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Η συγγραφέας βεβαιώνει ότι το υλικό που ακολουθεί αποτελεί υλικό προσωπικής 

έρευνας και έχουν πραγματοποιηθεί κατάλληλα η αναφορές σε εργασίες τρίτων, 
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Περίληψη  
 

Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος, αποτελεί μία από τις πιο διαγνωσμένες 

διαταραχές τα τελευταία χρόνια, κεντρίζοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον. Οι βασικές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό είναι στον κοινωνικό, 

επικοινωνιακό και γλωσσικό τομέα. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται, αποσκοπούν 

στη μείωση των προβληματικών συμπεριφορών και στην ένταξη των παιδιών στο 

κοινωνικό περιβάλλον. Μία από τις παρεμβάσεις που χαρακτηρίζεται βοηθητική στην 

ανάπτυξη λειτουργικών συμπεριφορών στον κοινωνικό τομέα είναι οι κοινωνικές 

ιστορίες. Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να εξετάσει την επίδραση των κοινωνικών 

ιστοριών σε μαθητή δημοτικού με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, ο οποίος φοιτά 

σε σχολείο του Ν. Ρεθύμνου. Εστίασε, στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, 

αξιολογώντας το παιδί στα πλαίσια του σχολείου. Εφαρμόστηκε, η μεμονωμένη 

μελέτη περίπτωσης ΑΒ (single subject design AB), η οποία αποτελείται από την 

αρχική φάση αξιολόγησης του δείγματος (Α) και τη φάση της παρέμβασης (Β). Για 

τον σκοπό της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 

για παιδιά με Αυτισμό στον τομέα των Κοινωνικών Δεξιοτήτων, καταγράφοντας τις 

κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού τις ώρες συμμετοχής στο σχολικό πρόγραμμα. Οι  

δύο παρατηρητές κατέγραφαν τις κοινωνικές δεξιότητες- στόχους κατά το χρονικό 

διάστημα των δύο εξεταζόμενων φάσεων. Στο τέλος, συγκρίθηκαν τα δεδομένα για 

να εντοπιστούν τυχόν μεταβολές στις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού. Η ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε περιγραφικά- ποιοτικά σε συνδυασμό με τη με τη μέθοδο οπτικής 

ανάλυσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι κοινωνικές ιστορίες, βελτίωσαν τις 

κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού.   

 

Λέξεις κλειδιά: αυτισμός, κοινωνικές ιστορίες, κοινωνικές δεξιότητες, έρευνα 

μεμονωμένης περίπτωσης 
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Abstract   
 

Nowadays, autism disorder is one of the most diagnosed disorder, which provokes 

the research interest. The basic difficulties, which children with autism face, social, 

communicative and linguistic. The interventions suggested aim to reduce negative 

social behaviors and in the integration of children in the social environment. One of 

the interventions, which is helpful in developing function behaviors in the social field 

is the social stories. This study aims to research the influence of social stories to a 

primary student with high-functioning autism. The study focused in developing social 

skills, evaluating the child in school. A single subject design AB was applied, which 

consists of a base line phase which evaluates the sample (A) and of a treatment phase 

(B). For research’s goal, the questionnaire of Educating Evaluation for children with 

autism in the field of Social Skills recording child’s social skills while participating in 

class. The two observers were recording  the social skills-goals during both phases. In 

the end,  the data were compared, so that any changes in child’s socials skills could be 

identified.  The visual analysis method was employed in order to analyze the data for 

each participant. The result showed that the social stories improved child’s social 

skills. 

 

Key words: 

autism, social stories, social skills, AB single subject design, high-functioning autism 
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Ρεθύμνου, αφορά την εφαρμογή ενός πιλοτικούς προγράμματος. Η συγκεκριμένη 

παρέμβαση στηρίχτηκε στη χρήση κοινωνικών ιστοριών, επιδιώκοντας τη βελτίωση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδί με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον καθηγητή μου και επόπτη μου κ. Ηλία 

Κουρκούτα, ο οποίος στάθηκε δίπλα μου καθ' όλη τη διάρκεια της συγγραφής της 

διπλωματικής μου. Η συμβολή του ήταν καθοριστική, παρέχοντάς μου υποστηρικτικό 

υλικό και τεκμηριώνοντας μου οποιαδήποτε ερευνητική προσέγγιση. Θα ήθελα να 

τον ευχαριστήσω, για την ηθική και συναισθηματική του στήριξη αλλά και για την 

εμπιστοσύνη που μου προσέφερε, μέχρι την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής μου 

έρευνας.   

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συνεπόπτες της εργασίας μου, την κ. 

Μαρία Κυπριωτάκη και τον κ. Αναστάσιο Ματσόπουλο, για την εμπιστοσύνη τους 

και την αποδοχή τους, για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης μελέτης. 

Επιπλέον, ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στους δύο εκπαιδευτικούς που 

συνεργάστηκα για την αξιολόγηση και παρατήρηση του μαθητή, καθώς η συμβολή 

τους ήταν καθοριστική για την υλοποίηση της εξατομικευμένης παρέμβασης, 

προσφέροντάς μου πολύτιμες πληροφορίες και ανατροφοδότηση.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως του γονείς μου, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα 

μου καθ' όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών στηρίζοντας τους 

στόχους μου. Κλείνοντας, ευχαριστώ πολύ το φιλικό μου περιβάλλον για όλη τη 

στήριξη που μου προσέφερε και κυρίως τη συμφοιτήτρια μου και συνάδελφο 

Γεωργία Δουλιανάκη, που αγωνιστήκαμε μαζί για τον συγκεκριμένο μεταπτυχιακό 

τίτλο!   
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Εισαγωγή  
 

Μία από τις πιο συχνές και διαγνωσμένες διαταραχές στον τομέα της Ειδικής 

Αγωγής, αποτελεί η διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Τα τελευταία χρόνια ραγδαία 

διαγιγνώσκονται όλο και περισσότερα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού (Γενά, 2017). 

Ορισμένες, από τις βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που βρίσκονται 

στο φάσμα του αυτισμού είναι (α) η αδυναμία να συνάψουν κοινωνικές σχέσεις, (β) η 

ανικανότητα τους να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα τους για λόγους επικοινωνίας, (γ) 

η απουσία βλεμματικής επαφής και (δ) οι ελλιπείς γνωστικές, κινητικές και 

μαθησιακές ικανότητες (Levy, Giarelli, Lee, Schieve, Kirby, Cunniff & Rice, 2010 · 

Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, εξετάζεται η επίδραση των κοινωνικών 

ιστοριών στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδί με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας. Η συγκεκριμένη παρέμβαση λάμβανε δράση στον χώρο του 

σχολείου, όπου πραγματοποιήθηκε παράλληλα και η αξιολόγηση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων του παιδιού.  

Αρχικά, στο θεωρητικό μέρος της μελέτης παρουσιάζεται ο εννοιολογικός ορισμός 

του αυτισμού, τα διαγνωστικά κριτήρια σύμφωνα με το DSM-V, τα αίτια της 

διαταραχής και τα βασικά χαρακτηριστικά της. Επίσης, αναφέρονται οι βασικές 

διαταραχές που συνυπάρχουν με τον αυτισμό, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα 

της διαταραχής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, τεκμηριώνονται οι δυσκολίες που εμφανίζουν 

τα παιδιά στην ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεπίδρασης, δίνοντας παράλληλα δεδομένα 

για την αναπτυξιακή πορεία του αυτισμού, εστιάζοντας στην πρώιμη και εφηβική 

ηλικία του παιδιού.  

Στη συνέχεια, αναφέρονται εξειδικευμένα προγράμματα παρέμβασης, όπως είναι 

το ABA, το TEACCH, το PECS, το MAKATON, η παρέμβαση μέσω μουσικής, η 

παρέμβαση μέσω παιχνιδιού και το γνωσιακό συμπεριφορικό δράμα. Στο 

συγκεκριμένο σημείο της μελέτης, δίνονται πληροφορίες για τα παραπάνω 

προγράμματα, εστιάζοντας την εφαρμογή τους στο τομέα των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται το επιλεγμένο μοντέλο της πιλοτικής έρευνας. 

Πιο αναλυτικά, εξηγείται η διαδικασία συγγραφής των κοινωνικών ιστοριών, η 

μορφή τους, ο τρόπος εφαρμογής τους, αλλά και τα υπέρ και τα κατά της 

παρέμβασης. Το συγκεκριμένο βέβαια  κεφάλαιο,, καταλήγει στην επισκόπηση 

πλήθος ερευνών με τη χρήση κοινωνικών ιστοριών σε παιδιά με αυτισμό, 

σκιαγραφώντας έτσι τη σπουδαιότητα της δεδομένης μεθόδου παρέμβασης.  

Στο δεύτερο μέρος, το οποίο αποτελεί τον ερευνητικό κομμάτι περιλαμβάνει τρία 

κεφάλαια, εξηγώντας αναλυτικά τη διαδικασία της έρευνας. Αναλυτικότερα, στο 

πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται η μεθοδολογία και περιλαμβάνει το σκοπό, τα 

ερωτήματα, τα είδη των μεταβλητών, τη μέθοδο και το είδος της έρευνας. Εξηγείται, 

το δείγμα, το εργαλείο αξιολόγησης, η τεχνική δειγματοληψίας και η αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων. Επιπλέον, εξηγείται η διαδικασία της έρευνας, δίνοντας 

πληροφορίες για τον τρόπο ανάπτυξης των κοινωνικών ιστοριών, αναλύονται τα 

δεδομένα και θίγονται τα θέματα ηθικής δεοντολογίας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθενται τα αποτελέσματα από την πιλοτική έρευνα 

και εξηγούνται αναλυτικά οι δύο φάσεις της παρέμβασης (Α και Β), συνοδευόμενες 

από πίνακες παρατηρήσεων και το διάγραμμα αποτελεσμάτων.  

Το τρίτο κεφάλαιο, ολοκληρώνεται με τη παράθεση γενικών συμπερασμάτων, των 

περιορισμών της έρευνας και των προτάσεων για μελλοντικές έρευνες. 

Στο τέλος της εργασίας, δίνεται η εκτενής βιβλιογραφία, στην οποία στηρίχτηκε η 

μελέτη και το παράρτημα στο οποίο έχει συμπεριληφθεί το εργαλείο της παρέμβασης 

και οι τρεις κοινωνικές ιστορίες.    
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ΜΕΡΟΣ Α': Θεωρητικό μέρος 

 

Κεφάλαιο 1
ο  

Θεωρητικό πλαίσιο της διαταραχής αυτιστικού 

φάσματος 
 

1. Εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου: Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος  

 

Αρκετοί είναι οι επιστήμονες που μελετούν τα χαρακτηριστικά των παιδιών με 

αυτισμό εδώ και πολλά χρόνια. Φυσικά, σχεδόν στην πλειονότητα τους καταλήγουν 

πως τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στα συγκεκριμένα παιδιά είναι η 

αδυναμία να συνάψουν κοινωνικές σχέσεις, η ανικανότητα τους να χρησιμοποιήσουν 

τη γλώσσα τους για λόγους επικοινωνίας και η απουσία βλεμματικής επαφής 

(Πολυχρονοπούλου, 2012· Συνοδινού, 1999). Ο αυτισμός είναι μία σύνθετη 

νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία προκαλεί επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της 

ζωής του ανθρώπου ((Lyall, Croen, Daniels, Fallin, Ladd-Acosta, Lee, Park, Snyder, 

Schendel, Volk, Windham & Newschaffer, 2017).  

 Πιο συγκεκριμένα, ο παιδοψυχίατρος Leo Kanner το 1943 ήταν ο πρώτος που 

παρατήρησε και περιέγραψε, μία ομάδα παιδιών, η οποία διέφερε από την ομάδα των 

τυπικών παιδιών. Ο Kanner μίλησε για την «αυτιστική μοναχικότητα» και για την 

αδυναμία των συγκεκριμένων παιδιών για ομαλή συναναστροφή με τον περίγυρο 

τους, ενώ από την άλλη φαινόταν να απολαμβάνουν τη μοναχικότητα τους (Happe, 

2003).  

Επίσης, πρόσθεσε πως τα συγκεκριμένα παιδιά έχρηζαν ξεχωριστής μελέτης, 

καθώς το κάθε παιδί είχε ιδιαιτερότητες και βαθμό εκδήλωσης των συμπτωμάτων, για 

αυτό άλλωστε και η διαταραχή χαρακτηρίζεται ως φάσμα. Λίγα χρόνια αργότερα, ο 

ίδιος ο Kanner εντόπισε άλλο ένα αρκετά σημαντικό χαρακτηριστικό των παιδιών με 



Σελίδα 12 από 108 
 

αυτισμό, το οποίο ήταν η επιθυμία τους για διατήρηση της ομοιότητας, μία συνήθεια 

αρκετά σημαντική για τον επιστήμονα. Παράλληλα, ο Leo Kanner επισήμανε πως το 

παιχνίδι αυτών των παιδιών, εκδηλωνόταν με έντονες στερεοτυπίες και 

επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, κάτι το όποιο δεν βοηθούσε τα συγκεκριμένα 

παιδιά να αναπτύξουν τυπικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Happe, 2003).  

Ομοίως με τον Kanner, λίγα χρόνια αργότερα και ο Asperger το 1944 μίλησε για 

μία μορφή αυτιστικής ψυχοπάθειας σε άτομα, των οποίων το έλλειμμα ήταν φανερό 

στο κοινωνικό κομμάτι. Τα χαρακτηριστικά, τα οποία τόνισε ο Asperger ήταν ίδια με 

εκείνα, που είχε τονίσει και ο Kanner λίγα χρόνια πριν (Happe, 2003).   

Ο αυτισμός θεωρείται, μία εκ γενετής αναπτυξιακή διαταραχή του εγκεφάλου, με 

την οποία ζει το άτομο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το άτομο δυσκολεύεται να 

κατανοήσει σωστά όσα βλέπει και αισθάνεται και αυτό τις περισσότερες φορές 

δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις κοινωνικές του σχέσεις, στην επικοινωνία του 

και στη συμπεριφορά του.  

Πιο περιγραφικά, η συγκεκριμένη αναπτυξιακή διαταραχή παρουσιάζει στα άτομα 

αδυναμία ανάπτυξης των αναμενόμενων ικανοτήτων για την ηλικία τους, 

επηρεάζοντας έτσι και τη μάθηση τους. Αρκετές, έρευνες βέβαια  αναφέρουν πως όλα 

τα παραπάνω οφείλονται σε βλάβες στο γνωστικό και οργανικό επίπεδο (Christensen, 

Bilder, Zahorodny, Pettygrove, Durkin, Fitzgerald & Yeargin-Allsopp, 2016). Τέλος, 

είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι ο όρος αυτισμός προέρχεται από την ελληνική 

αντωνυμία αυτός (Συνοδινού, 1999). 

 

1.1 Διαγνωστικά κριτήρια διαταραχής αυτιστικού φάσματος 

 

 Η αξιολόγηση των παιδιών με αυτισμό είναι ένα αρκετά αμφιλεγόμενο θέμα και 

ειδικοί με χρόνια εμπειρία συναντάνε δυσκολίες στη διάγνωση, όταν παρουσιάζονται 

πιθανότητες συννοσηρότητας (Schreibman, 2005).  Πιο συγκεκριμένα, η διάγνωση 

των περιπτώσεων παιδιών με αυτισμό προϋποθέτει συνεργασία πολλών ειδικών, όπως 

είναι (α) ο ψυχολόγος, (β) ο λογοθεραπευτής, (γ) ο παιδιάτρος, (δ) ο εργοθεραπευτής  

και  (ε) ο ειδικός παιδαγωγός.  

Είναι σημαντικό, βέβαια να αποκλείονται άλλες διαταραχές που εκδηλώνουν 

παρόμοια χαρακτηριστικά με τον αυτισμό, ώστε να διαμορφώνεται και η ανάλογη 

παρέμβαση για το παιδί. Αναλυτικότερα, τα συμπτώματα του αυτισμού εκδηλώνονται 
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περίπου στην ηλικία των τριών ετών, ενώ κάποιες φορές αναφέρεται ότι μπορεί να 

εκδηλωθούν και στους πρώτους έξι έως δεκαοκτώ μήνες της ζωής του παιδιού, όταν 

οι περιπτώσεις του αυτισμού είναι πιο βαριές. Σύμφωνα, με τους Lyall et al., (2017) 

πλήθος συμπτωμάτων μπορεί να μην εκδηλώνονται πλήρως μέχρι την ηλικία που το 

παιδί πρόκειται να πάει σχολείο ή και αργότερα  

 

1.2 Διαγνωστικά κριτήρια διαταραχής αυτιστικού φάσματος κατά το 

DSM-V 

 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την 5
η  

έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού 

Εγχειριδίου των Διαταραχών (Diagonostic and Statistical Manual Disorders- 5)  της 

Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Ένωσης θα αναγραφούν τα διαγνωστικά κριτήρια της 

Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (Autism Spectrum Disorder).  

Σύμφωνα λοιπόν, με το DSM-5 αντικαθιστάται ο όρος Διάχυτες Αναπτυξιακές 

Διαταραχές με τον όρο Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Επίσης, με βάση το DSM-5 

απαιτούνται πέντε χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να παρουσιάζει το παιδί για να 

διαγνωστεί με αυτισμό.  

Τα βασικότερα συμπτώματα του αυτισμού θεωρούνται (α) τα ελλείμματα στην 

κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση, αλλά και (β) τα περιορισμένα 

επαναληπτικά πρότυπα συμπεριφοράς. Τα συγκεκριμένα συμπτώματα, 

κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη βαρύτητα της διαταραχής αυτιστικού 

φάσματος.  Σύμφωνα με το (APA, 2013) είναι: 

 α) το επίπεδο 1 (απαιτεί στήριξη)  

 β) το επίπεδο 2 (απαιτεί σημαντική στήριξη)  

 γ) το επίπεδο 3 (απαιτεί πολύ σημαντική στήριξη)  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το DSM-V τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

παρουσιάζει το παιδί, ώστε να διαγνωστεί με διαταραχή αυτιστικού φάσματος 

παρατίθενται παρακάτω: 

α) Έντονα ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση, έχοντας δυσκολία στα 

κοινωνικό- συναισθηματικά, με μειωμένη βλεμματική επαφή, ελαττωματική χρήση 

των χειρονομιών και στάση του σώματος.  

β) Τα περιορισμένα επαναληπτικά πρότυπα συμπεριφοράς, τα ελλιπή ενδιαφέροντα 

και οι ελλιπείς δραστηριότητες, με βάση την ηλικία τους και αισθητηριακές δυσκολίες. 



Σελίδα 14 από 108 
 

(γ) Τα συμπτώματα παρουσιάζονται από την πρώιμη αναπτυξιακή ηλικία, αλλά 

μπορεί να μην είναι πλήρως εμφανή, έως ότου οι κοινωνικές απαιτήσεις ξεπεράσουν 

τις μειωμένες ικανότητες του παιδιού.   

(δ) Έκπτωση στο κοινωνικό, επαγγελματικό ή άλλο βασικό πεδίο 

λειτουργικότητας. 

(ε) Οι διαταραχές που δεν μπορούν να εξηγηθούν ως νοητική υστέρηση ή ως 

γενικευμένη αναπτυξιακή διαταραχή αλλά μπορούν να συνυπάρχουν.   

 

 

 1.3 Χαρακτηριστικά παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος  

 

Σύμφωνα με τους Meilleur & Fombonne (2009) τα παιδιά με αυτισμό 

παρουσιάζουν παλινδρόμηση στις δεξιότητές τους περίπου στα δύο έτη. Επίσης, 

διαπιστώνεται πως τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν παράλληλα και κάποια άλλη 

αναπτυξιακή διαταραχή, όπως (α) γνωστική, (β) κινητική, (γ) γλωσσική και (δ) 

μαθησιακή. Από την άλλη πλευρά, η διεθνή βιβλιογραφία τονίζει πως ο αυτισμός 

σπάνια συνυπάρχει με χρωμοσωμικές και γενετικές ανωμαλίες (Levy, Giarelli, Lee, 

Schieve, Kirby, Cunniff & Rice, 2010). 

Αρκετές έρευνες αναφέρουν, πως τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών που 

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού είναι (α) οι ελλείψεις στη βλεμματική επαφή, (β) 

το συμβολικό παιχνίδι, (γ) η δυσκολία κοινωνικοποίησης, (δ) καθώς και αρκετές 

άλλες.  

Πιο συγκεκριμένα, στο κοινωνικό κομμάτι, τα παιδιά ή έφηβοι δεν παρουσιάζουν 

κάποια συναισθηματική αμοιβαιότητα με το άτομο που προσπαθούν να 

επικοινωνήσουν, δείχνοντας πλήρη αδιαφορία με όσα συμβαίνουν γύρω τους, 

καθιστώντας αδύνατη την κοινωνικής τους αλληλεπίδραση (Ben- Ariel & Miller, 

2009).   

Επιπλέον, διαπιστώνεται έλλειψη αντιδράσεων (α) στη μη λεκτική επικοινωνία, (β) 

στον προφορικό λόγο, (γ) στην αποφυγή σωματικών επαφών, (δ) στην ιδιόρρυθμη 

χρήση των παιχνιδιών, (ε) στα περιορισμένα ενδιαφέροντα, (στ) στη δυσκολία 

συγκέντρωσης της προσοχής, (ζ) στην επιλεκτική προσοχή σε ορισμένα αντικείμενα και 

(η) στις στερεοτυπικές κινήσεις.  
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Επίσης, τα παιδιά εκδηλώνουν έντονη επιθετικότητα, εκρήξεις θυμού, 

αυτοτραυματισμό, διασπαστική συμπεριφορά και αισθητηριακές δυσκολίες. 

Αναλυτικότερα, με τον όρο αισθητηριακές δυσκολίες, τα παιδιά εκδηλώνουν 

διαταραχές στις αισθήσεις τους. Μπορεί να ταράζονται με απλούς ήχους, όπως είναι 

ο ήχος της ηλεκτρικής σκούπας, ενώ από την άλλη αν κάποιος κουνάει ένα κουδούνι 

δίπλα στο αυτί τους να μην αντιδρούν. Παράλληλα, επισημαίνεται πως τα παιδιά 

λόγω της αισθητηριακής τους επεξεργασίας, αδυνατούν να ακουμπήσουν κάποια 

υλικά δυσκολεύοντας έτσι την καθημερινότητά τους. 

Ένα βασικό στοιχείο των παιδιών με αυτισμό είναι η επιμονή τους στη ρουτίνα και 

το καθημερινό πρόγραμμα. Ωστόσο, έρευνες αποδεικνύουν πως τα παιδιά που 

βρίσκονται στο φάσμα τους αυτισμού παρουσιάζουν αξιόλογες δεξιότητες 

απομνημόνευσης και καλές οπτικές δεξιότητες. (Γενά, 2002· Γένα & Μακρυγιάννη, 

2017· Johnson & Myers, 2007). 

Τέλος, ο αυτισμός είναι μια διαταραχή, η οποία μπορεί να διαγνωστεί από την 

παιδική ηλικία και να ενταχθεί σε μία κατηγορία, κοινωνικών και γνωστικών 

ελλειμμάτων, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συνυπάρχει με δυσκολίες στην λεπτή και 

αδρή κινητικότητα.  Η έγκυρη διάγνωση και παρέμβαση είναι σημαντικοί παράγοντες 

για τη αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και τη βελτίωση του παιδιού.  

Παράλληλα, οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν έγκαιρα τη συμβουλευτική καθοδήγηση 

της διεπιστημονικής ομάδας, η οποία είναι απαραίτητο να πλαισιώνει το παιδί. 

(Bradford, 2010).  

 

 

1.4 Αίτια Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος  

 

Αρκετές  είναι οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί αναζητώντας την αιτιολογία του 

αυτισμού, καθώς ο αυτισμός είναι μία διαταραχή που επηρεάζει τη λειτουργία του 

εγκεφάλου (Benvenuto, Manzi, Alessandrelli, Galasso & Curatolo, 2009). Τα 

κυριότερα αίτια θεωρούνται πως είναι οι γενετικοί και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

αλλά και ο συνδυασμός τους.  

Αρχικά, θα αναφερθούν παρακάτω οι γενετικοί παράγοντες, ως αιτιολογία του 

αυτισμού. Πλήθος ερευνών αναφέρουν έντονα την ύπαρξη κληρονομικότητας για τον 

αυτισμό, της γενετικής προδιάθεσης και των βιολογικών δυσλειτουργιών (Ozonoff, 
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Young, Carter, Messinger, Yirmiya, Zwaigenbaum &  Stone, 2011). Επίσης, σε άλλες 

έρευνες αναφέρεται πως η εμφάνιση του αυτισμού είναι συχνότερη στα αγόρια παρά 

στα κορίτσια, ενώ παρουσιάζονται πιθανότητες γέννησης του δεύτερου παιδιού με 

αυτισμό σε μια οικογένεια (Pfaff, Rapin & Goldman, 2011 · Χριστιανόπουλος, 2012). 

Τα τελευταία χρόνια βέβαια, προκύπτει από αρκετές μελέτες ότι ο αυτισμός 

συνδέεται και με χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Πιο αναλυτικά, εντοπίζεται διαταραχή σε 

κάποια από τα γονίδια, τα οποία έχουν καθοριστικό ρόλο στο σχηματισμό και τη 

λειτουργία του εγκεφάλου (Li, Zou & Brown, 2012). 

Στην συνέχεια, πρόκειται να αναλυθούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι οποίοι 

βάσει ερευνών συμβάλλουν στην ανάπτυξη της διαταραχής αυτισμού. Πιο αναλυτικά, 

σύμφωνα με τους Lyall, Schmidt & Hertz- Picciotto (2014) πολύ σημαντικό ρόλο έχει 

η ηλικία της μητέρας και του πατέρα, καθώς όταν οι εν λόγω γονείς έχουν 

προχωρημένη ηλικία, παρουσιάζονται και μεγαλύτερες πιθανότητες να γεννηθεί το 

παιδί στο φάσμα του αυτισμού και αυτό επιβεβαιώνεται από πλήθος ερευνών που 

έχουν γίνει σε αυτό τον τομέα.  

