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 «..Το µόνο πράγµα που θυµάµαι από τα Μαθηµατικά ήταν µια πρακτική επίδειξη 
σχετικά µε τη σηµασία του "π" (=3,14…), στον τύπο που χρησιµοποιείται  για να βρεθεί 
η περιφέρεια  ενός κύκλου (Μήκος Περιφέρειας κύκλου = ∆ιάµετρος  Χ 3,14). Θυµάµαι 
ότι ο καθηγητής πήρε έναν κύκλο φτιαγµένο από χαρτόνι, τύλιξε ένα κορδόνι γύρω από 
την περιφέρειά του και έδειξε στην τάξη ότι ήταν ίσο µε τρεις διαµέτρους συν ένα µικρό 
υπόλοιπο που υπολογίστηκε ίσο µε 0,14. Όλο µαζί, 3,14. Αυτό ήταν κάτι πραγµατικό για 
µένα. Το παρακολούθησα και το κατάλαβα.» (.» (Τ. Grandin: «∆ιάγνωση: Αυτισµός», 
σελ. 70) 
«Μου αρέσει να παρακολουθώ την πρόβλεψη του καιρού και να πηγαίνω στη 
βιβλιοθήκη για να συγκεντρώνω πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες σε όλο τον 
κόσµο. Επίσης, µαζεύω όλα τα τηλεοπτικά προγράµµατα από όλες τις πολιτείες της 
Αµερικής για να συγκρίνω τις ώρες παρουσίασης των εκποµπών για τον καιρό». (Gary 
Peterson- από το βιβλίο τουTheo Peteers «Αυτισµός», σελ.240)  

Αν η Temple Grandin και ο Gary Peterson δεν ήταν υπαρκτά πρόσωπα, θα 
µπορούσε κανείς να εντάξει τα λόγια τους στο σενάριο της ταινίας «Ο άνθρωπος της 
βροχής». Η ταινία πήρε τέσσερα Όσκαρ το 1989, µεταξύ αυτών και του Α΄ αντρικού 
ρόλου για τον Ντάστιν Χόφµαν, ο οποίος  υποδυόταν  έναν πανέξυπνο αλλά 
συγχρόνως  πολύ παράξενο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο µε σύνδροµο Asperger. 
Ο όρος  «σύνδροµο Asperger» χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από την Lorna 
Wing  το 1981  για να δηλώσει το σύνδροµο που ο Hans Asperger  είχε περιγράψει   
σε άρθρο του το 1944. Τόσο ο Αυτισµός όσο και το σύνδροµο Asperger  ανήκουν 
στις Εκτεταµένες (∆ιάχυτες) ∆ιαταραχές της ανάπτυξης (DSM-IV,1994). O όρος 
Εκτεταµένη (ή ∆ιάχυτη) αναφέρεται στη σύνθετη φύση της διαταραχής, καθώς 
επηρεάζει ταυτόχρονα τις εξής περιοχές της ανάπτυξης: την κοινωνική 
αλληλεπίδραση, την επικοινωνία,  τα ενδιαφέροντα και την κοινωνική   φαντασία. 
Πρόσφατα, µεγάλο τµήµα της επιστηµονικής κοινότητας αποδέχεται  την 
αντικατάσταση του όρου  «∆ιάχυτες Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές» από  τον όρο 
«∆ιαταραχές του Αυτιστικού Φάσµατος» (Wing, 1991˙ Wing, 1996) 
 Τα άτοµα µε σύνδροµο Asperger (ή Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισµό) έχουν  
καλή ανάπτυξη του λόγου (σε λεξιλόγιο και µορφοσυντακτικό επίπεδο), υψηλότερο 
γνωστικό επίπεδο και λειτουργικότητα και µεγαλύτερη αυτογνωσία σε σχέση µε τα 
άτοµα που έχουν κλασσικό αυτισµό (Wing, 1981, 1991˙).  Τα άτοµα µε σύνδροµο 
Asperger είναι έξυπνα, µε µέσο ή υψηλό δείκτη νοηµοσύνης και φοιτούν σε σχολεία 
γενικής αγωγής, ενώ τα άτοµα µε αυτισµό και νοητική υστέρηση φοιτούν σε ειδικά 
σχολεία. 

