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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αναγνώριση του αυτισμού ολοένα και νωρίτερα στη ζωή οδήγησε στην ανάπτυξη μεθόδων 

πρώιμης παρέμβασης. Από την ανασκόπηση διαφορετικών συμπεριφορικών 

προγραμμάτων , υποστηρίζεται ότι η πρώιμη παρέμβαση επηρεάζει θετικά την 

ανάπτυξη και την ένταξη σε περιβάλλον εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τις μεθόδους, τη 

φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά των παιδιών. 

 Η ανομοιογένεια των μεθόδων παρέμβασης και εκτίμησης του αποτελέσματος, δεν 

επιτρέπουν έγκυρη σύγκριση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μεταξύ των 

προγραμμάτων. Σήμερα, δεν είναι σαφές ποιες παρεμβάσεις είναι περισσότερο 

αποτελεσματικές για ποια παιδιά με αυτισμό. Όμως, είναι γενικά αποδεκτό ότι όσο 

νωρίτερα αρχίζει η θεραπεία και όσο πιο εντατική είναι η παρέμβαση, τόσο καλύτερα 

είναι τα αποτελέσματα.  

Η χρήση  ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς για την αξιολόγηση των γνωστικών, 

γλωσσικών, κοινωνικών και προσαρμοστικών δεξιοτήτων του παιδιού μετά το τέλος του 

προγράμματος, θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα 

συγκεκριμένων παρεμβάσεων. 

Στην παρούσα παρουσίαση αναλύεται το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης του Κέντρου 

Ημέρας της Ειδικής Θεραπευτικής Μονάδας Αυτιστικών  ΕΘΜΑ ( νυν Αγλαΐα Κυριακού, 

πρώην ΠΝΑ) η οποία  λειτουργεί από 1985  ως σήμερα. 

Δίνεται εκτενής αναφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται στην ΕΘΜΑ( διάγνωση, 

εξατομικευμένη αξιολόγηση, εκτίμηση οικογένειας και συνθηκών περιβάλλοντος, 

σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος αντιμετώπισης και παρακολούθησης της 

πορείας του παιδιού, συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση των μελών της οικογένειας, 

ατομικές και ομαδικές θεραπείες στα παιδιά : ψυχολογική παρέμβαση,  λογοθεραπεία, 

εργοθεραπεία, ειδική αγωγή-εκπαίδευση, θεραπεία συμπεριφοράς, αισθητηριακή 
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ολοκλήρωση, ενταξιακή διαδικασία ) . Τα παιδιά παρακολουθούν το πρόγραμμα 20-25 ώρες 

εβδομαδιαίως για αρκετούς μήνες. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα Στοιχειώδη Θεραπευτικά Κριτήρια για ένα πρόγραμμα 

πρώιμης παρέμβασης στον αυτισμό σύμφωνα με το National Research Council (2001) που 

αποτελούν και οδηγό για το πρόγραμμα του Κ.Η της ΕΘΜΑ. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το εκλεκτικό μοντέλο ολιστικής παρέμβασης που εφαρμόζεται 

στην ΕΘΜΑ και η φιλοσοφία που το στηρίζει. Αναλύονται οι τρόποι επιλογής της 

παρέμβασης και οι στόχοι που επιδιώκονται. 

Τέλος  παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των Follow up ερωτηματολόγιων που 

συγκεντρώθηκαν από τους γονείς αποφοίτων  μας που δέχθηκαν της υπηρεσίες του Κέντρου 

για τουλάχιστον 10 μήνες ( δείγμα 70 παιδιών , 6- 11 ετών) από το 2007 ως σήμερα που 

αφορούν στην ενσωμάτωσή τους στην εκπαίδευση, στην προσαρμογή τους στο κοινωνικό 

περιβάλλον και στην ικανοποίηση  των γονέων τους από την μέχρι τώρα πορεία . 

Είναι φανερό ότι το ποσοστό ικανοποιητικής ενσωμάτωσης στο τυπικό σχολείο είναι αρκετά 

υψηλό. Αν και οι παράγοντες που μπορεί να έπαιξαν ρόλο γι’ αυτό είναι ποικίλοι( βαρύτητα 

περιστατικού, βοήθεια από γονείς και συνοδές θεραπείες καθώς και άλλοι οικονομικοί και 

κοινωνικοί παράγοντες) δεν εμποδίζουν να επιβεβαιώσουμε την αρχική μας θέση ότι η 

πρώιμη παρέμβαση που δέχτηκαν για ένα σημαντικό διάστημα έπαιξε το κύριο και 

ουσιαστικό ρόλο για την καλή τους πορεία . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εισαγωγή 

Η αναγνώριση του αυτισμού ολοένα και νωρίτερα στη ζωή οδήγησε στην ανάπτυξη 

μεθόδων πρώιμης παρέμβασης. 

Από την ανασκόπηση διαφορετικών συμπεριφορικών προγραμμάτων οι Dawson et 

al., 2000, υποστηρίζουν ότι η πρώιμη παρέμβαση επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη και 

την ένταξη σε περιβάλλον εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τις μεθόδους, τη φιλοσοφία 

και τα χαρακτηριστικά των παιδιών. Ωστόσο, η ανομοιογένεια των μεθόδων 

παρέμβασης και εκτίμησης του αποτελέσματος, δεν επιτρέπουν έγκυρη σύγκριση και 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μεταξύ των προγραμμάτων. Σήμερα, γίνεται 

μεγάλη συζήτηση για το  ποιες παρεμβάσεις είναι περισσότερο αποτελεσματικές και 

για ποια παιδιά με αυτισμό. Όμως, είναι γενικά αποδεκτό ότι όσο νωρίτερα αρχίζει η 

θεραπεία και όσο πιο εντατική είναι η παρέμβαση, τόσο καλύτερα είναι τα 

αποτελέσματα. Η χρήση σταθμισμένων δοκιμασιών αξιολόγησης των γνωστικών, 

γλωσσικών, κοινωνικών και προσαρμοστικών δεξιοτήτων, των αναπτυξιακών 

αλλαγών και η αξιολόγηση των αναγκών κάθε παιδιού μετά το τέλος του 

προγράμματος, θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα 

συγκεκριμένων παρεμβάσεων.(Παπαγεωργίου, Β., 

Ποιά είναι η ΕΘΜΑ 

ΕΘΜΑ (ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ  

ΔΙΑΧΥΤΕΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

• εντάσσεται στα Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης  

•  παρέχει Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε παιδιά και  

  εφήβους με Διαταραχές του Φάσματος του   

  Αυτισμού - Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές  

• Πιστοποιημένη Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία και από το Υπουργείο Παιδείας 

για παιδιά και εφήβους (1-17 ετών).  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ  ΕΘΜΑ 

Παρέχεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας  2-6 ετών (περίπου 30 συνολικά 

ανά ακαδημαϊκό έτος):  

 διάγνωση 

 εξατομικευμένη αξιολόγηση  

 εκτίμηση οικογένειας και συνθηκών περιβάλλοντος 

 σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος αντιμετώπισης  



 Καθημερινό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης με ατομικές και 

ομαδικές συνεδρίες 

  παρακολούθησης της πορείας του παιδιού και επαναξιολόγηση 

 συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση των μελών της 

οικογένειας 

 διασυνδετική συνεργασία με άλλους φορείς των τομέων Υγείας, 

Παιδείας, Ειδικής Αγωγής  

 συμβουλευτική ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα σε ατομική ή ομαδική 

βάση.  

 ένταξη ή επανένταξη των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς, 

νηπιαγωγεία, σχολεία 

 πρακτική εκπαίδευση επαγγελματιών/ φοιτητών που πρόκειται να 

ασχοληθούν με παιδιά με Αυτισμό σε εκπαιδευτικά πλαίσια 

  

Το National Research Council  2001μας παρέχει τα στοιχειώδη θεραπευτικά κριτήρια 

για ένα πλήρες και αποτελεσματικό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με 

αυτισμό. Βάσει αυτών των βασικών αρχών χτίζουμε το πρόγραμμα πρώιμης 

παρέμβασης του Κέντρου Ημέρας. 

1.Η θεραπευτική παρέμβαση να βασίζεται σε εξατομικευμένα και εξειδικευμένα 

προγράμματα, με επιμέρους διδακτικούς στόχους σε όλους τους τομείς της 

ανάπτυξης.  

2. Η παρέμβαση θα πρέπει να ξεκινά αμέσως μετά τη διάγνωση της διαταραχής του 

αυτισμού, εφόσον η πρώιμη παρέμβαση αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα 

για τη θεραπευτική έκβαση. 