Επίσης, διάφορες λοιμώξεις και φάρμακα, κατά την περίοδο της κύησης ενδέχεται 

να επηρεάζουν τα γονίδια, που είναι υπεύθυνα για το σχηματισμό του εγκεφάλου. 

Βέβαια, χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για τους παράγοντες που μπορεί να 

επηρεάσουν την κύηση του εμβρύου, ώστε να γεννηθεί παιδί στο φάσμα του 

αυτισμού (Choi, et al., 2016· Durkin, Maenner, Newschaffer, Lee, Cunniff, Daniels & 

Schieve, 2008). 

Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται κατανοητό πως η αιτιολογία 

του αυτισμού είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και χρειάζεται περαιτέρω έρευνες, ώστε να 

προσδιοριστούν με σιγουριά οι αιτίες που τον προκαλούν. Σύμφωνα βέβαια, με τη 

Γενα (2017) ο αυτισμός είναι μία πολυπαραγοντική διαταραχή, οπότε μπορεί να 

προκληθεί και από γενετικούς παράγοντες αλλά και από περιβαλλοντικούς.  

Αρκετές  είναι οι έρευνες που παρουσιάζουν το συνδυασμό παραγόντων, ως 

πιθανή αιτιολογία του αυτισμού. Αναλυτικότερα, η ηλικία των γονέων αλλά και η 

κατάσταση υγείας τους, μπορεί να προκαλέσει κάποια γονιδιακή μετάλλαξη και 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες κατά την διάρκεια της κύησης (Shelton, Tancredi & Hertz- 

Picciotto, 2010).   

Επίσης, η Γενά (2017) αναφέρει τις βιοχημικές διαταραχές, οι οποίες προκαλούν 

πρόβλημα στο νευροδιαβιβαστή, οδηγώντας στη κακή λειτουργία του εγκεφάλου του 

παιδιού, αλλά και σε διάφορες άλλες επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κύησης, οι 
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οποίες μπορούν να προκαλέσουν προδιάθεση στο έμβρυο για αυτισμό. Κάποιες από 

αυτές τις επιπλοκές, είναι η λανθασμένη δραστηριότητα του ενζύμου DBH, το οποίο 

είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή του νευροδιαβιβαστή της ντοπαμίνης σε 

νορεπινεφρίνη, έχοντας καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του εγκεφάλου και της 

εκδήλωσης αυτισμού. Οι συγκεκριμένες διαταραχές, όπως αναφέρεται μπορούν να 

δημιουργηθούν από γενετικούς παράγοντες.    

Τέλος, υποστηρίζεται πως τα μονοζυγωτικά δίδυμα έχουν αρκετές πιθανότητες το 

ένα εκ των δύο παιδιών να γεννηθεί στο φάσμα του αυτισμού, παρότι λαμβάνουν την 

ίδια γενετική πληροφορία. Βέβαια, συμπεραίνοντας μέσα από τις έρευνες που 

αναφέρθηκαν, πως λόγω της πολυπλοκότητας του αυτισμού χρειάζονται  περεταίρω 

έρευνες για τους γενετικούς παράγοντες, για τους περιβαλλοντικούς αλλά και για 

τους πιθανούς λόγους, που μπορούν να διαταράξουν την ομαλή ροή της κύησης 

(Γενά, 2017).  

 

1.5 Συννοσηρότητα 

 

Η συνύπαρξη των αναπτυξιακών διαταραχών σε ένα παιδί, το οποίο βρίσκεται στο 

φάσμα του αυτισμού είναι μία γενική αλήθεια. Κάποιες, από τις συννοσηρές 

καταστάσεις αφορούν και ιατρικές αλλά και ψυχιατρικές διαταραχές, σύμφωνα με τη 

διεθνή βιβλιογραφία (Anagnostou, Zwaigenbaum, Szatmari, Fombonne, Fernandez, 

Woodbury-Smith & Buchanan, 2014· Gillberg, 2010). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 

με την τελευταία έκδοση της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Ένωσης (DSM-5) 2013, 

αναφέρει πως υπάρχει συνύπαρξη ψυχιατρικών διαταραχών σε ποσοστό περίπου 

70%.  

 

1.5.1 Αυτισμός- Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- Νοητική 

υστέρηση   

  

Συχνά, παρουσιάζεται συννοσηρότητα με τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής 

και υπερκινητικότητας σε ποσοστό περίπου 30%. Επιπλέον, επισημαίνεται πως 

υπάρχει αρκετά υψηλό ποσοστό συνύπαρξης των διαταραχών της νοητικής υστέρησης 

και του αυτισμού. Πιο αναλυτικά, το χαμηλό νοητικό δυναμικό είναι από μόνο του 

ένας παράγοντας, ο οποίος συμβάλει στην φτωχή προσαρμοστική λειτουργία των 
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ατόμων με αυτισμό. Πολλές φορές βέβαια, η συννοσηρότητα αυτών των δύο 

διαταραχών αυξάνει τις πιθανότητες προβληματικών συμπεριφορών, καθώς 

αναφέρεται πως όσο χαμηλότερο είναι το IQ του παιδιού, τόσο αυξάνονται οι 

προβληματικές συμπεριφορές. Από την άλλη όμως πλευρά, σύμφωνα με τη Γενά 

(2017) αναφέρεται πως οι σύγχρονες έρευνες τονίζουν χαμηλό ποσοστό συνύπαρξης 

αυτισμού και νοητικής υστέρησης (Christensen et al., 2016). 

 

 

1.5.2 Αυτισμός- Ψυχιατρικές διαταραχές 

 

Τέλος, ο αυτισμός είναι πιθανόν να παρουσιάζει συννοσηρές καταστάσεις και με 

ψυχιατρικές διαταραχές, όπως είναι η σχιζοφρένια, η διπολική διαταραχή και οι 

συγκεκριμένες φοβίες. Αρκετά συχνά βέβαια, τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα 

του αυτισμού είναι πιθανόν να παρουσιάζουν έντονα συναισθήματα άγχους και 

διαταραχές διάθεσης, αντιδράσεις οι οποίες είναι αναγκαίο να παρατηρούνται άμεσα, 

ώστε να αντιμετωπίζονται με έγκαιρη παρέμβαση (Γενά, 2017).   

Ο αυτισμός είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία παρατηρείται ότι 

συνυπάρχει με αρκετές άλλες διαταραχές, όπως (α) η διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής, (β) η νοητική υστέρηση, κα (γ) οι ψυχιατρικές διαταραχές κάτι το οποίο 

δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη διάγνωση του. Γίνεται λοιπόν, αντιληπτό πως θα 

πρέπει να συνυπολογίζονται τα κριτήρια, ώστε να εφαρμόζεται η κατάλληλη 

θεραπευτική παρέμβαση για κάθε παιδί ξεχωριστά. 

   

 

1.6 Διαφορική Διάγνωση  

 

Είναι πολύ σημαντικό να διαφοροποιηθεί ο αυτισμός από άλλες διαταραχές, με 

παρόμοια χαρακτηριστικά και εκδηλώσεις. Οι συγκεκριμένες διαταραχές που 

ταυτίζονται με την αυτιστική διαταραχή, είναι η σχιζοφρένια, η διαταραχή λόγου, η 

νοητική υστέρηση και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. 

Η διαφορική διάγνωση απαιτεί ένα σύνολο εξετάσεων από διαφορετικούς 

επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούν το παιδί και δίνουν υπεύθυνες παρατηρήσεις 
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αποκλείοντας άλλες διαταραχές ή ασθένειες. Έτσι, οι επιστήμονες  στοχεύουν στη 

χορήγηση της σωστής έγκυρης παρέμβασης (Hughes, Yakubova, 2016). 

  

 

1.6.1 Διαφορική διάγνωση Αυτιστικής Διαταραχής- Σχιζοφρένιας 

 

Η διάκριση μεταξύ των δύο διαταραχών προέκυψε αρχικά από την πρώτη 

διάγνωση του αυτισμού, όταν ο Kanner εισήγαγε και τον όρο αυτισμός. Μία βασική 

διαφορά ανάμεσα στην σχιζοφρένια και τον αυτισμό είναι η ηλικία εκδήλωσης τους. 

Πιο συγκεκριμένα, ο αυτισμός εκδηλώνεται από την πρώτη ηλικία του παιδιού, ενώ η 

σχιζοφρένια είναι μία διαταραχή που μπορεί να εμφανιστεί στην μετέπειτα ζωή του. 

Επίσης, μία άλλη βασική διαφορά είναι πως στη σχιζοφρένια δεν παρατηρείτε κάποια 

γλωσσική δυσκολία στην επικοινωνία, ούτε και στις κοινωνικές δεξιότητες του 

παιδιού, πριν την εκδήλωση της διαταραχής. Είναι σημαντικό, βέβαια να τονιστεί πως 

στη σχιζοφρένια αρκετές φορές χορηγείτε φαρμακευτική αγωγή και κατά τη χρήση 

της παρουσιάζεται ύφεση των δυσκολιών, κάτι το οποίο δεν συναντάται στον αυτισμό 

(Γενά, 2017). 

 

1.6.2 Διαφορική διάγνωση Αυτιστικής Διαταραχής- Διαταραχή 

Λόγου 

 

Το χαρακτηριστικότερο πλεονέκτημα των παιδιών με διαταραχή γλωσσικής 

έκφρασης είναι η ικανότητα τους για εξωλεκτική επικοινωνία, ως βασικό μέσο 

έκφρασης, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού. Τα παιδιά με διαταραχή γλωσσικής έκφρασης, κάποιες φορές δεν 

αναπτύσσουν καθόλου λόγο από την πρώτη ηλικία ή παρουσιάζουν συγκεκριμένες 

γλωσσικές δυσκολίες. Απεναντίας, τα παιδιά με αυτιστική διαταραχή, εμφανίζουν 

διάχυτες δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ενώ κάποιες φορές υπάρχει απώλεια 

λόγου λίγο μετά το πρώτο έτος της ζωής τους (APA, 2013· Γένα, 2017).  
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1.6.3 Διαφορική διάγνωση Αυτιστικής Διαταραχής- Νοητικής 

Υστέρησης 

 

Οι δύο συγκεκριμένες διαταραχές συχνά συνυπάρχουν, δυσκολεύοντας έτσι τη 

διαφορική τους διάγνωση, αφού τουλάχιστον στο 70% των παιδιών παρουσιάζει 

συννοσηρότητα στον αυτισμό με τη νοητική υστέρηση (APA, 2013). Η διάγνωση του 

αυτισμού θα δοθεί εφόσον υπάρχει έκπτωση, τόσο στις κοινωνικές, όσο και στις 

επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά με νοητική 

υστέρηση, επιδιώκουν την κοινωνική επαφή με τους γύρω τους, επιδιώκοντας με κάθε 

τρόπο την επικοινωνία. Τέλος, τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, 

παρουσιάζουν εντονότερα προβλήματα συμπεριφοράς, όπως είναι οι εκρήξεις θυμού 

και οι έντονες φοβίες, κάτι το οποίο παρατηρείται σε μικρότερο βαθμό στα παιδιά με 

νοητική υστέρηση (Γενά, 2017). 

 

1.6.4 Διαφορική διάγνωση Αυτιστικής Διαταραχής-Ελλειμματικής 

Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) 

 

Αρετές είναι οι περιπτώσεις λανθασμένης διάγνωσης, καθώς η διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, 

παρουσιάζουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, η υπερκινητικότητα 

και η παρορμητικότητα υπάρχουν και στις δύο διαγνώσεις, αλλά η δυσκολία στο 

συμβολικό παιχνίδι και οι μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες είναι ανέπαφες στη 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Αναλυτικότερα, τα παιδιά 

με αυτισμό δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε κοινωνικούς κανόνες, ενώ τα 

παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας μπορούν να 

προσαρμοστούν ευκολότερα, έπειτα από την εφαρμογή της ανάλογης παρέμβασης 

(Γενά, 2017).  

Όπως γίνεται αντιληπτό,  η διαφορική διάγνωση είναι αρκετά δύσκολή, καθώς οι 

διαταραχές έχουν αρκετά παρόμοια χαρακτηριστικά. Είναι απαραίτητο, ένα 

διεπιστημονικό σύνολο ειδικών, το οποίο θα παρατηρεί τις δυσκολίες του παιδιού, 

και βάσει αυτών θα εντοπίζει τη φύση της διαταραχής. (Hughes, Yakubova, 2016).  
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Κεφάλαιο 2
0
 

 

2.1 Δυσκολίες στην Κοινωνική Ανάπτυξη- Κοινωνική 

Αλληλεπίδραση των παιδιών αυτιστικού φάσματος  
 

Ο αυτισμός είναι μία διαταραχή, η οποία επηρεάζει όλους τους τομείς της 

αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του και οδηγεί στην αποτυχία της 

κοινωνικοποίησης του. Τις περισσότερες φορές, δείχνουν ελάχιστο ενδιαφέρον για 

τους γύρω τους και για τα μέλη της οικογένειάς τους και ασχολούνται με διάφορα 

αντικείμενα έχοντας έναν δικό τους ιδιαίτερο τρόπο (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). 

Κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη ενός παιδιού παρατηρούνται σημεία κοινωνικής 

συμπεριφοράς από την πρώτη εβδομάδα της γέννησης του, ενώ  στα περισσότερα 

αυτιστικά παιδιά παρουσιάζεται έντονο έλλειμμα στις κοινωνικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες από τους πρώτους μήνες της ζωής τους.  

Το ανθρώπινο πρόσωπο δεν τραβά το ενδιαφέρον των αυτιστικών παιδιών, 

υπάρχει μειωμένη ή απουσία βλεμματικής επαφής και φτωχοί διαπροσωπικοί δεσμοί. 

Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται, αδυναμία κατανόησης κα σε προχωρημένα 

στάδια ανάπτυξης, διαπιστώνεται η έλλειψη κοινωνικής ενσυναίσθησης/νοημοσύνης 

(Παπαδάτος, 2010).  

Τις περισσότερες φορές τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν έναν ιδιαίτερο τρόπο, 

με τον οποίο θα προσεγγίσουν κάποιον στο περιβάλλον τους. Πιο συγκεκριμένα, ένα 

τυπικό νήπιο διακρίνεται από μία τάση προσέγγισης προς τα άλλα πρόσωπα και 

εξερεύνησης του περιβάλλοντος του, ενώ το αυτιστικό νήπιο αναστατώνεται σε ένα 

καινούργιο περιβάλλον παρουσιάζοντας έντονες στερεοτυπικές κινήσεις. Σε γενικές 

γραμμές, τα αυτιστικά παιδιά παρουσιάζουν έντονη δυσκολία στο να συνάψουν 

συναισθηματικούς και κοινωνικούς δεσμούς με τους άλλους ανθρώπους (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006). Αναλυτικότερα, τα παιδιά με ανεπάρκεια στις κοινωνικές 

δεξιότητες δεν διαθέτουν το τυπικό πρότυπο συμπεριφοράς που είναι απαραίτητο για 

να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους, επηρεάζοντας τόσο την ακαδημαϊκή όσο και 

την κοινωνική τους ανάπτυξη. 
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2.1.1 Δυσκολίες στην Κοινωνική Ανάπτυξη- Κοινωνική 

Αλληλεπίδραση των παιδιών αυτιστικού φάσματος υψηλής 

λειτουργικότητας  

 

Σε κάποιες περιπτώσεις, διαπιστώνεται πως τα παιδιά με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας έχουν νοημοσύνη και γλώσσα, για να σταθούν στο περιβάλλον 

αυτόνομα. Αν και η γενική γνωστική λειτουργία τους διατηρείται, οι μειωμένες 

κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της διαταραχής και αυτές 

οι δυσκολίες διαπερνούν όλους τους τομείς της (α) ακαδημαϊκής, (β)  

συναισθηματικής και (γ) κοινωνικής τους ανάπτυξης. Παρατηρείται πως, οι 

κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας  μπορούν να 

επηρεάσουν τις αλληλεπιδράσεις με την οικογένεια, τους συνομηλίκους και με 

άλλους ενήλικες. Με τη σειρά τους, οι περιορισμένες κοινωνικές ικανότητες μπορούν 

να δημιουργήσουν μη ικανοποιητικές σχέσεις με τους συνομήλικους αλλά και με τα 

μέλη της οικογένειάς τους (Rao, Beidel & Murray, 2008).   

 

 2.2 Αναπτυξιακή πορεία παιδιών αυτιστικού φάσματος  

 

Οι γονείς με τον ερχομού του νέου μέλους στην οικογένεια τους, αναμένουν την 

εκδήλωση διάφορων συναισθημάτων από το παιδί τους. Πιο αναλυτικά, επιθυμούν να 

παρατηρούν συνεχώς τις αντιδράσεις του, όπως για παράδειγμα όταν είναι λυπημένο 

να κλαίει, αλλά και όταν είναι χαρούμενο να γελάει αντίστοιχα. Αρκετές έρευνες 

αναφέρουν, πως τα βρέφη είναι ικανά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους από τον 

πρώτο κιόλας μήνα της ζωής τους. Από την άλλη βέβαια πλευρά, στο κοινωνικό 

κομμάτι εξέχουσα σημασία έχουν οι συναισθηματικοί δεσμοί, που αναπτύσσονται 

μεταξύ γονέων και παιδιών και αποτελούν τις βάσεις των διαπροσωπικών/κοινωνικών 

σχέσεων που θα δημιουργήσει το βρέφος στην μετέπειτα ζωή του (Feldman, 2011). 

Σύμφωνα με τον Jean Piaget αναλύοντας τη νοητική ανάπτυξη του παιδιού, 

αναφέρει πως από το 2
ο 

μέχρι και το 7
ο 

έτους της ζωής του εξελίσσεται η συμβολική 

του σκέψη. Στον αυτισμό όμως, παρατηρούνται σοβαρά ελλείμματα, τόσο στον 

κοινωνικοσυναισθηματικό, όσο και στον γλωσσικό και νοητικό τομέα (Feldman, 

2011). Τα πρώτα συμπτώματα του αυτισμού εμφανίζονται συνήθως πριν από την 

ηλικία των δύο ετών, ακόμα δηλαδή και στον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού, ενώ 
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στην εφηβεία κάποια συμπτώματα μπορεί να αλλάξουν αλλά οι βασικές δυσκολίες 

παραμένουν για όλη τους τη ζωή.  

 

2.2.1 Πρώιμη παιδική ηλικία  

 

Στην πρώιμη παιδική ηλικία παρατηρείται απουσία ή μικρός βαθμός μίμησης 

πράξεων, όπως για παράδειγμα το χτύπημα των χεριών. Τα παιδιά που βρίσκονται 

στο φάσμα του αυτισμού, σπάνια θα επιδείξουν παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα 

ενδιαφέροντος, προτιμώντας να δραστηριοποιηθούν μόνα τους. Επίσης, 

αποτυγχάνουν να ξεκινήσουν απλά παιχνίδια με άλλους ή να συμμετέχουν σε 

κοινωνικά παιχνίδια και χαρακτηρίζονται από παράδοξες συμπεριφορές προς τους 

ενήλικες. Επιπλέον, παρουσιάζουν έντονη δυσκολία στην κατανόηση κοινωνικών 

πληροφοριών και ερεθισμάτων. Μεγάλη είναι επίσης και η δυσκολία, στο να 

επιστήσουν τη προσοχή τους ταυτόχρονα στη βλεμματική επαφή με τις χειρονομίες 

των άλλων. Τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά, μέχρι την ηλικία των 12 μηνών το 

βλέμμα τους ακολουθεί τις χειρονομίες των άλλων, ενώ των αυτιστικών παιδιών 

σπάνια (Dawson, 2008· Maestro et al., 2005).   

 

2.2.2 Εφηβική ηλικία  

 

Στην συνέχεια, όσο μεγαλώνουν τα περισσότερα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν 

δυσκολίες προσαρμογής στην εφηβεία. Αναλυτικότερα, κατά την εφηβεία 

παρατηρείται αύξηση σε ποσοστό 31-57% συμπεριφορών όπως υπερκινητικότητα, 

ψυχαναγκασμοί και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Με την ενηλικίωση του 

παιδιού οι κινητικές στερεοτυπίες, η έλλειψη έκφρασης και η εκδήλωση κοινωνικά 

ανάρμοστης συμπεριφοράς επιμένουν ακόμη και στα εξαιρετικά λειτουργικά άτομα. 

Κατά την διάρκεια της εφηβείας, αρκετές φορές οι αυξημένες δυσκολίες μπορεί να 

μην σημαίνουν πραγματική επιδείνωση, αλλά στην πραγματικότητα το παιδί 

εξακολουθεί να παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα συμπεριφοράς με την παιδική 

ηλικία, δημιουργώντας δυσκολίες προσαρμογής στο κοινωνικό σύνολο. Κατά την 

εφηβεία παρουσιάζεται μείωση των συμπτωμάτων και αύξηση των προσαρμοστικών 



Σελίδα 24 από 108 
 

συμπεριφορών και της συναισθηματικής τους ανταπόκρισης (Oswald, Winter-

Messiers, Gibson, Schmidt, Herr & Solomon. 2016) 

Στην εφηβική ζωή η εκπαίδευση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης θεωρείται 

ιδιαίτερα δύσκολη στον αυτισμό. Ο συγκεκριμένος όρος, αναφέρεται στις βιολογικές, 

ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και πνευματικές παραμέτρους της ζωής, που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων του 

άτομου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές, 

οι οποίες όπως είναι φυσικό επηρεάζουν έντονα τη συμπεριφορά ενός τυπικού 

παιδιού, πόσο μάλλον ενός παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Οι 

επαγγελματίες και οι υπηρεσίες που βοηθούν τα παιδιά με αυτισμό και συναφείς 

διαταραχές, στοχεύουν στην εκπαίδευση της σεξουαλικής ανάπτυξης (Ballan & 

Freyer, 2017 ·  Hancock, Stokes & Mesibov, 2017· Oswald, Winter-Messiers, Gibson, 

Schmidt, Herr & Solomon. 2016).  
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Κεφάλαιο 3
ο 

Προγράμματα παρέμβασης των παιδιών αυτιστικού 

φάσματος. 
 

Η έγκυρη διάγνωση του αυτισμού και έπειτα η πρώιμη παρέμβαση, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές για τη διαμόρφωση του θεραπευτικού και εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Όσο νωρίτερα, μπορεί ένα παιδί να ενταχθεί σε ένα δομημένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, τόσο γρηγορότερα θα τεθούν οι βάσεις για τη λειτουργική του εξέλιξη  

(Κυπριωτάκης, 2001). Η θεραπευτική προσέγγιση του παιδιού στοχεύει στη βελτίωση 

και ανάπτυξη της συμπεριφοράς του, ώστε εκείνο να μπορέσει να ενταχθεί 

ευκολότερα στο κοινωνικό περιβάλλον.  

Όπως βέβαια, αναφέρθηκε και παραπάνω τα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού 

φάσματος, παρουσιάζουν ποικίλα διαφορετικά χαρακτηριστικά, οπότε και η 

εξατομικευμένη εκπαιδευτική τους παρέμβαση πρέπει να σχεδιάζεται ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες τους και να στοχεύει στην εξέλιξη του παιδιού. Οι θεραπευτικές 

μέθοδοι για τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ποικίλουν, 

εστιάζοντας η κάθε μία σε διαφορετικό κομμάτι βελτίωσης του παιδιού, με 

απαραίτητη συμμετοχή, τόσο της οικογένειας, όσο και των ειδικών (Heward, 2011).  

Αναλυτικότερα, αρκετά προγράμματα εστιάζουν στη βελτίωση της (α) 

συμπεριφοράς του παιδιού, (β) στις κοινωνικές, στις (γ) επικοινωνιακές, στις (δ) 

γλωσσικές, (ε) στις κινητικές, στις (στ) ακαδημαϊκές δεξιότητες, αλλά και στην (ζ) 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Εστιάζοντας, στον τελευταίο όρο της σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης, τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα, αφορούν τη 

σεξουαλική υγεία, τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, τις άσεμνες χειρονομίες, 

τα προσβλητικά σχόλια και την εξερεύνηση του σώματος. Επίσης, εστιάζουν  στη 

γύμνια, την ερωτική συνεύρεση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το οικείο άγγιγμα, 

την αποφυγή εγκυμοσύνης, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη κοκκοποίηση, τη 

παρενόχληση και την ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον (Ballan & Freyer, 2017 ·  

Hancock, Stokes & Mesibov, 2017).  
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3.1  Πρόγραμμα εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) 

 

Το 1960 άρχισαν να σχεδιάζονται παρεμβάσεις για τα παιδιά με αυτισμό όπως 

είναι το ABA. Πιο συγκεκριμένα, στην Καλιφόρνια ο Ivar Lovvas και οι συνεργάτες 

του δημοσίευσαν τα αποτελέσματα μια διεξοδικής έρευνας που έγινε με βάση το 

Young Autism Project σε παιδιά με αυτισμό. Είναι αξιοσημείωτο, να αναφερθεί πως 

αυτός που πραγματικά δημιούργησε το ABA (Apllied Behavior Analysis Approach) 

ήταν ο Skinner (Tews, 2007).  

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί (Hernandez & Ikkanda, 2011) 

αναφέρεται πως το (ABA) είναι μία παρέμβαση, η οποία συνδέεται με την ψυχολογία 

του παιδιού και βασίζεται στο να εντοπίσει ποιοι λόγοι προκαλούν την προβληματική 

συμπεριφορά του και έπειτα να τη βελτιώσει με ένα δομημένο πρόγραμμα. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το (ABA) ο αυτισμός είναι ένα σύνολο βιολογικών 

ελλειμμάτων στη συμπεριφορά του παιδιού, το οποίο για να βελτιωθεί δομούν 

παρεμβάσεις μέσα στο φυσικό περιβάλλον του, υιοθετώντας πρακτικές που 

αφυπνίζουν το μυαλό και τη συμπεριφορά του (Jensen & Spannagel, 2011). 

