε εμαξηάηαη απφ ην 

επίπεδν ζπγθέληξσζεο ηνπ αιιά θαη απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Παξνπζηάδεη  

ήπηα θσλνινγηθή δηαηαξαρή ζε πνιπζχιιαβεο ιέμεηο θαη ζε ηξηπιφ ζχκθσλν. Έρεη ζνβαξέο 

δπζθνιίεο ζηελ ζπληαθηηθή θαη γξακκαηηθή δνκή ηφζν ζηνλ πξνθνξηθφ φζν θαη ζηνλ γξαπηφ 

ιφγν. Δίλαη πνιχ θαιφο ζηελ αξίζκεζε θαη ζηηο βαζηθέο αξηζκεηηθέο πξάμεηο  έρεη φκσο 

δπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε ελλνηψλ πνζφηεηαο, βαξχηεηαο θαη γεληθφηεξα ησλ δηαζηάζεσλ 

(κεγαιχηεξν, ςειφηεξν θ.η.ι.)      

 

2
ν
 Παηδί  14 

Αξρηθά Ολφκαηνο: Γ. Π. 

Υξνλνινγηθή Ζιηθία: 22/02/2002 

 Φχιν: Αγφξη 

Γηάγλσζε: Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή 
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πκπεξηθνξά: Δίλαη έλα πνιχ γιπθφ αγφξη θαη ζπλεξγάζηκν. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε 

ηερλνινγία (θηλεηά ηειέθσλα, ππνινγηζηέο θ.η.ι.). Γπζθνιεχεηαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ, φκσο πξνζεγγίδεη ηα παηδηά. Γπζθνιεχεηαη λα εθθξάζεη απηά πνπ ληψζεη. 

Υξεζηκνπνηεί δηαιφγνπο απφ ηελ ηειεφξαζε είηε γηα λα πξνζεγγίζεη θάπνηνλ είηε γηα λα 

εθθξάζεη απηφ πνπ ζέιεη. 

ρνιείν- ρνιηθή απφδνζε: Φνηηά ζηελ Σ’ ηάμε Γεκνηηθνχ . Έρεη θάλεη επαλάιεςε 

Νεπίνπ. Υακειέο νη επηδφζεηο ηνπ ζ’ φια ηα καζήκαηα.(δε δφζεθαλ πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο). 

 

3
Ο
 Παηδί   12 

Αξρηθά Ολφκαηνο:  Γ.Α. 

Υξνλνινγηθή Ζιηθία: 19/01/2004 

Φχιν: Αγφξη 

Γηάγλσζε: Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή 

πκπεξηθνξά: Γελ έρεη ιφγν. Αληαπνθξίλεηαη ζην φλνκά ηνπ θαη παξνπζηάδεη ζηαζεξφηεηα 

ζηελ βιεκκαηηθή επαθή. ηεξενηππεί θνπλψληαο ηα ρέξηα θαη ρνξνπεδψληαο . Δκθαλίδεη 

εθξήμεηο θιάκαηνο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα, φηαλ αιιάδεη ε ξνπηίλα ηνπ ή ζε ζπλζήθεο πνπ 

θάηη ηνλ ελνριεί. Πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηηο αλάγθεο ηνπ επηθνηλσλεί είηε κε 

δαρηπινδείμηκν είηε θαζνδεγψληαο ηνλ ελήιηθα ζην επηζπκεηφ αληηθείκελν. Δθηειεί απιέο 

εληνιέο (πάξε, δψζε, θάηζε, ζήθσ, θιείζε άλνημε θ.η.ι. ). Μεγάιε δπζθνιία ζηελ αιιαγή 

ξνπηίλαο θαη πξνγξάκκαηνο θαγεηνχ. 