Η παρούσα εργασία είναι µια απόπειρα «γνωριµίας» των παιδιών µε 
σύνδροµο Asperger (ή Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισµό), µε τους Μαθηµατικούς, 
τους ανθρώπους δηλαδή που η επιστήµη τους αποτελεί συχνά “νησίδα δεξιοτήτων” 
για τα παιδιά αυτά. Αφού αναφερθούν τα γενικά χαρακτηριστικά  του συνδρόµου 
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Asperger, θα γίνει µια προσπάθεια προσέγγισης του καταλληλότερου τρόπου 
διδασκαλίας των µαθητών που έχουν αυτό το σύνδροµο. 
Οι ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί των παιδιών µε σύνδροµο Asperger παρατηρούν 
ότι παρόλο που οι νοητικές ικανότητες αυτών των παιδιών είναι στα πλαίσια του 
φυσιολογικού ή ακόµη και υψηλότερες σε κάποιους τοµείς, παρόλα αυτά συχνά 
παρουσιάζουν δυσκολίες στο σχολείο και πολλές φορές θεωρούνται ότι έχουν 
γενικότερες µαθησιακές δυσκολίες (Frith 1991). Αυτό συµβαίνει γιατί οι µαθητές µε 
σύνδροµο Asperger παρουσιάζουν  δυσκολίες στους παρακάτω τοµείς: 
∆υσκολίες στην Επικοινωνία και την Κοινωνική αλληλεπίδραση: 
Κάποια παιδιά µε σύνδροµο Asperger  δεν νιώθουν την ανάγκη να µοιραστούν 
αυθόρµητα τα ενδιαφέροντά τους, την ευχαρίστησή τους ή τις επιτυχίες τους µε τους 
άλλους ανθρώπους. Θέλουν να έχουν φίλους και να αλληλεπιδρούν µε τους 
ανθρώπους, όµως  οι δυσκολίες που έχουν τα  κάνουν  να πλησιάζουν τους άλλους µε 
περίεργους τρόπους και να  είναι κοινωνικά αδέξια. Παρουσιάζουν ποικίλες 
δυσκολίες τόσο στον τοµέα της Παραλεκτικής Επικοινωνίας όσο και στη χρήση του 
λόγου για Κοινωνική  Αλληλεπίδραση.  
Ως προς την Παραλεκτική Επικοινωνία :  
- κάποια παιδιά έχουν δυσκολίες µε τη βλεµµατική επαφή (είτε κάνουν σπάνια 
βλεµµατική επαφή, είτε κοιτούν πολύ έντονα για πολύ ώρα)  και κάποια  έχουν 
περίεργη στάση σώµατος 
- τα περισσότερα παιδιά   µε σύνδροµο Asperger δεν  χρησιµοποιούν εκφράσεις 
προσώπου και χειρονοµίες  για να  συνοδεύσουν αυτά που ακούνε και να δείξουν αν 
συµφωνούν ή αν διαφωνούν µε αυτά που λέει ο συνοµιλητής και συνήθως δεν 
κατανοούν τις εκφράσεις προσώπου και τις χειρονοµίες που χρησιµοποιεί ο 
συνοµιλητής τους 
Ως προς τη χρήση του λόγου , παρόλο που ο λόγος µπορεί να είναι πολύ καλός 
µορφοσυντακτικά και πλούσιος σε επίπεδο λεξιλογίου,  τα παιδιά µε σύνδροµο 
Asperger    :  
- δυσκολεύονται να ξεκινήσουν , να διατηρήσουν και να τελειώσουν µε κατάλληλο 

τρόπο µια συζήτηση 
- συχνά διακόπτουν τους άλλους  την ώρα που µιλούν, άλλοτε µιλούν ταυτόχρονα 

µε τους άλλους ή   κάνουν άσχετα σχόλια.  
- µπορεί να επιµένουν να µιλούν ακατάπαυστα για  το αγαπηµένο τους θέµα 