Σύμφωνα με τους Howlin, Magiati και Charman (2009) η παρέμβαση Applied 

Behavior Analysis είναι απαραίτητο να ξεκινήσει στην ηλικία των τριών ετών στα 

παιδιά με αυτισμό, πριν την εισαγωγή τους στο σχολικό πλαίσιο. Οι εβδομαδιαίες 

ώρες της παρέμβασης είναι σαράντα και ο κύκλος ολοκλήρωσής της τα δύο χρόνια,  

ανάλογα βέβαια και με τη βελτίωση του κάθε παιδιού. Η συγκεκριμένη παρέμβαση 

φυσικά μπορεί να εφαρμοστεί, είτε σε εκπαιδευτικά κέντρα, είτε στο σπίτι από 

εξειδικευμένους θεραπευτές, με την ενεργό συμμετοχή των γονέων. 

 Ο βασικός στόχος του (ΑΒΑ) είναι διδάξει τα παιδιά δεξιότητες που θα τους είναι 

απαραίτητες στην καθημερινή ζωή και ειδικά στο σχολικό περιβάλλον. Πιο 

συγκεκριμένα, στοχεύει στο να αναπτύξει δεξιότητες που θα βοηθήσουν το παιδί/ 

έφηβο στην κοινωνική και επικοινωνιακή του συνδιαλλαγή. Παράλληλα βέβαια, 

επιδιώκει να μειώσει και τις προβληματικές συμπεριφορές του παιδιού, όπως είναι ο 

αυτοτραυματισμός, οι στερεοτυπίες και έντονη επιθυμία στη ρουτίνα (Eldevik, 

Hastings, Jahr & Hughes, 2012 ·  Lechago & Carr, 2008).   

Αναλυτικότερα, μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, είναι 

πως ο ειδικός θεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιεί ενισχυτές για το παιδί είτε λεκτικά, 

είτε σωματικά. Όταν το παιδί ανταποκριθεί σωστά, σε μια εντολή του θεραπευτή, 

τότε μπορεί να αποκτήσει το αντικείμενο που επιθυμεί, αν όμως ανταποκριθεί λάθος 
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ο θεραπευτής αναδιατυπώνει την εντολή του, ώστε να βοηθήσει το παιδί. Εν 

κατακλείδι, το πρόγραμμα δομείται και εφαρμόζεται τμηματικά ανάλογα με τις 

δυνατότητες του κάθε παιδιού, ώστε σταδιακά να κατακτήσει την επιθυμητή 

συμπεριφορά και δεξιότητα. (Klintwall & Eikeseth, 2014).  

Η έρευνα των Zachor και Itzchak (2010), αναφέρει τα θετικά αποτελέσματα που 

παρουσιάστηκαν σε μία ομάδα παιδιών ηλικίας 15-35 μηνών, τα οποία έλαβαν τη 

συστηματική εφαρμογή της ανάλυσης συμπεριφοράς (ABA). Πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρεται πως η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε 78 παιδιά με αυτισμό, τα οποία 

επαναξιολογήθηκαν ένα χρόνο αργότερα. Τα αποτελέσματα ήταν βέβαια ιδιαίτερα 

θετικά, κυρίως στον τομέα της λεκτικής γνωστικής ικανότητας, αλλά και στο κομμάτι 

της επικοινωνίας, ενισχύοντας έτσι και την κοινωνικοποίηση των παιδιών.  

Από την άλλη βέβαια πλευρά, αναφέρεται πως η εφαρμοσμένη ανάλυση 

συμπεριφοράς (ΑΒΑ) που εφαρμόστηκε σε 11 παιδιά ηλικίας (3 έως 7 ετών) για ένα 

χρόνο, παρουσίασε κυρίως τα επιθυμητά αποτελέσματα στον τομέα της 

συμπεριφοράς και της γλωσσικής εκμάθησης των παιδιών και λιγότερο στον τομέα 

της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης (Grindle, Hastings, Saville,  Hughes, Huxley, 

Kovshoff, ... & Remington, 2012)  

 

3.2 Πρόγραμμα TEACCH 

 

Ένα άλλο πρόγραμμα παρέμβασης που χρησιμοποιείται στη Ελλάδα και το 

εξωτερικό είναι το πρόγραμμα TEACCH, το οποίο ξεκίνησε την εφαρμογή του το 

1972 στο πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας από τον Eric Schopler. Πιο 

συγκεκριμένα, επιδιώκει να δημιουργήσει στο παιδί ένα περιβάλλον κατανοητό 

δομώντας την εκπαίδευση του. Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος 

είναι να δώσει στο παιδί τη δυνατότητα να μπορεί να βρίσκει τις πληροφορίες που 

επιθυμεί. Το πρόγραμμα TEACCH δημιουργεί ένα προβλέψιμο περιβάλλον για το 

παιδί, αποκτώντας την αίσθηση της ασφάλειας. Η συγκεκριμένη εξατομικευμένη 

εκπαίδευση, σχεδιάζει στο παιδί ένα δομημένο ατομικό πρόγραμμα στα πλαίσια της 

τάξης του, για να αναπτύξει δυνατότητες εναλλακτικής επικοινωνίας. Επίσης, 

εστιάζει στην οπτικοποίηση της επικοινωνίας με το σύστημα ατομικής εργασίας, 

βασίζοντας το στην οπτική δομή του προγράμματος. Αναλυτικότερα, το φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού οργανώνεται με εικόνες, έτσι ώστε το παιδί να 
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μπορεί ευκολότερα να κατανοήσει και να προβλέψει τις καθημερινές του 

δραστηριότητες. Το σύστημα εργασίας του παιδιού το ενημερώνει, τόσο για την 

έναρξη, όσο και για τη λήξη της κάθε εργασίας. Βέβαια, πριν δημιουργηθεί το 

εξατομικευμένο πρόγραμμα, αξιολογούνται οι αναδυόμενες δυνατότητες του παιδιού 

και η εργασία επικεντρώνεται στο να τις ενισχύσει (Maglione, Gans, Das, Timbie, & 

Kasari, 2012).  

Σύμφωνα με την έρευνα των (Tsang, Shek,  Lam, Tang & Cheung, 2007) 

αναφέρεται ότι εφαρμόστηκε το πρόγραμμα TEACCH σε παιδιά με αυτισμό που 

φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο. Τα συγκεκριμένα παιδιά μείωσαν αρκετά γρήγορα τις 

παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και τα κοινωνικά προβλήματα, βοηθώντας τα να 

ενταχθούν ευκολότερα στην ομάδα του νηπιαγωγείου. Επίσης, σε πιο πρόσφατη 

έρευνα (Zaman, Das & Chowdhury, 2017) τονίζεται πως σε μία ολιστική παρέμβαση, 

στην οποία εφαρμόζεται και το πρόγραμμα TEACCH, τα παιδιά μειώνουν 

προβληματικές συμπεριφορές και ενισχύουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.    

Το πρόγραμμα TEACCH μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε εξειδικευμένα 

θεραπευτικά κέντρα, όσο και στο πλαίσιο μίας τυπικής τάξης, ρυθμίζοντας έτσι τη 

συμπεριφορά του παιδιού και βελτιώνοντας την επικοινωνία του. Επιδιώκεται 

φυσικά, η συστηματική εμπλοκή των γονέων για την καλύτερη εξέλιξη του παιδιού, 

αφού πρώτα εκπαιδευτούν στο πρόγραμμα (Neely, Rispoli, Gerow & Ninci, 2015 · 

Park & Kim, 2018). 

 

 

3.3 Εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας  

3.3.1 Πρόγραμμα PECS (Επικοινωνιακό Σύστημα Ανταλλαγής 

Εικόνων- Picture Exchange Communication System-) 

 

Το PECS είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, το οποίο επιτρέπει στα παιδιά αλλά 

και στους ενήλικες, που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού να επικοινωνούν. Το 

συγκεκριμένο σύστημα επικοινωνίας δημιουργήθηκε το 1985, από τον Lori Frost και 

τον Andy Bondy. Πρόκειται, για ένα φορητό βιβλίο με κάρτες, οι οποίες περιέχουν 

διάφορες προτιμήσεις του ατόμου από την καθημερινή του ζωή. Πιο συγκεκριμένα, 

το παιδί μέσα από το συγκεκριμένο σύστημα επικοινωνίας μαθαίνει να πλησιάζει ένα 

άτομο και να του δείχνει την εικόνα του αντικειμένου που επιθυμεί. Με αυτόν τον 
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τρόπο, σιγά σιγά το παιδί ξεκινάει μία μορφή επικοινωνίας, σε ένα κοινωνικό πλαίσιο 

(Pasco & Tohill, 2015). 

To PECS είναι βασισμένο στην πρακτική εφαρμογή των αρχών της εφαρμοσμένης 

ανάλυσης της συμπεριφοράς (ΑΒΑ) και το παιδί πρέπει να εκπαιδεύεται από 

εξειδικευμένα άτομα στο συγκεκριμένο σύστημα επικοινωνίας. Επίσης, κρίνεται 

απαραίτητη η χρήση συγκεκριμένων (α) στρατηγικών εκπαίδευσης, (β) συστημάτων 

ενίσχυσης, (γ) στρατηγικών διόρθωσης του λάθους και (δ) στρατηγικές γενίκευσης 

για τη διδασκαλία κάθε δεξιότητας. Το παιδί αρχικά, μέσω του PECS επικοινωνεί με 

μία μόνο εικόνα και στη συνέχεια μόλις εξοικειωθεί, συνδυάζει και άλλες εικόνες, 

ώστε να μάθει διαφορετικές (α) γραμματικές δομές, (β) σημασιολογικές σχέσεις και 

άλλες (γ) λειτουργίες επικοινωνίας, πέρα από το να ζητήσει ένα τρόφιμό ή κάποιο 

ρόφημα (Doherty, Bracken & Gormley, 2018 · Pasco & Tohill, 2015) 

Πιο συγκεκριμένα, το PECS διαθέτει έξι στάδια εκπαίδευσης του παιδιού, για να 

καταφέρει να επικοινωνεί μέσω του συγκεκριμένου συστήματος: 

(α) Το παιδί μαθαίνει αρχικά πως να επικοινωνεί ανταλλάσοντας μία εικόνα για 

ένα αντικείμενο ή κάποια δραστηριότητα που θέλει.  

(β) Το παιδί χρησιμοποιεί ακόμα μεμονωμένες εικόνες για να ζητήσει όσα θέλει, 

αλλά στη συγκεκριμένη φάση εξοικειώνεται στο να τις χρησιμοποιεί και σε 

διαφορετικά πλαίσια, με διαφορετικούς ανθρώπους, πέρα από το οικείο περιβάλλον. 

(γ) Το παιδί μαθαίνει να ζητάει αυτό που επιθυμεί ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες 

εικόνες, οι οποίες είναι τοποθετημένες σε ένα ντοσιέ με κρίκους και λωρίδες για να 

κολλούν.   

(δ) Το παιδί εκπαιδεύεται στη σύνθεση απλών προτάσεων χρησιμοποιώντας την 

εικόνα με τη λέξη «θέλω» και έπειτα την τοποθετεί δίπλα σε μία εικόνα που 

υποδεικνύει τη προτίμηση του.  

(ε) Το παιδί μαθαίνει να απαντάει στην ερώτηση «τι θέλεις;»  

(στ) Το παιδί εκπαιδεύεται στο να κάνει σχόλια στις ερωτήσεις «Τι βλέπεις;» «Τι 

ακούς;» (Doherty, Bracken & Gormley, 2018 · Jurgens, Anderson & Moore, 2018 · 

Raja, Saringat, Mustapha, & Zainal, 2017).   

Όπως γίνεται αντιληπτό, το PECS προωθεί ένα εναλλακτικό σύστημα 

επικοινωνίας, το οποίο δεν απαιτεί απαραιτήτως τον προφορικό λόγο, ούτε την 

βλεμματική επαφή, σημεία στα οποία υστερούν τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα 

του αυτισμού. Μέσω όμως, αυτής της εναλλακτικής επικοινωνίας το παιδί 

καταφέρνει να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες και να συναναστραφεί με τους γύρω 
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του (Lima Antão, Oliveira, Almeida Barbosa, Crocetta, Guarnieri, Arab, ... & Abreu, 

2018 · Raja, Saringat, Mustapha, & Zainal, 2017). Κάτι ανάλογο, παρουσιάζεται και 

στην πιλοτική έρευνα των Gilroy,  Leader και McCleery (2018), στην οποία τα παιδιά 

εκπαιδεύτηκαν στο σύστημα PECS, παρουσιάζοντας θετικά αποτελέσματα στον 

τομέα της επικοινωνίας και της κοινωνικής συναναστροφής.     

   

 3.3.2 Πρόγραμμα  ΜΑΚΑΤΟΝ 

 

Το πρόγραμμα MAKATON σχεδιάστηκε από την Αγγλίδα λογοπεδικό Margaret 

Walker το 1973, ως μέσω επικοινωνίας για τους ενήλικες κωφούς, οι οποίοι 

παρουσίαζαν ταυτοχρόνως και κάποιες μαθησιακές δυσκολίες. Γρήγορα όμως, το 

συγκεκριμένο σύστημα επικοινωνίας διαδόθηκε και σε άλλες χώρες και 

χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες διαταραχές (Bernardini, Porayska-Pomsta, Smith & 

Avramides, 2012).  

Το συγκεκριμένο σύστημα επικοινωνίας χρησιμοποιείται σε άτομα που 

παρουσιάζουν αναπτυξιακές δυσκολίες και έντονα ελλείμματα  στη γλωσσική 

επικοινωνία. Το MAKATON αντικαθιστά τον προφορικό λόγο με χειρονομίες και 

γραφικά σύμβολα, αποσκοπώντας στην επικοινωνία και στην επιτυχημένη κοινωνική 

αλληλεπίδραση.  Αποτελείται, από 450 έννοιες, οι οποίες είναι χωρισμένες σε 8 

αναπτυξιακά στάδια και διδάσκονται τμηματικά, ανάλογα βέβαια με τις δυνατότητες 

του κάθε ατόμου. Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται πολυαισθητηριακή  προσέγγιση, 

κατά την εκπαίδευση του ατόμου, η οποία συνδυάζει τη χρήση προφορικής ομιλίας, 

συμβόλων και νοημάτων (Van der Meer, Kagohara, Roche, Sutherland,  Balandin, 

Green & Sigafoos, 2013).    

Τέλος, το MAKATON δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με αυτισμό να εκφράζουν τις 

ανάγκες τους και τα συναισθήματά τους στους άλλους, αλληλεπιδρώντας με επιτυχία 

στα κοινωνικά πλαίσια. Επίσης. ο στόχος του προγράμματος είναι να μπορούν τα 

άτομα, αφού αναπτύξουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες, να μοιράζονται τις σκέψεις 

τους, τις εμπειρίες τους και να μπορούν να εκφράζουν οποιαδήποτε επιθυμία τους 

στους άλλους. Φυσικά, το MAKATON μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια, 

όπως το σχολείο και το σπίτι, δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα για κοινωνική 

συνδιαλλαγή (Howlin, 2010 · Van der Meer, Kagohara, Roche, Sutherland,  Balandin, 

Green & Sigafoos, 2018). Σύμφωνα με την έρευνα των (Makrygianni, Gena, & Reed, 
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2018) το MAKATON εφαρμόζεται συνδυάστηκα και με άλλα εξατομικευμένα 

προγράμματα, όπως το ΑΒΑ και TEACCH, βοηθώντας σε μεγάλο βαθμό το παιδί 

εξοικειωθεί στον τομέα της επικοινωνίας και έπειτα της κοινωνικής ένταξης.   

 

3.4 Παρέμβαση μέσω παιχνιδιού  

 

Το παιχνίδι είναι μία παρέμβαση μέσω τέχνης, η οποία έχει ως βασικό στόχο τη 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, αποβάλλοντάς του το άγχος αλλά και τους 

στρεσογόνους παράγοντες. Μέσα από το παιχνίδι, μπορεί να εξωτερικεύσει τα 

συναισθήματα και τυχόν ανησυχίες του, με τη βοήθεια πάντα του θεραπευτή του. 

Σίγουρα όμως, πρέπει να υπάρχει και η ενεργή συμμετοχή των γονιών του κάτι το 

οποίο παρατηρείται σε όλες τις παρεμβάσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψιν η ιδιαίτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό, 

κατά το παιχνίδι. Συνήθως, τα συγκεκριμένα παιδιά επιλέγουν το μοναχικό παιχνίδι. 

είτε λόγω της δυσκολίας τους στην επικοινωνία, είτε λόγω της μειωμένης 

δυνατότητας να εκφράσουν τα συναισθήματα τους και να συναναστραφούν 

κοινωνικά (Morfidi & Samaras, 2015).  

Η παρέμβαση όμως, μέσω παιχνιδιού στοχεύει στο να βελτιώσει τις δεξιότητες των 

παιδιών με αυτισμό, είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Πιο αναλυτικά, αρκετές παρεμβάσεις 

χρησιμοποιούν το συμβολικό παιχνίδι, με σκοπό το παιδί να μάθει να αναγνωρίζει 

πρόσωπα, αντικείμενα και ήχους από την καθημερινή ζωή, ώστε να αναπτύξει 

γνωστικές, κινητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (Chang, Shih, Landa, Kaiser & 

Kasari, 2018 · Lin,Tsai, Li, Huang & Chen, 2017).  

Επίσης, μέσα από διάφορα παιχνίδια, όπως είναι η μπάλα, οι μάσκες προσώπου 

και το τραγούδι το παιδί μπορεί να ενισχύσει τη βλεμματική του επαφή στα πρόσωπα 

των άλλων, με σκοπό τη συμμετοχή του στη δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο, 

ίσως ο θεραπευτής κεντρίσει το ενδιαφέρον του παιδιού και καταφέρει να δουλέψει 

και άλλες δεξιότητες μαζί του. Αναλυτικότερα, με το παιχνίδι το παιδί μπορεί μάθει 

να μοιράζεται αντικείμενα, να τηρεί κανόνες και να περιμένει τη σειρά του. Ο 

θεραπευτής είναι πολύ σημαντικό στη δραστηριότητα εναλλαγή της σειράς να 

χρησιμοποιεί τη φρασεολογία «η σειρά σου, η σειρά μου ή σειρά του». Το παιχνίδι 

συμβάλει αρκετά σημαντικά και στον τομέα της μίμησης, μέσα από την επανάληψη 

ήχων, τραγουδιών αλλά και εκφράσεων προσώπου. Πολλοί θεραπευτές 
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χρησιμοποιούν και μουσικά όργανα στα παιχνίδια, με τα οποία παράγουν ήχους  και 

παρακινούν τα παιδιά να κάνουν και εκείνα το ίδιο (Kasari, Freeman & Paparella, 

2006 ·  Toth, Munson, Meltzoff & Dawson, 2006).      

Τέλος, το παιχνίδι ως μέσω παρέμβασης μπορεί να βελτιώσει και άλλους τομείς 

πέραν από τους παραπάνω. Είναι αρκετά σημαντικό, να συμπεριελήφθη υπόψιν πως 

τα παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας διαθέτουν λόγο, αλλά αντιμετωπίζουν 

πολύ μεγάλη δυσκολία στις κοινωνικές συναναστροφές. Μέσα, όμως από ομαδικά 

παιχνίδια, όπως είναι τα lego ή παιχνίδια θεάτρου, μπορεί το παιδί να βελτιώσει αυτό 

το κομμάτι και να εναχθεί ευκολότερα στα κοινωνικά πλαίσια, αφού μέσα από το 

παιχνίδι συναναστρέφεται με άλλα άτομα της ηλικίας του ξέγνοιαστα  (Corbett, Key, 

Qualls, Fecteau, Newsom, Coke & Yoder, 2016 · Legoff & Sherman, 2006).  

Κάτι ανάλογο, αναφέρουν και στην έρευνα τους οι Harper, Symon και Frea 

(2008), τονίζοντας τη σπουδαιότητα του παιχνιδιού στις κοινωνικές δεξιότητες των 

παιδιών με αυτισμό. Πιο συγκεκριμένα, εξηγούν πως στην έρευνα τους 

χρησιμοποιήθηκε το παιχνίδι ως μέσω παρέμβασης και τα παιδιά παρουσίασαν 

εξέλιξη στο κομμάτι της κοινωνικής πρωτοβουλίας. Παράλληλα, σε μία άλλη έρευνα 

τονίζεται η σπουδαιότητα του παιχνιδιού (Licciardello, Harchik & Luiselli, 2008), 

όπου οι ερευνητές εφάρμοσαν σε τέσσερα παιδιά με αυτισμό και τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά ένα διαδραστικό παιχνίδι, ως μέσω παρέμβασης για να 

βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Τα αποτελέσματα παρουσίασαν αύξηση 

των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών με αυτισμό σε σχέση με τους 

συνομηλίκους τους.   

Από τα παραπάνω, έγινε αντιληπτό σε πόσους πολλούς τομείς βοηθάει η 

παρέμβαση μέσω παιχνιδιού τα παιδιά με αυτισμό. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, να 

παίζουν οι γονείς με τα παιδιά τους από την πρώιμη παιδική ηλικία βοηθώντας τα να 

εξελίξουν τις επικοινωνιακές, κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες (Morfidi & 

Samaras, 2015). 

 

3.5 Παρέμβαση μέσω μουσικής 

 

Η μουσική αποτελεί και εκείνη μία παρέμβαση μέσω τέχνης, όπως  είναι και το 

παιχνίδι. Αναλυτικότερα, η μουσική χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση 

δυσλειτουργικών συμπεριφορών, καθώς δίνει έμφαση στις κοινωνικές, 
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επικοινωνιακές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές δεξιότητες του παιδιού. Η 

χρήση της μουσικής δηλαδή, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, τόσο των 

διαπροσωπικών σχέσεων, όσο και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Εστιάζει στην 

ανάπτυξη ενδιαφέροντος του παιδιού για δραστηριότητες και δημιουργικό παιχνίδι, 

στην προαγωγή της ψυχοκινητικής ανάπτυξης και στη διαχείριση και μείωση των 

στερεοτυπικών συμπεριφορών. Αξίζει βέβαια, να σημειωθεί πως η 

μουσικοθεραπευτική προσέγγιση χρησιμοποιείται και ως πολυαισθητηριακή 

προσέγγιση, αλλά και ως μέσω χαλάρωσης από έντονα ξεσπάσματα (Caria, Venuti, & 

Falco, 2011). 

Παράλληλα, τα παιδιά και ο έφηβοι  με αυτισμό παρουσιάζουν έντονη δυσκολία 

και στον τομέα της επικοινωνίας, η μουσική όμως μπορεί να λειτουργήσει ως 

«γέφυρα» επικοινωνίας και μέσω του μουσικού συγχρονισμού να καλλιεργηθεί στο 

παιδί η δυνατότητα για εναρμόνιση της συμπεριφοράς του (Geretsegger, Elefant, 

Mössler & Gold, 2014). Αρκετές έρευνες αναφέρουν, (Simpson & Keen, 2011) πως 

μέσα από την μουσική, κατά τον μουσικό αυτοσχεδιασμό, μπορούν εξελιχθούν 

αρκετές δεξιότητες του παιδιού. Διαπιστώνεται, πως το παιδί βελτιώνει τη 

βλεμματική του επαφή, τη δυνατότητα μίμησης επαναλαμβάνοντας τις κινήσεις του 

θεραπευτή του με τον ρυθμό της μουσικής, τη συναισθηματική του αμοιβαιότητα και 

να μειώσει τις στερεοτυπικές του κινήσεις.  

Ένας από τους βασικούς στόχους της μουσικής είναι να βοηθήσει το παιδί να 

κατανοήσει το περιβάλλον του και να λαμβάνει πρωτοβουλίες για κοινωνική 

αλληλεπίδραση, διαφοροποιώντας τη κοινωνική του συμπεριφορά. Οι ψυχολόγοι 

αλλά και οι ειδικοί παιδαγωγοί, που χρησιμοποιούν τη μουσική ως μέσω 

παρέμβασης, προσπαθούν στη δυαδική συνεδρία να χρησιμοποιούν τις αντωνυμίες 

«εγώ» και «εσύ», στοχεύοντας να κατανοήσει το παιδί τα όρια του προσωπικού του 

χώρου (Geretsegger, Elefant, Mössler & Gold, 2014).   

Οι ερευνητές  Kim, Wigram και Gold (2009) στην έρευνα τους χρησιμοποίησαν τη 

μουσική ως βασική μέθοδο παρέμβασης, βιντεοσκοπώντας τις συνεδρίες τους. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν, πως τα παιδιά εκδήλωσαν έντονα συναισθήματα χαράς και 

βελτίωσαν τις συμπεριφορικές τους αντιδράσεις, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε 

βελτίωση στις κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών.   
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3.6 Πρόγραμμα Γνωσιακού- Συμπεριφορικού Δράματος  

 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα τα παιδιά με αυτισμό 

αντιμετωπίζουν έντονη δυσκολία στις κοινωνικές συναναστροφές. Τονίστηκε, πως 

μέσα από το παιχνίδι αλλά και με δραστηριότητες θεάτρου μπορούν να εξελίξουν το 

κομμάτι της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης (Corbett, et al., 2016).  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Χάρις Καρνέζη, η οποία πραγματοποίησε τη 

διδακτορική της διατριβή στο πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, τονίζει τα αποτελέσματα 

του γνωσιακού συμπεριφορικού δράματος στον τομέα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης  

των παιδιών με αυτισμό. Η συγκεκριμένη βέβαια παρέμβαση δεν εστιάζει μόνο στον 

τομέα της κοινωνικοποίησης, αλλά και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η 

προώθηση της επικοινωνίας, η βελτίωση της φαντασίας και η κατανόηση των 

συναισθημάτων, τα οποία οδηγούν σε αποδεκτές συμπεριφορές.  