ρνιείν – ρνιηθή απφδνζε:  Φνηηά ζε Δηδηθφ ρνιείν Απηηζηηθψλ. ην ηκήκα είλαη 3 παηδηά 

καδί κε ηνλ Α., ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα απηηζκνχ θαη ν Α. ην πην ρακειφ, ηα άιια έρνπλ 

ιφγν θαη είλαη κεγαιχηεξα. Φνβάηαη πάξα πνιχ ηα άιια παηδηά, ηδηαίηεξα απφ ηφηε πνπ 

θάπνην ηνλ έδεηξε. Γνπιεχεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε, πάδι θαη ληχζηκν.  

 

4
Ο
 Παηδί   11 

Αξρηθά Ολφκαηνο:  Μ. Γ. 

Υξνλνινγηθή Ζιηθία: 10/10/2005 

Φχιν: Αγφξη 

Γηάγλσζε: Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή 

πκπεξηθνξά: Ο Γ. είλαη έλα ραξνχκελν θαη γιπθφ παηδί. Αληαπνθξίλεηαη ζην φλνκά ηνπ θαη 

παξνπζηάδεη ζηαζεξφηεηα ζηελ βιεκκαηηθή επαθή. Παξακέλεη θαζηζηφο γηα φζν ρξεηαζηεί 

θαη νινθιεξψλεη απιέο δξαζηεξηφηεηεο. πρλά φκσο δπζθνιεχεηαη λα παξακείλεη 



41 
 

ζπγθεληξσκέλνο θαη λα νινθιεξψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρσξίο ηελ παξφηξπλζε ηξίηνπ. 

Ζ επηθνηλσλία ηνπ είλαη ιεθηηθή, ρξεζηκνπνηεί νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο κε ηκεκαηηθή 

βνήζεηα (Τ-Ρ-Α).   

ρνιείν - ρνιηθή απφδνζε: Φνηηά ζηελ Γ’ ηάμε Γεκνηηθνχ. Έρεη θάλεη επαλάιεςε 

Νεπηαγσγείνπ.  Ο Γ. δπζθνιεχεηαη ζηα καζήκαηα θαη θπξίσο ζηα Μαζεκαηηθά . Φαίλεηαη λα 

έρεη άγρνο θαη έληαζε θαη ζέιεη λα είλαη ηέιεηνο. πρλά θάλεη επαλαιακβαλφκελεο εξσηήζεηο 

ζηε δαζθάια θαη ζηα παηδηά θαη απνζπληνλίδεη φιε ηελ ηάμε. Αλ δελ πάξεη ηελ απάληεζε πνπ 

ζέιεη ηξέκεη, ζθίγγεη ηα δφληηα, πεηαξίδεη ηα ρέξηα ηνπ, θσλάδεη, ζεθψλεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ 

θαη βάδεη ηα θιάκαηα. Χζηφζν δελ ηθαλνπνηείηαη κε θακία απάληεζε. Σψξα πιένλ 

<<ζεθψλεη>> θαη ρέξη πξνο ηε δαζθάια κε πξφζεζε λα ηε ρηππήζεη. Γελ επεμεξγάδεηαη θαη 

δελ εξκελεχεη ζρήκαηα ιφγνπ  (κεηαθνξέο, παξνκνηψζεηο). ην δηάιεηκκα παξαθνινπζεί ηα 

άιια παηδηά ή πεγαηλνέξρεηαη ζην γξαθείν ησλ δαζθάισλ, ε δαζθάια δελ ηνλ αθήλεη, ηνλ 

παξαθηλεί λα βγεη έμσ.  Γηαζπάηαη πξνο ην ηέινο ηεο εκέξαο, ιφγσ θνχξαζεο.  

 

5
ν
 Παηδί  10 

Αξρηθά Ολφκαηνο: Κ.Α. 

Υξνλνινγηθή Ζιηθία: 04/03/2006 

Φχιν: Αγφξη 

Γηάγλσζε: Αλαπηπμηαθή Γηάρπηε Γηαηαξαρή 

πκπεξηθνξά: Ζ γεληθή εηθφλα ηνπ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ζπγθέληξσζεο ηνπ. Δκθαλίδεη 

θαηάιιειε ζηάζε ζψκαηνο, ε βιεκκαηηθή επαθή είλαη νξηζκέλεο θνξέο αζπληφληζηε ελψ ε 

πξνζσδία είλαη αθαηάιιειε φηαλ απεπζχλεηαη ε θάπνην άγλσζην γη’ απηφλ άηνκν. 