αδιαφορώντας αν αυτό  ενδιαφέρει τους άλλους, να επαναλαµβάνουν τις ίδιες 
φράσεις, να µιλάνε µε µονότονο  ή µε ποµπώδες στυλ οµιλίας, είτε  πολύ δυνατά  
είτε πολύ σιγά 

∆υσκολίες στην κοινωνικοσυναισθηµατική κατανόηση και έκφραση και 
δυσκολίες στην ενσυναίσθηση  (στο «να µπουν στη θέση του άλλου»).  Τα παιδιά 
µε σύνδροµο Asperger δυσκολεύονται να : 
- κατανοήσουν  τα συναισθήµατα και τη  συµπεριφορά τόσο τη δική τους όσο και   

των άλλων, να κατανοήσουν τις προθέσεις των άλλων και να προβλέψουν τη 
συµπεριφορά τους 

- κατανοήσουν ότι η συµπεριφορά τους έχει αντίκτυπο στο πως οι άλλοι  
σκέπτονται και αισθάνονται, να κατανοήσουν και να εφαρµόσουν κοινωνικούς 
κανόνες, να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν κατάλληλα σε διάφορες 
κοινωνικές καταστάσεις και να κατανοήσουν ότι ο άλλος µπορεί να σκέπτεται 
διαφορετικά  

∆υσκολίες εξαιτίας της Ακαµψίας της Σκέψης ( Περιορισµένη γκάµα 
ενδιαφερόντων- εµµονές- δυσκολίες στο συµβολικό παιχνίδι ) : 
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− Τα παιδιά µε σύνδροµο  Asperger  µπορεί να έχουν εκκεντρικές ενασχολήσεις ,ή 
εµµονές µε αντικείµενα ή συµπεριφορές.  

− Μπορεί να έχουν πολύ καλές ή ακόµη και εντυπωσιακές για την ηλικία τους 
γνώσεις, για θέµατα που τα ενδιαφέρουν και να  µιλούν και να ρωτούν 
ακατάπαυστα  γι αυτά.  

− Παρουσιάζουν  κυριολεκτικό τρόπο σκέψης  και  δυσκολίες στην   κατανόηση  
αφηρηµένων εννοιών, µεταφορικού λόγου,  ιδιωµατικών εκφράσεων, 
αλληγοριών, ρητορικών ερωτήσεων, χιούµορ. Ως  συνέπεια αυτών έχουν 
δυσκολίες στην κατανόηση τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου. 

− Ακόµα, µπορεί να παρουσιάζουν δυσκολίες  στη διαφοροποίηση του πραγµατικού 
από το φανταστικό, στην προσαρµογή σε αλλαγές, στην αποδοχή της αποτυχίας, 
στην επίλυση προβληµάτων, στο συµβολικό παιχνίδι και σε δεξιότητες 
οργάνωσης και σχεδιασµού. 

∆υσκολίες εξαιτίας  κινητικής αδεξιότητας: 
Υπολογίζεται ότι  70%-90% των  παιδιών µε σύνδροµο Αsperger έχουν  προβλήµατα 
µε τον κινητικό τους συντονισµό.  
Παρουσιάζουν αδεξιότητα στη κίνησή τους  στο χώρο, δυσκολίες στο να παίξουν 
παιχνίδια µε µπάλα, δυσκολίες σε δραστηριότητες που απαιτούν επιδεξιότητα χεριών, 
άσχηµο γραφικό χαρακτήρα, δυσκολίες στην µίµηση κινήσεων στο πλαίσιο οµάδας 
και δυσκολίες στο να ακολουθήσουν τον ρυθµό  δραστηριοτήτων στο πλαίσιο οµάδας        
∆υσκολίες εξαιτίας  υπερευαισθησίας σε αισθητηριακά ερεθίσµατα :  
Κάποια παιδιά παρουσιάζουν υπερευαισθησία σε θόρυβο και σε συγκεκριµένους 
ήχους και  τους βιώνουν ως υπερβολικά έντονους και επώδυνους ή ανυπόφορους. 
Άλλα παιδιά παρουσιάζουν ευαισθησίες  στην ένταση του φωτός, σε χρώµατα και  σε 
αρώµατα.  
∆υσκολίες στη συγκέντρωση προσοχής: 
Συχνά τα παιδιά µε σύνδροµο Αsperger δείχνουν αποδιοργανωµένα, η προσοχή τους 
διασπάται εύκολα, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν για πολύ ώρα στην 
δραστηριότητα που πρέπει να ολοκληρώσουν και τελικά, παύουν να ασχολούνται. 
∆υσκολίες εξαιτίας  του ότι είναι συναισθηµατικά ευάλωτα: 
Το παιδιά αυτά  µπορεί  να  παρουσιάσουν υψηλά επίπεδα άγχους, να µην ανέχονται 
να κάνουν λάθη, να επιδεικνύουν αποδιοργανωµένη ή αλλοπρόσαλλη συµπεριφορά 
και να έχουν εκρήξεις θυµού . Συνήθως αυτά συµβαίνουν όταν δεν ξέρουν τι θα 
επακολουθήσει, όταν είναι κουρασµένα και όταν νιώθουν υπερφορτωµένα από 
αισθητηριακά ερεθίσµατα.   