Το γνωσιακό συμπεριφορικό δράμα δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να υποδυθούν 

ρόλους και να διαχειριστούν καταστάσεις με σκοπό να λύσουν το μυστήριο, που τους 

έχει ανατεθεί. Έτσι, τα παιδιά συνεργάζονται, εξωτερικεύοντας τα συναισθήματά 

τους και τις σκέψεις τους, ξεφεύγοντας από στρεσογόνους παράγοντές και δίνοντας 

τους την ευκαιρία να γίνουν μέλος μιας ομάδας (Karnezi, 2015).   

      

 

3.7 Πρόγραμμα Friends play  

 

Το friends play είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Είναι βασισμένο στη 

διδακτορική διατριβή της Νατάσσα Γιάννακα στο πανεπιστήμιο Paris V, όπου τα 

παιδιά συμμετέχουν σε ομαδικά προγράμματα με συνομηλίκους. 

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο μέσα από την αλληλεπίδραση των 

συνομηλίκων να αναπτύξουν τα παιδιά με αυτισμό, (α) τις κοινωνικές δεξιότητες, (β) 

τις δεξιότητες συζήτησης, (γ) την έννοια της φιλίας, (δ) την έκφραση των 

συναισθημάτων τους και (ε) την κατανόηση  των κοινωνικών καταστάσεων. 
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Το friends play μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο χώρο του σχολείου στα 

πλαίσια της τάξης και του διαλλείματος, είτε σε ειδικά κέντρα. Η Γιαννάκα τονίζει τη 

συμβολή της συμμετοχής των παιδιών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας σε 

ομάδες τυπικών παιδιών, καθώς με αυτόν τον τρόπο τους δίνεται η ευκαιρία, (α) να 

έρθουν σε επαφή με άτομα που μιλούν, (β) να μάθουν να παίζουν με άλλα παιδιά, (γ) 

να αναπτύξουν ένα βαθμό αυτονομίας και (δ) να καταλάβουν κώδικες κοινωνικής 

συμπεριφοράς (Γιαννάκα, 2011).  
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Κεφάλαιο 4
ο 

 

Το επιλεγμένο μοντέλο της παρέμβασης  

 

4.1 Κοινωνικές ιστορίες  

 

Μία αρκετά ενδιαφέρουσα και σύγχρονη προσέγγιση για τη διδασκαλία των 

κοινωνικών δεξιοτήτων στα άτομα με αυτισμό είναι οι κοινωνικές ιστορίες. Τη 

συγκεκριμένη παρέμβαση τη δημιούργησε η Carol Gray τo 1990, για να βοηθήσει 

τους μαθητές της στο λύκειο Jenison της Αμερικής, να βελτιώσουν κάποιες 

επικοινωνιακές και κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Οι κοινωνικές ιστορίες 

είναι μικρές εξατομικευμένες περιγραφές ενός γεγονότος ή μιας κατάστασης, οι 

οποίες πάντα περιλαμβάνουν πληροφορίες και εξηγούν όλα εκείνα τα δεδομένα που 

αφορούν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Μέσα από τις συγκεκριμένες ιστορίες 

μπορούν τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, να αυξήσουν τις 

κοινωνικές τους δεξιότητες και να εκπαιδευτούν σε συμπεριφορές μιας δεδομένης 

κοινωνικής κατάστασης. Οι ερευνητές αναφέρουν πως οι κοινωνικές ιστορίες έχουν 

ως βασικό στόχο, να μειώσουν το φόβο, το θυμό και την ένταση από τα παιδιά με 

αυτισμό και να εισάγουν μία αλλαγή στη ρουτίνα τους, εκπαιδεύοντας τα σε 

κατάλληλες κοινωνικές συμπεριφορές (Scattone, Tingstrom & Wilczynski, 2006). 

Αναλυτικότερα, οι κοινωνικές ιστορίες γράφονται με απλό και κατανοητό τρόπο, 

περιγράφοντας παραστατικά εικόνες ανθρώπων, δεξιοτήτων, καθημερινών 

συμβάντων και καταστάσεων σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια. Οι κοινωνικές ιστορίες 

σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκπαιδεύσουν τα παιδιά με αυτισμό με ποιο 

τρόπο θα συμπεριφέρονται σε μία κοινωνική κατάσταση. Αυτό βέβαια, επιτυγχάνεται 

επειδή ο εκπαιδευτικός ή ο ψυχολόγος μέσα από την κοινωνική ιστορία περιγράφουν 

στο παιδί το συγκεκριμένο συμβάν, πότε θα συμβεί, ποιοι θα συμμετέχουν, τι θα 

συμβεί κατά τη διάρκεια του γεγονότος, ποια θα είναι η έκβαση του και τέλος τον 
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λόγο που πρέπει να συμπεριφερθεί το παιδί με ένα συγκεκριμένο τρόπο (White, 

Keonig & Scahill, 2007). 

Οι κοινωνικές ιστορίες παρουσιάζουν μεγάλη δυνατότητα εφαρμογής, στοχεύοντας 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης των παιδιών με αυτισμό, ώστε να 

μπορούν μόνα τους να σταθούν στην καθημερινότητα τους. Επίσης, επιδιώκεται η 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως το να ζητούν βοήθεια από τους άλλους, να 

συνεργάζονται με τους άλλους, να μιλούν ευγενικά, να περιμένουν τη σειρά τους και 

να κατανοούν τους κοινωνικούς κανόνες γενικότερα (White, Keonig & Scahill, 

2007).  

Πιο συγκεκριμένα, ο λόγος που επιλέχτηκε το συγκεκριμένο μοντέλο παρέμβασης 

είναι διότι, οι κοινωνικές ιστορίες χρησιμοποιούνται κυρίως σε παιδιά με αυτισμό 

υψηλής λειτουργικότητας ή σε παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στη 

διαδικασία της μάθησης. Συνοπτικά, οι κοινωνικές ιστορίες έχουν ως βασικό στόχο 

να προετοιμάσουν το παιδί σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, που πιθανόν 

απαιτούν κάποιες αλλαγές στο περιβάλλον του, οι οποίες τις περισσότερες φορές 

αναστατώνουν τα παιδιά με αυτισμό. Για να αποφευχθεί, όμως αυτή η αντίδραση 

διδάσκουν στα παιδιά νέες δεξιότητες αλλά και τις συνέπειες των πράξεων τους σε 

κάθε κοινωνική περίσταση.  

Ο εκπαιδευτικός μέσα από τις κοινωνικές ιστορίες επιδιώκει, να διαμορφωθεί μία 

ρουτίνα συμπεριφορών, οι οποίες θα λειτουργούν ως κανόνες για να μπορεί  το παιδί 

με αυτισμό να διαθέτει τη προβλεψιμότητα των κοινωνικών καταστάσεων. Για 

παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να φτιάξει μια κοινωνική ιστορία για την 

εκδρομή που πρόκειται να πάει με τον μαθητή, για το τι δραστηριότητες θα 

ακολουθήσουν εκεί και γενικά να τον προετοιμάσει για μία κατάσταση που δεν 

αποτελεί ρουτίνα της καθημερινότητας του. Εκ κατακλείδι, οι κοινωνικές ιστορίες 

λειτουργούν ως ένας απλός κατανοητός και σαφής οδηγός μιας κατάλληλης και 

κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς (Watkins,  O’Reilly, Kuhn, Gevarter, Lancioni, 

Sigafoos & Lang, 2015).  

Η Gray και ο Garand (1993) θεωρούσαν πως μέσα από τις κοινωνικές ιστορίες τα 

παιδιά με αυτισμό θα μπορούσαν να κατανοήσουν τα συναισθήματα όσων 

εμπλέκονται σε μία κατάσταση αλλά και την ίδια κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, οι 

κοινωνικές ιστορίες βασίζονται στη «Θεωρία του Νου» κατά την οποία  το άτομο έχει 

την ικανότητα να καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι γύρω του μπορεί να έχουν 

διαφορετικές σκέψεις, πεποιθήσεις ή και συναισθήματα από τον ίδιο. (Colle, Baron-
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Cohen & Hill, 2007). Σύμφωνα λοιπόν, με τη θεωρία τα παιδιά με αυτισμό 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να καταλάβουν, τόσο τα συναισθήματα των άλλων, 

όσο και τις σκέψεις τους.  

Συμπερασματικά, οι κοινωνικές ιστορίες είναι: (α) εξατομικευμένες περιγραφές 

που δίνουν πληροφορίες για μία κατάσταση, (β) γράφοντα με απλό κατανοητό τρόπο, 

(γ) είναι σύντομες προτάσεις, (δ) αποτελούνται από εικόνες, (ε) παρουσιάζουν 

μεγάλη δυνατότητα εφαρμογής, στοχεύοντας στην εξέλιξη των κοινωνικών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οπότε βάσει των τεκμηριωμένων ερευνών που 

αναφέρονται, θεωρείται το κατάλληλο μοντέλο παρέμβασης, το οποίο εξυπηρετεί τη 

συγκεκριμένη πιλοτική έρευνα.   

 

 

4.1.1 Τα υπέρ και τα κατά των κοινωνικών ιστοριών  

 

Η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών ιστοριών ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

αποδεικνύεται από πλήθος ερευνών (Flores, Hill, Faciane, Edwards, Tapley & 

Dowling, 2014). Αρχικά, η συγκεκριμένη παρέμβαση δίνει τη δυνατότητα στο παιδί 

με αυτισμό, να διαβάσει όσες φορές επιθυμεί την ιστορία, καθώς πρόκειται για μικρές 

ευέλικτες προτάσεις συνοδευόμενες πάντα από επεξηγηματικές εικόνες. Ένα ακόμα 

πλεονέκτημα των κοινωνικών ιστοριών, είναι πως μπορούν να εφαρμοστούν στο 

φυσικό περιβάλλον της γενικής τάξης και δεν είναι απαραίτητο να μεταφερθεί ο 

μαθητής σε κάποια συγκεκριμένη δομή (More, 2008).  

Ως εκπαιδευτικό εργαλείο, οι κοινωνικές ιστορίες είναι αποτελεσματικές καθώς 

χωρίζουν μία σύνθετη δεξιότητα σε τμήματα, βοηθώντας το παιδί να την κατακτήσει 

ευκολότερα. Επίσης, βοηθούν το παιδί να επικεντρωθεί στη συγκεκριμένη δεξιότητα 

που επιδιώκεται να αναπτυχθεί προσφέροντας μόνο σχετικές πληροφορίες από το 

οικείο περιβάλλον του παιδιού (Flores et al, 2014). Ολοκληρώνοντας με τα 

πλεονεκτήματα των κοινωνικών ιστοριών είναι σημαντικό να τονιστεί  πως η χρήση 

των εικόνων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εκπαίδευση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, καθώς τα παιδιά με αυτισμό μαθαίνουν καλύτερα μέσω της οπτικής 

οδού, κεντρίζοντας έτσι το ενδιαφέρον τους (Scattone et al, 2006).  

Παρά το άριστο θεωρητικό υπόβαθρο των κοινωνικών ιστοριών, παρουσιάζονται 

ορισμένα μειονεκτήματα. Οι κοινωνικές ιστορίες εκπαιδεύουν το παιδί συστηματικά 
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στην εκάστοτε κοινωνική δεξιότητα, αλλά παρόλα αυτά τα αποτελέσματά τους  δεν 

χαρακτηρίζονται από μονιμότητα. Η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι απαραίτητο σε 

τακτικά διαστήματα να επαναλαμβάνεται, ώστε να επιβεβαιώνεται η μακρόχρονη 

κατάκτηση της επιδιωκόμενης δεξιότητας. Επίσης, οι κοινωνικές ιστορίες δεν 

θεωρούνται ευέλικτες, καθώς δεν καλύπτουν πάντα τις ανάγκες του παιδιού ενώ 

εξελίσσεται. Εν κατακλείδι, ένα ακόμα μειονέκτημα των κοινωνικών ιστοριών  είναι 

πως αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες πολλών παιδιών ταυτόχρονα, αφού 

σχεδιάζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες ενός παιδιού και μάλιστα σε δεδομένη 

στιγμή της εξέλιξης του (De Leo, Gonzales,  Battagiri & Leroy, 2011). 

Συνοψίζοντας, βάσει όσων αναφέρθηκαν παραπάνω επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη 

πιλοτική έρευνα οι κοινωνικές ιστορίες, ως μέθοδος παρέμβασης. Οι έρευνες που θα 

ακολουθήσουν αποδεικνύουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους, ενώ, είναι μία 

πρακτική μέθοδο με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα κατανόησης και βελτίωσης στα 

παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (Scattone et al, 2006).  

 

4.1.2 Δομή και περιεχόμενο των κοινωνικών ιστοριών  

 

Μία κοινωνική ιστορία γράφεται με συγκεκριμένους κανόνες και έχει 

συγκεκριμένη μορφή, εξυπηρετώντας διαφορετικούς στόχους για κάθε παιδί. Αυτό, 

βεβαία προϋποθέτει πως ο εκπαιδευτικός ή ο ψυχολόγος πρέπει αρχικά να 

παρατηρήσουν το παιδί και να εντοπίσουν τις αδυναμίες του. Έπειτα, μπορούν να 

θέσουν τους στόχους που επιθυμούν να επιτευχθούν από τη συγκεκριμένη κοινωνική 

ιστορία και να προχωρήσουν στη συγγραφή της. Συνήθως, κάθε σελίδα της 

κοινωνικής ιστορίας περιέχει μία εικόνα και μία με δύο προτάσεις, οι οποίες δίνουν 

σαφείς οδηγίες για μία προβληματική κατάσταση του παιδιού σε ένα κοινωνικό 

πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, στην ουσία δίνεται ένα κοινωνικό σενάριο που μελετάει 

το παιδί έχοντας ως απώτερο στόχο να του δείξει ποιος είναι ο σωστός τρόπος να 

αντιδράσει σε μία κατάσταση, η οποία του προκαλεί άγχος και επιθετικότητα. Οπότε, 

η ιστορία θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο γνωστικό επίπεδο του παιδιού, 

ώστε εκείνο να μπορεί να την κατανοήσει (Watkins, O’Reilly, Kuhn, Gevarter, 

Lancioni, Sigafoos & Lang, 2015).  
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι κοινωνικές ιστορίες είναι σύντομες διηγήσεις 

ενός γεγονότος και αποτελούνται από συγκεκριμένο τύπο προτάσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, υπάρχουν οι περιγραφικές, οι προοπτικές και οι κατευθυντικές.   

 Οι περιγραφικές προτάσεις είναι περιγραφικές δηλώσεις μιας κατάλληλης 

κοινωνικής συμπεριφοράς σε μία συγκεκριμένη κατάσταση. Περιγράφουν 

ένα αληθινό γεγονός και παράλληλα εξηγούν στο άτομο ποιος κάνει τι 

αλλά και για ποιο λόγο ενεργεί με αυτόν τον τρόπο.  

  Οι προοπτικές προτάσεις έχουν ως βασικό στόχο να δείξουν στο άτομο το 

πως νιώθουν και το πως σκέφτονται οι γύρω του, έτσι ώστε να μπορεί να 

κατανοεί τη συμπεριφορά των άλλων. Οι συγκεκριμένες προτάσεις 

αποσκοπούν στο να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση του ατόμου, ώστε το 

άτομο να καταλάβει πως οι πράξεις και τα λεγόμενα του έχουν αντίκτυπο 

στα συναισθήματα των άλλων.   

 Οι κατευθυντικές προτάσεις καθοδηγούν το άτομο για το ποια 

συμπεριφορά είναι κατάλληλη σε κάθε κοινωνικό πλαίσιο. Φυσικά, οι 

πληροφορίες οφείλουν να είναι πολύ σαφείς, ξεκινώντας κατά κύριο λόγο 

με τις εξής φράσεις: «Μπορώ να..» «Θα προσπαθώ να...» «Θα το κάνω...». 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί, πως σύμφωνα με την Smith (2003) 

οι κοινωνικές ιστορίες πρέπει να είναι μικρές κατανοητές προτάσεις, γραμμένες στο α' 

ενικό πρόσωπο. Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει μία δομή στην πρόταση, η 

οποία θα αποτελείται από την εισαγωγή, το κύριο μέρος και τα συμπεράσματα, ενώ 

ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει μία θετική διάθεση τονίζοντας το τι είναι σωστό να 

κάνει το παιδί και όχι το τι δεν πρέπει να κάνει. Επιπλέον, το κείμενο της κοινωνικής 

ιστορίας πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού αλλά και στο 

μαθησιακό του επίπεδο, συνοδευόμενο από τη κατάλληλη φωτογραφία, ώστε το παιδί 

να κατανοήσει την ιστορία (Kuoch, & Mirenda, 2003). 

Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να υπάρχει μία ισορροπία ανάμεσα στις 

προτάσεις των κοινωνικών ιστοριών, που προσφέρουν καθοδήγηση στο παιδί και σε 

εκείνες που του εξηγούν μία κοινωνική περίσταση.  Καθώς, ο βασικός σκοπός των 

κοινωνικών ιστοριών είναι να βοηθήσουν το παιδί να κατανοήσει μία δεδομένη 

κοινωνική περίσταση, τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα των άλλων, υιοθετώντας 

παράλληλα και την κατάλληλη συμπεριφορά για κάθε πλαίσιο (Smith, 2003).  
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4.1. 3 Εφαρμογή κοινωνικών ιστοριών 

 

Το στάδιο εφαρμογής των κοινωνικών ιστοριών είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όσο 

και η προετοιμασία συγγραφής τους. Είναι απαραίτητο, το παιδί να νιώθει πως 

βρίσκεται σε ένα οικείο περιβάλλον χωρίς ερεθίσματα, ώστε να μπορεί να ακούσει με 

προσοχή τη διήγηση της ιστορίας από τον εκπαιδευτικό. Πολλές φορές βέβαια, η 

διήγηση της ιστορίας μπορεί να γίνει μέσα από τον υπολογιστή, κεντρίζοντας ακόμα 

περισσότερο το ενδιαφέρον του παιδιού, ή να την αναγνώσει το ίδιο, ανάλογα βέβαια 

με τις αναγνωστικές του δυνατότητες. Σίγουρα, όμως ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

επιλέξει τον καταλληλότερο τρόπο παρουσίασης για κάθε παιδί (Kuoch, & Mirenda, 

2003 · Smith, 2003).  

Παράλληλα, μπορεί να ενταχθεί στις ιστορίες ένα πλαίσιο, όπου ο αγαπημένος 

ήρωας του παιδιού λειτουργεί σαν πρότυπο. Για παράδειγμα, ένα βίντεο με τον 

αγαπημένο του ήρωα να πηγαίνει ταξίδι και να ετοιμάζει τα πράγματα του. Αυτή η 

ενέργεια, μπορεί να βοηθήσει το παιδί για την έκφραση των συναισθημάτων του, 

καθώς βλέπει τον αγαπημένο του ήρωα, αλλά και να το προετοιμάσει για την πορεία 

του ταξιδιού.  Στη συγκεκριμένη παρέμβαση, χρησιμοποιήθηκε ως κεντρικός ήρωας 

ένα αγόρι με τα ίδια χαρακτηριστικά του παιδιού που συμμετέχει στην πιλοτική 

έρευνα.  

Στο επόμενο στάδιο, αφού ολοκληρωθεί δηλαδή η διήγηση της ιστορίας, το παιδί 

μπορεί να εκφράσει απορίες και να τις συζητήσει με τον εκπαιδευτικό. Έπειτα, 

ακολουθούν ερωτήσεις κατανόησης, με σκοπό να ελεγχθεί κατά πόσο το παιδί έχει 

κατανοήσει την ιστορία και εκτενέστερη συζήτηση με τον εκπαιδευτικό. Τέλος, είναι 

σημαντικό οι κοινωνικές ιστορίες να επαναλαμβάνονται και στο σπίτι με τους γονείς, 

καθώς είναι σημαντικό η παρέμβαση να πραγματοποιείται και στο οικογενειακό 

πλαίσιο του παιδιού (Delano & Snell, 2006 · Sansosti, Powell-Smith & Kincaid, 

2004)  

 

 

4.2 Επισκόπηση ερευνών με τη χρήση κοινωνικών ιστοριών σε 

παιδιά ΑΦ. 
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Οι έρευνες γύρω από την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων ξεκινούν από τη 

δεκαετία του 90'. Συγκεκριμένα, πολλοί ερευνητές διερεύνησαν το ζήτημα του κατά 

πόσο οι κοινωνικές ιστορίες ως μέθοδος παρέμβασης βοηθούν στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά με αυτισμό. Είναι αξιοσημείωτο, να αναφερθεί 

πως τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ιδιαίτερα θετικά και 

ενθαρρυντικά (Crozier & Tincani 2007 · Watkins et al., 2015). Επίσης, η 

αποτελεσματικότητα της χρήση των κοινωνικών ιστοριών στη διδασκαλία παιδιών με 

αυτισμό έχει αποδειχθεί σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως ο σωστός 

χαιρετισμός μεταξύ των ανθρώπων, το μοίρασμα των παιχνιδιών (Watkins et al., 

2015), η μείωση των ανάρμοστων συμπεριφορών και η αύξηση της συχνότητας 

επικοινωνίας με τους γύρω τους (Crozier & Tincani, 2007).   

Αρκετά χρόνια πίσω, οι Swaggart, Gagnon, Bock, Earles, Quinn, Myles και 

Simpson (1995) προσπάθησαν να μειώσουν τις επιθετικές συμπεριφορές τριών 

παιδιών με αυτισμό, δημιουργώντας μια κοινωνική ιστορία για κάθε μία συμπεριφορά 

στόχο που ήθελαν να τροποποιήσουν και τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά. Είναι σημαντικό, να τονιστεί πως αρκετά χρόνια πίσω οι ερευνητές 

χρησιμοποιούσαν τις κοινωνικές ιστορίες ως μέθοδο παρέμβασης με ιδιαίτερα θετικά 

αποτελέσματα και συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να τις επιλέγουν.   

Οι ερευνητές Bledsoe, Myles και Simpson (2003), διερεύνησαν πως μέσα από τις 

κοινωνικές ιστορίες θα κατάφερναν να μειώσουν τις ακατάλληλες συμπεριφορές σε 

ένα παιδί με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, αποσκοπώντας να βελτιώσουν την 

κοινωνική του αλληλεπίδραση. Για μία ακόμα φορά, αποδείχθηκε πως οι κοινωνικές 

ιστορίες έχουν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, σε παιδιά με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας, καθώς τα αποτελέσματα τις έρευνας έδειξαν πως οι ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές μειώθηκαν από τέσσερις εμφανίσεις σε μία και το παιδί εντάχθηκε 

ευκολότερα στην ομάδα.   

Σε μία άλλη έρευνα, οι Delano και Snell (2006) χρησιμοποίησαν τις κοινωνικές 

ιστορίες στην προσπάθειά τους να διδάξουν 3 αγόρια με αυτισμό ηλικίας από 6 έως 9 

ετών, να αυξήσουν τη διάρκεια και τη συχνότητα μίας σωστής κοινωνικής 

συνδιαλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, εκπαίδευσαν τα παιδιά στο πως να τραβούν με 

σωστό τρόπο την προσοχή των άλλων, πως να ξεκινάνε μια συνομιλία και πως να 

απαντούν σωστά στο συνομιλητή τους.  

Έπειτα, συντάχθηκε μία κοινωνική ιστορία για  κάθε παιδί, ανάλογα με τις 

δυσκολίες του και διαβάστηκε σε ατομικό επίπεδο. Στη συνέχεια, ακολούθησαν 
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ερωτήσεις κατανόησης προς το παιδί, οι οποίες πραγματοποιούνταν σε πολλαπλές 

δεκάλεπτες συνεδρίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως και τα τρία παιδιά 

παρουσίασαν βελτιωμένη συμπεριφορά, ενώ τα 2 από τα 3 αύξησαν την κοινωνική 

τους ένταξη και στο πλαίσιο της γενικής τάξης.  

Οι Scattone, Tingstrom και Wilczynski (2006) χρησιμοποίησαν τις κοινωνικές 

ιστορίες, με σκοπό να βοηθήσουν 3  παιδιά με αυτισμό να βελτιώσουν τις κοινωνικές 

τους δεξιότητες. Το περιεχόμενο των κοινωνικών ιστοριών επικεντρώθηκε σε 

δεξιότητες όπως είναι, ο χαιρετισμός κατά την εισαγωγή σε ένα χώρο, η απάντηση ή 

η ερώτηση σε μία συζήτηση με συνομιλητή, η βλεμματική επαφή και το γνέψιμο για 

το αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Τέλος, ο βασικός σχεδιασμός της παρέμβασης ήταν να 

διαβάζει ο μαθητής καθημερινά με το δάσκαλο του την ατομική του κοινωνική 

ιστορία και στη συνέχεια να είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης 

μια φορά τη μέρα, για 5 φορές την εβδομάδα. Η παρέμβαση θεωρήθηκε 

αποτελεσματική, καθώς παρουσιάστηκε αύξηση στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

των παιδιών.  

Επίσης, ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στη χρήση των κοινωνικών ιστοριών, 

παρουσίασε η έρευνα των Quirmbach, Lincoln, Feinberg-Gizzo, Ingersoll και 

Andrews (2009), στην οποία προσπάθησαν να βελτιώσουν τη συμμετοχή 45 παιδιών 

στο παιχνίδι. Οι κοινωνικές ιστορίες που συντάχθηκαν περιλάμβαναν τις ακόλουθες 

κοινωνικές δεξιότητες, όπως ο αρχικός χαιρετισμός του παιδιού στον άλλο πριν το 

παιχνίδι, το αίτημα για συμμετοχή στο παιχνίδι, η ερώτηση στο άλλο άτομο για το τι 

θα ήθελε να παίξουν και η αποδοχή μιας άλλης επιλογής παιχνιδιού από εκείνη που 

μπορεί να επιθυμούσε το ίδιο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε για ακόμη μία φορά 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Τα παιδιά βελτίωσαν την εμπλοκή τους στο παιχνίδι, 

ενώ αρκετά από αυτά κατάφεραν να γενικεύσουν τις δεξιότητες που κατέκτησαν.       

