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Δπραξηζηίεο 

 Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αθηέξσζα πνιχ ρξφλν. Κνπξάζηεθα, παηδεχηεθα, 

πξνβιεκαηίζηεθα, αιιά απφιαπζα θάζε ζηηγκή ηεο. Με έθαλε πην δπλαηή θαη κε έθεξε πην 

θνληά  ζηνπο αγαπεκέλνπο κνπ καζεηέο πνπ λνηάδνκαη θαη ηνπο ζθέθηνκαη ζε θάζε 

επθαηξία. Έρνπλ γίλεη πηα έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο κνπ. Δπραξηζηψ ηα δηθά κνπ 

παηδηά πνπ αλέρηεθαλ ηηο αηειείσηεο ψξεο δνπιεηάο κνπ θη έθαλαλ ππνκνλή. Πξνζπάζεζα 

φζν κπνξνχζα λα ηα ζπλδπάζσ φια, φπσο ε θάζε ειιελίδα κάλα, ρσξίο λα ηνπο  ιείςεη ε 

θξνληίδα θαη ε αγθαιηά κνπ. Δπραξηζηψ θαη ηνλ άληξα κνπ πνπ άληεμε ηελ γθξίληα κνπ θαη 

ηελ θαζεκεξηλή θνχξαζή κνπ. Θα ηνικνχζα λα πσ φηη έρεη απνθηήζεη πηα ηψβεην ππνκνλή, 

ηνλ επραξηζηψ δηπιά απφ ηα βάζε ηεο ςπρήο κνπ.  

 Θέισ επίζεο λα επραξηζηήζσ εηιηθξηλψο θαη πνηθηινηξφπσο ηελ επηβιέπνπζα 

θαζεγήηξηά κνπ, θπξία Μνξθίδε Διέλε, πνπ κε ζηήξημε κε ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηεο. Ζ 

άπνςή ηεο ήηαλ γηα κέλα αλεθηίκεηνο ζεζαπξφο. Με νδήγεζε ζε λέα κνλνπάηηα 

αλεμεξεχλεηα, κνπ γλψξηζε ηε δνπιεηά ζπνπδαίσλ επηζηεκφλσλ θαη κε δίδαμε ιηηά θαη 

νπζηαζηηθά. Ζ ππνκνλή ηεο ππνδεηγκαηηθή θαη ε δηάζεζή ηεο λα απαληά ακέζσο ζε θάζε 

κνπ απνξία πξσηνθαλήο! Γελ ζα μεράζσ θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο ζην πξψην ηεηξάκελν πφζν 

επνηθνδνκεηηθέο ήηαλ. Απφ ηφηε ρξεζηκνπνηψ ζηελ πξάμε ηηο ζπκβνπιέο ηεο θαη ηηο 

δηαηεξψ σο πνιχηηκν αξσγφ. 

 Σέινο, επηζπκψ λα επραξηζηήζσ ζπγθεθξηκέλα ηνλ Γηάλλε, ηνλ Κψζηα, ηελ Διέλε, 

ηνλ Λεπηέξε θαη ηνλ Αλδξέα, καζεηέο κνπ ηε θεηηλή ρξνληά, πνπ κε βνήζεζαλ πξαθηηθά γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ. Πξνζπάζεζα λα ηνπο ζεβαζηψ απφιπηα θαη λα ηνπο 

παξαηεξήζσ κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηα δηαιείκκαηα ρσξίο λα παξαβηάζσ ζην ειάρηζην ηνλ 

πξνζσπηθφ ηνπο ρψξν. αο επραξηζηψ, πνπ κε βάιαηε ζηνλ καγηθφ θφζκν ζαο θαη κε 
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πιεκκπξίδεηε θαζεκεξηλά κε ηα δηθά ζαο, ηδηαίηεξα ζπλαηζζήκαηα. Έρεηε έλα κνλαδηθφ 

ηξφπν ζθέςεο, πνπ κε εθθξάδεη θαη κε ελζνπζηάδεη.  

αο επραξηζηψ πνιχ φινπο. 