Υξεζηκνπνηεί ηε ιεθηηθή έθθξαζε γηα ηελ εκπινθή ηνπ ζε δηάινγν θαη γηα ηελ 

γλσζηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Καηαλνεί ζχλζεηεο θαη απιέο εληνιέο, ρξνληθέο θαη ρσξηθέο 

έλλνηεο θαζψο θαη απιά θείκελα. Γπζθνιεχεηαη λα δηαρεηξηζηεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη 

αληαπνθξίλεηαη θάπνηεο θνξέο αθαηάιιεια ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ.  

ρνιείν - ρνιηθή απφδνζε: Φνηηά ζηελ Γ’ ηάμε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε παξάιιειε ζηήξημε. 

Με ηα άιια παηδηά δε ηα πάεη θαιά ζην ζρνιείν. Σν ίδην ην παηδί ιέεη φηη ην δέξλνπλ, αιιά 

θαη ν ίδηνο ρηππάεη. Αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηα καζήκαηα.  Αξλείηαη λα θάλεη ηηο εξγαζίεο 

ηνπ, πξέπεη λα ηνπ ην επαλαιάβνπλ θαη λα επηκείλνπλ γηα λα ζπλεξγαζηεί. πρλά ζεθψλεη ην 

ρέξη ηνπ αιιά νη απαληήζεηο ηνπ δελ είλαη εχζηνρεο. ην δηάιεηκκα γίλεηαη επηζεηηθφο πξνο 

ηνπο άιινπο. Γνπιεχεηαη ν εκπινπηηζκφο ιεμηινγίνπ θαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο. 

6
Ο
 Παηδί    11 

Αξρηθά Ολφκαηνο: Κ.Η.  

Υξνλνινγηθή Ζιηθία: 26/09/2005 

Φχιν: Αγφξη 
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Γηάγλσζε: Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή θαη ΓΔΠ-Τ 

πκπεξηθνξά:  Δκθαλίδεη έληνλν άγρνο θαη έηζη θάπνηεο θνξέο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ 

ξνή ηνπ ιφγνπ, θνπλάεη αξθεηά ηα ρέξηα ηνπ θαη ηξίβεη ηελ κπινχδα ηνπ. Αλαθέξεη ζπρλά 

πξνηάζεηο φπσο <<δελ έθαλα ιάζνο>>, δελ ζέιεη λα καηαηψλεηαη. ηηο πεξηζηάζεηο πνπ 

αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο παξνπζηάδεη αγρψδεηο εθδειψζεηο.  

ρνιείν - ρνιηθή απφδνζε: Φνηηά ζηελ Γ’ ηάμε Γεκνηηθνχ . Έθαλε επαλάιεςε ζην 

Νεπηαγσγείν. Γελ έρεη παξάιιειε ζηήξημε ζην ζρνιείν. Γελ επεμεξγάδεηαη θαη δελ 

εξκελεχεη ζρήκαηα ιφγνπ  (κεηαθνξέο, παξνκνηψζεηο). Ζ δαζθάια είπε πσο ν Η. 

δπζθνιεχεηαη, έρεη κεγάιε δηάζπαζε θαη  δελ αθνινπζεί νδεγίεο . Παξνπζηάδεη ειιείκκαηα 

ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.  

 

 

7
ν
 Παηδί     13 

Αξρηθά Ολφκαηνο: Κ.Φ. 

Υξνλνινγηθή Ζιηθία: 13/08/2003 

Φχιν: Αγφξη  

Γηάγλσζε: Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή  

πκπεξηθνξά: Ο Φ. ερνιαιεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ. Καηαλνεί πξνηάζεηο 

απιήο δνκήο. ηεξενηππεί κε ηα ρέξηα ηνπ θαη έρεη εκκνλέο κε ην ζψκα ηνπ.   