3. Τουλάχιστον 25 ώρες θεραπείας εβδομαδιαίως, σε όλη τη διάρκεια του 

ωρολογιακού έτους.  

4. Στο ξεκίνημα της θεραπείας: επαναλαμβανόμενες ευκαιρίες διδασκαλίας, σε όλη 

τη διάρκεια της ημέρας (διάρκειας: 15- 20΄).  

5. Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται ατομικά ή σε πολύ μικρές ομοιογενείς ομάδες 

παιδιών. 

6. Συμμετοχή όλων των μελών της οικογένειας. 

 7. Παροχή συμβουλευτικής και στήριξης στην οικογένεια  

8. Τακτική αξιολόγηση της προόδου του παιδιού και αναπροσαρμογή του 

Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος  



9. Αξιολόγηση και εποπτεία του προσωπικού, με κύριο γνώμονα την πρόοδο του 

παιδιού. 

10. Παροχή στήριξης στο παιδί από κατάλληλα εκπαιδευμένους συνοδούς, για να 

ενταχθεί στο γενικό σχολείο και σε εξωσχολικές δραστηριότητες, που του παρέχουν 

ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά.  

11. Βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι: αυθόρμητη και λειτουργική επικοινωνία, 

κοινωνική αλληλεπίδραση, δεξιότητες παιχνιδιού (ιδιαίτερα με συνομηλίκους), 

γνωστικές δεξιότητες. 

12. Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς.  

13. Διδασκαλία σχολικών δεξιοτήτων  

14. Έμφαση στη γενίκευση και διατήρηση των νέων δεξιοτήτων στο φυσικό 

περιβάλλον του παιδιού (π.χ. στο σπίτι και στο σχολείο). 

 

ΟΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ, ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ 

 Προσέγγιση ΤEACCH  

 Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις ΑΒΑ  

 Οι νατουραλιστικές συμπεριφοριοαναλυτικές παρεμβάσεις 

 • Κατ’ ευκαιρία διδασκαλία (incidental teaching)  

 • Διδασκαλία με μίμηση προτύπου (peer modeling)  

 Αλληλεπιδραστικές προσεγγίσεις (floortime, intensive interaction) 

 Αισθητηριακή ολοκλήρωση 

 Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας (PECS) 

Τι είναι το εκλεκτικό μοντέλο ολιστικής παρέμβασης που ακολουθείται στην  

ΕΘΜΑ 

Το μοντέλο παρέμβασης, που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε στο Κέντρο 

Ημέρας της Ε.Θ.Μ.Α., υιοθετεί την φιλοσοφία των αλληλεπιδραστικών 

προσεγγίσεων και η εκπαιδευτική πρακτική είναι επηρεασμένη από το 

σχολικό πρόγραμμα “The Playschool”. Η αναπτυξιακή προσέγγιση του 

προγράμματος συνδυάζει την ανάγκη των παιδιών για συναισθηματικά ζεστό 

και υποστηρικτικό περιβάλλον με τις ανάγκες για υψηλά επίπεδα δόμησης και 

συνέπειας. Οι ειδικές αναπτυξιακές δυσκολίες αντιμετωπίζονται άμεσα με ένα 

εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικού χαρακτήρα .Η συναισθηματική 



ζεστασιά υιοθετείται ως μέρος της μεθοδολογίας και τα σημαντικότερα μέσα 

διδασκαλίας  είναι το παιχνίδι και οι δραστηριότητες που κινούν το 

ενδιαφέρον και προκαλούν ευχαρίστηση στο παιδί . Η πρώτη έμφαση δίνεται 

στην αναγνώριση των δραστηριοτήτων που προκαλούν ευχαρίστηση στο παιδί  

με στόχο την ανάπτυξη του κινήτρου για επικοινωνία .Εμπλεκόμενος ο 

ενήλικας στις δραστηριότητες αυτές, στην αρχή διακριτικά έπειτα 

περισσότερο ενεργά, επιδιώκει την δημιουργία σχέσης-κλειδί που θα 

αποτελέσει την βάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Χρησιμοποιούμε το 

φυσικό περιβάλλον και τους ανθρώπους σε αυτό για να προκαλέσουμε άμεση 

επικοινωνιακή πρόθεση. Δίνεται η πρωτοβουλία στο παιδί να ξεκινήσει μια 

αλληλεπίδραση και αποφεύγεται η επιλογή δραστηριότητας από τον ενήλικα. 

Ο ενήλικας σταδιακά διευρύνει τις δραστηριότητες του παιδιού , τις 

μετατρέπει σε κοινωνικά παιχνίδια και εργάζεται με σκοπό να γίνει το 

επίκεντρο της προσοχής και διασκέδασης για το παιδί. Αν το παιδί 

αποσυρμένο ασχολείται εμμονικά, τελετουργικά, μονότονα με ορισμένα 

πράγματα και δραστηριότητες, τότε ο ενήλικας σταδιακά εισβάλλει σε αυτές 

και τις μετατρέπει με ήπιο τρόπο σε κοινωνικά παιχνίδια. Αυτό μπορεί για 

παράδειγμα να είναι ένα παιχνίδι που ξεκινά μιμητικά καθώς ο ενήλικας 

μιμείται αρχικά το παιδί και σταδιακά μετατρέπει τις στερεοτυπικές κινήσεις 

σε παιχνίδι συμπαρασύροντας το καθώς η ευχαρίστηση που παίρνει το παιδί 

αποτελεί ισχυρό κίνητρο για συμμετοχή. Όταν πλέον έχει αναπτυχθεί μια 

σχέση εμπιστοσύνης με τον ενήλικα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην 

ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με συνομήλικους. Τα παιδιά τότε 

ενθαρρύνονται να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες με άλλα παιδιά και 

παρακινούνται οι αναπτυξιακά κατάλληλες κοινωνικές συμπεριφορές.  

Τελικός σκοπός είναι ο ενήλικας να έχει εξασφαλίσει την επιτυχία με το να 

είναι ικανός να παρακινεί την κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά. Η 

διαχείριση της συμπεριφοράς είναι πολύ θετικό γεγονός καθώς εστιάζει στην 

ανάπτυξη του ρεπερτορίου των συμπεριφορών του παιδιού αντί στο 

«ξεφόρτωμα» των «ανεπιθύμητων» συμπεριφορών. Όταν μια συμπεριφορά 

πρέπει να τροποποιηθεί ή να εξαλειφθεί (επειδή είναι επικίνδυνη ή εμποδίζει 

την αναπτυξιακή πορεία ) τότε το παιδί λαμβάνει το μήνυμα ότι αυτή δεν 

επιτρέπεται αλλά ταυτόχρονα κατευθύνεται σε μια άλλη ελκυστική 

εναλλακτική και αποδεκτή που την υποκαθιστά. Μερικές επικίνδυνες 

συμπεριφορές αντιμετωπίζονται μέσω λειτουργικών εκπαιδευτικών τεχνικών , 

χωρίς όμως την χρήση ποινών. Το φυσικό περιβάλλον πρέπει να είναι 

λειτουργικό, καλά δομημένο, σχεδιασμένο ώστε να αφαιρεί στοιχεία που 

αποσπούν την προσοχή και να υποβοηθά το παιδί να αναλάβει πρωτοβουλίες. 

Το πρόγραμμα χαρακτηρίζει η συνέπεια και σταθερότητα. Οι παρεμβάσεις 

των εκπαιδευτών γίνονται με βάση το εξατομικευμένο σχέδιο θεραπευτικής 

αντιμετώπισης, που εκπονείται μετά τις αξιολογήσεις από την διεπιστημονική 

ομάδα, και συζητούνται στις ομάδες εργασίας. Η αρχική εκπαίδευση 

συμπεριλαμβάνεται στις εμπειρίες του παιδιού και δεν θεωρείται ως μια 

ξεχωριστή δραστηριότητα η οποία διδάσκεται μεμονωμένα. 