Οι Beh-Pajooh, Ahandi, Shokoohi-Yektah, and Asgary (2011) εφάρμοσαν επίσης, 

τη μέθοδο των κοινωνικών ιστοριών σε μια προσπάθεια να μειώσουν την 

προβληματική συμπεριφορά 3 αγοριών. Αρχικά, οι ερευνητές πραγματοποίησαν 

συνεντεύξεις με τους γονείς των παιδιών και έπειτα έθεσαν μία συμπεριφορά στόχο 

για κάθε παιδί. Μέτα τη λήξη του προγράμματος τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά, τα δύο από τα τρία παιδιά ελαχιστοποίησαν τις ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές, ενώ σημειώθηκε αύξηση στην κοινωνικοποίηση τους.  

 Επίσης, οι ερευνητές Halle, Ninness, Ninness και Lawson (2016) χρησιμοποίησαν 

τις κοινωνικές ιστορίες στα πλαίσια της τάξης ενός τυπικού σχολείου, επιδιώκοντας 
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να βοηθήσουν τα παιδιά με αυτισμό να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά με τους 

συνομηλίκους τους. Η παρέμβαση βοήθησε αρκετά τα συγκεκριμένα παιδιά, αφού 

κατάφεραν να μειώσουν τις ακατάλληλες συμπεριφορές και να αναπτύξουν 

κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές.    

Τέλος, είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί πως έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές 

έρευνες, στις οποίες εξετάζουν κατά πόσο οι γονείς των παιδιών με αυτισμό μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν κοινωνικές ιστορίες στα παιδιά τους, για να βελτιώσουν τις 

κοινωνικές τους δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα τους οι Acar, Tekin-Iftar 

και Yikmis, (2017) παρατήρησαν 3 μητέρες, οι οποίες προσπάθησαν να εφαρμόσουν 

τις κοινωνικές ιστορίες στα παιδιά τους, επιδιώκοντας να εξελίξουν τις κοινωνικές  

τους δεξιότητες. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, καθώς υπήρξε τόσο βελτίωση, 

όσο και γενίκευση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Βέβαια, τονίστηκε πως 

πρέπει να πραγματοποιηθούν και άλλες έρευνες στο συγκεκριμένο κομμάτι της 

οικογένειας.   

Με βάση, των ερευνών που αναφέρθηκαν παραπάνω, τονίζεται τόσο η 

σπουδαιότητα των κοινωνικών ιστοριών, όσο και η αποτελεσματικότητα τους στο 

κομμάτι της κοινωνικής ένταξης των παιδιών. Στις έρευνες, μάλιστα τονίστηκαν τα 

ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα τις παρέμβασης στα παιδιά με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας (Bledsoe, Myles & Simpson, 2003).  

Είναι αξιοσημείωτο, να αναφερθεί πως έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες αρκετά 

χρόνια πίσω και συνεχίζονται ακόμα και σήμερα, τονίζοντας τις περισσότερες φορές  

τα θετικά αποτελέσματα των κοινωνικών ιστοριών (Acar, Tekin-Iftar & Yikmis, 

2017· Beh-Pajooh, Ahandi, Shokoohi-Yektah & Asgary, 2011 · Bledsoe, Myles & 

Simpson, 2003 · Halle, Ninness, Ninness & Lawson, 2016 · Quirmbach, Lincoln, 

Feinberg-Gizzo, Ingersoll & Andrews, 2009 · Scattone, Tingstrom & Wilczynski, 

2006 · Swaggart et al., 1995).   
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Κεφάλαιο 1
ο
  Μεθοδολογία  

 

1.1 Μέθοδος  

 

1.1.1 Είδος έρευνας  

 

Η συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποίησε τη μεμονωμένη περίπτωση (single subject 

design) (ΑΒ), η οποία περιλαμβάνει δύο φάσεις. Τη φάση (Α), η οποία προηγείται της 

παρέμβασης και παρατηρεί τις αρχικές συνθήκες του δείγματος και τη φάση (Β) κατά 

τη διάρκεια της παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, στη φάση (Α) παρατηρήθηκε ο 

μαθητής, στα πλαίσια του σχολικού πλαισίου χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί κάποια 

παρέμβαση, με σκοπό να αξιολογηθούν οι συμπεριφορές του και να τεθούν οι 

κοινωνικές δεξιότητες- στόχοι, που θέλουμε να κατακτηθούν. Στη δεύτερη φάση (Β) 

της μελέτης πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή της παρέμβασης των κοινωνικών 

ιστοριών και στη συνέχεια ακολούθησε μία περίοδος παρατήρησης της συμπεριφοράς 

του παιδιού στις κοινωνικές του δεξιότητες. Συνοπτικά, η σύγκριση των δύο φάσεων 

οδήγησε στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τυχόν βελτίωση του παιδιού με τη 

συγκεκριμένη μέθοδος παρέμβασης.  

Η μέθοδος (single subject design) μεμονωμένης περίπτωσης θεωρείται από 

αρκετούς ερευνητές, ως τη καταλληλότερη μέθοδο για να αξιολογήσουμε την 

αποτελεσματικότητα διαφόρων προγραμμάτων παρέμβασης (Alnahdi, 2015 · Cowan, 

Abel & Candel, 2017). Για τον λόγο αυτό λοιπόν, επιλέχθηκε η συγκριμένη μέθοδος 

με σκοπό να εντοπιστεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης των κοινωνικών 

ιστοριών, σε σχέση με την αύξηση των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού με 

αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Τέλος, συγκρίθηκε η συμπεριφορά- δεξιότητα του 

παιδιού και στις δύο φάσεις (ΑΒ) και στη συνέχεια μπόρεσαν να εξαχθούν 

συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.  
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1.1.2 Δείγμα και εργαλείο αξιολόγησης   

 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης παρέμβασης το δείγμα της έρευνας αποτελεί ένας 

μαθητής με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, ο οποίος είναι 11 χρονών και φοιτά 

στην πέμπτη δημοτικού. Ο συγκεκριμένος μαθητής φοιτά στο τμήμα ένταξης του 

σχολείου, ενώ όταν είναι στην τυπική τάξη κάθεται δίπλα του ο δάσκαλος της 

παράλληλης στήριξης. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να τονιστεί πως το παιδί παρότι 

είναι 11 χρονών φοιτά στην πέμπτη δημοτικού, καθώς την πρώτη δημοτικού 

χρειάστηκε να την επαναλάβει δεύτερη χρονιά.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο μαθητής είναι 11 χρονών και φοιτά στην ε' 

τάξη δημοτικού σε σχολείο του Ν. Ρεθύμνης. Με βάση τα αποτελέσματα, από την 

διεπιστημονική ομάδα των Κ.Ε.Σ.Υ και της Ιατρικής Γνωμάτευσης από την 

αναπτυξιολόγο, ο μαθητής παρουσιάζει αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Επίσης, 

εκδηλώνει, έντονες δυσκολίες τόσο στο μαθησιακό επίπεδο, όσο και στο κοινωνικό, 

καθώς εντοπίστηκε δυσκολία στην κοινωνική του προσαρμογή, ένα βασικό  άλλωστε 

χαρακτηριστικό των παιδιών με αυτισμό (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006 · 

Παπαδάτος, 2010 · Watkins et al., 2015).  

Το Κ.Ε.Σ.Υ. πρότεινε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον μαθητή, με σκοπό 

να βελτιωθεί η επικοινωνία του, η συμπεριφορά του, η κοινωνική του προσαρμογή 

αλλά και το μαθησιακό του επίπεδο. Επίσης, τόνισε την παροχή παράλληλης 

στήριξης από ειδικό παιδαγωγό καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, 

υποστηρίζοντας πως κρίνεται απαραίτητη για να βοηθηθεί ο μαθητής. Με αυτόν τον 

τρόπο, θεωρήθηκε ότι θα ήταν ευκολότερο στο μαθητή να παρακολουθεί και να 

ανταποκριθεί στους μαθησιακούς στόχους, αλλά και να ενταχθεί σε μικρές ομάδες 

κοινωνικοποίησης.  

Είναι αξιοσημείωτο, βέβαια να τονιστεί πως ο μαθητής δεν συμμετέχει σε κάποιο 

ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα, ώστε να μπορέσει ακόμα καλύτερα να ρυθμίσει τη 

συμπεριφορά του και να κατανοήσει ευκολότερα τους κοινωνικούς κανόνες. Από την 

άλλη όμως πλευρά, ο μαθητής φαίνεται να έχει μειώσει κατά ένα μεγάλο βαθμό τις 

προβληματικές συμπεριφορές, ενώ παράλληλα έχει σημειώσει πρόοδο στους 

μαθησιακούς στόχους κατά το σχολικό έτος της πέμπτης δημοτικού. 

 Τη συγκεκριμένη πληροφορία τη μετέφερε ο δάσκαλός της ένταξης, ο οποίος τον 

παρακολουθεί από τη πρώτη δημοτικού. Τόνισε, πως αυτό οφείλεται στο σωστό 

εξατομικευμένο πρόγραμμα που ακολουθεί ο μαθητής στα πλαίσια του σχολείου, 
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καθώς ο δάσκαλος της παράλληλης στήριξης σε συνεργασία με τον δάσκαλο της 

ένταξης πλαισίωσαν σωστά το μαθητή κατά το σχολικό ωράριο, δίνοντας του ένα 

ασφαλές προβλέψιμο περιβάλλον. Οι δύο δάσκαλοι τόνισαν, πως το παιδί 

παρουσιάζει ακόμα δυσκολίες στους κοινωνικούς κανόνες και ευρύτερα στους 

κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς, δυσκολεύοντας έτσι κάποιες φορές 

την κοινωνική του προσαρμογή.  

Οι δάσκαλοι του παιδιού κλήθηκαν να αξιολογήσουν εμπειρικά τις κοινωνικές 

δεξιότητες του μαθητή, συμπληρώνοντας το εργαλείο «Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 

για παιδιά με Αυτισμό στον τομέα των Κοινωνικών Δεξιοτήτων» (Απτεσλής, 

Μητροπούλου & Τσακπίνη, 2005). Το συγκεκριμένο εργαλείο σχεδιάστηκε από τους 

ερευνητές βασιζόμενοι στη μέθοδο αξιολόγησης της κοινωνικότητας του 

προγράμματος TEACCH (Treatment and Education of Autism and related Children 

Communication Handicapped) (Olley, 1986), αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία για 

τη διδασκαλία και αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων (Watson, 1998).  

Σύμφωνα λοιπόν, με το πρόγραμμα TEACCH η κοινωνικότητα πρέπει να 

εξετάζεται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι η εγγύτητα, η βλεμματική επαφή, το 

παράλληλο παιχνίδι, η κοινωνική ανταπόκριση, η συνεργασία/ μοίρασμα, η 

κοινωνική πρωτοβουλία, η εναλλαγή της σειράς, η ακολουθία κανόνων και η 

αμοιβαιότητα. Είναι σημαντικό να τονιστεί, στο συγκριμένο σημείο πως οι παραπάνω 

δεξιότητες αποτελούν βασικές δυσκολίες στα παιδιά με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας, με βάση το DSM-V (ΑPA, 2013). 

Η συλλογή των πληροφοριών γίνονται είτε μέσω της παρατήρησης από τον 

εκπαιδευτικό, είτε μέσω της παρατήρησης από τους γονείς, μέσα στο φυσικό 

περιβάλλον του παιδιού σε καθημερινές αυθόρμητες καταστάσεις. Βέβαια, κάποιες 

φορές η παρατήρηση πραγματοποιείται και κατά τη διάρκεια δομημένων 

καταστάσεων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί από τον εκπαιδευτικό με στόχο να 

εμφανίσει ο μαθητής συγκεκριμένες συμπεριφορές. Σύμφωνα, με τους ερευνητές του 

εργαλείου, που περιγράφεται παρακάτω η επιλογή των στόχων έγιναν με βάση τις 

δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει το παιδί, ώστε να μπορεί να ενταχθεί ομαλά στο 

κοινωνικό σύνολο (Απτεσλής, Μητροπούλου & Τσακπίνη, 2005).  

Πιο αναλυτικά, το εργαλείο αξιολογεί τους παρακάτω τομείς κοινωνικότητας:  

 Εγγύτητα, την ικανότητα του παιδιού να βρίσκεται κοντά στους άλλους, 

πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεται και κατά τη διάρκεια ποιών 

δραστηριοτήτων.  
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 Βλεμματική επαφή, επιδιώκεται να εντοπιστεί τι προκαλεί στο παιδί τη 

βλεμματική επαφή, τι την συντηρεί και αν κοιτάει το σωστό άτομο όταν 

του μιλάνε και όταν μιλάει.  

 Παράλληλη δραστηριότητα, η ικανότητα του παιδιού να αλληλεπιδρά με 

άλλα παιδιά ή να ασχολείται με κάποια δραστηριότητα χωρίς να 

ενοχλείται και να ενοχλεί τους άλλους.  

 Κοινωνική ανταπόκριση, η ικανότητα δηλαδή του παιδιού στη βλεμματική 

επαφή ή προσανατολισμός σε οικείους ή άγνωστους ανθρώπους, η 

ανταπόκριση και η ακολουθία οδηγιών στην έκκληση για βοήθεια.   

 Εναλλαγή της σειράς, να περιμένει δηλαδή τη σειρά του σε ομαδικές 

δραστηριότητες με ένα ή περισσότερα οικεία πρόσωπα.  

 Κανόνες, να μπορεί δηλαδή το παιδί να ακολουθεί απλούς κοινωνικούς 

κανόνες, όπως το να χαιρετάει ή να λέει ευχαριστώ.  

 Αμοιβαιότητα- Μοίρασμα, να είναι ικανό το παιδί να περιμένει να 

ολοκληρωθεί μία διαδικασία χωρίς να διακόψει, αλλά και να μπορεί να 

μοιραστεί διάφορα αντικείμενα με τους συμμαθητές του.  

 Προσαρμογή στις αλλαγές,  να μπορεί το παιδί να προσαρμόζεται και να 

ανέχεται αλλαγές, τόσο στο πρόγραμμα του, όσο και στα πρόσωπα γύρω 

του.  

Επίσης, σε κάθε φύλλο αξιολόγησης υπάρχει η ικανότητα που αξιολογείται, ο 

χρόνος της αξιολόγησης, μια στήλη παρατηρήσεων από τον αξιολογητή και κάθε 

αξιολόγηση χωρίζεται σε 3 στήλες, όπου κάθε στήλη περιέχει τρία αρχικά γραμμάτων 

(Ο, Α, Ν).  

Οι σχεδιαστές του εργαλείου (Απτεσλής, Μητροπούλου & Τσακπίνη, 2005) 

εξηγούν τι είναι τα αρχικά του κάθε γράμματος. Πιο συγκριμένα, το Ο σημαίνει πως 

ο μαθητής είναι ανίκανος να εκτελέσει τη δραστηριότητα που του προτείνεται ή δεν 

επιχειρεί να την προσπαθήσει ακόμα και μετά από τις επιδείξεις του δασκάλου. Το Α 

σημαίνει πως η δεξιότητα του παιδιού είναι αναδυόμενη, δηλαδή το παιδί φαίνεται να 

μπορεί να εκτελέσει τη δραστηριότητα που του ζήτησε ο εκπαιδευτής του, αλλά δεν 

καταφέρνει να την ολοκληρώσει, χωρίς τη βοήθεια του δεύτερου. Τέλος, το Ν 

σημαίνει πως ο μαθητής είναι ικανός να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα χωρίς τη 

βοήθεια κανενός.  
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Το συγκεκριμένο εργαλείο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αποτελείται από 8 

τομείς κοινωνικότητας και αυτοί οι τομείς στο σύνολό τους αποτελούνται από 62 

κοινωνικές συμπεριφορές. Στην αρχική αξιολόγηση, χρησιμοποιήθηκε ολόκληρο το 

ερωτηματολόγιο για να διαμορφωθεί το προφίλ του μαθητή και οι δεξιότητες- στόχοι 

της παρέμβασης, έπειτα κατά την παρέμβαση χρησιμοποιήθηκαν οι τομείς εκείνοι 

που παρουσίαζε αδυναμία ο μαθητής.   

Κατά συνέπεια, το συγκεκριμένο εργαλείο αξιοποιήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη 

σε διαφορετικές φάσεις, ώστε να εντοπιστεί σε ποιες κοινωνικές δεξιότητες 

παρουσιάζει δυσκολία ο μαθητής. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν, κατά την αξιολόγηση 

στο σχολικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια διδακτικών ωρών, για να μπορέσουν να 

σχεδιαστούν οι δεξιότητες- στόχοι για το παιδί. Βέβαια, το εργαλείο 

επαναχορηγήθηκε για να εντοπιστεί τυχόν βελτίωση του παιδιού από τις αναφορές 

των γονέων και των δασκάλων μετά την παρέμβαση.  

 

 

 

1.2  Ερευνητικός σκοπός  

 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών ιστοριών ως 

μέσω παρέμβασης σε ένα παιδί με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας,  το οποίο φοιτά 

στην ε' δημοτικού. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ως στόχο να βελτιώσει τις 

κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού, όπως την αύξηση της βλεμματικής του επαφής, 

την αναμονή της σειράς, τη συνεργασία με τους γύρω του και την κοινωνική 

πρωτοβουλία, προς συνομηλίκους και ενήλικες.   

 

 

1.3 Ερευνητικά ερωτήματα και είδη μεταβλητών  

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που δημιουργήθηκαν για το σκοπό της παρούσας 

έρευνας θα τεθούν παρακάτω: 

 Θα βοηθήσει τον μαθητή με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας η 

παρέμβαση των κοινωνικών ιστοριών στη βελτίωση των κοινωνικών του 
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δεξιοτήτων, όπως η αύξηση της βλεμματικής του επαφής, η αναμονή στη 

σειρά, η συνεργασία με τους άλλους και η βελτίωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, όπως η κοινωνική πρωτοβουλία (να χαιρετάει και να βοηθάει 

τους άλλους); 

 

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να εξετάσει την αποτελεσματικότητα των 

κοινωνικών ιστοριών σε σχέση με την αύξηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης του 

παιδιού στα πλαίσια του σχολείου του. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένες κοινωνικές 

δεξιότητες, στις οποίες εξετάσαμε τις κοινωνικές ιστορίες αποτελούν την εξαρτημένη 

μεταβλητή και η παρεμβατική μέθοδος των κοινωνικών ιστοριών αποτελεί την 

ανεξάρτητη μεταβλητή.  

 

 

1.4 Λειτουργικοί ορισμοί μεταβλητών  

 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή της παρέμβασης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι 

η παρέμβαση των κοινωνικών ιστοριών, έχοντας ως σκοπό να εξεταστεί η επίδραση 

τους στην αύξηση των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας. Οι κοινωνικές ιστορίες είναι μικρές, σύντομες γραπτές ιστορίες, οι 

οποίες συνοδεύονται με εικόνες, με σκοπό να εξηγήσουν στο παιδί με αυτισμό ένα 

μικρό μέρος του κοινωνικού κόσμου, ώστε να συμπεριληφθεί κατάλληλα μέσα σ' 

αυτόν. Οι συγκεκριμένες κοινωνικές ιστορίες είναι σχεδιασμένες, με βάση τις 

κατευθυντήριες γραμμές των Gray και Garand (1993) και παρουσιάζουν γεγονότα 

από την καθημερινή σχολική ζωή του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, αναγράφονται 

κοινωνικές καταστάσεις από το περιβάλλον του παιδιού, δίνοντάς του οδηγίες με ποιο 

τρόπο πρέπει να συμπεριφέρεται και να πράττει κοινωνικά αποδεκτά, τόσο στους 

συνομηλίκους του, όσο και στους ενήλικες.  

Η εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας είναι οι κοινωνικές δεξιότητες, που πρέπει 

να κατακτήσει ή να ενισχύσει το παιδί. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Nangle, 

Grover, Holleb, Cassano και Fales (2010) οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ένα σύνολο 

ικανοτήτων που χρησιμοποιεί το παιδί για να ανταπεξέλθει σε μία συγκεκριμένη 

κοινωνική κατάσταση. Γενικότερα, ο όρος κοινωνικές δεξιότητες αναφέρεται σε 

ορισμένες μαθημένες συμπεριφορές, οι οποίες έχουν ένα κοινό στόχο, να καταφέρει 
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το παιδί να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί 

κατάλληλα μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο.  

Τέλος, στη συγκεκριμένη έρευνα οι κοινωνικές δεξιότητες που προσπαθήσαμε νε 

εξελίξουμε, ήταν η δυνατότητα του παιδιού να κοιτάζει το άτομο που συνομιλεί, η 

αναμονή της σειράς του για να ολοκληρώσει μία δραστηριότητα, η συνεργασία με 

τους γύρω του και η κοινωνική πρωτοβουλία (το να χαιρετά τους άλλους, αλλά και η 

πρόθεση του να τους βοηθήσει, όταν εκείνοι το χρειάζονται).  

 

 

 

1.5  Τεχνική δειγματοληψίας 

 

Στην παρούσα μελέτη ακολουθήθηκε δειγματοληψία μη πιθανοτήτων (ευκολίας). 

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε δειγματοληψία σκοπιμότητας για την επιλογή 

συγκεκριμένου δείγματος, που στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά έναν μαθητή με 

αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, ο οποίος παρουσίαζε δυσκολίες στην κατανόηση 

των κοινωνικών κανόνων. Αυτή λοιπόν, η τεχνική δημιούργησε ένα δείγμα που 

εξυπηρετούσε τη συγκεκριμένη μελέτη και θα μπορούσε να εφαρμοστεί η παρέμβαση 

των κοινωνικών ιστοριών. Συνεπώς, η επιλεκτικότητα αυτή προήλθε από την εστίαση 

της συγκριμένης έρευνας σε μία ομάδα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, υπό την 

γνώση του ερευνητή ότι το συγκεκριμένο δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του 

ευρύτερου πληθυσμού (Creswell, 2015 · Παπαναστασίου, 2014).   

 

 

 

1.6  Αξιοπιστία αποτελεσμάτων  

 

Έχοντας ως βασικό στόχο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της μελέτης, 

πραγματοποιήθηκε η παρατήρηση του παιδιού από δύο εκπαιδευτικούς. Στη 

συγκεκριμένη, περίπτωση από το δάσκαλο της ένταξης και την παράλληλη στήριξη, 

οι οποίοι παρατήρησαν το παιδί κατά τη διάρκεια πριν την παρέμβαση, που αποτελεί 

την φάση Α, αλλά και μετά την παρέμβαση που αποτελεί τη φάση Β.  
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1.7 Βήματα ερευνητικής διαδικασίας. 

 

Το πρώτο στάδιο /βήμα της έρευνας ήταν να συλλέξουμε πληροφορίες για το 

επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού. Για την εξυπηρέτηση αυτού του 

σκοπού, στη φάση (Α) μοιράσαμε το εργαλείο «Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για 

παιδιά με Αυτισμό στον τομέα των Κοινωνικών Δεξιοτήτων» (Απτεσλής, 

Μητροπούλου & Τσακπίνη, 2005), στον δάσκαλο της παράλληλης στήριξης και στον 

δάσκαλο του τμήματος ένταξης. Οι δύο εκπαιδευτικοί έπρεπε να παρατηρούν το παιδί 

για δύο εβδομάδες και να συμπληρώσουν το εργαλείο των κοινωνικών δεξιοτήτων.   

Στο δεύτερο βήμα της έρευνας και αφού συλλέξαμε τις πληροφορίες για το προφίλ 

του μαθητή ακολούθησε η φάση (Β), όπου εφαρμόσαμε το πιλοτικό πρόγραμμα των 

κοινωνικών ιστοριών για τέσσερις εβδομάδες. 

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της φάσης (Β) ακολούθησε η αξιολόγηση της 

παρέμβασης. Επαναχορηγήθηκε το εργαλείο των κοινωνικών δεξιοτήτων στους δύο 

εκπαιδευτικούς και τους ζητήθηκε να παρατηρήσουν για επιπλέον δύο εβδομάδες το 

μαθητή. Με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών και της μεθόδου ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων κρίθηκε η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης πιλοτικής 

έρευνας.  

 

 

1.8 Διενέργειες έρευνας (εφαρμογή του μοντέλου παρέμβασης)  

 

1.8.1  Διαδικασία έρευνας  

 

Α Φάση 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν κάποιες συναντήσεις με τον διευθυντή και τους 

δασκάλους του σχολείου, για ενημέρωση του σκοπού, της διαδικασίας, της φύσης της 

έρευνας και της εξασφάλισης της άδειάς τους για εφαρμογή στο χώρο του σχολείου.  

Σε συνέχεια, της πρώτης επικοινωνίας με το σχολείο ακολούθησε η αποστολή 

αιτήσεων συνέσεις στους γονείς του παιδιού, αλλά και η ενημερωτική επιστολή για 
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τη φύση της μεταπτυχιακής έρευνας. Μόλις, οι γονείς ήταν σύμφωνοι για τη 

συμμετοχή του παιδιού τους στη συγκεκριμένη πιλοτική έρευνα, δόθηκε στους 

εκπαιδευτικούς του μαθητή το «Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά με 

Αυτισμό στον Τομέα των Κοινωνικών Δεξιοτήτων (Απτεσλής,  Μητροπούλου & 

Τσακπίνη, 2005).   