ρνιείν - ρνιηθή απφδνζε: Ο Φ. θνηηά ζηελ Σ’ ηάμε Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κε παξάιιειε 

ζηήξημε .Πνιιέο δπζθνιίεο ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, έρεη εκκνλή κε ηα Μαζεκαηηθά 

φπνπ θαη ηα πεγαίλεη πάξα πνιχ θαιά. Μηιάεη κνλνιεθηηθά ζηνλ απζφξκεην ιφγν. Έρεη 

θησρφ ιεμηιφγην επίζεο ε πεξηγξαθή ηνπ είλαη πνιχ ειιηπήο ηφζν ζηε δνκή ηεο πξφηαζεο 

φζν θαη ζηελ πιεξνθνξηαθή θαη γξακκαηηθή ηεο επάξθεηα. Τπάξρεη κεγάιε δπζθνιία ηελ 

ρξήζε πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ . Γνπιεχεηαη ε εθκάζεζε δνκήο πξφηαζεο . 

 

8
ν
 Παηδί    11 

Αξρηθά Ολφκαηνο:  Λ. Γ. 

Υξνλνινγηθή Ζιηθία: 21/06/2005 

Φχιν: Αγφξη  

Γηάγλσζε: Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή 
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πκπεξηθνξά: ηεξενηππεί κε ην πξφζσπν θαη ηα ρέξηα ηνπ. πρλά γθξηληάδεη θαη εκθαλίδεη 

έληνλε δηάζπαζε. Όηαλ δε γίλεηαη απηφ πνπ ζέιεη αληηδξά κε θσλέο θιάκα ή θαη 

ζηεξενηππψληαο κε ην ζηφκα, θνξκφ θεθάιη (ην ρηππάεη ζην ηνίρν ή κε ρέξηα). Γίλεηαη ρξήζε 

token γηα λα ειεγρζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη λα νξγαλσζεί θαη αληαπνθξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά ζε απηφ. πρλά δεηάεη ηζίζα (ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιέμε 

<<θαθά>>εκκνληθά)ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θάλεη φηαλ ην πεγαίλνπκε . πρλά ερνιαιεί 

(ηξαγνπδάεη, βγάδεη θξαπγέο, επαλαιακβάλεη ιέμεηο). Ο Γ. επηθνηλσλεί κνλνιεθηηθά θαη 

θαηφπηλ παξέκβαζεο κε απιή πξφηαζε. Μεγάιε δπζθνιία ζηελ αιιαγή ξνπηίλαο θαη 

πξνγξάκκαηνο θαγεηνχ. 

ρνιείν - ρνιηθή απφδνζε: Φνηηά ζε Δηδηθφ ρνιείν Απηηζηηθψλ. Παξαθνινπζεί 

θαζεκεξηλφ εμεηδηθεπκέλν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα . Αληαπνθξίλεηαη ζην φλνκά ηνπ. 

Αληαπνδίδεη ραηξεηηζκφ ζε νηθεία πξφζσπα-ελήιηθεο. Γηαηεξεί βιεκκαηηθή επαθή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο. Παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηε 

δηαηήξεζή ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηνλ δπζθνιεχνπλ. Απμάλεηαη ε 

δηάξθεηα ζπγθέληξσζεο ηνπ φηαλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ tokensystem. 

 

 

9
ν
 Παηδί     10 

Αξρηθά Ολφκαηνο: Κ.Υ.Σ. 