Χρησιμοποιούνται λοιπόν αρχικά για την εκπαίδευση και διευρύνονται, 

εμπλουτίζονται οι δραστηριότητες του ίδιου του παιδιού και η αναπτυσσόμενη 

ικανότητα να ανταποκρίνεται. Δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε στο παιδί 

επιτακτικά ένα ξένο σύστημα που το αναστατώνει. Αντίθετα επιλέγουμε ένα 

σύστημα που του ταιριάζει και το βοηθά να θέλει να επικοινωνεί και να 

μαθαίνει.  Η ανάπτυξη της επικοινωνίας αποτελεί βασικό στόχο και βασίζεται 

στην ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνιακής κατανόησης και έκφρασης 

(μη-λεκτικής, λεκτικής) και συντονισμού των επικοινωνιακών και γλωσσικών 

εμπειριών του παιδιού. Το εξατομικευμένο σχέδιο θεραπευτικής-

εκπαιδευτικής παρέμβασης βασίζεται στο αναπτυξιακό προφίλ, στις 

αξιολογήσεις και κυρίως στις ανάγκες του παιδιού. Σε τακτά διαστήματα 

γίνονται οι επαναξιολογήσεις που καθορίζουν τον επαναπροσδιορισμό των 

ενεργειών που πρέπει να γίνουν με βάση το θεραπευτικό πλάνο και των 

επιμέρους στόχων.  Κάθε φορά είναι το ίδιο το παιδί που μας οδηγεί στην 

επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης για μια επιτυχημένη εκπαιδευτική 

διαδικασία. Στόχος είναι το παιδί να προχωρά και να είναι ευχαριστημένο και 

παράλληλα  να υπάρχει συμβατότητα της προσέγγισης με το προσωπικό στυλ 

και τις ιδέες των γονέων και των θεραπευτών  . 

Συμπερασματικά 

Το εκλεκτικό μοντέλο ολιστικής προσέγγισης: 

   α) είναι συμβατό με όλες τις επικρατέστερες θεραπευτικές προσεγγίσεις και 

παρεμβάσεις 

   β) συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμά του στοιχεία των 

προσεγγίσεων TEACCH και ABA  

   γ) χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές τεχνικές για την υποβοήθηση της 

ενσωμάτωσης σε κανονικό σχολείο 

   δ) είναι προσωποκεντρικό δηλαδή ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες του 

παιδιού αποφασίζεται η πιο αποτελεσματική προσέγγιση 

Κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγουμε την κατάλληλη προσέγγιση 

1.τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού για το οποίο σχεδιάζουμε την 

παρέμβαση , 

 2. σε ποιο βαθμό εμφανίζονται οι διαταραχές και πως σε κάθε προσέγγιση 

αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο παιδί,  

3. το επίπεδο των ικανοτήτων του, 

 4. πόσο διαταρακτική είναι η συμπεριφορά του,  

5. ποιοι είναι οι στόχοι που θέτει η προσέγγιση για την πρόοδο του παιδιού, 



 6. ποια επιστημονικά δεδομένα τεκμηριώνουν την επίτευξη των στόχων, 

 7. κατά πόσο ταιριάζει η προσέγγιση με το προσωπικό στυλ, τις ιδέες, τη 

φιλοσοφία των γονέων και των θεραπευτών- εκπαιδευτών 

Τα παιδιά που επιλέγονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της ΕΘΜΑ 

έχουν ηλικία ως 4 ετών , για να υπάρχει επαρκής χρόνος παρέμβασης . Έχουν 

διάφορα επίπεδα λειτουργικότητας αλλά από την αξιολόγηση έχουν κριθεί ότι 

μπορούν σταδιακά να ενσωματωθούν και να ανταποκριθούν στης απαιτήσεις 

μιας μικρής ομάδας. Στην επιλογή μας πάντα λαμβάνουμε υπόψη μας 

κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Τα παιδιά παρακολουθούν ένα 

ενταξιακό δοκιμαστικό πρόγραμμα όπου γίνεται η σταδιακή τους 

ενσωμάτωση στο πρόγραμμα και η γνωριμία τους με τα πρόσωπα αναφοράς. 

Αρχικά γίνεται μια αξιολόγηση με αναπτυξιακά τεστ  αλλά πολύ περισσότερο 

με καθημερινή παρατήρηση, όπου διαπιστώνονται οι δεξιότητες που κατέχει 

το παιδί και οι δεξιότητες που είναι αναδυόμενες  δηλαδή που μπορεί να κάνει 

με κάποια βοήθεια. Στη συνέχεια γίνεται μια προσεκτική παρατήρηση των 

ενδιαφερόντων  του παιδιού και των δραστηριοτήτων που τον ευχαριστούν. 

Βάσει αυτών αποφασίζονται οι στόχοι για το ατομικό του εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και οργανώνονται οι δραστηριότητες για την υλοποίησή του. 

Η ίδια ακριβώς διαδικασία αξιολόγησης επαναλαμβάνεται σε τακτά 

διαστήματα ώστε να γίνεται επαναπροσδιορισμός των στόχων και επιθεώρηση 

του προγράμματος. 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΤΑΞΗ 

Τα παιδιά χωρίζονται σε τάξεις 4- 6 παιδιών , με το κριτήριο να υπάρχει μια 

ομοιογένεια και αρμονία χαρακτηριστικών και λειτουργικότητας.  

           Η δόμηση της τάξης ακολουθεί τη μέθοδο της δομημένης διδασκαλίας. 

Κάθε περιοχή διδασκαλίας  είναι οριοθετημένη με οπτική σαφήνεια. Η φυσική 

οριοθέτηση επιτυγχάνεται με διάφορα μέσα, όπως έπιπλα (τραπέζι, θρανία, καρέκλες, 

ντουλάπες). Με αυτόν τον τρόπο ο χώρος για κάθε δραστηριότητα είναι οπτικά 

οριοθετημένος και βοηθά τα παιδιά  να συνδέσουν τον κάθε χώρο της τάξης τους με 

συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

Αναλυτικότερα, μέσα στην τάξη υπάρχουν οι διάφορες περιοχές διδασκαλίας. 

Καταρχήν, στην περιοχή της μετάβασης βρίσκονται τα εξατομικευμένα ημερήσια 

προγράμματα των παιδιών της τάξης, όπου τα παιδιά πηγαίνουν πολύ συχνά βλέπουν  

ποιες δραστηριότητες θα κάνουν και με ποια σειρά. Η ειδική παιδαγωγός προτρέπει 

(λεκτικά ή με σωματική καθοδήγηση) το κάθε παιδί να πάει στο πρόγραμμα όταν 

τελειώνει μία δραστηριότητα και να δει την επόμενη δραστηριότητα που θα κάνει.  

Η δεύτερη περιοχή διδασκαλίας είναι ο χώρος για την αυτόνομη εργασία, που 



θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός στη δομημένη διδασκαλία. Σε αυτή την περιοχή, το 

παιδί μαθαίνει να δουλεύει μόνο του, αλλά μπορεί να έχει υποστήριξη από την 

δασκάλα του,  η οποία είναι συνήθως πίσω από το μαθητή ή σε κάποια απόσταση, 

ώστε σταδιακά η βοήθεια που προσφέρει να μειώνεται.  

Η τρίτη περιοχή διδασκαλίας είναι ο χώρος για τις ομαδικές δραστηριότητες, που 

οριοθετείται με ένα στρόγγυλο τραπέζι και καρέκλες. Συνήθεις ομαδικές 

δραστηριότητες είναι το φαγητό, η μουσική, η κουβεντούλα, το επιτραπέζιο παιχνίδι 

και η ομαδική χειροτεχνία. Σε αυτόν τον χώρο μπορούν να διδαχθούν οι κοινωνικές 

δεξιότητες, και δημιουργούνται περισσότερες απαιτήσεις για τα παιδιά με αυτισμό, 

λόγω των κοινωνικών ερεθισμάτων και απαιτήσεων. 

Η τέταρτη περιοχή διδασκαλίας είναι ο χώρος του παιχνιδιού, της χαλάρωσης και της 

ψυχαγωγίας.   

Η πέμπτη περιοχή είναι ο χώρος της διδασκαλίας ένας-προς-ένα. Εδώ έχουμε ένα 

τραπέζι και δύο καρέκλες σε αντικριστή θέση. Εδώ η δασκάλα διδάσκει δεξιότητες 

μίμησης, κατανόησης και έκφρασης προφορικού λόγου, καθώς και κοινωνικές 

δεξιότητες (π.χ. παιχνίδια εναλλαγής σειράς). Ακόμη, αυτή η περιοχή χρησιμοποιείται 

για ένα μέρος της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, ώστε ο εκπαιδευτικός να καταγράψει 

τις συμπεριφορές και δεξιότητες σε ανάλογες διδακτικές συνθήκες. 