Φυσικά, πριν από τη συγκειμένη διαδικασία αλλά και από την πρώτη παρατήρηση 

των εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκαν κάποιες συναντήσεις με την ερευνήτρια στις 

οποίες υπήρξε εκπαίδευση για το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα. Η 

ερευνήτρια ανέλυσε τα αρχικά γράμματα του εργαλείου Α, Ο, Ν και εξήγησε όλες τις 

ενότητες του. Επίσης, έδωσε κατευθυντήρες γραμμές για τον τρόπο που θα 

συμπληρώνουν τις παρατηρήσεις δίπλα από κάθε κοινωνική συμπεριφορά. Ήταν 

αρκετά σημαντικό, για την αξιοπιστία των παρατηρήσεων οι εκπαιδευτικοί να έχουν 

κατανοήσει στο 100%  το εργαλείο και να παρουσιάζουν τουλάχιστον συμφωνία στο 

80% των καταγραφών στις παρατηρήσεις σε κάποια παραδείγματα που τους δίνονταν 

κατά την εκπαίδευση τους.   

Έπειτα, ακολούθησε η αρχική φάση (Α), στην οποία οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

παρατηρήσουν το παιδί, και να καταγράψουν σε ποιες κοινωνικές δεξιότητες ο 

μαθητής ήταν ανίκανος να εκτελέσει ακόμα και μετά την λεκτική επανάληψη ή 

επίδειξη του δασκάλου (Ο). Έπρεπε, επίσης να παρατηρήσουν ποιες κοινωνικές 

συμπεριφορές ήταν αναδυόμενες, δηλαδή να φαίνεται πως μπορεί να εκτελέσει μία 

δραστηριότητα αλλά να μην καταφέρνει τελικά να την ολοκληρώσει μόνος του (Α). 

Τέλος, έπρεπε να καταγράψουν τις κοινωνικές δεξιότητες, τις οποίες κατείχε ο 

μαθητής και μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει χωρίς κάποια βοήθεια (Ν). Καθώς, αν 

παρατηρούνταν σε υψηλό ποσοστό και από τους δύο εκπαιδευτικούς δεν θα 

συμπεριλαμβανόταν στη σύνθεση των κοινωνικών ιστοριών.  

Η συγκεκριμένη φάση επιδιώκει τη σκιαγράφηση του σταθερού προφίλ του 

μαθητή (baseline) και τον αποκλεισμό τυχόν περιστατικών, τα οποία θα μπορούσαν 

επηρεάσουν τις κοινωνικές δεξιότητές του. Εντοπίζονται, οι αδυναμίες του μαθητή, οι 

οποίες έπρεπε να παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό κατά την διάρκεια των 

παρατηρήσεων και έπειτα δομείτε το εξατομικευμένο πρόγραμμα.       

Οι παρατηρήσεις πραγματοποιούνταν στα πλαίσια της τυπικής τάξης, του 

διαλείμματος και του τμήματος ένταξης στο οποίο συμμετείχε ο μαθητής. 

Πραγματοποιούνταν, συνεχείς καταγραφές στις κοινωνικές συμπεριφορές του 

μαθητή, είτε σε ομαδικές δραστηριότητες, είτε σε ατομικές. Οι συγκριμένες 
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καταγραφές εξυπηρετούσαν τη δημιουργία κοινωνικών δεξιοτήτων στόχων, με βάση 

των οποίων θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι κοινωνικές ιστορίες για το 

συγκεκριμένο παιδί. Πιο αναλυτικά, αν οι δύο εκπαιδευτικοί παρουσίαζαν υψηλή 

συμφωνία στο ότι το παιδί δεν διέθετε κάποια κοινωνική δεξιότητα, αμέσως 

αποτελούσε μία κοινωνική δεξιότητα στόχο, στην οποία θα έπρεπε να εκπαιδευτεί το 

παιδί με τη βοήθεια των κοινωνικών ιστοριών. Η συγκριμένη παρέμβαση διήρκησε 

δύο εβδομάδες και πραγματοποιήθηκαν τέσσερις παρατηρήσεις μίας διδακτικής 

ώρας.   

Πιο συγκεκριμένα, αφού παρατηρήθηκε το παιδί από τον εκπαιδευτικό 

παράλληλης στήριξης και του τμήματος ένταξης για δύο εβδομάδες συμπληρώνοντας 

το «Εργαλείο Εκπαιδευτικής Εξιολόγησης για Παιδιά με Αυτισμό στον Τομέα των 

Κοινωνικών Δεξιοτήτων (Απτεσλής,  Μητροπούλου & Τσακπίνη, 2005). 

Εντοπίστηκαν οι δυσκολίες του παιδιού, από τις κοινές τους απαντήσεις και στη 

συνέχεια συντάχθηκαν οι τρεις κοινωνικές ιστορίες. 

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές ιστορίες περιλάμβαναν τις αδυναμίες του παιδιού 

στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων. Παρατηρήθηκε σε υψηλό ποσοστό και από 

τους δύο εκπαιδευτικούς η δυσκολία στη βλεμματική επαφή, η αναμονή στη σειρά, η 

συνεργασία με τους άλλους και η κοινωνική πρωτοβουλία, όπως το να βοηθάει και να 

χαιρετάει τους γύρω του. Οι κοινωνικές ιστορίες στηρίχθηκαν στις κατευθυντήριες 

γραμμές των Gray και Grand (1993), έχοντας μικρή έκταση με κατανοητές εικόνες, 

που εξηγούσαν το νόημα των προτάσεων.  

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το α' ενικό πρόσωπο για να υπάρχει αμεσότητα προς το 

παιδί. Παράλληλα, σε κάποιες κοινωνικές ιστορίες τοποθετήθηκε το όνομα του 

παιδιού και εικονιζόμενα πρόσωπα που του έμοιαζαν. Με αυτόν τον τρόπο, ήταν πιο 

εύκολο στο παιδί να ταυτιστεί με τα κοινωνικά δρώμενα των ιστοριών και να 

υιοθετήσει τις κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές. Η επιλογή του λεξιλογίου 

επιλέχθηκε με βάση τις μαθησιακές και αναγνωστικές δυνατότητες του παιδιού, ώστε 

να γίνονται όσο το δυνατόν πιο κατανοητές οι κοινωνικές ιστορίες. Οι προτάσεις ήταν 

μικρές σε έκταση και απλές, δίνοντας στο παιδί κατευθυντήριες γραμμές για κάθε 

κοινωνική περίσταση.  

Οι προτάσεις που συντάχθηκαν είχαν καταφατική έννοια αποφεύγοντας την 

αρνητική δήλωση στο παιδί. Σύμφωνα, με την Gray και Grand (1993) 

χρησιμοποιήθηκαν στις κοινωνικές ιστορίες τα τρία βασικά είδη προτάσεων οι 

περιγραφικές, οι κατευθυντικές και οι προοπτικές. Οι περιγραφικές προτάσεις 
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δήλωναν στο παιδί μία κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά σε μία συγκεκριμένη 

κατάσταση. Περιέγραφαν ένα αληθινό γεγονός και παράλληλα εξηγούσαν στο παιδί 

ποιος κάνει τι, αλλά και για ποιο λόγο ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Οι κατευθυντικές 

προτάσεις καθοδήγησαν το παιδί για το ποια συμπεριφορά είναι κατάλληλη σε κάθε 

κοινωνικό πλαίσιο, δίνοντας του σαφείς πληροφορίες. Οι προοπτικές προτάσεις 

παρουσίασαν στο παιδί το πως νιώθουν και το πως σκέφτονται οι γύρω του, έτσι 

ώστε να μπορεί να κατανοεί τη συμπεριφορά των άλλων. Οι συγκεκριμένες 

προτάσεις αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης του παιδιού, ώστε το 

παιδί να καταλάβει πως οι πράξεις και τα λεγόμενα του, έχουν αντίκτυπο στα 

λεγόμενα των άλλων.  

Τέλος, χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις κοινωνικές ιστορίες η γραμματοσειρά Times 

New Roman με μέγεθος 20 και έντονη γραφή. Παράλληλα, υπήρχε πάντα μία 

έγχρωμη εικόνα που συνόδευε την ιστορία, βοηθώντας το παιδί στην επεξήγηση 

όσων είχε διαβάσει.  

Κατά τη διάρκεια, της πρώτης συνάντησης με το μαθητή δόθηκε η μία από τις 

τρεις κοινωνικές ιστορίες, η οποία αποτελούνταν από τρία φύλλα. Ζητήθηκε, από το 

ίδιο το παιδί να διαβάσει δυνατά την κοινωνική ιστορία, καθώς ήταν διαμορφωμένη 

με βάση τις αναγνωστικές του δεξιότητες. Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί πως 

ήταν απαραίτητο η ανάγνωση να γίνει από το ίδιο το παιδί, καθώς είχε παρατηρηθεί 

πως κατά την ανάγνωση των άλλων παρουσίαζε έντονη διάσπαση.  

Ο μαθητής διάβαζε με τον δικό του ρυθμό κάθε σελίδα, παρατηρώντας παράλληλα 

και την εικόνα. Μόλις, διάβαζε το ένα φύλλο πήγαινε στο επόμενο, για να 

ολοκληρώσει την πρώτη κοινωνική ιστορία. Μετά την πρώτη ανάγνωση του μαθητή, 

η ερευνήτρια προχώρησε σε κάποιες απλές προκαθορισμένες ερωτήσεις για να 

ελέγξει το επίπεδο κατανόησης του μαθητή. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις ήταν σε ένα 

ξεχωριστό φύλλο, στο τέλος κάθε κοινωνικής ιστορίας. Η εκφώνηση των ερωτήσεων 

σε αυτή την περίπτωση έγιναν από την ερευνήτρια και ο μαθητής ανταποκρίθηκε στο 

100% των σωστών απαντήσεων, δίνοντας στην ερευνήτρια την εικόνα, πως έχει 

καταλάβει απόλυτα όσα είχε διαβάσει.  

Η πρώτη κοινωνική ιστορία που δόθηκε στο παιδί είχε ως θέμα «Μαθαίνω να 

βοηθάω τους άλλους», η δεύτερη «Μαθαίνω να ολοκληρώνω τη δραστηριότητα μου 

και να περιμένω τη σειρά μου» και η τρίτη «Προσπαθώ να κοιτάζω τους άλλους όταν 

μου μιλάνε αλλά και να τους χαιρετώ» όλες φυσικά οι κοινωνικές ιστορίες 

παρατίθενται στο παράρτημα της εργασίας.  
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Ο μαθητής παρουσίασε ευχάριστη διάθεση, όταν έβλεπε το όνομά του στις 

ιστορίες και ιδιαίτερα όταν έβλεπε κάποιο παιδί που του έμοιαζε. Μόλις, 

ολοκληρώθηκε η ανάγνωση της ιστορίας και των ερωτήσεων από την ερευνήτρια, 

ζητήθηκε από το παιδί να  αναφέρει αν βοηθάει εκείνος τους γύρω του φέρνοντας 

καθημερινά παραδείγματα από τη ζωή.  

Στις επόμενες μέρες της παρέμβασης, ακολουθήθηκε η ίδια κατευθυντήρια 

γραμμή, καθώς φάνηκε πως το παιδί ανταποκρινόταν. Όσον αφορά την έκταση των 

κοινωνικών ιστοριών η δεύτερη αποτελούνταν από τρία φύλλα και η τρίτη από δύο 

αντίστοιχα. Όλες οι κοινωνικές ιστορίες διαβάζονταν σε μία ήσυχη τάξη εντός του 

σχολείου, αποφεύγοντας έτσι την έντονη διάσπαση από το παιδί, έχοντας τη μορφή 

ένας προς ένα (ερευνήτρια- μαθητής). Η παρέμβαση είχε διάρκεια τεσσάρων 

εβδομάδων, όπου κάθε κοινωνική ιστορία αντιστοιχούσε μία ημέρα παρέμβασης 30 

λεπτών, καλύπτοντας έτσι τις τρεις εβδομάδες. Στην τέταρτη εβδομάδα, διαβάστηκαν 

όλες οι κοινωνικές ιστορίες και συζητήθηκαν, ρωτώντας η ερευνήτρια το παιδί σε 

κάθε ιστορία αν έχει υιοθετήσει κάποια κοινωνική συμπεριφορά. 

 

 

Β Φάση  

Έπειτα, ακολούθησε η φάση (Β), η οποία αποτελούσε τη φάση της παρέμβασης 

των κοινωνικών ιστοριών. Η παρέμβαση λάμβανε χώρα σε μία ήσυχη τάξη του 

σχολείου μεταξύ της εκπαιδεύτριας και του παιδιού. Εφαρμόστηκαν τρεις κοινωνικές 

ιστορίες, οι οποίες είχαν τα εξής θέματα «Μαθαίνω να βοηθάω τους άλλους», 

«Μαθαίνω να ολοκληρώνω τη δραστηριότητα μου και να περιμένω τη σειρά μου» και 

«Προσπαθώ να κοιτάζω τους άλλους όταν μου μιλάνε αλλά και να τους χαιρετώ». Οι 

συγκριμένες κοινωνικές ιστορίες προέκυψαν από τη καταγεγραμμένη αδυναμία του 

μαθητή στις παραπάνω κοινωνικές δεξιότητες.  

Η φάση (Β) που περιγράφηκε εκτενώς στην ενότητα «Περιγραφή της 

παρέμβασης», διήρκησε τέσσερις εβδομάδες, πραγματοποιώντας 30 λεπτά συνάντηση 

με το παιδί για την ανάγνωση των κοινωνικών ιστοριών, των ερωτήσεων κατανόησης 

και της συζήτησης. Την τέταρτη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση στην 

οποία διαβάστηκαν όλες και οι κοινωνικές ιστορίες και ζητήθηκε από το παιδί να 

αναφέρει παραδείγματα δικών του κοινωνικών συμπεριφορών από την καθημερινή 

ζωή. Ο σκοπός της τελευταίας συνάντησης, είχε τη μορφή ανακεφαλαίωσης, όσων 

είχαν προαναφερθεί και παράλληλα μίας άτυπης αξιολόγησης από την πλευρά της 
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ερευνήτριας, για να δει αν ο μαθητής ήταν σε θέση να μεταφέρει τις δικές του 

κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές. 

Μετά την ολοκλήρωση, της φάσης (Β) ξανά δόθηκε το εργαλείο  «Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης για Παιδιά με Αυτισμό στον Τομέα των Κοινωνικών Δεξιοτήτων» 

(Απτεσλής,  Μητροπούλου & Τσακπίνη, 2005). Ο σκοπός ήταν να εντοπιστεί κάποια 

μεταβολή στις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού μετά την ολοκλήρωση της 

παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, αν το παιδί παρουσίαζε μείωση του ποσοστού στις 

δεξιότητες που δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει (Ο) και στις αναδυόμενες 

δεξιότητες (Α) και ταυτόχρονη αύξηση στα ποσοστά των δεξιοτήτων που μπορούσε 

να εκτελέσει μόνος του (Ν), τότε η παρέμβαση παρουσίαζε θετικά αποτελέσματα.  

 

 

1.9  Μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων και αξιολόγησης της 

Παρέμβασης 

 

Η ανάλυση των δεδομένων που καταγράφηκαν κατά την πρώτη φάση (Α) αλλά 

και κατά την δεύτερη φάση (Β) πραγματοποιήθηκε περιγραφικά- ποιοτικά σε 

συνδυασμό με τη μέθοδο οπτικής ανάλυσης (visual analysis method). Το γράφημα 

αναπαριστά τις αρχικές εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τις κοινωνικές δεξιότητες 

του παιδιού και τις τελικές εκτιμήσεις μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, 

βασιζόμενες πάντα στη συμπλήρωση του εργαλείου: Eκπαιδευτικής αξιολόγησης για 

παιδιά με αυτισμό στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων (Απτεσλής,  Μητροπούλου 

& Τσακπίνη, 2005). Οι αλλαγές σε αυτά τα χαρακτηριστικά έδειχναν την επίδραση 

της παρέμβασης στις κοινωνικές δεξιότητες- στόχο του συμμετέχοντα (Horner, 

Swaminathan, Sugai & Smolkowski, 2012).  

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών μετά την 

ολοκλήρωση της φάσης (Β), όπου τους δόθηκε για δεύτερη φορά το εργαλείο 

κοινωνικών δεξιοτήτων, και της μεθόδου ανάλυσης των αποτελεσμάτων 

αξιολογήθηκε το πρόγραμμα παρέμβασης. Εξετάζοντας, αν οι δεξιότητες του μαθητή 

κατάφεραν να μετατοπιστούν στην κλίμακα (Α) αναδυόμενη ή (Ν) κατεκτημένη.  
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1.10  Ζητήματα ηθικής δεοντολογίας 

 

Σε πρώτο επίπεδο, πριν την έναρξη της πιλοτικής έρευνας εξασφαλίστηκε ειδική 

άδεια από το αρμόδιο τμήμα δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου, ώστε να 

επιτραπεί η πρόσβαση στο 16
0
 δημοτικό σχολείου Ρεθύμνου και συγκριμένα στην ε' 

τάξη δημοτικού, ώστε να πραγματοποιηθεί η πιλοτική έρευνα.     

Σε πρώτο επίπεδο, υπήρξε συνάντηση με τη διευθύντρια του 16
ο 

δημοτικού 

σχολείου Ρεθύμνου, στην οποία προσκομίσθηκε η τροποποίηση του νόμου (άρθρο 70 

του ν. 4485/2017) ο οποίος ορίζει πως «για έρευνα που διεξάγεται από φοιτητή Α.Ε.Ι. 

δεν απαιτείται η εισήγηση ή γνώμη του Ι.Ε.Π. εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται 

από της Επιτροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Τμήματος εφόσον πρόκειται για Παιδαγωγικό Τμήμα» (σελ. 2001).  

Στη συνέχεια, πληροφορήθηκαν για τη φύση της πιλοτικής μεταπτυχιακής 

έρευνας, το χρονοδιάγραμμά της, τον σκοπό της, το απόρρητο των δεδομένων, την 

ανάγκη για παρατήρηση του μαθητή, τόσο στα πλαίσια των τάξεων, όσο και των 

διαλειμμάτων. Επίσης, συζητήθηκε ο τρόπος εξασφάλισης άδειας από τους γονείς και 

η ανωνυμία για δημοσίευση των αποτελεσμάτων.  

Πιο συγκεκριμένα, αποστάλθηκε η αίτηση συναίνεσης συμμετοχής του παιδιού 

στη μεταπτυχιακή έρευνα και μία συνοδευτική επιστολή που περιέγραφε αναλυτικά 

τη φύση της έρευνας, τη διαδικασία της, το απόρρητο των αποτελεσμάτων, τον τρόπο 

διεξαγωγής της και φυσικά το χρονοδιάγραμμά της. Επιπλέον, ενημερώθηκαν για την 

προστασία από πιθανό ψυχολογικό και σωματικό κίνδυνο και τη δυνατότητα 

διακοπής της συμμετοχής τους σε οποιοδήποτε στάδιο βρισκόταν η έρευνα. 

Παράλληλα, στη συγκεκριμένη συνοδευτική επιστολή αναγράφονταν αναλυτικά τα 

στοιχεία επικοινωνίας της ερευνήτριας, όπως τηλέφωνο και ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, ώστε οι γονείς να έχουν οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνία με την ίδια 

(Creswell, 2015· Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014).   

Μόλις, οι γονείς υπέγραψαν τις αιτήσεις συναίνεσης, υπήρξε συνάντηση με τη 

δασκάλα της τάξης του μαθητή. Ενημερώθηκε και η ίδια αναλυτικά για τη 

συγκεκριμένη έρευνα, καθώς ήταν ιδιαίτερα σημαντικό από τη στιγμή που θα 

υπήρχαν παρατηρήσεις στο πλαίσιο της τάξης και του σχολείου να δοθούν 

διαβεβαιώσεις για το σκοπό των συγκριμένων παρατηρήσεων, ώστε να μην αισθανθεί 

η ίδια ότι ελέγχεται το έργο της μέσα στην τάξη.  
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Κεφάλαιο 2
ο    

 

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων  
 

2.1 Αρχική αξιολόγηση φάση (Α) 

 

Στην πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις παρατηρήσεις για δύο 

εβδομάδες, στις οποίες ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης και ο 

εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης συμπλήρωσαν το εργαλείο: Εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης για παιδιά με αυτισμό στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων (Απτεσλής,  

Μητροπούλου & Τσακπίνη, 2005), για 8 διδακτικές ώρες ο καθένας τους. Ο στόχος 

της συγκριμένης φάσης (Α), ήταν να αποτυπωθούν από την παρατήρηση των 

εκπαιδευτικών σε ποιες κοινωνικές δεξιότητες υστερούσε ο μαθητής, ώστε να 

αποτελέσουν τις κοινωνικές δεξιότητες- στόχους της παρέμβασης.  

Παρακάτω, παρατίθενται ο πίνακας 1 και 2 στους οποίους αναγράφονται το 

σύνολο των κοινών παρατηρήσεων για τους δύο παρατηρητές. Πιο αναλυτικά, ο 

πίνακας χωρίζεται οριζόντια στις εννιά κοινωνικές δεξιότητες που εξετάζουμε και 

κάθετα η κάθε μέρα χωρίζεται σε τρεις υπό κατηγορίες. Την Ο, στην οποία το παιδί 

είναι ανίκανο να εκτελέσει τη δραστηριότητα ακόμα και μετά την επίδειξη του 

δασκάλου, την Α στην οποία ο μαθητής φαίνεται να μπορεί να εκτελέσει μία 

δραστηριότητα, αλλά δεν καταφέρνει να την ολοκληρώσει μόνος του και την Ν, στην 

οποία ο μαθητής είναι ικανός να εκτελέσει μία δραστηριότητα χωρίς τη βοήθεια 

κανενός.  

Αρχικά, εξεταζόταν κάθε δεξιότητα ξεχωριστά και εντοπιζόταν η συχνότητα 

συμφωνίας των δυο εκπαιδευτικών στις κλίμακες Ο, Α, Ν. Οι τιμές που 

αναγράφονται στον πίνακα και σχολιάζονται παρακάτω, προκύπτουν από το 

άθροισμα των υποκλιμάκων που διαθέτει κάθε δεξιότητα. Αναλυτικότερα, 

προστέθηκε η συχνότητα κάθε κλίμακας Ο, Α, Ν στις υποκλίμακες κάθε δεξιότητας 

και όπου προέκυπτε μεγαλύτερο άθροισμα, ορίστηκε ότι η συγκεκριμένη δεξιότητα 

ήταν Ο, Α, Ν.  
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Πιο συγκεκριμένα, για τη δεξιότητα εγγύτητα, που αφορά την ικανότητα του 

παιδιού να βρίσκεται κοντά στους άλλους, πόσο κοντά και κατά τη διάρκεια ποιων 

δραστηριοτήτων, οι παρατηρήσεις κατά την 1
η 

και την 2
η 

ημέρα υπήρξε μία διαφωνία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών ο ένας παρατήρησε πως η συγκριμένη δεξιότητα ήταν 

αναδυόμενη Α, ενώ ο δεύτερος πως είναι κατεκτημένη Ν. Στις υπόλοιπες 

παρατηρήσεις, δηλαδή στην 3
η
, 4

η
, 5

η
, 6

η
, 7

η
, 8

η
, υπήρξε συμφωνία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, καθώς και οι δύο είχαν συμπληρώσει πως η συγκεκριμένη δεξιότητα 

είναι κατεκτημένη Ν. Οπότε, η εγγύτητα παρουσίασε Ο=0, Α=2, Ν=14, ποσά τα οποία 

δεν την κατατάσσουν στις κοινωνικές δεξιότητες- στόχους, καθώς το παιδί φάνηκε να 

έχει κατεκτημένη τη συγκεκριμένη δεξιότητα.  

Η δεξιότητα βλεμματική επαφή παρουσίασε υψηλή συμφωνία στην κλίμακα Ο. 

Αναλυτικότερα, και οι δύο εκπαιδευτικοί παρατήρησαν πως η βλεμματική επαφή του 

παιδιού ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Ο μαθητής αδυνατούσε να κοιτάξει, τόσο όταν μίλαγε 

ο ίδιος, όσο και όταν του μιλούσε ο συνομιλητής του. Οι εκπαιδευτικοί και στις 8 

παρατηρήσεις συμφώνησαν πως το παιδί δεν είχε κατακτήσει τη δεξιότητα 

βλεμματικής επαφής συμπληρώνοντας Ο=16, Α=0, Ν=0. Οπότε, αποτέλεσε μία 

κοινωνική δεξιότητα- στόχο, η οποία συμπεριλήφθηκε στην παρέμβαση των 

κοινωνικών ιστοριών.  

Στη δεξιότητα παράλληλη δραστηριότητα, η οποία αφορά τη δυνατότητα του 

παιδιού να αλληλεπιδρά με άλλα παιδιά χωρίς να τα ενοχλεί, ο μαθητής ήταν υψηλά 

στην κλίμακα Α και Ν. Οι δύο εκπαιδευτικοί φαίνεται να συμφώνησαν στις δύο 

πρώτες παρατηρήσεις σημειώνοντας πως η συγκριμένη δεξιότητα είναι αναδυόμενη 

Α. Έπειτα, στην 3
η
 παρατήρηση υπήρξε μία μικρή διαφωνία, καθώς ο ένας 

συμπλήρωσε πως το παιδί είχε κατεκτημένη τη συγκριμένη δεξιότητα Ν, ενώ ο άλλος 

παρέμενε στην αναδυόμενη Α. Βεβαία, στις υπόλοιπές παρατηρήσεις δηλαδή την 4
η
, 

5
η
, 6

η
, 7

η
 και 8

η
 παρουσίασαν συμφωνία συμπληρώνοντας τη παράλληλη 

δραστηριότητα, ως κατεκτημένη Ν. Η συγκεκριμένη λοιπόν δεξιότητα παρουσίασε 

τις εξής κλίμακες Ο=0, Α=6, Ν=10, ποσά τα οποία δεν αρκούσαν ώστε να 

συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη δεξιότητα στην παρέμβαση, διότι υπήρχαν άλλες 

δεξιότητες όπου το παιδί παρουσίαζε υψηλό ποσό στο Ο.  