Οι δυσκολίες των παιδιών µε σύνδροµο Asperger είναι πολλές και  κάποιες 
από αυτές θα υπάρχουν για όλη τους την ζωή. Εκτός από τις δυσκολίες όµως 
υπάρχουν και ιδιαίτερες ικανότητες που είναι χρήσιµο να επισηµανθούν: Οι 
ικανότητες αυτές αφορούν τοµείς που δεν περιλαµβάνουν γλώσσα: Π.χ. µουσική, 
συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση µηχανικών ή ηλεκτρικών αντικειµένων, 
παζλ ή κατασκευαστικά παιχνίδια, χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (ειδικά για τους 
ηλ. υπολογιστές θα αναφερθεί παρακάτω το γιατί ενδείκνυται η χρήση τους στην 
εκπαίδευση αυτών των παιδιών) και  µαθηµατικά. Σχετικά µε την «νησίδα 
δεξιοτήτων» που αφορά τα Μαθηµατικά, ο T. Attwood (1998,σελ. 120-121) αναφέρει 
ότι συνάντησε πολλούς µαθηµατικούς µε σύνδροµο Asperger, και υποστηρίζει ότι το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάποιων παιδιών µε το σύνδροµο αυτό για τα Μαθηµατικά 
µπορεί να οδηγήσει σε λαµπρή καριέρα και για αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί. 
Προτείνει στους εκπαιδευτικούς να παρατηρούν τις στρατηγικές που χρησιµοποιεί το 
παιδί, και που του είναι οικείες, χωρίς να τις απορρίπτουν επειδή είναι διαφορετικές 
από τις συνηθισµένες. Ο ίδιος, αναφέρει παραδείγµατα επίλυσης ασκήσεων µε τον 
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τρόπο των παιδιών µε σύνδροµο Asperger. (Ενδεικτικά: 5+6=(6+6)-1=12-1=11 και 
34-12=(34+2)-12-2=36-12-2=24-2=22).  
 Πρέπει επίσης να σηµειωθεί, σχετικά µε τις ικανότητες, ότι στα παιδιά µε σύνδροµο 
Asperger υπάρχει µια ασυνήθιστη µορφή µνήµης που φαίνεται να επιτρέπει τη 
µακρόχρονη αποθήκευση εµπειριών µε την ακριβή µορφή µε την οποία έγιναν 
αντιληπτές, π.χ. φράσεις ή και ολόκληρες συζητήσεις που έγιναν από άλλους 
ανθρώπους, ποιήµατα, µακροσκελείς καταλόγους κ.λ.π.. Τα στοιχεία που επιλέγονται 
για αποθήκευση δεν φαίνεται, µε κανένα κριτήριο που χρησιµοποιείται από τους 
περισσότερους ανθρώπους, να έχουν ιδιαίτερη σηµασία, και αποθηκεύονται χωρίς να 
ερµηνεύονται ή να αλλάζουν. (L. Wing, 2000) 
Στρατηγικές που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη για 
να βοηθήσουν τους µαθητές µε σύνδροµο Asperger.  
Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες στον λόγο: 
� διδάσκουµε στον µαθητή να ζητάει βοήθεια όταν νιώθει µπερδεµένος 
� ενθαρρύνουµε τον µαθητή να ζητήσει να επαναληφθεί κάποια οδηγία που δεν 