• Το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της τάξης 

Στη δομημένη προσέγγιση το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της τάξης είναι 

εξατομικευμένο και ημερήσιο (Collia-Faherty, 1999˙ Mesibov, Browder &Kirkland, 

2002). Ένα απλό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες: «πρώτα δουλειά και 

μετά παιχνίδι» και όχι το αντίστροφο. Με ένα τέτοιο πρόγραμμα δίνονται 

πληροφορίες στα παιδιά με αυτισμό για ό,τι προηγείται και ό,τι ακολουθεί. Όταν το 

παιδί μάθει να ακολουθεί αυτή την σειρά δραστηριοτήτων, τότε το πρόγραμμα 

εμπλουτίζεται βήμα – βήμα με άλλες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες συνήθως 

συμβολίζονται με κάρτες PECS διαφόρων μεγεθών, αλλά πολλές φορές και με 

φωτογραφίες προσώπων ,χώρων ή αντικειμένων. Σε παιδιά χαμηλότερης 

λειτουργικότητας δίνονται  συνήθως αντικείμενα συμβολισμού. Για παράδειγμα, ένα 

τουβλάκι lego μπορεί να σηματοδοτεί μία δραστηριότητα με κατασκευαστικό 

παιχνίδι. 

  Η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι το κάθε παιδί με αυτισμό χρειάζεται να μάθει να 

ακολουθεί μία ρουτίνα καθώς ακολουθεί δραστηριότητες στους ξεχωριστούς χώρους 

της τάξης  και στους χώρους μετάβασης ( τουαλέτα , εξωτερικός χώρος παιχνιδιού- 

εκπαίδευσης ή θεραπείας).Η μετάβαση από τον ένα χώρο σε ένα άλλο θα πρέπει να 

γίνεται πάντα από τον χώρο του προγράμματος και όχι τυχαία ή όποτε θέλει το παιδί. 

Συχνά η διδασκαλία ξεκινά από την χρήση του προγράμματος, ώστε να εδραιωθεί ως 

ρουτίνα για τον κάθε μαθητή. Αυτή η σταθερότητα δημιουργεί ασφάλεια και ηρεμία 

στο παιδί με αυτισμό γιατί νοιώθει εμπιστοσύνη στο περιβάλλον του. Με αυτό τον 

τρόπο συνεργάζεται περισσότερο και μαθαίνει καλύτερα. Στόχος είναι σταδιακά και 



καθώς τα παιδιά βελτιώνονται στην κατανόηση ,το οπτικό πρόγραμμα να 

αντικαθίσταται με λεκτικές εντολές . Αυτό βοηθά στη μετάβαση του παιδιού σε 

χώρους εκπαίδευσης λιγότερο δομημένους δηλαδή  στην ένταξη του για παράδειγμα 

στο περιβάλλον μιας τάξης τυπικού σχολείου. 

• Το σύστημα εργασίας 

Το τρίτο στοιχείο της δομημένης διδασκαλίας είναι το εξατομικευμένο σύστημα 

εργασίας. Σε ένα πλήρες σύστημα εργασίας περιέχονται οι εξής πληροφορίες για το 

μαθητή με αυτισμό: α) ποια δουλειά θα κάνει, β) πόση δουλειά θα κάνει, γ) πώς 

γνωρίζει ότι τελείωσε, δ) τι θα κάνει αφού τελειώσει αυτή τη δραστηριότητα. Το 

σύστημα εργασίας παρουσιάζεται στο παιδί είτε σε κάθετη ή οριζόντια διάταξη σε 

κάθε περιοχή διδασκαλίας. Για παράδειγμα, ένας μαθητής βλέπει μπροστά στο θρανίο 

του στον χώρο της αυτόνομης εργασίας, τέσσερα καρτελάκια σε κάθετη ή οριζόντια 

διάταξη που έχουν το ίδιο σχήμα (στρόγγυλο) αλλά σε τέσσερα διαφορετικά 

χρώματα. Κάθε καρτελάκι σηματοδοτεί μία δραστηριότητα. Ο μαθητής πριν 

ξεκινήσει μία δραστηριότητα παίρνει το πρώτο καρτελάκι και το ταυτίζει με το όμοιο 

καρτελάκι που είναι κολλημένο σε μία δραστηριότητα που βρίσκεται σε μία θέση στη 

αριστερή μεριά του. 

• Το δομημένο εκπαιδευτικό υλικό 

Η δομημένη προσέγγιση περιλαμβάνει τον σχεδιασμός και την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού με οπτική οργάνωση και οπτικές οδηγίες για την χρήση του, οι 

οποίες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σαφείς, ώστε το παιδί με αυτισμό να κατανοεί τις 

απαιτήσεις της κάθε δραστηριότητας. Με το οπτικοποιημένο υλικό αξιοποιούνται οι 

εξαιρετικές ικανότητες των ατόμων με αυτισμό στην οπτική αντίληψη και σκέψη και 

δημιουργούνται κίνητρα για την ενασχόληση τους με μία δραστηριότητα.  Ο ρόλος 

του δασκάλου στη δομημένη διδασκαλία συνίσταται στον σχεδιασμό και την 

παραγωγή εξατομικευμένου εκπαιδευτικού υλικού που θα στηρίζεται στις αρχές της 

δόμησης και της οπτικοποίησης. 

Σύμφωνα με τη δομημένη προσέγγιση, οι παράμετροι για την ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά με αυτισμό είναι: α) οι οπτικές οδηγίες, β) η οπτική 

οργάνωση και γ) η οπτική σαφήνεια (Mesibov, Shea, & Schopler, 2005˙ 

Schopler,Mesibov, & Hearsey, 1995).  

Οι οπτικές οδηγίες δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο εκτέλεσης μιας 

δραστηριότητας. Υπάρχουν τέσσερες μορφές οπτικών οδηγιών:  

Α) τα υλικά της δραστηριότητας (π.χ. ένα κορδόνι και χάντρες τοποθετημένες σε ένα 

μικρό κουτί).  

Β)τα προσχέδια που σηματοδοτούν τα σημεία που θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα 

αντικείμενο (π.χ. ένα χαρτόνι που έχει κοπεί σε σχήμα κύκλου ώστε το παιδί να 



οδηγηθεί να τοποθετήσει το αντικείμενο στη θέση αυτή).  

Γ) ένα ολοκληρωμένο δείγμα σε τρισδιάστατη μορφή με τα υλικά της 

δραστηριότητας.  

Δ) φωτογραφίες ή εικόνες με το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης των υλικών της 

δραστηριότητας (π.χ. μία κάρτα ή μία φωτογραφία που απεικονίζει το κορδόνι με τις 

χάντρες που έχουν περαστεί).  

 Ανεξάρτητα από την μορφή των οπτικών οδηγιών, το παιδί με αυτισμό μαθαίνοντας 

να ακολουθεί τις οπτικές οδηγίες των δραστηριοτήτων, τροποποιεί τις αντιδράσεις 

του σε μια δραστηριότητα και έτσι καλλιεργεί έναν ευέλικτο τρόπο σκέψης, που 

αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την κατάκτηση της αυτονομίας του, στο βαθμό που 

είναι εφικτό. 

Με την οπτική οργάνωση περιορίζονται τα αισθητηριακά ερεθίσματα που 

περιλαμβάνονται στα υλικά της δραστηριότητας. Με την τοποθέτηση των υλικών σε 

χωριστά κουτιά/ καλαθάκια/ μπολάκια/ ή και φακέλους, ο μαθητής διευκολύνεται να 

εστιάσει την προσοχή του μόνο στις πληροφορίες που συνδέονται με την εκτέλεση 

της δραστηριότητας. Επίσης, η σταθεροποίηση των υλικών (με τη χρήση velcro) 

διευκολύνει την οργάνωση των δραστηριοτήτων. Η οπτική σαφήνεια αναφέρεται 

στην σηματοδότηση των αντικειμένων ή μερών της δραστηριότητας, έτσι ώστε ο 

μαθητής να είναι σε θέση να κατανοήσει καλύτερα το νόημα της δραστηριότητας. Η 

οπτική σαφήνεια επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους, όπως την χρήση χρωμάτων, 

την υπογράμμιση, την κύκλωση, το οπτικό παράδειγμα . 

Το δομημένο οπτικό υλικό σπάνια μπορεί να βρεθεί στο εμπόριο. Το προσωπικό 

(δασκάλες, βοηθοί, θεραπευτές) καλείται να κατασκευάσει τις περισσότερες φορές το 

υλικό  και τις δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά 

των παιδιών και τους διδακτικούς στόχους που θέλει να εξυπηρετήσει. 