  

 

Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ… 

Ν. Καζαντζάκης 
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Πεξίιεςε 

ην πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο ζα   δνζνχλ δηάθνξεο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

απηηζκνχ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηα 

επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία. Έπεηηα ζα εξεπλεζεί ην «ζχλδξνκν Asperger» θαη ζα αλαθεξζνχλ 

νη θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ κε αλαθνξά ζηα DSM IV θαη ζην 

λέν DSM V. ε επφκελν θεθάιαην ζα γίλεη ιφγνο γηα ηε  ιεθηηθή επηθνηλσλία ζηηο δηάρπηεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο αλαιχνληαο ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ ιφγνπ ελφο θπζηνινγηθνχ 

παηδηνχ ζπγθξηηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ ζηνλ απηηζκφ. ε αθφινπζν θεθάιαην ζα 

ζρνιηαζηεί ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ζηηο δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο κε ηελ αλάιπζε 

ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ησλ ηδησκαηηζκψλ θαη κεηαθνξψλ, 

ηεο πξαγκαηνινγίαο.    

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζα γίλεη παξαηήξεζε πέληε καζεηψλ κε ζηνηρεία 

δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηνηρεία απφ ην ηζηνξηθφ ηνπ θάζε παηδηνχ, μερσξηζηά γηα ην θαζέλα πίλαθαο κε θιείδα 

παξαηήξεζεο θαη ζρφιηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θιείδα.    

Λέμεηο θιεηδηά: Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο (Γ.Α.Γ), Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ 

Φάζκαηνο (Γ.Α.Φ), Aπηηζκφο, ζχλδξνκν Asperger, γισζζηθή αλάπηπμε θαη απηηζκφο, 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζηνλ απηηζκφ. 

 

 



 

 
6 
 

Δηζαγσγή 

 Πξηλ  αλαθεξζψ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο εξγαζίαο κνπ, ζα ήζεια λα ζαο 

πιεξνθνξήζσ φηη εξγάδνκαη 14 ρξφληα σο εθπαηδεπηηθφο-θηιφινγνο ζε Ηδησηηθφ 

Δθπαηδεπηήξην ζηελ Αζήλα. Ζ ρνιή δηαζέηεη ηκήκαηα Παηδηθνχ ηαζκνχ, Νεπηαγσγείνπ, 

Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, κε απνηέιεζκα πνιιά παηδηά λα μεθηλνχλ θνηηψληαο 

ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ καο θαη λα καο απνραηξεηνχλ ελήιηθεο πηα, γηα λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Φέηνο (ζρνιηθή ρξνληά: 2014- 2015) αλέιαβα 

ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο 

παξαηήξεζα ηηο γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πέληε καζεηψλ κνπ ηελ ηξέρνπζα 

ζρνιηθή ρξνληά. 

 Απνθάζηζα λα αζρνιεζψ κε ηηο δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο, γηαηί ζηα ηφζα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο αξθεηνί καζεηέο κνπ παξνπζίαδαλ απηηζηηθά ζηνηρεία θαη κφληκε 

έγλνηα κνπ απνηεινχζε  ην γεγνλφο λα θαηαθέξσ λα ηνπο βνεζήζσ κε φζν ην δπλαηφ πην 

απνηειεζκαηηθή κέζνδν.  

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα πιεξνθνξήζεη ηνπο ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ην ηη είλαη απηηζκφο, πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πνηα ε ζρέζε ηνπ 

κε ην ζχλδξνκν Asperger, πνηεο νη γισζζηθέο θαη νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο γεληθά ζηηο 

δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο.  Πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηθνηλσλίαο ζηνλ απηηζκφ; Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη 

απαληήζεθαλ κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο έξεπλαο: 

 Πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηθνηλσλίαο ζηνλ απηηζκφ; 

 Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζηνλ απηηζκφ; 
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 Πνηεο είλαη νη αδπλακίεο ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζηνλ απηηζκφ; 

 Πξνζδνθία κνπ λα πξνζζέζσ έλα κηθξφ ιηζαξάθη ζηελ επηζηήκε ηεο εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο ζπκπεξηιακβάλνληαο θάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κειέηεο ζεκαληηθψλ 

εξεπλεηψλ ζχγρξνλσλ θαη παιαηφηεξσλ. Γξάθηεθε κε επηκέιεηα θαη πξνζνρή, γηα λα 

ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ λνηάδνληαη 

γηα ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ζέινπλ λα βνεζήζνπλ κε θάζε επθάληαζην θαη δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν ηνπο ηαπεηλνχο ζαπκαζηέο ηνπο.  