κατανοεί και την επαναλαµβάνουµε µε πιο απλά λόγια ή την γράφουµε. Κάνουµε 
παύσεις ανάµεσα σε οδηγίες και ελέγχουµε αν έγιναν κατανοητές 

� περιορίζουµε τις προφορικές οδηγίες στο βαθµό που µπορεί να ανταποκριθεί ο 
µαθητής και αν χρησιµοποιούµε µεταφορικό λόγο ή λέξεις που έχουν πολλαπλά 
νοήµατα,  εξηγούµε αναλυτικά τι εννοούµε. 

Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες στην Κοινωνική αλληλεπίδραση: 
� θέτουµε ξεκάθαρους κανόνες συµπεριφοράς και σαφείς προσδοκίες . Αν 

χρειάζεται, γράφουµε τους κανόνες σε χαρτόνι δίπλα στον πίνακα ή στο θρανίο 
του µαθητή 

� συζητούµε και εξηγούµε στους συµµαθητές του για το πώς να ανταποκρίνονται  
στις  κοινωνικές  δυσκολίες του µαθητή µε Asperger  

� χρησιµοποιούµε τους συµµαθητές ως παράδειγµα για να δείξουµε στον µαθητή µε 
Asperger τι πρέπει να κάνει 

� κάποιες φορές ίσως χρειαστεί να παρέχουµε στήριξη και επίβλεψη στο µαθητή 
κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος  

Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες εξαιτίας της ακαµψίας της σκέψης. 
� θέτουµε ξεκάθαρες  προσδοκίες για την  τάξη , αλλά ταυτόχρονα , όταν είναι 

δυνατό, αφήνουµε κάποιο περιθώριο για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του µαθητή µε 
σύνδροµο Asperger. 

� σχεδιάζουµε έτσι τις ασκήσεις και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες  ώστε να 
συµπεριλάβουµε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του µαθητή σε αυτές και να τα 
διευρύνουµε 

� περιορίζουµε τις επαναλαµβανόµενες ερωτήσεις και τις ακατάπαυστες συζητήσεις 
Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες στον κινητικό συντονισµό: 
� λαµβάνουµε υπόψη µας ότι ο µαθητής  έχει µικρότερη ταχύτητα στο γράψιµο από 

τους συµµαθητές του και γι αυτό του δίνουµε τη δυνατότητα να κάνει λιγότερες ή 
µικρότερες  εργασίες / ασκήσεις. Στα τεστ,  του δίνουµε τη δυνατότητα να έχει 
παραπάνω χρόνο.  

� αν ο  µαθητής που δυσκολεύεται στο γράψιµο είναι πολύ καλός χρήστης 
πληκτρολογίου στον   ηλεκτρονικού υπολογιστή,  του  δίνουµε τη δυνατότητα να 
κάνει τις εργασίες του εκεί και όχι χειρόγραφα 

Σε ό,τι αφορά τις αισθητηριακές ευαισθησίες: 
� έχουµε υπόψη µας ότι συνηθισµένα επίπεδα ακουστικών και οπτικών 

ερεθισµάτων µπορεί να είναι ανυπόφορα για το µαθητή µε σύνδροµο Asperger  
και κρατάµε  αυτά τα ερεθίσµατα σε επίπεδο που να είναι ανεκτά γι αυτόν 
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� αν η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη,  σκεπτόµαστε τη χρήση  ωτοασπίδων 
Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες στη συγκέντρωση της προσοχής και την 
ακαδηµαϊκή οργάνωση 
� φροντίζουµε να κάθεται ο µαθητής στο πρώτο θρανίο 
� αξιοποιούµε τα δυνατά του σηµεία του,  π.χ. τη µνήµη 
� αποφεύγουµε να του δίνουµε πολλές λεκτικές οδηγίες. Χρησιµοποιούµε µη-

λεκτικές  παροτρύνσεις για να επανέλθει η προσοχή του µαθητή στο µάθηµα 
� απαιτούµε από το µαθητή να εργαστεί µέσα στην τάξη για συγκεκριµένα και 