Συμπερασματικά ,η δομημένη προσέγγιση προσφέρει ένα οργανωμένο μαθησιακό 

περιβάλλον  αξιοποιώντας τις οπτικές ικανότητες των παιδιών με αυτισμό 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαίτερες διεργασίες 

επεξεργασίας των αισθητηριακών πληροφοριών σε σχέση με πιο παραδοσιακές 

συνθήκες διδασκαλίας που βασίζονται κύρια στην χρήση του προφορικού λόγου. Η 

δομημένη διδασκαλία βοηθά τα παιδιά με αυτισμό να έχουν μία πιο οργανωμένη 

συμπεριφορά και να ενεργούν με μεγαλύτερη επιτυχία και αυτονομία. 

Tο πρόγραμμα των παιδιών ολοκληρώνεται με συνεδρίες ατομικές και ομαδικές 

εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, αισθητηριακής ολοκλήρωσης,  θεραπείας μέσω 

παιχνιδιού, διδασκαλίας μέσω υπολογιστών, ομάδων ψυχοκινητικής και 

προγράμματων κοινωνικοποίησης. 

 



 

Εργοθεραπεία και Αισθητηριακή ολοκλήρωση 

Η εργοθεραπευτική παρέμβαση βασίζεται στα ευρήματα της αξιολόγησης και είναι 

εξατομικευμένη. Ο εργοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία τεχνικών, 

που αφορούν το άτομο, τη δραστηριότητα ή το περιβάλλον. Η παρέμβαση συνήθως 

περιλαμβάνει τους τομείς της προσοχής, της συμπεριφοράς, των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, της αισθητηριακής επεξεργασίας, της κινητικότητας, του παιχνιδιού και 

της αυτοφροντίδας. Υπάρχουν διάφορα εργοθεραπευτικά πλαίσια αναφοράς που 

χρησιμοποιούνται στον αυτισμό, με πιο γνωστό αυτό της Αισθητηριακής 

Ολοκλήρωσης (Sensory Integration)  (Case-Smith & Miller, 1999, Watling, Deitz, 

Kanny & McLaughlin, 1999).  

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια νευροβιολογική διαδικασία, που οργανώνει 

τις αισθήσεις από το σώμα και από το περιβάλλον και καθιστά δυνατή την 

αποτελεσματική χρήση του σώματος μέσα στο περιβάλλον. Η αισθητηριακή 

ολοκλήρωση λοιπόν, είναι η ικανότητα να οργανώνει κανείς τις αισθητηριακές 

πληροφορίες για να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει (Ayres, 1972). 

Η κλινική παρατήρηση καθώς και μελέτες, έχουν δείξει πως τα άτομα με αυτισμό 

παρουσιάζουν δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία και διαφορές στις 

αντιδράσεις τους σε αισθητηριακά ερεθίσματα σε σχέση με τυπικά άτομα, σε 

ποσοστά που κυμαίνονται από το 42-80% (Baranek, Foster & Berkson, 1997, Kientz 

& Dunn, 1997, Reisman, 1993, Opp Hofmann, 2008, Williamson & Anzalone, 1997). 

Οι δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία μπορεί να εξηγούν κάποιες 

συμπεριφορές των ατόμων με αυτισμό, όπως τις αρνητικές αντιδράσεις σε δυνατούς 

ήχους, στο άγγιγμα, στην υφή κάποιων ρούχων ή φαγητών, στο λούσιμο των 

μαλλιών, στο πλύσιμο των δοντιών, στο κούρεμα κ.λπ. Αυτές οι υποβόσκουσες 

δυσκολίες μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο την ικανότητά τους να δημιουργούν 

κοινωνικές σχέσεις, να λειτουργούν στα καθημερινά περιβάλλοντα (π.χ. τάξη, 

παιδική χαρά) και να μαθαίνουν κοινωνικούς κανόνες. 

Η εργοθεραπεία έχει ως γενικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου με 

αυτισμό. Μέσα από την παρέμβαση σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με ποικίλες 

μεθόδους και σε συνεργασία με τους γονείς, τους δασκάλους και άλλους 

επαγγελματίες υγείας, μπορεί να βοηθήσει το άτομο με αυτισμό να κατακτήσει τη 

μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία.  

Λογοθεραπεία- επικοινωνία και εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας 

 Ο αυτισμός να είναι μια γνωστική διαταραχή που επηρεάζει την ανάπτυξη των 

κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων με αποτέλεσμα την απόκλιση στην 

ανάπτυξη. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε τις δυσκολίες στην επικοινωνία στα άτομα 

με αυτισμό ως διαταραχή λόγου ή γλώσσας,  γιατί αυτό δεν είναι η πρωταρχική 

δυσκολία. Η γλώσσα όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι το εργαλείο για επικοινωνία 

και είναι φυσικό κάποιος ο οποίος υπολείπεται στην επικοινωνία να μην μπορεί να 

αναπτύξει κατάλληλα και τη γλώσσα αφού δεν γνωρίζει τι να κάνει με αυτή.  



Το υποσύστημα της γλώσσας που αφορά  στην κατάλληλη κοινωνική της χρήση με 

στόχο την επικοινωνία είναι η πραγματολογία και αυτή είναι που φαίνεται να 

υπολείπεται στα άτομα με αυτισμό. Με τον όρο πραγματολογία περιγράφεται η  

κατάλληλη επικοινωνία μέσω της ικανότητας του ατόμου να μπορεί να λέει το 

σωστό πράγμα με το σωστό τρόπο, στο σωστό τόπο και χρόνο, όπως αυτός ορίζεται 

από την κοινωνική ομάδα.  Η πραγματολογία μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

προλεκτική και αφορά στην επικοινωνία του ατόμου με το περιβάλλοντα χώρο, ως 

μη λεκτική και αφορά τις  επικοινωνιακές δεξιότητες  πριν από την ανάπτυξη της 

γλώσσας και ως λεκτική και αφορά στην κατάλληλη κοινωνική χρήση της 

γλώσσας.  Τα άτομα με αυτισμό, αναλόγως του βαθμού σοβαρότητας της 

διαταραχής τους και το επίπεδο λειτουργικότητάς τους,  υπολείπονται σε 

διαφορετικό βαθμό και σε διαφορετικές δεξιότητες της πραγματολογίας. 

Στα υπόλοιπα υποσυστήματα της γλώσσας, σημασιολογικό, μορφοσυντακτικό, 

φωνολογικό, οι δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν είναι μη ειδικές ως προς την 

αυτιστική διαταραχή, δηλ. δεν οφείλονται σε αυτή, εκτός από κάποιες που αφορούν 

στο σημασιολογικό υποσύστημα της γλώσσας. Οι μη ειδικές ως προς την αυτιστική 

διαταραχή δυσκολίες στη γλώσσα οφείλονται είτε στο χαμηλό νοητικό δυναμικό που 

συνοδεύει συχνά τα άτομα με αυτισμό, είτε σε επιπρόσθετες αναπτυξιακές 

διαταραχές λόγου / γλώσσας που συνυπάρχουν με την αυτιστική διαταραχή.  Έτσι, 

μπορεί να παρατηρηθεί δυσκολία στην σύνταξη προτάσεων, δυσκολία στην 

κατάκτηση των χρόνων των ρημάτων, χαμηλό λεξιλόγιο, δυσκολία στην ανάκληση 

εννοιών, φωνολογικές διαταραχές, χαλαρή άρθρωση, διαταραχές του ρυθμού της 

ομιλίας. ( Βογινδρούκας ,Ι., 2005.) 

Σε ορισμένες περιπτώσεις παιδιών , όπου δεν μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνει 

επικοινωνία , η αντιμετώπιση των δυσκολιών τους  στηρίζεται κυρίως σε 

εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας.  Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας είναι 

αυτά στα οποία  χρησιμοποιούνται τρόποι επικοινωνίας πέρα από τους  

συνηθισμένους (προφορική ομιλία, νοηματική γλώσσα, γραπτός λόγος). Τα 

εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας στηρίζονται στην οπτική επικοινωνία και για 

αυτό το λόγο χρησιμοποιούν εικόνες, σύμβολα ή μικροαντικείμενα. Στην ΕΘΜΑ 

χρησιμοποιείται το ευρέος γνωστό σύστημα  Picture Exchange Communication 

System (PECS) (Bondy & Frost 1985). Το PECS είναι ένα εναλλακτικό σύστημα 

επικοινωνίας που έχει ως στόχο να διδάξει βασικές αρχές αλληλεπίδρασης και 

επικοινωνίας πριν από το λόγο. Χρησιμοποιεί κυρίως εικόνες και μαθαίνει στα άτομα 

που το χρησιμοποιούν να πλησιάζουν και να δείχνουν την εικόνα του αντικειμένου 

που επιθυμούν στο «σύντροφο επικοινωνίας» με στόχο την ανταλλαγή της εικόνας με 

το αντικείμενο. Με αυτό τον τρόπο το άτομο ξεκινά την διαδικασία επικοινωνίας με 

συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. 