Στις δεξιότητες κοινωνική ανταπόκριση και κοινωνική πρωτοβουλία στις οποίες το 

παιδί πρέπει να έχει ανταπόκριση βλεμματικής επαφής προς οικεία και άγνωστα 

πρόσωπα και να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες αντίστοιχα, το παιδί 

παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό Ο. Οι δυο εκπαιδευτικοί συμφώνησαν και στις 
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8
η
, σημειώνοντας πως ο μαθητής δεν έχει κατακτήσει τη συγκεκριμένη δεξιότητα, 

καθώς δεν μπορούσε να την εκτελέσει ακόμα και μετά τις υποδείξεις τους. Εν 

ολίγοις, οι δεξιότητες κοινωνική ανταπόκριση και κοινωνική πρωτοβουλία σημείωσαν 

και οι δύο  τα παρακάτω ποσά Ο=16, Α=0, Ν=0.  Μετρήσεις που χαρακτήριζαν τις 

συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες- στόχους, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνονταν 

στην παρέμβαση.  

Στην επόμενη δεξιότητα, εναλλαγή της σειράς στην οποία το παιδί πρέπει να 

περιμένει τη σειρά του με ένα ή περισσότερα οικεία πρόσωπα, το παιδί σημείωσε 

υψηλά ποσά στην Ο και έπειτα ακολούθησε η Α. Πιο αναλυτικά, στην 2
η 

και την 4
η 

παρατήρηση υπήρξε διαφωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών καθώς ο ένας συμπλήρωσε 

πως η συγκεκριμένη δεξιότητα, ήταν αναδυόμενη Α και ο δεύτερος μην κατεκτημένη 

Ο. Έπειτα, στις υπόλοιπες παρατηρήσεις 1
η
, 3

η
, 5

η
, 6

η
, 7

η
, 8

η
, υπήρξε συμφωνία 

μεταξύ των παρατηρητών σημειώνοντας, ότι το παιδί δεν είχε κατακτήσει τη 

συγκεκριμένη δεξιότητα Ο. Καταγράφηκαν Ο=14, Α=2, Ν=0, παρατηρήσεις οι 

οποίες δημιούργησαν άλλη μία κοινωνική δεξιότητα- στόχο για την παρέμβαση, αφού 

το παιδί δεν παρουσίασε σε καμία παρατήρηση Ν.  

Περνώντας στη δεξιότητα κανόνες που αφορά τη δυνατότητα του παιδιού να 

ακολουθεί κοινωνικούς κανόνες, όπως το να χαιρετά όταν συναντά κάποιον και να 

λέει ευχαριστώ όταν κάποιος του δίνει κάτι. Οι εκπαιδευτικοί διαφώνησαν στην 6
η
 

και την 8
η 

παρατήρηση, όπου ο ένας εκπαιδευτικός αναφέρει πως η δεξιότητα είναι 

αναδυόμενη Α και ο άλλος πως δεν έχει κατακτηθεί Ο. Στην πλειοψηφία όμως των 

παρατηρήσεων και οι δύο εκπαιδευτικοί παρατήρησαν πως το παιδί δεν μπορούσε να 

εκτελέσει τη συγκεκριμένη δεξιότητα ακόμα και μετά την υπόδειξή τους Ο. Οι τιμές 

που δόθηκαν για τη δεξιότητα κανόνες είναι Ο=14, Α=2, Ν=0, ποσά τα οποία 

μπορούν να χαρακτηρίσουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα- στόχο.  

Τέλος, στις δεξιότητες αμοιβαιότητα μοίρασμα και προσαρμογή στις αλλαγές, όπου 

το παιδί είναι ικανό να παραμένει σε μια δραστηριότητα χωρίς να τη διακόψει, 

μοιράζοντας υλικά με τους συμμαθητές του και να ανέχεται και να προσαρμόζεται  

σε αλλαγές στο πρόγραμμά του, υπήρξε συμφωνία και από τους δύο παρατηρητές. 

Πιο συγκεκριμένα, και στις 8 παρατηρήσεις συμπληρώθηκε πως το παιδί είχε 

κατακτήσει τις συγκεκριμένες δεξιότητες Ο=0, Α=0, Ν=16, οπότε δεν θα 

συμπεριλαμβανόταν στις δεξιότητες- στόχους της παρέμβασης.  
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Τιμές ανά ημέρα φάσης (Α) 

 1
η
 2

η
 3

η
 4

η
 

Κλίμακες Ο Α Ν Ο Α Ν Ο Α Ν Ο Α Ν 

 

Εγγύτητα 

 1 1  1 1   2   2 

 

Βλεμματική  

    Επαφή  

2   2   2   2   

 Παράλληλη  

Δραστηριότατα  

 

 2   2   1 1   2 

 

 Κοινωνική  

Ανταπόκριση 

2   2   2   2   

 

 Κοινωνική  

Πρωτοβουλία 

2   2   2   2   

 

Εναλλαγή της  

Σειράς 

2   1 1  2   1 1  

 

Κανόνες 

2   2   2   2   

 

Αμοιβαιότητα 

  Μοίρασμα  

  2   2   2   2 

 

Προσαρμογή  

Στις αλλαγές  

  2   2   2   2 

 

Πίνακας 1- Τιμές ανά ημέρα φάση (Α)   (1
η 

 εβδομάδα) 
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Τιμές ανά ημέρα φάσης (Α) 

 5
η
 6

η
 7

η
 8

η
 

Κλίμακες  Ο Α Ν Ο Α Ν Ο Α Ν Ο Α Ν 

 

Εγγύτητα 

  2   2   2   2 

 

Βλεμματική  

    Επαφή  

2   2   2   2   

 Παράλληλη  

Δραστηριότατα  

 

  2   2   2   2 

 

 Κοινωνική  

Ανταπόκριση 

2   2   2   2   

 

 Κοινωνική  

Πρωτοβουλία 

2   2   2   2   

 

Εναλλαγή της  

Σειράς 

2   2   2   2   

 

Κανόνες 

2   1 1  2   1 1  

 

Αμοιβαιότητα 

  Μοίρασμα  

  2   2   2   2 

 

Προσαρμογή  

Στις αλλαγές  

  2   2   2   2 

Πίνακας 2- Τιμές ανά ημέρα φάση (Α)   (2
η 

 εβδομάδα) 

 

 

Συνολική αποτίμηση των αποτελεσμάτων φάση (Α) 

1. Εγγύτητα: Ο=0, Α=2, Ν=14 

2. Βλεμματική επαφή: Ο=16, Α=0, Ν=0 

3. Παράλληλη δραστηριότητα: Ο=0, Α=6, Ν=10 

4. Κοινωνική ανταπόκριση: Ο=16, Α=0, Ν=0 

5. Κοινωνική πρωτοβουλία: Ο=16, Α=0, Ν=0 
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6. Εναλλαγή σειράς: Ο=14, Α=2, Ν=0 

7. Κανόνες: Ο=14, Α=2, Ν=0 

8. Αμοιβαιότητα Μοίρασμα: Ο=0, Α=0, Ν=16 

9. Προσαρμογή στις αλλαγές: Ο=0, Α=0, Ν=16 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό οι δεξιότητες βλεμματική επαφή, κοινωνική πρωτοβουλία, 

κοινωνική ανταπόκριση, εναλλαγή της σειράς και κανόνες παρουσίασαν τις 

υψηλότερες τιμές μη κατεκτημένης δεξιότητας. Οπότε, με βάση τις συγκεκριμένες 

καταγραφές σχηματίστηκε το προφίλ του μαθητή (baseline) και οι ανάγκες του, ώστε 

να δομηθεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης των κοινωνικών ιστοριών 

παράρτημα (Β).    

 

 

 

2.2 Δεύτερη φάση αξιολόγησης (Β) 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης πραγματοποιήθηκε η δεύτερη φάση της 

αξιολόγησης, στην οποία δόθηκε για 2
η
 φορά το εργαλείο Εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

για παιδιά με αυτισμό στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων (Απτεσλής,  

Μητροπούλου & Τσακπίνη, 2005) παράρτημα (Α), το οποίο έπρεπε να συμπληρωθεί 

και πάλι για δύο εβδομάδες, από τέσσερις φορές τη βδομάδα για μία διδακτική ώρα. 

Είναι σημαντικό, βέβαια να τονιστεί πως δεν δόθηκε στους παρατηρητές ολόκληρο το 

ερωτηματολόγιο, αλλά μόνο το κομμάτια που αφορούσαν τις εξεταζόμενες 

κοινωνικές δεξιότητες.  

Πιο συγκριμένα, από την πρώτη φάση παρατηρήθηκε πως το παιδί δεν είχε 

κατακτήσει τις δεξιότητες βλεμματική επαφή, κοινωνική πρωτοβουλία, κοινωνική 

ανταπόκριση, εναλλαγή της σειράς και κανόνες, οπότε δομήθηκε η παρέμβαση του 

παιδιού με βάση όσων προαναφέρθηκαν.  

Ο τρόπος που προκύπτουν και καταγράφονται τα αποτελέσματα στη φάση (Β) 

είναι ίδιος με τον τρόπο που προέκυψαν και από τη φάση (Α). Αναλυτικά, 

προστέθηκε η συχνότητα κάθε κλίμακας Ο, Α, Ν στις υποκλίμακες κάθε δεξιότητας 

και όπου προέκυπτε μεγαλύτερο άθροισμα, ορίστηκε ότι η συγκεκριμένη δεξιότητα 

ήταν Ο, Α, Ν.   
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Το παιδί παρουσίασε βελτίωση στις δεξιότητες που τον δυσκόλευαν, καθώς οι 

καταγραφές των εκπαιδευτικών έδειξαν πως το παιδί σημείωσε μηδενική τιμή στη μη 

κατεκτημένη δεξιότητα Ο. Οι δεξιότητες του φαίνεται να μετατοπίστηκαν στις 

κλίμακες Α και Ν.  

Πιο συγκριμένα, στη δεξιότητα βλεμματική επαφή οι παρατηρητές συμφώνησαν 

και στις 8 παρατηρήσεις πως η συγκριμένη δεξιότητα, ήταν πλέον αναδυόμενη Α. 

Στις δεξιότητες κοινωνική πρωτοβουλία υπήρξε πάλι συμφωνία στους παρατηρητές, 

σημειώνοντας τιμές αναδυόμενη Α=13 και κατεκτημένη Ν=3. Στη δεξιότητα 

κοινωνική ανταπόκριση σημείωσαν αναδυόμενη Α=14 και κατεκτημένη Ν=2. Στη 

δεξιότητα κανόνες σημειώθηκε η μεγαλύτερη πρόοδος συμπληρώνοντας κατεκτημένη 

σε όλες τις παρατηρήσεις Ν=16.  Τέλος, αρκετά θετικά αποτελέσματα φαίνεται να 

παρουσίασε και η δεξιότητα εναλλαγή της σειράς. Οι δύο εκπαιδευτικοί συμφώνησαν 

και στις 3 πρώτες παρατηρήσεις πως η δεξιότητα ήταν πλέον αναδυόμενη Α=6, ενώ 

στις υπόλοιπες 5 πως η δεξιότητα είχε κατακτηθεί Ν=10. 

 

 

 

Τιμές ανά ημέρα φάσης (Β) 

 1
η
 2

η
 3

η
 4

η
 

Κλίμακες  Ο Α Ν Ο Α Ν Ο Α Ν Ο Α Ν 

 

Βλεμματική  

    Επαφή  

 2   2   2   2  

 

 Κοινωνική  

Ανταπόκριση 

 2   2   2   2  

 

 Κοινωνική  

Πρωτοβουλία 

 2   2   2   2  

 

Εναλλαγή της  

Σειράς 

 2   2   2    2 

 

Κανόνες 

  2   2   2   2 

Πίνακας 3- Τιμές ανά ημέρα φάση (Β)   (1
η 

 εβδομάδα) 
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Τιμές ανά ημέρα φάσης (Β) 

 5
η
 6

η
 7

η
 8

η
 

Κλίμακες  Ο Α Ν Ο Α Ν Ο Α Ν Ο Α Ν 

 

Βλεμματική  

    Επαφή  

 2   2   2   2  

 

 Κοινωνική  

Ανταπόκριση 

 2   2    2   2 

 

 Κοινωνική  

Πρωτοβουλία 

 2    2   2   2 

 

Εναλλαγή της  

Σειράς 

  2   2   2   2 

 

Κανόνες 

  2   2   2   2 

Πίνακας 4- Τιμές ανά ημέρα φάση (Β)   (2
η 

 εβδομάδα) 

 

 

Συνολική αποτίμηση των αποτελεσμάτων φάση (Β) 

 

1. Βλεμματική επαφή: O=0, A=16, N=0 

2. Κοινωνική πρωτοβουλία: Ο=0, Α=13, Ν=3 

3. Κοινωνική ανταπόκριση: Ο=0, Α=14, Ν=2 

4. Εναλλαγή τη σειράς: Ο=0, Α=6, Ν=10 

5. Κανόνες: Ο=0, Α=0, Ν=16 
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Το παραπάνω γράφημα παρουσιάζει την επίδραση των κοινωνικών ιστοριών στις 

κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού. Για τη δημιουργία του συγκεκριμένου 

γραφήματος προστέθηκαν στο σύνολό τους οι εκτιμήσεις των δυο παρατηρητών και 

για τις δεκαέξι παρατηρήσεις, ενώ οι υποκλίμακες του εργαλείου πήραν αριθμητικές 

τιμές. Πιο συγκεκριμένα,  το Ο αναπαριστούσε τον αριθμό 0, το Α το 1 και Ν το 2, 

τοποθετώντας μόνο τις κοινωνικές δεξιότητες στις οποίες παρατηρήθηκε κατά τη 

φάση (Α), πως το παιδί υστερούσε (βλεμματική επαφή Ο=16, κοινωνική 

ανταπόκριση, κοινωνική πρωτοβουλία Ο=16, εναλλαγή της σειράς Ο=14, Α=2 και 

κανόνες Ο=14, Α=2). Οι συγκεκριμένες δεξιότητες όπως προαναφέρθηκε και 

παραπάνω παρουσίασαν υψηλότερη τιμή συμφωνίας, ως μη κατεκτημένες δεξιότητες.  

Μετά την αρχική φάση ακολούθησε μία περίοδος δύο εβδομάδων ανάλυσης και 

σχηματισμού του αρχικού προφίλ του μαθητή. Έπειτα, ακολούθησε η παρέμβαση των 

κοινωνικών ιστοριών και η φάση (Β), όπου καταγράφηκε η συχνότητα βελτίωσης των 

κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού. Σύμφωνα με το γράφημα παρατηρείται 

βελτίωση σε όλες τις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού, με υψηλότερο ποσοστό τους 

κανόνες και την εναλλαγή της σειράς. Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι δεξιότητες 

κοινωνική πρωτοβουλία και κοινωνική ανταπόκριση με υψηλές τιμές στην 

αναδυόμενη δεξιότητα. Τέλος, το γράφημα ολοκληρώθηκε με τη δεξιότητα 

βλεμματική επαφή, όπου ο μαθητής παρουσίασε τη μικρότερη πρόοδο, καθώς δεν 

συμπλήρωσε καμία τιμή στην κατεκτημένη δεξιότητα Ν, αλλά παρόλα αυτά 

συμπλήρωσε το σύνολο των τιμών του στις αναδυόμενες δεξιότητες Α.  

Συνολικές        

τιμές των 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων 
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Κεφάλαιο 3
ο 

3.1 Συζήτηση 

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης πιλοτικής έρευνας, ήταν να εξεταστεί η επίδραση των 

κοινωνικών ιστοριών στο τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδί με αυτισμό 

υψηλής λειτουργικότητας. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εστίασε στις δεξιότητες που 

παρουσίαζε αδυναμία το παιδί, έτσι όπως προέκυψαν από τις συστηματικές 

παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών για δύο εβδομάδες στα πλαίσια του σχολικού 

ωραρίου. Οι κοινωνικές ιστορίες που δομήθηκαν, ήταν απλές και κατανοητές 

βασισμένες στις γνωστικές ικανότητες του παιδιού. Οι δεξιότητες που εξετάστηκαν 

εκτεταμένα, ήταν η βλεμματική επαφή, η κοινωνική πρωτοβουλία, η κοινωνική 

ανταπόκριση, η εναλλαγή της σειράς και οι κανόνες. Αρχικά, εντοπίστηκαν στη φάση 

(Α) οι συγκεκριμένες δεξιότητες, οι οποίες παρουσίασαν αρκετά υψηλή τιμή στην 

κλίμακα μη κατεκτημένων δεξιοτήτων και στη φάση (Β) εξετάστηκε αν υπήρξε 

μεταβλητότητα από την κλίμακα μη κατεκτημένων δεξιοτήτων στις κλίμακες 

αναδυόμενων και κατεκτημένων αντίστοιχα.  

Σε σχέση με τις δεξιότητες της κοινωνικής πρωτοβουλίας, κοινωνικής 

ανταπόκρισης και κοινωνικών κανόνων το παιδί στην αρχική αξιολόγηση παρουσίαζε 

υψηλές τιμές στη μη κατεκτημένες δεξιότητες, γεγονός που το δυσκόλευε να ενταχθεί 

σε ομάδες και να κάνει φίλους. Κατά τις πρώτες παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών το 

παιδί φάνηκε, πως δυσκολευόταν να πάρει την πρωτοβουλία να μιλήσει σε οικεία 

πρόσωπα και να συμμετάσχει σε ομαδικές δραστηριότητες. Επίσης, σχεδόν ποτέ δεν 

χαιρετούσε όταν έμπαινε σε έναν χώρο ενώ υπήρχαν άτομα, αλλά και όταν 

αποχωρούσε.  

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης το παιδί φάνηκε να αρχίζει να επιδιώκει 

την ένταξη του σε ομάδα συνομηλίκων με τη βοήθεια πάντα του δασκάλου του, η 

οποία προφανώς του πρόσφερε ασφάλεια. Είναι άλλωστε γνωστό ότι τα περισσότερα 

παιδιά του ΑΦ θέλουν σταθερή υποστήριξη από βασικά πρόσωπα αναφοράς (γονέα, 

δάσκαλο, έμπιστο φίλο, κλπ), όσον αφορά τις δεξιότητες επαφής και συνδιαλλαγής 

με άλλους συνομήλικους.   

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινήθηκαν και οι δεξιότητες εναλλαγή της σειράς και 

βλεμματική επαφή, το παιδί κατάφερε μετά την παρέμβαση να βελτιώσει αυτές τις 

επιμέρους δεξιότητες και να αυξήσει τις τιμές των κλιμάκων στις αναδυόμενες 
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δεξιότητες, καθώς και στις κατεκτημένες. Η συγκεκριμένη αλλαγή, ενίσχυσε τη 

δυνατότητα του παιδιού για συναισθηματικές αλληλεπιδράσεις με συνομήλικους, αφού 

κατάφερε να ενταχθεί ευκολότερα στο σύνολο της τάξης και να ανταλλάξει 

ευκολότερα πληροφορίες με τους συμμαθητές του. Μέσω των κοινωνικών ιστοριών 

είχαν  δοθεί κατευθυντήριες γραμμές για το πως πρέπει να συμπεριφέρεται, όταν θα 

περιμένει τη σειρά του και όταν θα μιλάει με κάποιον. Οι οδηγίες αυτές φαίνεται να 

βοήθησαν το παιδί σε μεγαλύτερα επίπεδα ανοχής και στη συμμόρφωση στους 

κανόνες, τομείς που τον δυσκόλευαν και δεν μπορούσε να κατανοήσει αυτόματα 

λόγω της φύσης της δυσκολίας του. 

 Όπως αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία τα παιδιά με αυτισμό 

παρουσιάζουν μειωμένη υπομονή, απουσία ενσυναίσθησης και ελλιπείς κοινωνικές 

δεξιότητες (Livingston, Colvert, Social Relationships Study Team, Bolton & Happé, 

2019) και αυτό συνιστά μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για όλα τα προγράμματα 

παρέμβασης .  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διατήρηση των αποτελεσμάτων προφανώς 

απαιτεί τη διατήρηση της υποστήριξης και των «φροντιστών» εκπαιδευτικών των 

μαθητών του ΑΦ που εμπλέκονται σε ανάλογα προγράμματα. Η διεθνής έρευνα 

υποδεικνύει ότι και τα πιο εντατικά προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση των 

αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων των παιδιών του ΑΦ και οι οποίες χρησιμοποιούν 

ένα μείγμα μεθόδων και πρακτικών δείχνουν τα όρια αυτών των παρεμβάσεων. 

Αυξάνονται οι επαφές/ αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους αλλά συχνά δεν 

βελτιώνονται σε μεγάλο βαθμό η σταθερότητα και η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ 

τους. 

Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο πρώτο μέρος της εργασίας, 

αναφέρθηκαν πλήθος ερευνών από τη διεθνή βιβλιογραφία στις οποίες φαίνεται οι 

ερευνητές να χρησιμοποιούν τις κοινωνικές ιστορίες ως βασική μέθοδος παρέμβασης.  

Σε γενικές γραμμές τα δεδομένα των ερευνών υποδεικνύουν ότι οι κοινωνικές 

ιστορίες ως μέθοδος μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε κάποιους από τους 

επιζητούμενους στόχους. 

 Συγκρίνοντας την έρευνα των Halle, Ninness, Ninness  & Lawson (2016) με τη 

δεδομένη μελέτη περίπτωσης, παρουσιάζονται  κάποια κοινά θετικά αποτελέσματα, 

παρά την διαφορετική μεθοδολογία και αριθμό δείγματος.  

Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνά τους οι  Halle, Ninness, Ninness  & Lawson 

(2016) παρουσιάζουν τις κοινωνικές ιστορίες μέσα από βίντεο έχοντας βασικό στόχο 
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να αυξήσουν τις κοινωνικές πρωτοβουλίες των παιδιών με αυτισμό στα πλαίσια της 

τυπικής τάξης.  

Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, είναι ενθαρρυντικά καθώς αναφέρουν πως 

κάποια από τα παιδιά με αυτισμό κατάφεραν να χαιρετούν τους συνομηλίκους τους, 

επιδιώκοντας την κοινωνική συνδιαλλαγή. Κάτι ανάλογο παρατηρείται και στη 

συγκεκριμένη πιλοτική έρευνα, οι κοινωνικές ιστορίες ενίσχυσαν τις δεξιότητες του 

συγκεκριμένου παιδιού, βοηθώντας το να επιδιώκει εντονότερα την κοινωνική 

πρωτοβουλία (χαιρετώντας τους γύρω του εισέχοντας σε ένα χώρο), αλλά και τις 

επιμέρους κοινωνικές δεξιότητες, στις οποίες αρχικά παρουσίαζε αδυναμία.    

Στην έρευνα τους και οι Chung και Chen (2017) επιδιώκουν να βελτιώσουν τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών θέτοντας ως βασικό στόχο την ενίσχυση 

του χαιρετισμού, όπως επιδιώκεται και στη συγκεκριμένη πιλοτική έρευνα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Chung και Chen (2017) είναι ενθαρρυντικά, 

υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων  μπορούν να βοηθηθούν 

μέσα από προγράμματα, τα οποία συνδυάζουν οπτικά και λεκτικά σημεία 

κατανόησης.   

Παράλληλα, επειδή ο μαθητής στην συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης κατάφερε 

να βελτιώσει την κοινωνική του ανταπόκριση, αύξησε και τους επιδιωκόμενους 

δεσμούς φιλίας σύμφωνα με τις καταγραφές των παρατηρητών- εκπαιδευτικών. Κάτι 

ανάλογο παρατηρείται και στην έρευνα των  Balakrishnan και Alias (2017), οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν τις κοινωνικές ιστορίες σε τέσσερις μαθητές δημοτικού στοχεύοντας 

στην βελτίωση της ικανότητας των παιδιών να αποκτήσουν φίλους, ώστε να 

αλληλεπιδράσουν κοινωνικά. Τα αποτελέσματα και στη συγκεκριμένη μελέτη ήταν 

ενθαρρυντικά, αφού οι μαθητές παρουσίασαν σημάδια βελτίωσης και κοινωνικής 

ανταπόκρισης με συνομήλικα παιδιά.    

Με βάση τα συμπεράσματα, από τη συγκεκριμένη πιλοτική έρευνα γίνεται 

αντιληπτό πόσο σημαντική είναι εξατομικευμένη παρέμβαση για τα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο του γενικού σχολείου. Είναι αρκετά σημαντική, η 

συμβολή του ειδικού παιδαγωγού, ο οποίος πρέπει να είναι καταρτισμένος απόλυτα, 

ώστε να πλαισιώσει σωστά το παιδί.  

Ο ειδικός παιδαγωγός είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που εμπλέκονται 

στη δόμηση των εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης των παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο ειδικός παιδαγωγός αναπτύσσει με το μαθητή του 

μία σχέση αλληλεπίδρασης, η οποία συνεχώς μεταβάλλεται, είτε με την εξέλιξη του 



Σελίδα 72 από 108 
 

μαθητή, είτε με τις δυσκολίες του. Πιο αναλυτικά, ο ειδικός παιδαγωγός πρέπει να 

παρατηρεί τη συμπεριφορά του μαθητή του, αλλά και τους παράγοντες που τη 

συνοδεύουν, παρατηρώντας τι προηγήθηκε της εκδήλωσης μιας ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς, την ίδια συμπεριφορά που εκδηλώθηκε αλλά και τις συνέπειες της. 