σύντοµα χρονικά διαστήµατα 
� ελέγχουµε αν ο µαθητής έχει κατανοήσει αυτά που διάβασε  και αν χρειάζεται 

παρέχουµε επιπλέον καθοδήγηση και οπτικές ενδείξεις για το τι πρέπει να κάνει 
(πολλοί µαθητές µε σύνδροµο Αsperger  µπορεί να επαναλάβουν πληροφορίες  
χωρίς να έχουν κατανοήσει το περιεχόµενό τους) 

� παρουσιάζουµε  τις δραστηριότητες και τις νέες έννοιες µε όσο το δυνατό 
µεγαλύτερη σαφήνεια και µε οπτικούς τρόπους (γράφουµε στον πίνακα, 
χρησιµοποιούµε σχεδιαγράµµατα). Όπου είναι δυνατό χρησιµοποιούµε πρακτικές 
δραστηριότητες για να διδάξουµε.  

� παρέχουµε άµεση διδασκαλία στο µαθητή και του δείχνουµε ακριβώς τι πρέπει να 
κάνει  χρησιµοποιώντας παραδείγµατα 

� βοηθάµε το µαθητή να κρατάει σηµειώσεις, να οργανώνει και να κατηγοριοποιεί 
τις πληροφορίες  και του διδάσκουµε  πώς να κάνει λίστες µε τις εργασίες που 
έχει να κάνει 

� του δίνουµε  λιγότερες εργασίες για το σπίτι και  χωρίζουµε τις εργασίες που του 
δίνουµε  σε µικρότερα τµήµατα 

Σε ό,τι αφορά το ότι τα παιδιά αυτά είναι συναισθηµατικά ευάλωτα.  
� επιδοκιµάζουµε τον µαθητή για την προσπάθεια και για όσες δραστηριότητες έχει 

ολοκληρώσει 
� διδάσκουµε στον µαθητή να ζητάει βοήθεια  και του διδάσκουµε  τεχνικές για να 

τα βγάζει πέρα µε δύσκολες καταστάσεις 
� δίνουµε στον µαθητή δυνατότητες επιλογής 
� βοηθάµε τον µαθητή να κατανοήσει ότι η συµπεριφορά του έχει αντίχτυπο στους 

άλλους 
� ενηµερώνουµε τους άλλους µαθητές και δηµιουργούµε ένα σύστηµα υποστήριξης 

µέσω των συµµαθητών 
Γενικές οδηγίες: 
� Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε πως το γεγονός ότι ο µαθητής  έµαθε κάτι σε µια 

συγκεκριµένη κατάσταση δε σηµαίνει ότι θα το γενικεύσει και θα το εφαρµόσει 
σε κάποια άλλη κατάσταση όταν χρειαστεί 

� Ο υποµονετικός και θετικός τρόπος διδασκαλίας είναι πάντα εξαιρετικά 
αποτελεσµατικός 

� Όταν ο µαθητής δείχνει πολύ αναστατωµένος και φαίνεται ότι τίποτα δεν µπορεί 
να τον βοηθήσει , τότε  είναι πολύ χρήσιµο να του επιτρέπεται  να πάει σε ένα 
ήσυχο και ασφαλές  µέρος όπου θα µείνει για να ηρεµήσει. Το καλύτερο είναι να 
µιλάµε στον µαθητή για αυτό που τον αναστάτωσε όταν έχει ήδη ηρεµήσει κι όχι 
τη στιγµή που είναι αναστατωµένος. Είναι σηµαντικό να κρατάµε σηµειώσεις για 
το τι προηγήθηκε της αναστάτωσης.  