 

 

 



 

 

Διδασκαλία Παιχνιδιού  

  Η συμπεριφορά των μαθητών με αυτισμό σε δραστηριότητες παιχνιδιού έχει 

ιδιαίτερες μορφές και σχετίζεται με τις ιδιαίτερες ικανότητες τους. Ένας μαθητής με 

αυτισμό μπορεί να χρησιμοποιεί κάποια παιχνίδια με σκοπό την αισθητηριακή 

ευχαρίστηση ή να ασχολείται με επαναληπτικό τρόπο με ένα παιχνίδι. Η μεγαλύτερη 

δυσκολία συχνά είναι η έλλειψη κινήτρου και ενδιαφέροντος, είτε για μοναχικό ή για 

παράλληλο παιχνίδι. Επίσης, για τους μαθητές με αυτισμό το συμβολικό παιχνίδι 

είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Τα χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό σε σχέση με το 

παιχνίδι αναδεικνύουν την εκπαιδευτική ανάγκη για ένταξη του παιχνιδιού στο 

ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κάθε μαθητή. 

Τα επίπεδα διδασκαλίας του παιχνιδιού που ακολουθούνται είναι και αυτά που 

προτείνονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών για παιδιά με αυτισμό και είναι 

τα ακόλουθα (Weitzman, 1992). 

  Τo μοναχικό παιχνίδι, όπου το παιδί παίζει μόνο του είτε χρησιμοποιώντας 

παιχνίδια ίδια είτε διαφορετικά από τα άλλα παιδιά. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 

να δείξει στο μαθητή πώς να χρησιμοποιεί τα υλικά με συμβολικό τρόπο.  

 Το παράλληλο παιχνίδι, όπου το παιδί παίζει μόνο του αλλά είναι κοντά σε ένα 

άλλο παιδί χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά και παιχνίδια. Σε αυτό το επίπεδο το κάθε 

παιδί έχει επίγνωση της παρουσίας του άλλου παιδιού, γιατί μπορεί να έχει 

βλεμματική επαφή ή να μιμείται τις ενέργειές του.  

 Το συντροφικό παιχνίδι, όπου τα παιδιά παίζουν μαζί και μοιράζονται τα ίδια 

παιχνίδια. Τα παιδιά μπορεί να ανταλλάσσουν παιχνίδια μεταξύ τους και να μιλάνε 

γι’ αυτό που κάνουν. Αυτό που συνδέει τα δύο παιδιά είναι η ίδια η δραστηριότητα 

παρά η αλληλεπίδραση.  

 Το συνεργατικό παιχνίδι, όπου τα παιδιά παίζουν το ίδιο παιχνίδι έχοντας ένα κοινό 

στόχο. Σε αυτό το επίπεδο παιχνιδιού η συνεργασία των παιδιών είναι απαραίτητη και 

το καθένα έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο στο παιχνίδι .  

Η διδασκαλία των διαφόρων επιπέδων ακολουθεί τα αναπτυξιακά στάδια του 

παιχνιδιού όπως περιγράφονται στις κλίμακες τυπικής ανάπτυξης δηλαδή   

Λειτουργικό παιχνίδι: όπου ο μαθητής αναπτύσσει κινητικές δραστηριότητες, 

συμμετέχει σε δραστηριότητες με παιχνίδια αιτίας- αποτελέσματος, και εξοικειώνεται 

με την πραγματική χρήση των αντικειμένων.  Κατασκευαστικό παιχνίδι: Ο μαθητής 

χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά δημιουργεί κατασκευές με βάση ένα πρότυπο σχέδιο. 

 Συμβολικό ή παιχνίδι προσποίησης: Ο μαθητής χρησιμοποιεί αντικείμενα για να 

αποδώσει σε αυτά μεμονωμένες ιδιότητες και συμπεριφορές ή μαθαίνει να παίζει 



ρόλους.  Παιχνίδι με κανόνες: Ο μαθητής μπορεί να συμμετέχει σε παιχνίδια που 

βασίζονται σε κανόνες όπως επιτραπέζια ή κινητικά παιχνίδια που θα τον βοηθήσουν 

και  στην ένταξή του στο τυπικό πλαίσιο. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ 

Μορφές συνεργασίας με γονείς 

 Συναντήσεις 

 Τετράδιο επικοινωνίας 

 Τηλεφωνική επαφή 

 Εξατομικευμένο πρόγραμμα παιδιού 

 Εργασίες 

 Ανταλλαγή βίντεο 

 

Οι συναντήσεις με τους γονείς είναι τακτικές και έχουν πολλούς στόχους. Καταρχήν 

την ενημέρωση για την πρόοδο του παιδιού τους και τους τρέχοντες στόχους του 

ατομικού προγράμματος. Οι συναντήσεις επίσης έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα 

προτείνοντας λύσεις και στηρίζοντας τους γονείς στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

καθώς και ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα με στόχο την καλύτερη κατανόηση της 

φύσης των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος , των θεραπευτικών παρεμβάσεων 

και τις συμβολής της οικογένειας στην ανάπτυξη του ατόμου με αυτισμό.  Επίσης 

οργανώνονται και ομάδες ψυχοεκπαίδευσης που πέρα από τους παραπάνω στόχους 

έχουν και την αλληλοϋποστήριξη των γονέων , την ανταλλαγή εμπειριών και τη 

δημιουργία υποστηρικτικού δικτύου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των 

δυσκολιών που προκύπτουν. Στις ομάδες αυτές συζητούνται θέματα όπως ενδεικτικά 

η δόμηση του ελεύθερου χρόνου, το οπτικό πρόγραμμα στο σπίτι, προβλήματα 

συμπεριφοράς και οριοθέτηση, σχέσεις με αδέρφια, θέματα επικοινωνίας, θέματα 

ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Με τη συνεργασία με τους γονείς στοχεύουμε στη συνέχιση του προγράμματος σε 

όλη την διάρκεια της ημέρας, τη γενίκευση των κατακτημένων ικανοτήτων σε 

διάφορα περιβάλλοντα και  την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής της 

οικογένειας του παιδιού για την διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων του ατομικού  

του προγράμματος .  

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ :ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 ανάπτυξη της επικοινωνίας, 

 επαύξηση της συναισθηματικής ανάπτυξης  

 βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

 βελτίωση των δεξιοτήτων αυτονομίας και αυτοδιαχείρησης  



 ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων   

 ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού 

  ένταξη σε σχολικό πλαίσιο  

 

Διαδικασία ένταξης 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος (γύρω στα 5.06 έτη περίπου) κάθε 

παιδί περνά από αξιολόγηση των ΚΕΔΥΥ που μαζί με την δική μας 

γνωμοδότηση κρίνουν την καταλληλότερη ένταξη του κάθε παιδιού. Οι 

επιλογές είναι:  τυπικό νηπιαγωγείο,   τυπικό νηπιαγωγείο με τμήμα ένταξης ή 

παράλληλη στήριξη ή ειδικό νηπιαγωγείο.  

Οι σημαντικότερες δεξιότητες που πρέπει να έχουν αποκτήσει τα παιδιά μας  

για τη ένταξη τους  σε τυπικό πλαίσιο είναι: 

 Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ • Επίσταση Προσοχής • Ομαδική & όχι 

Μοναχική Ενασχόληση • Ενδιαφέρον για τους συνομήλικούς τους • 

Κοινωνική Συσχέτιση (social relatedness) • Από Κοινού Παρατήρηση (joined 

attention) (έχει μεγάλη σπουδαιότητα για την έλξη κοινωνικής επιβράβευσης) 

 Β. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • Συχνότητα επικοινωνίας • Ποιότητα επικοινωνίας (Γενά 

,Α. 2002) 

Πολλές φορές τα παιδιά ξεκινούν ένα ενταξιακό πρόγραμμα ενόσω ακόμη 

φοιτούν στον Κέντρο ημέρας σε ένα part time σχήμα όποτε αυτό είναι εφικτό. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η μετάβαση είναι σταδιακή και περισσότερο 

ελεγχόμενη καθώς υπάρχει τακτική επικοινωνία με τα σχολικά πλαίσια.  