Με αυτόν τον τρόπο ο ειδικός παιδαγωγός θα είναι σε θέση να αξιολογεί τις 

δυνατότητες και τις δυσκολίες του κάθε παιδιού και να σχεδιάζει μία εκπαιδευτική 

παρέμβαση, τροποποιώντας το αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις δυνατότητες 

του.  

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη 

βελτίωση του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψιν πως το κάθε παιδί παρουσιάζει συχνά 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και ειδικά στο φάσμα του αυτισμού. Ο ειδικός 

παιδαγωγός λοιπόν, θα πρέπει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση και δημιουργικότητα 

τροποποιώντας τη διδασκαλία του, με στόχο τη βελτίωση του μαθητή. Επίσης, θα 

πρέπει να λαμβάνει πάντα υπόψιν του τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, 

δυσκολίες και δυνατότητες του παιδιού (Κολιάδης, 2010).  

Βάσει αυτού, ο ρόλος του, πέρα από τα ιδιαιτέρα προγράμματα που εφαρμόζονται, 

καθίσταται απαραίτητος στην εκπαίδευση των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα 

του αυτισμού, μέσα από τρόπους μάθησης που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

απαιτούν τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων και εργαλείων. Επιπλέον, είναι εκείνος ο 

οποίος θα καθορίσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο θα ενταχθεί το παιδί για 

την εκμάθηση λόγου, γραφής, ανάγνωσης, αρίθμησης, κοινωνικής συμπεριφοράς και 

γενικότερα ό,τι περιλαμβάνει το αναλυτικό πρόγραμμα. Ο ειδικός παιδαγωγός, είτε 

είναι στο τμήμα ένταξης, είτε στην γενική τάξη ως παράλληλη στήριξη μπορεί να 

εφαρμόσει πλήθος προγραμμάτων παρέμβασης, βασισμένος στις ανάγκες του 

μαθητή. Στη προκειμένη περίπτωση, ο μαθητής της έρευνας παρουσίαζε ελλείμματα 

στις κοινωνικές δεξιότητες. Ο δάσκαλος της ειδικής αγωγής σύνθεσε απλές 

κοινωνικές ιστορίες, οι οποίες παρόλο που εφαρμόστηκαν για μικρό χρονικό 

διάστημα, φαίνεται να είχαν θετικά αποτελέσματα για το παιδί.  

Οι στόχοι των αναλυτικών προγραμμάτων για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού 

ειδικότερα αλλά και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γενικότερα, είναι 

απαραίτητο να διέπονται από την παρακάτω αντίληψη, ότι ο στόχος τους δεν είναι να 

αλλάξουν τον τρόπο σκέψης των παιδιών, αντίθετα πρέπει να τα βοηθήσουν να 

κατανοήσουν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος (Conn, Lewis 

& Matthews, 2018).  
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Παράλληλα, τα προγράμματα που θα εφαρμόζονται στο χώρο του σχολείου τόσο 

από το δάσκαλο γενικής εκπαίδευσης, όσο και από το δάσκαλο ειδικής, πρέπει να 

βοηθούν στον έλεγχο για τη μείωση των στερεοτυπικών συμπεριφορών. Το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι αρκετά συχνό στα παιδιά που βρίσκονται στο 

φάσμα του αυτισμού και δυσκολεύει την ομαλή ένταξη των παιδιών στο κοινωνικό 

περιβάλλον (Pickles, et al., 2016 · Conn, Lewis & Matthews, 2018).  

Μέσα από την δικιά μας εμπειρία της παράβασης, για την επιτυχία αυτών των 

προγραμμάτων, ο ειδικός παιδαγωγός θα πρέπει να συνεργάζεται και να είναι 

συνεχώς σε επικοινωνία, τόσο με το εκπαιδευτικό προσωπικό του γενικού σχολείου, 

όσο και με διάφορους άλλους φορείς και ειδικούς (ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, 

σχολικοί σύμβουλοι, λογοθεραπευτές κ.α.), έχοντας ως σκοπό την ανταλλαγή 

πληροφοριών και στοιχείων για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(McLaughlin, 2002). Φέρνοντας παράδειγμα τη συγκριμένη έρευνα, υπήρξε 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου, ώστε να δομηθεί σωστά η 

παρέμβαση και να βοηθηθεί το παιδί.  

Γενικότερα, η ειδική αγωγή απαιτεί τη συνεργασία πολλών κλάδων έχοντας κοινό 

στόχο την εξέλιξη του παιδιού. Για τη δόμηση του εξατομικευμένου προγράμματος 

είναι απαραίτητη η συμμετοχή αρκετών ειδικοτήτων, όπως του ψυχολόγου, του 

λογοθεραπευτή, του εργοθεραπευτή, του κοινωνικού λειτουργού και του 

αναπτυξιολόγου. Ο κάθε ειδικός ξεχωριστά έχει τις κατάλληλες γνώσεις. ώστε να 

μεταφέρει στη διεπιστημονική συνάντηση τις έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες 

για τη συμπεριφορά, τις δυνατότητες και τις ανάγκες του παιδιού. Στις συγκριμένες 

συναντήσεις, αξιολογείται η πορεία των προγραμμάτων και αποτυπώνονται οι 

απόψεις από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, γεγονός που μεγαλώνει την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων  (Sloper, Greco, Beecham & Webb, 2006 · Strogilos, 

Xanthacou & Kaila,  2011· Stroggilos & Xanthacou, 2006 · Συριοπούλου-Δελλή, 

2015). 

Βάσει αυτών, σε πολλά διεπιστημονικά κέντρα ένα δομημένο πρόγραμμα πρώιμης 

παρέμβασης για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, περιλαμβάνει 

ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και μουσικοκινητική. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι θεραπευτές συνεργάζονται για τη σωστή εκπαίδευση των 

παιδιών. Ανάλογα προγράμματα θα πρέπει να παρέχονται, τόσο στα ειδικά σχολεία, 

όσο και στα γενικά, καθώς πολλά παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
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συμμετέχουν στο πλαίσιο του τυπικού σχολείου (Vivanti, Kasari, Green,  Mandell, 

Maye, & Hudry, 2018).   

   Λαμβάνοντας υπόψιν, την πιλοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την 

συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία στο τυπικό σχολείο του παιδιού, αναδεικνύεται 

πως τα παιδιά με δυσκολίες έχουν ανάγκη για εξατομικευμένα προγράμματα 

υποστήριξης. Πιο αναλυτικά, στη δεδομένη παρέμβαση από τα αποτελέσματα της, 

έγινε αντιληπτό πως ο μαθητής βοηθήθηκε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

ενισχύοντας τις κοινωνικές του δεξιότητες. Τα συγκεκριμένα προγράμματα, αρκετές 

φορές βοηθούν και τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά. Τη δεδομένη παρέμβαση των 

κοινωνικών ιστοριών θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει και ο δάσκαλος της τάξης, 

για την εκμάθηση των κοινωνικών κανόνων σε ολόκληρο τμήμα και παράλληλα στο 

παιδί με αυτισμό. 

Ταυτόχρονα, τονίζεται η σημαντικότητα της συμπερίληψης, στην οποία 

επιδιώκεται η ένταξη των παιδιών με εδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά 

σχολεία. Σύμφωνα, με τους Gous, Eloff και Moen (2014) η συμπεριληπτική 

εκπαίδευση ωφελεί σε πολλούς τομείς και συνδέεται με τον ανθρωπισμό και το 

συναίσθημα. Αναμφίβολα, η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί έναν 

εξελισσόμενο ακόμα θεσμό, δημιουργώντας μία νέα πορεία στην αποτελεσματική 

λειτουργία του σύγχρονου σχολείου. Σίγουρα, είναι μία από τις κυριότερες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα, τονίζοντας ότι η 

μάθηση στοχεύει στη καλλιέργεια αξιών, προσαρμόζοντας συγχρόνως την 

παιδαγωγική πράξη στις ικανότητες αλλά και στις ανάγκες όλων των μελών της 

σχολικής τάξης (Ainscow, 2005).  

Όπως προαναφέρθηκε, με την ταυτόχρονη εκπαίδευση των κοινωνικών κανόνων 

στα τυπικά παιδιά αλλά και στο παιδί που βρίσκεται στο αυτιστικό φάσμα, 

επιτυγχάνεται η άμεση εφαρμογή του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, το παιδί με 

αυτισμό επιδιώκει τη συμμετοχή του στις ομάδες των τυπικά αναπτυσσόμενων 

παιδιών και τα δεύτερα τον δέχονται καθώς έχουν εξοικειωθεί με τη φύση της 

διαταραχής, από την καθημερινή τους αλληλεπίδραση.     

Με βάση τις παγκόσμιες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, αναφέρεται πως η 

καθοδήγηση από συνομηλίκους είναι μία προσέγγιση, που παρουσιάζει αρκετά 

θετικά στοιχεία στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίζουν οι μαθητές με 

διαταραχή αυτιστικού φάσματος (Hastwell, Harding, Martin & Baron- Cohen, 2013· 

Va Hess, Moyson & Roeyers, 2015). Αρκετοί, συμμαθητές του παιδιού ρωτούσαν αν 



Σελίδα 75 από 108 
 

μπορούν να συμμετέχουν και οι ίδιοι στη διδασκαλία των κοινωνικών ιστοριών, ενώ 

οι εκπαιδευτικοί είχαν συμπληρώσει στις παρατηρήσεις πως οι μαθητές της τάξης του 

παιδιού με αυτισμό ήταν αρκετά δεκτικοί στις προσπάθειες του για επικοινωνία  

Βέβαια, είναι σημαντικό να τονιστεί πως η παρέμβαση των κοινωνικών ιστοριών 

θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με ενεργή συμμετοχή των συμμαθητών της τάξης 

του παιδιού, όπου οι πρώτοι θα μπορούσαν, είτε να διηγηθούν τις ιστορίες, είτε να τις 

δραματοποιήσουν. Με αυτόν τρόπο, ο εκπαιδευτικός της τάξης θα πετύχαινε 

ευκολότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση του παιδιού με τους συνομηλίκους του 

(Va Hess, Moyson & Roeyers, 2015).  

Παράλληλα, αναφέρεται πως τα παιδιά με αυτισμό που φοιτούν στη γενική τάξη 

αυξάνουν το ακαδημαϊκό τους επίπεδο, τη συνεργατική μάθηση και τις 

αλληλεπίδραση με συνομήλικα παιδιά. Βέβαια, λαμβάνοντας υπόψιν πάντα τις 

δυνατότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά και το βαθμό που μπορεί να ενταχθεί σε μία 

γενική σχολική τάξη (Harrower & Dunlap, 2001).  

Το παιδί της συγκεκριμένης πιλοτικής παρέμβασης, έδειχνε μεγάλη χαρά όταν 

ήταν στα πλαίσια της γενικής τάξης και συμμετείχε όσο μπορούσε στο μάθημα, με 

βάση όσων ανέφερε ο δάσκαλος της παράλληλης στήριξης. Επίσης, είναι σημαντικό 

να τονιστεί πως η παρέμβαση των κοινωνικών ιστοριών είχε αρκετά θετικά 

αποτελέσματα, διότι υπήρχαν τα ερεθίσματα για κοινωνική συνδιαλλαγή του παιδιού, 

ενώ αν βρισκόταν σε ειδικό σχολείο τα συγκεκριμένα ερεθίσματα θα μειώνονταν.      

Από την άλλη βέβαια πλευρά, με αφορμή την παρέμβαση η ερευνήτρια αλλά και 

οι εκπαιδευτικοί τόνισαν τις δυσκολίες της συμπερίληψης στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα (Harrower & Dunlap, 2001). Οι δυσκολίες κυρίως εστιάζουν στις ελλιπείς 

δομές του εκπαιδευτικού ελληνικού συστήματος και στην απουσία εξειδικευμένου 

προσωπικού από τα σχολεία. Πιο συγκεκριμένα, στη δεδομένη έρευνα το παιδί 

παρουσίαζε έντονη διάσπαση, οπότε για την εφαρμογή των κοινωνικών ιστοριών 

έπρεπε το παιδί να αποχωρίσει από το πλαίσιο της γενικής τάξης και να μεταφερθεί 

σε ένα ήσυχο περιβάλλον.  

  Εν κατακλείδι, αναφέρεται πως η ένταξη των παιδιών με αυτισμό στις γενικές 

τάξεις, επηρεάζει και την ακαδημαϊκή επίδοση των τυπικών αναπτυσσόμενων 

παιδιών, καθώς τα πρώτα παιδιά χρειάζονται περισσότερη προσοχή και φροντίδα. Οι 

έρευνες όμως, διαψεύδουν τη συγκεκριμένη άποψη, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η 

συμπερίληψη δεν ωφελεί μόνο τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές αλλά και τα 
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τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά σε πολλούς τομείς (Camargo, Rispoli, Ganz, Hong, 

Davis & Mason, 2016 · Demetris, Childs & Jordan, 2007).  

 

 

 

   

3.2 Συμπεράσματα  
 

Από το πρόγραμμα παρέμβασης του μαθητή με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, 

επιβεβαιώθηκε η επιτακτική ανάγκη για εναλλακτική διδασκαλία και εξατομικευμένα 

προγράμματα. Οι απόψεις αυτές υποστηρίχτηκαν και από τα σχόλια των 

εκπαιδευτικών στις παρατηρήσεις, οι οποίοι τόνιζαν τη προσπάθεια και την ανάγκη 

του παιδιού να ενταχθεί στην ομάδα των συνομηλίκων του. Παράλληλα, τονίστηκε 

από τους δύο παρατηρητές, η δεκτική διάθεση των συμμαθητών του παιδιού στην 

επιδίωξη του για κοινωνική αλληλεπίδραση, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της 

συμπερίληψης (Camargo, Rispoli, Ganz, Hong, Davis & Mason, 2016). 

Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, διότι υπήρξε άψογη 

συνεργασία αρχικά με τους δύο εκπαιδευτικούς (παράλληλη στήριξη, δάσκαλος 

τμήματος ένταξης), οι οποίοι παρατήρησαν το παιδί συστηματικά εντοπίζοντας με 

ακρίβεια τις δυσκολίες του. Η συγκεκριμένη συνεργασία ενίσχυσε την 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, καθώς υπήρχε άμεση ανταπόκριση από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών προς την ερευνήτρια για την συμπεριφορά του μαθητή.   

Παράλληλα, ο μαθητής έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς στις κοινωνικές ιστορίες, 

κάτι το οποίο υπογραμμίζει η συμμετοχή του στις απαντήσεις των ερωτήσεων 

κατανόησης και η επιθυμία του να παρουσιάσει γεγονότα από την καθημερινή του 

ζωή. Σίγουρα, συνέβαλε το γεγονός ότι οι κοινωνικές ιστορίες ήταν απλές και 

κατανοητές συνοδευόμενες από επεξηγηματικές εικόνες, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον 

του.  

Βέβαια, στις πρώτες συναντήσεις υπήρξε μία άρνηση συμμετοχής του μαθητή στη 

δεδομένη παρέμβαση. Η συγκεκριμένη στάση βέβαια, του παιδιού είχε προκληθεί 

από την έντονη δυσαρέσκεια του, όταν έπρεπε να φύγει από την τάξη του. Δεν άρεσε 

στον μαθητή η συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς δεν είχε συνηθίσει να εργάζεται 

εξατομικευμένα στο χώρο του σχολείου.  
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Οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν μία βασική προϋπόθεση αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των ατόμων (παιδιών και ενηλίκων, παιδιών με ΕΕΑ και εκπαιδευτικών/ 

ειδικών). Στα παιδιά με αυτισμό, οι δεξιότητες αυτές πρέπει πρώτα να διδαχθούν, στη 

συνέχεια να κατακτηθούν και στο τέλος είναι σε θέση να εφαρμοστούν. Κάτι 

ανάλογο, συνέβη και στη δεδομένη πιλοτική έρευνα, πρώτα διδάχθηκαν οι 

κοινωνικές δεξιότητες που δυσκόλευαν το μαθητή, για να τις κατανοήσει και έπειτα 

παρατηρήθηκε αν μπορεί να τις εφαρμόσει στη καθημερινή του ζωή. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας ήταν ενθαρρυντικά, αφού το παιδί ανταποκρίθηκε σε 

μικρό χρονικό διάστημά. 

Όσων αφορά, τη μέθοδο των κοινωνικών ιστοριών αποτελεί έναν απλό και 

ενδιαφέρον τρόπο ενίσχυσης και βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά 

που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού (Karal & Wolfe, 2018). Βέβαια, η 

συγκεκριμένη παρέμβαση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική 

διδασκαλία στα πλαίσια της τυπικής τάξης. Ο δάσκαλος θα μπορούσε να τις 

χρησιμοποιήσει για τη διδασκαλία διαφόρων δεξιοτήτων και προτύπων 

συμπεριφοράς. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί ευκολότερα να εντάξει παιδιά με 

δυσκολίες στο σύνολο της τάξης, αλλά και οι υπόλοιποι μαθητές θα διδάσκονται με 

έναν διαφορετικό τρόπο.  

Σίγουρα, αυτό που παρατηρήθηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής 

εργασίας, πέραν όσων προαναφέρθηκαν είναι οι ελλιπείς δομές του σχολείου. 

Υπήρξε, αρκετή δυσκολία εύρεσης μιας κενής αίθουσας για να πραγματοποιηθεί 

εξατομικευμένα η διδασκαλία των κοινωνικών ιστοριών. Γεγονός, που υπογραμμίζει 

τη δυσκολία των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης να μεταβούν σε ένα ήσυχο 

περιβάλλον, όταν οι μαθητής τους το έχουν ανάγκη. Επίσης, τονίζεται η ανάγκη για 

διεπιστημονικότητα στα σχολεία, καθώς οι πληροφορίες από περισσότερους κλάδους, 

προσφέρουν σφαιρική άποψη για την εικόνα του μαθητή (Συριοπούλου-Δελλή, 

2015). 

Ορμώμενοι, από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τις ελλιπείς δομές του σχολείου, 

είναι σημαντικό να τονιστεί το άγχος που βιώνουν καθημερινά οι γονείς για τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στα τυπικά πλαίσια. Στις συζητήσεις 

που είχαμε πριν τη διεξαγωγή της φάσης (Α), αναφερόταν από τους εκπαιδευτικούς η 

δυσκολία που αντιμετωπίζουν με τους γονείς των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Οι δεύτεροι παρουσιάζουν δυσκολία διαχείρισης των συναισθημάτων τους 

και έντονο άγχος για την πορεία του παιδιού τους. Αρκετοί, από τους γονείς δεν 
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διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να συμπεριφερθούν ανάλογα με τις 

δυσκολίες των παιδιών τους, επιβεβαιώνοντας πως είναι απαραίτητο να υπάρχει 

καθοδήγηση προς τους γονείς και από το ίδιο το σχολείο.  

 Το οικογενειακό πλαίσιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά πλαίσια για ένα παιδί, 

που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Οι γονείς ή τα αδέρφια μπορούν να γίνουν 

εξαιρετικοί εκπαιδευτές για το παιδί, καθώς εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα από τον 

καθένα το μέλος της οικογένειας τους. Μέχρι όμως, να φτάσουν οι γονείς σε αυτό το 

στάδιο στήριξης του παιδιού, βιώνουν αρκετό άγχος και συναισθηματικές 

μεταπτώσεις (Duarte, Bordin, Yazigi & Mooney, 2005 · Kuhn & Carter, 2006).  

Είναι σημαντικό, οι γονείς να έχουν συχνές, προγραμματισμένες συναντήσεις με 

τον ψυχολόγο, τον ειδικό παιδαγωγό, τον εργοθεραπευτή και τον λογοθεραπευτή του 

παιδιού. Είναι απαραίτητο, αυτές οι συναντήσεις να γίνονται με συνέπεια, καθώς έτσι 

οι γονείς μαθαίνουν την πορεία του παιδιού τους και οι ειδικοί ενημερώνονται για τις 

αντιδράσεις του παιδιού εκτός πλαισίων. Οι γονείς έχουν τη σημαντικότερη 

συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού, καθώς εκείνοι διαθέτουν τον 

περισσότερο χρόνο μαζί του και το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα, 

μεταφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στους ειδικούς. Έτσι, μπορούν να τεθούν νέοι 

στόχοι και προβληματισμοί για το παιδί ανάλογα με το αν υπάρχει βελτίωση ή όχι 

(Gentles, Nicholas, Jack, McKibbon & Szatmari, 2019· Heward, 2011).   

Σύμφωνα, με τη Γενά (2017) τονίζεται πως η εμπλοκή των γονέων στην 

παρέμβαση των παιδιών τους πρέπει να είναι ουσιαστική, αφού πρώτα προηγηθεί μία 

συστηματική εκπαίδευση προς αυτούς. Έρευνες αναφέρουν αρκετά θετικά 

αποτελέσματα στη συμπεριφορά των παιδιών, που ενεπλάκησαν οι γονείς τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Hodgetts, Zwaigenbaum &  Nicholas, 2015).  

Τέλος, γίνεται αντιληπτό πως οι οικογένειες των παιδιών με αυτισμό αλλά και 

γενικότερα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βιώνουν αρκετές 

δυσκολίες. Οι γονείς πρέπει να έχουν αρκετή υπομονή και θέληση να δεχτούν την 

ιδιαιτερότητα του παιδιού τους και να την εξελίξουν όσο είναι δυνατόν, 

ακολουθώντας το ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης.  

 

3.3 Περιορισμοί της έρευνας  
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Στην παρούσα πιλοτική έρευνα χρησιμοποιήθηκε, ως μέθοδος παρέμβασης τις 

κοινωνικές ιστορίες, εξετάζοντας την αποτελεσματικότητά τους σε μεμονωμένη 

μελέτη περίπτωσης. Βέβαια, η συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζει περιορισμούς, 

καθώς το δείγμα της ήταν ελάχιστο, γεγονός που οδηγεί σε αδυναμία γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων της στον ευρύτερο πληθυσμό. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

τη παρούσα μελέτη, μπορούν να είναι αντιπροσωπευτικά μόνο για το συγκεκριμένο 

δείγμα (Creswell, 2015· Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014). 

Ένας άλλος παράγοντας που οδηγεί σε περιορισμό τη συγκεκριμένη μελέτη, είναι 

η χρονική παρατήρηση των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού με αυτισμό. Το παιδί 

δεν αξιολογήθηκε ολόκληρη τη σχολική μέρα, αντίθετα οι ώρες παρατήρησης 

αποτέλεσαν μία διδακτική ώρα για δύο εβδομάδες σε οκτώ διαφορετικές μέρες. Το 

πλήθος των παρατηρήσεων δεν ήταν μεγάλο, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες για 

ευρύτερη εικόνα του παιδιού. Ο συγκεκριμένος περιορισμός προκύπτει, από το 

προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης της μεταπτυχιακής έρευνας, μειώνοντας 

έτσι το διάστημα παρατήρησης (Creswell, 2015).    

Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι δεν αξιολογηθήκαν οι «κατακτήσεις» στο τομέα 

των Κοινωνικών Δεξιοτήτων, μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα (follow up). 

Στη σύγχρονη έρευνα είναι απαραίτητη η αξιολόγηση σε μετέπειτα χρονικούς 

περιόδους για τον έλεγχο διατήρησης, παρόλο που είναι γνωστό ότι αυτά τα παιδιά 

λόγω αδυναμιών στην ικανότητα «βιωματικής μάθησης» (εσωτερίκευσης) και 

γενίκευσης των κεκτημένων δεξιοτήτων χρειάζονται σταθερή και διαχρονική 

υποστήριξη καθώς και συστηματική εφαρμογή ανάλογων παρεμβάσεων (Atwood, 

2015). 

 

 

 

 

3.4 Κατευθύνσεις για μελλοντικές έρευνες 
 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης τονίζουν την αναγκαιότητα 

περαιτέρω ερευνών στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας ως 

παρέμβαση τις κοινωνικές ιστορίες. Είναι σημαντικό, να αξιολογηθεί σε μεγαλύτερο 
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δείγμα πληθυσμού για ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα, ώστε τα αποτελέσματα να 

μπορέσουν να γενικευθούν (Παπαναστασίου, 2014).  

Στο ίδιο πλαίσιο, κρίνεται αναγκαίο να ερευνηθούν οι κοινωνικές ιστορίες ως 

μέθοδος παρέμβασης για την αντιμετώπιση άλλων δυσκολιών. Πιο συγκεκριμένα, θα 

μπορούσε να εξεταστεί η αποτελεσματικότητά τους στη διαχείριση προκλητικών 

εναντιωματικών συμπεριφορών αλλά και συναισθηματικών δυσκολιών που 

συναντάται στα παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (Samson, Huber & 

Gross, 2012).  Πέραν του αυτισμού, θα μπορούσε να διερευνηθεί η συγκεκριμένη 

παρέμβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα διαταραχών, όπως οι συναισθηματικές 

δυσκολίες, τα προβλήματα συμπεριφοράς, η νοητική υστέρηση και η διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (More, 2008). 

Κλείνοντας, θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον και χρήσιμο να εξεταστεί η εφαρμογή 

των κοινωνικών ιστοριών στο περιβάλλον του σπιτιού. Πιο συγκεκριμένα, να 

προηγηθεί εκπαίδευση στους γονείς για τη χρήση των κοινωνικών ιστοριών και 

έπειτα να αξιολογηθεί η βελτίωση των παιδιών, έχοντας τους γονείς τους ως 

«θεραπευτές». Η συγκεκριμένη πρόταση, προκύπτει από το πλήθος ερευνών που 

τονίζουν τη σπουδαία βελτίωση των παιδιών με δυσκολίες, όταν οι γονείς τους 

συμμετέχουν  στην εκπαιδευτικής τους διαδικασία (Γενά, 2017 · Duarte, Bordin, 

Yazigi & Mooney, 2005 · Gentles, Nicholas, Jack, McKibbon & Szatmari, 2019 · 

Heward, 2011· Hodgetts, Zwaigenbaum &  Nicholas, 2015). 
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