Υξνλνινγηθή Ζιηθία: 24/2/2006 

Φχιν: Αγφξη  

Γηάγλσζε:  Asperger 

 

πκπεξηθνξά: Δπγελέζηαην παηδί κε ρακειή απηνεθηίκεζε εαπηνχ. Τπάξρεη έληνλε 

ππεξθηλεηηθφηεηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ θνπλάεη ρέξηα πφδηα θαη φηαλ δεηάκε 

λα ζηακαηήζεη θνπλάεη άζεια ηνπ ηνλ θνξκφ (δελ ηνπ θάλνπκε παξαηήξεζε). Γελ έρεη παξέεο 

εθηφο απφ έλα θίιν πνπ ηνλ βιέπεη θαη παίδνπλ κφλν ζην ζρνιείν.  

ρνιείν - ρνιηθή απφδνζε: Άξηζηνο καζεηήο ζηα Μαζεκαηηθά θαη πνιχ θαιφο ζηηο Ξέλεο 

Γιψζζεο.  

 

10
ν
 Παηδί    9 

 

Αξρηθά Ολφκαηνο:  Σδ. Α. 

Υξνλνινγηθή Ζιηθία: 22/10/2007 
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Φχιν: Αγφξη 

Γηάγλσζε : Αsperger 

πκπεξηθνξά: Έρεη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ θαη γεληθά ζπλεξγάδεηαη κε δπζθνιία. Γελ αθνινπζεί θαλφλεο, αληηκηιά, βξίδεη, έρεη 

ρηππήζεη ζπκκαζεηέο ηνπ ζην δηάιεηκκα. Φαίλεηαη λα κελ έρεη αλαπηχμεη  δεμηφηεηεο θηιίαο 

ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ θαζψο ιέεη φηη θίινη ηνπ είλαη φια ηα αγφξηα ηεο ηάμεο ηνπ. 

Αλαθέξεη πσο έρεη έλαλ θνιιεηφ κε ηνλ νπνίν παίδνπλ κφλν ζην ζρνιείν. Ζ κεηέξα αλαθέξεη 

πσο ν Α. δπζθνιεχεηαη πνιχ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ ηνπ. Μεγάιν ζέκα έρεη κε ηνλ κηθξφ 

αδεξθφ. Αλαθέξεη ζπρλά πσο <<ζα απηνθηνλήζσ είκαη ν πην βιάθαο ηνπ θφζκνπ>>.  

ρνιείν - ρνιηθή απφδνζε: Φνηηά ζηελ Β’ ηάμε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Αλαθέξεη  πσο έρεη 

κεγάιε δπζθνιία ζηα καζήκαηα θαη φηη θάλεη ηζαθσκνχο ζην ζρνιείν, πνπ <<έρνπλ 

πιάθα>>. Πάξα απηά έρεη θαιφ καζεζηαθφ επίπεδν.  Γελ θαηαλνεί κεηαθνξηθφ ιφγν.  

 

 

 

11
ν
 Παηδί    9 

 

Αξρηθά Ολφκαηνο:  Σ.Ν. 

Υξνλνινγηθή Ζιηθία: 16/10/2007 

Φχιν: Αγφξη 

Γηάγλσζε: Asperger 

πκπεξηθνξά: Απφ ηελ πξψηε κέξα παξνπζηάζηεθε ζαλ έλαο κηθξφο θχξηνο, είρε θάηη ην 

ζεαηξηθφ. Γελ δηαθξίλεη ην πξαγκαηηθφ κε ηνλ θαληαζηηθφ θαη έρεη θηηάμεη έλα δηθφ ηνπ 

θαληαζηηθφ  θφζκν/εαπηφ   Δίλαη ζπλεξγάζηκνο ζηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ιίγεο 

θνξέο λα παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε θαη λα ρξεηάδεηαη ππελζχκηζε 

πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη. Παξνπζηάδεη δπζθνιία κε ζπλνκήιηθνπο ηνπ, δπζθνιεχεηαη λα 

αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, κε 

απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεηαη θαη ν ίδηνο λα ηα δηαρεηξηζηεί. Έρεη δπζθνιία ζηελ θνηλσληθή 

ζπλδηαιιαγή κε άηνκα πνπ δε γλσξίδεη. 