 

Έρευνα: 

 

 Follow-up 7ετίας (2007-2014) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (βλ . Παράρτημα) 

 Διαδικασία: Τηλεφωνική ημι- δομημένη συνέντευξη σε γονείς αποφοίτων 

 Χρόνος Διεξαγωγής: Φεβρουάριος έως Απρίλιος 2015 

 Συνεντευκτές: Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ΠΜΣ- Ειδικής Αγωγής 

 Οι ερωτήσεις αφορούν  

      α) την ενσωμάτωση των παιδιών στην εκπαίδευση 



      β) την προσαρμογή τους στο κοινωνικό περιβάλλον 

      γ) την ικανοποίηση των γονέων από την πορεία του    παιδιού 

      δ) την αποτελεσματικότητα που είχε τόσο στο παιδί όσο και στους ίδιους 

μετά την παρέμβαση  που έλαβαν από την  ΕΘΜΑ 

 

Δείγμα  

 70 παιδιά ηλικίας 6-11 ετών (Απαντητικότητα 95%) 

 Κριτήριο για να συμπεριληφθούν στην έρευνα ήταν να έχουν 

παρακολουθήσει το πρόγραμμα για τουλάχιστον 10 μήνες  

 84% Αγόρια - 16% Κορίτσια 

 82% Επαναφοίτηση τουλάχιστον μία τάξη που τις περισσότερες φορές 

ήταν το νηπιαγωγείο 

Κατά την  περίοδο διεξαγωγής του ερωτηματολογίου το 75% του δείγματος 

βρέθηκε να φοιτά στην τυπική εκπαίδευση,  35% του δείγματος βρέθηκε να 

φοιτά στην Α΄δημοτικού, ένα 20% στο νηπιαγωγείο , και μικρότερα ποσοστά 

στις άλλες τάξεις του δημοτικού μέχρι και την έκτη.  Καθώς το 25 % βρέθηκε 

να φοιτά σε ειδικό σχολείο στις περιπτώσεις αυτές δεν σημειώθηκε η τάξη 

φοίτησης. 

Από το δείγμα που βρέθηκε να φοιτά στο τυπικό σχολείο, το 30%  δεν 

δεχόταν καμία υποστήριξη στο σχολείο, το 34% είχε παράλληλη στήριξη και 

το 11% παρακολουθούσε το τμήμα ένταξης του τυπικού σχολείου. Ένα 93% 

των μαθητών βρέθηκε να παρακολουθεί απογευματινό υποστηρικτικό 

πρόγραμμα ειδικών θεραπειών. 

Σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι γονείς μας παρουσίασαν μια καλή 

προσαρμογή του παιδιού τους στο σχολείο ( 32% πολύ καλή και 45% καλή )  

δίνοντας σαν αιτιολόγηση στην απάντησή τους τη σημαντική βοήθεια της 

παράλληλης στήριξης. 16 %  των γονέων δήλωσαν ότι η προσαρμογή του 

παιδιού τους είχε διακυμάνσεις και μόνο ένα 2% ότι ήταν κακή, δίνοντας σαν 

εξήγηση για την απάντησή τους κυρίως εξωτερικούς παράγοντες όπως 

καθυστέρηση να έρθει η παράλληλη στήριξη,  ή ότι είχε πολύ απαιτητική 

δασκάλα, κ α . 

Στην ερώτηση που αφορούσε στις σχολικές επιδόσεις πολλοί γονείς δεν ήταν 

σε θέση να απαντήσουν με σιγουριά. Η ερώτηση αυτή θα μας έδινε πολύ πιο 

καθαρά αποτελέσματα αν είχαμε πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς που 

δουλεύουν με το παιδί στο σχολείο. Πολλοί γονείς απάντησαν ότι οι επιδόσεις 

των παιδιών είναι καλές 50%,  και 16% πολύ καλές, διευκρινίζοντας ότι το 



παιδί βρίσκεται στο μέσο όρο της τάξης. Αρκετοί γονείς δήλωσαν ότι η 

σχολική επίδοση του παιδιού τους έχει διακυμάνσεις 16%  , αιτιολογώντας το  

ότι εξαρτάται από το είδος του μαθήματος ή / και  από τον τύπο του 

δασκάλου. 

Σχετικά με την ερώτηση που αφορούσε την προτίμηση σε κάποιο μάθημα 

πάλι οι απαντήσεις δεν ήταν ξεκάθαρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα 20% 

δήλωσε ότι δείχνει προτίμηση στα μαθηματικά αλλά ένα μεγάλο ποσοστό 

43%, δεν δείχνει να έχει καμία ιδιαίτερη προτίμηση  σε κάποιο μάθημα. Στην 

ερώτηση σχετικά με το πιο μάθημα τους δυσκολεύει ,οι περισσότεροι γονείς 

δεν αναφέρθηκαν σε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα αλλά σε γενικές 

μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί τους στο τυπικό σχολείο 

όπως είναι η κατανόηση του γραπτού κυρίως,  αλλά και του προφορικού 

λόγου  και οι δυσκολίες συγκέντρωσης .Πολλοί γονείς ανέφεραν προβλήματα 

μνήμης , έκφρασης όπως και έλλειψη κινήτρου.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματά μας αφορούσαν κατά μεγάλο 

ποσοστό τις πρώτες τάξεις ένταξης , δηλαδή νηπιαγωγείο και Α’ δημοτικού 

ακόμη οι απαιτήσεις σε μαθησιακό επίπεδο είναι χαμηλές και γι’  αυτό το 

ποσοστό καλής επίδοσης είναι καλό. 

Στην ερώτηση που αφορούσε τη σχέση με τις δασκάλες του τα αποτελέσματα 

ήταν πολύ θετικά με 50% πολύ καλές και 41% καλές. Τα σχόλια που έκαναν 

σε αυτό το σημείο οι γονείς ήταν ότι η σχέση είναι καλή καθώς το παιδί 

υποστηρίζεται και από τον εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης. Οι  σχέσεις με 

διακυμάνσεις που αναφέρθηκαν 9%, αφορούσαν πάλι σε κάποιες περιπτώσεις 

απαιτητικής δασκάλας και σε περιπτώσεις που το παιδί ήταν στην τάξη χωρίς 

παράλληλη στήριξη ( σε αναμονή).  

Αυτό που αναφέρθηκε από αρκετούς γονείς είναι ότι τα παιδιά τους είχαν 

εξαιρετική σχέση με τους ενήλικες και πολύ πιο δύσκολη σχέση με τους 

συμμαθητές τους. Αυτό μας φέρνει και στην επόμενη ερώτηση που αφορά στη 

σχέση με τους συμμαθητές. Εδώ το μωσαϊκό είναι πιο πολύπλοκο. ΄Ενα 23% 

των γονέων απαντά ότι είναι πολύ καλές και ένα 34% ότι είναι καλές. Εδώ 

έχουμε γονείς να μας περιγράφουν ότι το παιδί είναι γενικά αποδεκτό 20%, 

έχει παρέες 5%, ή ένα συγκεκριμένο φίλο 7% όπου υπάρχει σχέση 

προστασίας, ένα 5% επίσης  μας περιγράφει ότι συναντιέται με φίλους και 

εκτός σχολείου. 

Πολλοί βέβαια γονείς αποδίδουν αυτήν την καλή σχέση στην παράλληλη 

στήριξη ,ότι οι συμμαθητές φέρονται σωστά καθώς έχουν δεχθεί και μια  

στοιχειώδη εκπαίδευση στο πώς να προσεγγίζουν το παιδί  με ΔΑΦ. 

Οι γονείς που μας περιέγραψαν τις σχέσεις με τους συμμαθητές κακές, 

περίπου 11% , ή ανύπαρκτες 11%, ή με διακυμάνσεις 20% , μας ανέφεραν 



πολλά προβλήματα του τύπου συχνούς καβγάδες, απομόνωση ακούσια 

/εκούσια, αδυναμία να συμμετέχει στα παιχνίδια και σχολικό εκφοβισμό. 

Στη συνέχεια στην ερώτηση που αφορά στην αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου και στις εξωσχολικές δραστηριότητες διαπιστώθηκε ότι ένα 70% 

αποφοίτων μας απασχολείται στον ελεύθερο χρόνο του με διάφορες 

δραστηριότητες πολλές από τις οποίες είναι ομαδικές . 

Είδη εξωσχολικών δραστηριοτήτων που βρέθηκαν σε υψηλά ποσοστά είναι : 

• Μουσικές – Κινητικές Δραστηριότητες :Πιάνο, ωδείο, χορός 

• Αθλητικές Ομαδικές: Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, καράτε 

• Αθλητικές Ατομικές: Κολύμβηση, ιππασία, στίβος 

• Δραστηριότητες κοινωνικοποίησης: Πρόσκοποι, κατηχητικό, θεατρικό 

παιχνίδι  

Γενικά ένα 64% των γονέων απάντησε ότι είναι ευχαριστημένοι από την 

εκπαιδευτική πορεία του παιδιού τους. Ένα 9  % ήταν δυσαρεστημένοι  είτε 

από την ματαίωση των προσδοκιών που είχαν για το παιδί τους είτε 

απογοητευμένοι από τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Ένα 27% 

δεν έδειξε να έχει μια ιδιαίτερη άποψη θετική ή αρνητική. 