 Δπηπξνζζέησο, επειπηζηψ ε έξεπλά κνπ λα θαλεί ρξήζηκε θαη ζηνπο γνλείο πνπ 

έρνπλ παηδί κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ψζηε λα πιεξνθνξεζνχλ εθηελψο θαη λα 

θαιχςνπλ θάπνηεο απφ ηηο απνξίεο ηνπο. Μφλν εθείλνη γλσξίδνπλ ην δχζθνιν, αιιά θαη 

ζπλάκα κπζηεξηψδεο κνλνπάηη πνπ πξέπεη λα δηαβνχλ.  
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Α΄ ΜΔΡΟ: Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

Κεθάιαην 1ν: Γηαηαξαρή Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο  

1.1 «Aπηηζκόο»: Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Μύζνη θαη παξεμεγήζεηο ζηνλ 

απηηζκό. 

H Benaron (2009) ζρνιηάδεη φηη ε Uta Frith ζην βηβιίν ηεο «Autism: Explaining the 

Enigma» παξνπζηάδεη αξθεηέο ηζηνξηθέο πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζην πξνθίι 

ηνπ αηφκνπ κε απηηζκφ. Πεξηγξάθνληαη σο άλζξσπνη απνκαθξπζκέλνη απφ ηελ θνηλσλία, 

απνλήξεπηνη θαη κε ερνιαιία, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηαηξηάδνπλ ζην ASD (Autism Spectrum 

Disorder). Δπίζεο, ην 1799 έλα πεληάρξνλν αγφξη έγηλε δεθηφ ζε έλα  ςπρηαηξηθφ  

λνζνθνκείν ζηελ Αγγιία. Οη γηαηξνί παξαηήξεζαλ φηη πνηέ δελ ελεπιάθε ζε παηρλίδη κε 

άιια παηδηά νχηε επεδίσθε ην άγγηγκα, αιιά έπαηδε απνκνλσκέλν.  

Ο φξνο απηηζκφο πξνέξρεηαη εηπκνινγηθά απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «εαπηφο» θαη 

ππνδειψλεη ηελ απνκφλσζε ελφο αηφκνπ ζην εαπηφ ηνπ (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2005). 

Σν 1911, ν Διβεηφο ςπρίαηξνο Bleuler ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «απηηζκφ», γηα λα δειψζεη 

ηελ απψιεηα επαθήο θη επηθνηλσλίαο ηνπ ζρηδνθξελνχο αζζελή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

(Rutter & Schopler, 1978). Μάιηζηα, θαίλεηαη λα άληιεζε θαη απηφο ηνλ φξν «απηηζκφο» 

απφ ηνλ Pierre Janet (1903), ν νπνίνο κίιεζε γηα απψιεηα αίζζεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Πάλησο ν Bleuler ζεψξεζε ηελ απηηζηηθή ζθέςε σο κηα αληίδξαζε ζε κηα άιπηε δηακάρε 

(Bender).  

Δπηπιένλ, ε πλνδηλνχ (1994) αλαθέξεη, φπσο θαη νη πξνεγνχκελνη κειεηεηέο, φηη ν 

φξνο απηηζκφο πξνέξρεηαη απφ ην ειιεληθφ «απηφο», πνπ ζεκαίλεη «εγψ ν ίδηνο» θαη πνπ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε ζαλ «ίδηνο», «ν ίδηνο» (self, ipse). Ζ ίδηα επηζεκαίλεη φηη δελ πξφθεηηαη 
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γηα µία απζεληηθή ζπζηνιή, αιιά είλαη θαλεξφ φηη ν απηηζκφο είλαη µηα κνξθή 

απηνεξσηηζκνχ, εθφζνλ «ην απηφ» πξνυπνζέηεη µηα επηζηξνθή ηεο νξκήο ζηνλ εαπηφ. 