 

ρνιείν - ρνιηθή απφδνζε: ON. Φνηηά ζηελ Β’ ηάμε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.  Έρεη θάλεη 

θσλνινγηθή απνθαηάζηαζε ζηα (/v/, /l/, /s/,/z/, /ks/, /st/, /vl/, /pl/,/sk/, /kr/) πνιχ γξήγνξα. ην 

ζρνιείν ηα πάεη πνιχ θαιά κε ηα καζήκαηα. Ζ γεληθή ηνπ εηθφλα είλαη θαιή θαη εηδηθά ζην 

καζεζηαθφ θνκκάηη ιφγσ ηνπ φηη ππάξρνπλ εκκνλέο, ζέιεη λα ηα θάλεη φια ηέιεηα. 
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Γνπιεχεηαη ν εκπινπηηζκφο ιεμηινγίνπ θαη ε πξνψζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  

Βειηηψλεηαη ζεκαληηθά ζε φηη ηνπ δνζεί, εμαηξεηηθφο ξπζκφο εθκάζεζεο θαη θαηάθηεζεο 

φπσο θαη   
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ν
 Παηδί  11 

Αξρηθά Ολφκαηνο: Μ.Δ. 

Υξνλνινγηθή Ζιηθία: 13/08/2005 

Φχιν: Κνξίηζη 

Γηάγλσζε:  Asperger 

πκπεξηθνξά: ε φιεο ηηο ζπλεδξίεο θνπληέηαη ζπλερψο θαη ζπρλά πέθηεη απφ ηελ θαξέθια. 

Υξεζηκνπνηεί άζρεκνπο ραξαθηεξηζκνχο γηα ηνπο αλζξψπνπο <<είζαη θαθφο>>, <<είζαη 

ειίζηα>>. Δίλαη δχζθνιν λα ηεο βάιεηο φξηα, νη γνλείο θαη ε δαζθάια πνπ ηελ δηαβάδεη ζην 

ζπίηη δελ ηα θαηαθέξλνπλ. Δπηηίζεηαη θαη ιεθηηθά θαη ζσκαηηθά.   

ρνιείν - ρνιηθή απφδνζε: Φνηηά ζηελ Γ’ ηάμε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Γπζθνιίεο 

αληηκεησπίδεη ζηνλ πεξηγξαθηθφ θαη αθεγεκαηηθφ ιφγν, ζην ζπληαθηηθφ θαη κνξθνινγηθφ 

θνκκάηη. Ο ξπζκφο βειηίσζεο ηεο είλαη εμαηξεηηθφο.  
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ν
 Παηδί  14 

Αξρηθά Ολφκαηνο: Γ.Κ. 

Υξνλνινγηθή Ζιηθία: 11/03/2005 

Φχιν: Αγφξη  

Γηάγλσζε:  Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή 

πκπεξηθνξά: Πξνζέξρεηαη ζηηο ζπλεδξίεο αξθεηά επδηάζεηνο. Δίλαη αξθεηά δηαζπαζηηθφο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Δπηθνηλσλεί ιεθηηθά κε απιέο πξνηάζεηο.  

ρνιείν- ρνιηθή απφδνζε: Φνηηά ζηελ Γ’ Γεκνηηθνχ κε παξάιιειε ζηήξημε. Παξνπζηάδεη 

ειιείκκαηα ζην γλσζηηθφ θνκκάηη θαη ζηελ ζπληαθηηθή θαη γξακκαηηθή δνκή ηνπ ιφγνπ. 
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ν
 Παηδί  10 

Αξρηθά Ολφκαηνο:  Μ.Ε. 

Υξνλνινγηθή Ζιηθία: 11/12/2006 

Φχιν: Κνξίηζη 

Γηάγλσζε: Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή  

πκπεξηθνξά: Γηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο  θαη πξνο ηνλ εαπηφ ηεο θαη πξνο ηξίηνπο.    Υηππάεη 

ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηξίηνπο θάλεη έληνλεο εθξήμεηο ζπκνχ πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θιάκα 

ζπλήζσο θξαηάλε 15 ιεπηά Πέθηεη θάησ, θισηζάεη θαη ηξαβάεη ηα καιιηά ηεο. 