Στην ερώτηση που τους ζητούσαμε πιο συγκεκριμένα να μας πουν για τις 

ελλείψεις που παρατηρούν σχετικά με την εκπαίδευση του παιδιού τους,  το 

52% ανέφεραν τα εξής : 

•  Σχετικά με την Παράλληλη Στήριξη 

Προβλήματα σχετικά με τη διάρκεια,  το προσωπικό που επιλέγεται δεν έχει 

επαρκή εξειδίκευση, δεν υπάρχει καλός συντονισμός με δασκάλους,  το 

προσωπικό συνέχεια αλλάζει, πολλές αναμονές, δεν γίνεται τίποτα αν δεν 

διεκδικήσεις ή αν δεν πληρώσεις από μόνος σου.  

• Κρατικές Παροχές- Ελλείψεις στο πλαίσιο του σχολείου 

Πολλοί γονείς ανέφεραν πόσο βοηθητικός θα ήταν ένας ψυχολόγος στο 

σχολείο όπως και  ο θεσμός του βοηθού στην τάξη και τόνισαν  πόσο 

κουραστική είναι συχνή εναλλαγή προσωπικού . Ακόμη μίλησαν για το 

μέγεθος της τάξης( 26-28 παιδιά) ότι είναι δύσκολο να το διαχειριστούν 

παιδιά με αυτισμό. Κάποιοι μίλησαν και για το παιδαγωγικό σύστημα που δεν 

είναι καθόλου φιλικό για τα παιδιά με αυτισμό, στηριζόμενο στην παράδοση 

χωρίς οπτικό υλικό και στη  στείρα αποστήθιση. 

• Κρατικές Παροχές- Αθλήματα- Θεραπείες στο σπίτι Οι γονείς ανέφεραν 

ότι για όλες τις δραστηριότητες ανατρέχουν σε ιδιώτες και δεν υπάρχει 

κρατική μέριμνα για ομαδικές δραστηριότητες, κολύμβηση, θεατρικό παιχνίδι, 

ιππασία και  θεραπείες απαραίτητες για το παιδί 

• Συμβουλευτική Υποστήριξη 



Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι είναι τελείως αβοήθητοι σε θέματα ζεύγους, 

θέματα διαχείρισης συμπεριφοράς, προβλήματα που αλλάζουν καθώς το παιδί 

μεγαλώνει όπως εφηβεία , σεξουαλικότητα  

• Έλλειψη οργάνωσης 

Επίσης αναφέρθηκαν προβλήματα στο συντονισμός μεταξύ πλαισίων,  πολλά 

οικονομικά θέματα,  και δυσκολίες με τη γραφειοκρατία( ασφαλιστικά 

ταμεία) 

        Ικανοποίηση από την πρώιμη παρέμβαση που έλαβαν στην ΕΘΜΑ 

Στην ερώτηση αυτή ένα 86% έδειξε από πολύ μέχρι πάρα πολύ 

ευχαριστημένο. Ένα 14 % θεώρησε ότι έχουμε περιθώριο βελτίωσης και  θα 

ήθελαν συχνότερη επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του σχολικού πλαισίου 

κατά την ένταξη. 

Συμπεράσματα- Προτάσεις  

Η έρευνά μας μας έδειξε  

 Ικανοποιητική προσαρμογή σε τυπικό σχολικό πλαίσιο 

 Καλή συνεργασία με εκπαιδευτικούς σε γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο 

 Ικανοποιητική ενσωμάτωση σε δραστηριότητες με συνομηλίκους και στο 

περιβάλλον του σχολείου 

Παράλληλα προέκυψαν ανάγκες όπως: 

 Καλύτερη διασύνδεση με το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο μεταβαίνει το 

παιδί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος της ΕΘΜΑ 

 Τακτικές αξιολογήσεις της προόδου του παιδιού και συμβουλευτική για νέα 

θέματα μετά την αποφοίτησή. 

 Επέκταση υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με ΔΑΦ. 

 Εξειδίκευση των εκπαιδευτικών και των ειδικών παιδαγωγών σε παρεμβάσεις 

κατάλληλες για παιδιά με ΔΑΦ 

 Συνεργασία ειδικών π.χ. δάσκαλος και παράλληλη στήριξη ή με ειδικό του 

τμήματος ένταξης 

 Καλύτερη διασύνδεση υπηρεσιών και μεγαλύτερη ευελιξία για να 

προσαρμοστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στις ανάγκες των παιδιών. 

 Στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών-γονιών -μαθητών) σε 

θέματα που αφορούν τις ΔΑΦ μέσω προγραμμάτων ευαισθητοποίησης 
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Παράρτημα 

Ερωτηματολόγιο Follow up  

 ‘Ονομα ερευνητή: 

Ημερομηνία: 

 

Σας καλώ από την ΕΘΜΑ , την Μονάδα αυτιστικών όπου φοίτησε προσχολικά το παιδί σας . 

Είμαι φοιτήτρια ειδικής αγωγής  που κάνω την πρακτική μου άσκηση στην ΕΘΜΑ και θα 

ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με το πώς είναι το σημερινό σχολικό 

πρόγραμμα του παιδιού και πώς τα πάει γενικά στο σπίτι και στο σχολείο. Οι απαντήσεις 

σας θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση των υπηρεσιών της ΕΘΜΑ καθώς και θα μας 

βοηθήσουν να ενημερώσουμε  τα στοιχεία των αποφοίτων μας. 

Ονοματεπώνυμο: 

Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 

Ημερομηνία εισαγωγής /εξόδου:  

Ηλικία: 

 Πόσο χρονών είναι το παιδί σήμερα? 

 

 Σε ποιο σχολείο φοιτά? Τυπικό/ ειδικό ? 

 
 

 

 Σε περίπτωση που φοιτά στο τυπικό σχολείο , τι επιπρόσθετη ειδική βοήθεια 

δέχεται? Παράλληλη στήριξη? Τμήμα  ένταξης? 

 

 

 Τι θεραπευτικό πρόγραμμα ακολουθεί ? Πρόγραμμα θεραπειών 

(απογευματινές) Συχνότητα/ είδος? 

 

 



 Τι εξωσχολικές δραστηριότητες παρακολουθεί? 

 

 

 Σχολείο: Πως είναι η προσαρμογή του στο σχολείο? 

 

 

Πως είναι οι σχολικές του επιδόσεις? Έχει κάποιες προτιμήσεις σε κάποια 

μαθήματα? 

 

 

 

Ποιες είναι η σχέσεις του με τους δασκάλους του? 

 

 

 

Πως είναι οι σχέσεις του με τους συμμαθητές του? 

 

 

 

 

 Έχει κάνει κάποιο τεστ νοημοσύνης ή λειτουργικότητας πρόσφατα? Και ποια 

τα αποτελέσματα? 

 

 

 Τι θα θέλατε να επισημάνετε σαν ελλείψεις στο σημερινό του εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα? 

 

 

 Πως νιώθετε από την μέχρι τώρα πορεία της εκπαίδευσης του παιδιού? 

 

 Σπίτι: Πως είναι η σχέση με τους γονείς του? 

 

 

Με τα αδέρφια του? 

 



  

 

Υπάρχει οργάνωση χώρου? Χρόνου? 

 

 

 

Πως είναι γενικά η συμπεριφορά του? 

 

 

 

Ακολουθεί όρια/ κανόνες? 

 

 

 

Ακολουθεί δραστηριότητες οικογένειας?  

 

 

 

Πως του αρέσει να περνά τον ελεύθερο χρόνο του? 

 

 

 

Άλλο  θέμα οικογένειας που θέλετε να επισημάνετε? 

 
 

 Κατά τη διάρκεια της φοίτησης του  παιδιού στο ΚΗ ΕΘΜΑ  μάθατε  κάτι  σε 

σχέση 

- με τον αυτισμό 

-τη διαχείριση συμπεριφοράς και επιβολή ορίων 

-την οργάνωση του προγράμματος του παιδιού 

-τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια  

 που σας φάνηκαν χρήσιμα  και στη συνέχεια  μπορέσατε να τα 

χρησιμοποιήσετε? 

 

Ευχαριστούμε πολύ  

Καλή συνέχεια 
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