Δπίζεο, αλαθέξεη φηη νη ιέμεηο ειίζηνο θαη απηηζηηθφο ραξαθηεξίδνπλ θαη νη δχν ηε δηάζηαζε 

αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηνλ θφζκν. Ζ πξψηε ιέμε ηνπνζεηείηαη ζε ζρέζε µε µία 

θηινζνθία ηνπ θφζκνπ θαη ε δεχηεξε ιέμε επηλνήζεθε απφ µηα θηινζνθία ηνπ ππνθεηκέλνπ 

θαη παξαπέκπεη ζε έλα «γηα ηνλ εαπηφ ηνπ». Έρνληαο εξεπλήζεη ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ 

έλλνηα ηεο ιέμεο απηηζκφο, αλαθαιχπηνπκε φηη είλαη µηα αλαδίπισζε ηνπ παηδηνχ ζηνλ 

εαπηφ ηνπ-µηα αλαδίπισζε ζην «απηφο». Απηή ε αλαδίπισζε δελ είλαη παζεηηθή, αιιά 

δπλακηθή θαη αληηδξαζηηθή. 

 Ο απηηζκφο πεξηγξάθεθε ζπζηεκαηηθά πξηλ απφ 60 πεξίπνπ ρξφληα απφ ηνλ 

απζηξηαθφ Leo Kanner, φηαλ είδε ηνλ Donald θαη άιια 10 παηδηά θη έγξαςε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ ην 1938, νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζηελ εξγαζία ηνπ κε ηνλ ηίηιν: 

«Γηαηαξαρέο πλαηζζεκαηηθήο Δπαθήο ηνπ Απηηζηηθνχ Αηφκνπ», πνπ δεκνζηεχζεθε ιίγα 

ρξφληα αξγφηεξα, ην 1943 (Happé, 2003). χκθσλα κε ηνλ Νφηα (2006) ν Kanner, ν νπνίνο 

γελλήζεθε ζηελ Απζηξία θαη ζπνχδαζε ζηε Βηέλλε, έθπγε ην 1924 ζηελ Ακεξηθή. Δθεί 

αλέιαβε ηελ θιηληθή John Hopkins ζηε Βαιηηκφξε. Σφηε πεξηέγξαςε ν ίδηνο γηα πξψηε θνξά 

ηνλ απηηζκφ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «πξψηκνο παηδηθφο απηηζκφο» αλαθεξφκελνο ζηελ 

παηδηθή ςχρσζε. Θεσξνχζε φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ έρνπλ θπζηνινγηθή λνεκνζχλε. Ο 

ίδηνο ν Kanner (1943) γξάθεη φηη πξψηε θνξά είδε ηνλ Donald ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1938 ζηελ 

ειηθία ησλ 5 θαη ηνλ κειέηεζε γηα έλα κήλα. Πξνεγνπκέλσο ν παηέξαο ηνπ παηδηνχ ηνχ 

έζηεηιε ηζηνξηθφ 33 ζειίδσλ θαη κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα παξνπζίαζε ην ηζηνξηθφ ηνπ. 

Αλέθεξε φηη γελλήζεθε ζηηο 8 επηεκβξίνπ ηνπ 1933. Γελ είρε φξεμε ηδηαίηεξε, 13 κελψλ 

πεξπάηεζε, είρε αζπλήζηζηε κλήκε γηα πξφζσπα θαη νλφκαηα. Ήηαλ ραξνχκελνο, φηαλ 
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έκελε κφλνο. Γελ έθιαηγε, φηαλ έθεπγε ε κεηέξα ηνπ θαη δελ έδηλε πξνζνρή ζηελ άθημε ηνπ 

παηέξα ηνπ ζην ζπίηη. πλήζσο ρακνγεινχζε αλήζπρνο θάλνληαο ζηεξεφηππεο θηλήζεηο κε 

ηα δάρηπια θαη ζηαπξψλνληάο ηα ζηνλ αέξα. ηαλ ηνλ έθεξλαλ ζ‘ έλα δσκάηην, 

αδηαθνξνχζε παληειψο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ακέζσο πήγαηλε ζε αληηθείκελα πνπ 

κπνξνχζε λα πεξηζηξέςεη. Δμέηαζε θαη άιιεο 10 πεξηπηψζεηο παηδηψλ εθείλε ηελ επνρή- ηνλ 

Frederick, W. 6 εηψλ ην 1942, ηνλ Richard, M. 3 εηψλ ην 1941,ηνλ Paul, G. 5 εηψλ ην 1941, 

ηελ Barbara, K., 8 εηψλ ην 1942, ηελ Virginia, S., ηνλ Herbert, B. 3 εηψλ ην 1941, ηνλ 

Alfred, L. 3 εηψλ ην 1935, ηνλ Charles, N. 4 εηψλ ην 1943, ηνλ John, F. 2 εηψλ ην 1940 θαη 

ηελ Elaine, C. 7 εηψλ ην 1939. 