Αληαπνθξίλεηαη ζην φλνκά ηεο. Αληαπνδίδεη ραηξεηηζκφ θνπλψληαο ην ρέξη ηεο ιέγνληαο 

<<γεηα>>. Δπηθνηλσλεί κέζσ pecs θαη κε ερεηηθέο εθθνξέο (πνπ έρνπλ κνξθή δηζχιιαβεο 

ιέμεο πρ λεξφ- <<λεφ>>)  πξνθεηκέλνπ λα δεηήζεη απηφ πνπ ζέιεη. Όηαλ δεηάεη βνήζεηα ιέεη 

<<βν>>  θαη ζπγρξφλσο εμσιεθηηθψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο (δείρλεη ή θαηεπζχλεη ηνλ 

ζεξαπεπηή). Υξεζηκνπνηεί θαη άιινπο εμσιεθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, φπσο 

δαρηπινδείμηκν. Παξνπζηάδεη εκκνλέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηάμε θαη ζηελ επζπγξάκκηζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζηνλ ρψξν θαζψο κε ηηο κηζάλνηρηεο πφξηεο, φπνπ επηζπκεί λα είλαη ηειείσο 

θιεηζηέο ή αλνηρηέο. Μεγάιε δπζθνιία ζηελ αιιαγή ξνπηίλαο θαη πξνγξάκκαηνο θαγεηνχ. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηεο αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο αληαιιάμηκσλ ακνηβψλ ζην 

νπνίν αληαπνθξίλεηαη άκεζα.  

ρνιείν - ρνιηθή απφδνζε: Φνηηά ζε Δηδηθφ ρνιείν Απηηζηηθψλ. Παξαθνινπζεί 

θαζεκεξηλφ εμεηδηθεπκέλν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα εθηφο ζρνιείνπ. ην Δηδηθφ ρνιείν 

ρηππάεη άιια παηδηά. Ζ επίδνζή ηεο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο.  

Γνπιεχεηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο, φπσο έλδπζεο-

απφδπζεο, φπνπ ρξεηάδεηαη ηελ παξέκβαζε ελήιηθα γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. Δθπαηδεχεηαη 

ζηηο κνλνζχιιαβεο θαη δηζχιιαβεο ιέμεηο  (-Φ, -Φ--Φ). Έρεη θαηαθηήζεη ην κέηξεκα 

κέρξη ην 10 ( <<ε, δπ, ηη,ηε,πε,ε,ηα,ην,εα,δε>>). 
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ν
 Παηδί  9 

Αξρηθά Ολφκαηνο:  Δ.Π. 

Υξνλνινγηθή Ζιηθία: 05/08/2007 

Φχιν: Αγφξη  

Γηάγλσζε: Asperger 

πκπεξηθνξά: Ηδηφξξπζκνο ραξαθηήξαο, έρεη έλα θίιν ζην ρνιείν. Δίλαη απφκαθξνο θαη ηνπ 

αξέζεη λα παίδεη θπξίσο κφλν ηνπ. ηηο ζπλεδξίεο δελ θαίλεηαη επηζεηηθφο νχηε έρεη θάλεη 

θάπνηα έθξεμε. ην ζρνιείν φκσο  έρεη ρηππήζεη ζπκκαζεηή ηνπ. 
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ρνιείν- ρνιηθή απφδνζε: Δίλαη πνιχ θαιφο καζεηήο θαη ηνπ αξέζεη πνιχ λα αζρνιείην κε 

κηθξά lego θαη λα θαηαζθεπάδεη αεξνπιάλα. Παξνπζηάδεη γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή 

πξφνδν ζην ζεξαπεπηηθφ θνκκάηη, φκσο πζηεξεί αθφκε ζηελ θνηλσληθνπνίεζε. 

 

 