� Ο µαθητής µε σύνδροµο Asperger  µπορεί να παρουσιάζει ξεσπάσµατα στην 
συµπεριφορά του όταν νιώθει ότι πιέζεται και πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι 
γι αυτά. Ο µαθητής δεν κάνει επίτηδες αυτά τα ξεσπάσµατα, αλλά είναι 
αντίδραση σε άγχος και σε αισθητηριακή υπερφόρτιση. Είναι σηµαντικό να 
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εξηγήσουµε στους συµµαθητές ότι τα ξεσπάσµατα αυτά είναι ο τρόπος που ο 
µαθητής µε Αsperger  αντιδρά στο άγχος και στο φόβο 

� Μερικές φορές χρειάζεται να βοηθήσουµε τον µαθητή σε καταστάσεις επίλυσης 
προβληµάτων 

� Να αναγνωρίζουµε τα θετικά στοιχεία και την προσπάθεια του µαθητή. Αυτό του 
δίνει κουράγιο να συνεχίσει να προσπαθεί 

� Να ενθαρρύνουµε τη δηµιουργία ενός κλίµατος στην τάξη που να υποστηρίζει την 
αποδοχή της διαφορετικότητας 

� Όταν βάζουµε τους µαθητές να δουλέψουν σε ζευγάρια ή σε µικρές οµάδες, 
φροντίζουµε να ορίσουµε εµείς σε ποιο ζευγάρι ή οµάδα θα συµµετέχει ο µαθητής 
και αποφεύγουµε να αφήσουµε τα παιδιά να διαλέξουν, καθώς αυτό συνήθως 
καταλήγει στο να µείνει µόνος ο µαθητής µε σύνδροµο Αsperger  αφού συνήθως 
κανείς δεν τον έχει διαλέξει και τελικά να νιώθει απόρριψη  

Γιατί η διδασκαλία µέσω  ηλεκτρονικών υπολογιστών ενδείκνυται για  τους 
µαθητές µε σύνδροµο Αsperger 
Οι περισσότεροι από εµάς ενδιαφερόµαστε για πολλά πράγµατα ταυτόχρονα και 
είµαστε έτοιµοι να δεχτούµε ποικίλες πληροφορίες – έχουµε πολυτροπικά συστήµατα 
ενδιαφέροντος. Έτσι, αντιµετωπίζουµε σχετικά εύκολα ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον, ενώ οικοδοµούµε έναν πλούσια συνδεδεµένο χώρο αποθήκευσης 
πληροφοριών. Στον αυτισµό όµως, η προσοχή διοχετεύεται σε συγκεκριµένη δίοδο 
(Jordan & Powel, 2000), το ενδιαφέρον παγιδεύεται: τα αντικείµενά της  είναι 
αποµονωµένα και χωρίς πλαίσιο – τα άτοµα µε αυτισµό έχουν µονοτροπικά 
συστήµατα ενδιαφέροντος.  
Oι Jordan & Powel (2000) σηµειώνουν: Πολλά άτοµα διαπιστώνουν ότι οι 
υπολογιστές αποτελούν αναζωογονητική παρέα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα 
µονοτροπικά παιδιά. Όλα τα παιδιά µε αυτισµό θα πρέπει να έρχονται σε επαφή µε 
υπολογιστές όσο το  δυνατό πιο γρήγορα. Τα χαρακτηριστικά των υπολογιστών που 
ασκούν σηµαντική έλξη στα άτοµα µε αυτισµό, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, 
είναι τα εξής: 
• Οριοθετηµένες, ιδιαίτερα σαφείς συνθήκες 
• Φυσική «µονοτροπικότητα» – δεν εξαρτώνται από το γενικότερο πλαίσιο 
• Περιορισµένα ερεθίσµατα σε όλες τις αισθητηριακές οδούς 
• Προβλέψιµοι και «νοµοταγείς», άρα ελεγχόµενοι  
• Λάθη χωρίς επιπτώσεις 
• Μέσον που επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση 
• ∆υνατότητα λεκτικής ή µη-λεκτικής έκφρασης 
• Συναλλάσσεται συν-τροπικά µε το άτοµο, π.χ. ακολουθεί τη δίοδο στην οποία 

διοχετεύεται η προσοχή του παιδιού, «αρχίζει από εκεί που είναι το παιδί» 
Εν κατακλείδι, ο υπολογιστής µπορεί να διευκολύνει την αλληλεπίδραση δύο 
ανθρώπων (καθηγητή-µαθητή) που ασχολούνται ταυτόχρονα µαζί του  και µε αυτό 
τον τρόπο να αποτελέσει αποτελεσµατικό τρόπο παρέµβασης . 
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