 Αξγφηεξα, ην 1953, ν Leo Kanner εμέηαζε 100 παηδηά εξεπλψληαο εμνλπρηζηηθά θαη 

ην ηζηνξηθφ ησλ γνλέσλ γηα ζρηδνθξέλεηα θαη θαηέιεμε πσο ε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή ήηαλ 

ηειείσο αλεμάξηεηε κε μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά δηαρσξίδνληάο ηελ απφ ηελ παηδηθή 

ζρηδνθξέλεηα (Wing, 1989). Παιαηφηεξα, ν απηηζκφο είρε ζπλδεζεί εζθαικέλα κε ηε 

ζρηδνθξέλεηα, επεηδή κεξηθά παηδηά κε απηηζκφ εκθάληδαλ απηή ηελ ςπρσηηθή δηαηαξαρή 

ζηελ εθεβεία (ηαζηλφο, 2013). 

Γεληθά, ε Wing (2000) αλαθέξεη πσο έλαο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο γηα ηνλ απηηζκφ 

είλαη δχζθνιν λα δνζεί, γηα ην ιφγν φηη παξνπζηάδεη δηαθνξέο θαη απφ ην πιήζνο ησλ πεγψλ 

πνπ πξνέξρεηαη θαη απφ ηνπο δηάθνξνπο εηδηθνχο πνπ εκπιέθνληαη θαη απφ ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ. Δπηζεκαίλεη, κάιηζηα, φηη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ απηηζκνχ θαη ηε 

ζπγγέλεηά ηνπ κε δηάθνξεο αλαπεξηθέο θαηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο ππήξμαλ πνιιέο 

δηαθσλίεο, αιιά θαη απνξίεο.  

Σέινο, νινθιεξψλνληαο ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ απηηζκνχ ζεκεηψλεηαη φηη 

ν απηηζκφο απνηειεί µία ζνβαξή θαη εθηεηακέλε δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο. Ο φξνο 
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εθηεηακέλε (ή δηάρπηε) αλαθέξεηαη ζηε ζχλζεηε θχζε ηεο δηαηαξαρήο, θαζψο επεξεάδεη 

ηξεηο πεξηνρέο ηεο αλάπηπμεο: ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

θαληαζία. Απηέο νη ηξεηο πεξηνρέο ζπληζηνχλ ηελ ηξηάδα ησλ δηαηαξαρψλ, δειαδή ηνλ 

ππξήλα ησλ θιηληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απηηζκνχ (Wing & Gould, 1979). 

Μύζνη θαη παξεμεγήζεηο ζηνλ απηηζκό 

Οη Neely, Amatea, Echevarria-Doan & Tannen, (2012) ζρνιηάδνπλ θάπνηνπο κχζνπο 

θαη παξεμεγήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ απηηζκφ πνπ σθέιηκν είλαη λα ζρνιηαζηνχλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηνλίδνπλ φηη παξά ηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ απηηζκνχ, ππάξρνπλ αθφκε πνιινί κχζνη πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αηηία θαη ηελ πνξεία ηνπ 

απηηζκνχ. Οη κχζνη απηνί κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηφζν ηηο νηθνγέλεηεο φζν θαη ην 

απηηζηηθφ παηδί ηνπο. Κάπνηνη απφ απηνχο είλαη: 

• Ο απηηζκφο πξνθαιείηαη απφ ηα εκβφιηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηε λεπηαθή ειηθία.  

• Ο απηηζκφο είλαη ην απνηέιεζκα θάπνηαο ζπλαηζζεκαηηθήο δπζθνξίαο πνπ βηψλεη ε 

κεηέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή απφξξνηα ηεο θαθήο αλαηξνθήο.  

• Έλα παηδί κε απηηζκφ ζα μεπεξάζεη ηα ηξέρνληα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

• Έλα άηνκν κε απηηζκφ δελ κπνξεί λα εθπαηδεπηεί.  

• Οη άλζξσπνη κε απηηζκφ δελ έρνπλ επαθή κε ηα κάηηα, ρακφγειν, γέιην, ή δελ 

παξνπζηάδνπλ άιια ζεκάδηα αγάπεο.  

1.2 Υαξαθηεξηζηηθά απηηζκνύ 

Ζ απηηζηηθή δηαηαξαρή έρεη ραξαθηεξηζζεί σο δηαηαξαρή «θάζκαηνο» (spectrum 

disorder), πνπ ζεκαίλεη φηη ε θιηληθή εηθφλα ηνπ απηηζκνχ δελ είλαη νκνηνγελήο, αιιά 

θπκαίλεηαη απφ επηφηεξεο κνξθέο (κε ειάρηζηα θαη ζε ήπηα κνξθή απηηζηηθά ζηνηρεία θαη 

θπζηνινγηθή λνεκνζχλε) κέρξη βαξχηεξεο κνξθέο (κε πνιιαπιά απηηζηηθά ζηνηρεία 
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ζπλνδεπφκελα απφ λνεηηθή θαζπζηέξεζε). Σα άηνκα κε απηηζκφ δελ δηαθέξνπλ κφλν ιφγσ 

θαζπζηέξεζεο ζηελ αλάπηπμε, αιιά  παξνπζηάδνπλ θαη απνθιίλνπζεο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο 

δελ ζπλαληψληαη ζπλήζσο ζε παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε (Γελά, 2002).  

Ο ηαζηλφο (2013) αλαθέξεη σο ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηε 

ζνβαξή θνηλσληθή απνκφλσζε, άηππε γιψζζα, εκκνλή γηα δηαηήξεζε ηεο νκνηφηεηαο, 

επαλαιεπηηθή θαη ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά, έιιεηκκα θαληαζίαο, δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

ρηνχκνξ, ζνβαξά μεζπάζκαηα ζπκπεξηθνξάο, (ζπάληεο) κεκνλσκέλεο ηθαλφηεηεο, λνεηηθή 

πζηέξεζε θαη ζπζρεηηδφκελα ραξαθηεξηζηηθά. 

Ο πξνθνξηθφο ιφγνο (Γελά, 2002) εκθαλίδεη ερνιαιία, αθαηάιεπηε άξζξσζε, 

αθαηάιεπην θπκαηηζκφ ηεο θσλήο, αθαηάιεπηε έληαζε θσλήο, αζπλάξηεην ιφγν θαη 

δηαξθείο επαλαιήςεηο. ηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο παξαηεξείηαη 

απνθπγή ή άξλεζε ζσκαηηθήο επαθήο, απνθπγή ή άξλεζε θνηλσληθήο επαθήο, έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο γηα ζπλνκειίθνπο, έιιεηςε γεληθά ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο αλζξψπνπο, 

έιιεηςε πξσηνβνπιίαο θαη αληαπφθξηζεο ζε θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο, απάζεηα ζε εξεζίζκαηα 

πνπ πξνθαινχλ θφβν, απάζεηα ή ππεξβνιηθή αληίδξαζε ζηνλ απνρσξηζκφ απφ ηε κεηέξα, 

ππεξβνιηθή αληίδξαζε θφβνπ ζε εξεζίζκαηα πνπ ζπλήζσο δελ πξνθαινχλ αληίδξαζε 

θφβνπ, απαζείο ή αλάξκνζηεο κε ην πεξηβάιινλ ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο θαη έιιεηςε 

ελζπλαίζζεζεο. Απφ ηελ άιιε ζην παηρλίδη ζπλεζίδεηαη ηδηφξξπζκε ρξήζε παηρληδηψλ, 

απνρή απφ ζπκβνιηθφ ή αλαπαξαζηαηηθφ παηρλίδη, απνρή απφ δπαδηθφ ή νκαδηθφ παηρλίδη, 

ππεξβνιηθή πξνζθφιιεζε ζε νξηζκέλα παηρλίδηα, ελδηαθέξνλ γηα πνιχ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

παηρληδηψλ. ηνλ ηνκέα ηεο Αηζζεηεξηαθήο Δπεμεξγαζίαο, δηαθαίλεηαη ηδηφξξπζκε 

επεμεξγαζία νπηηθψλ εξεζηζκάησλ (απιαλέο βιέκκα), αδηαθνξία ή ππεξβνιηθή αληίδξαζε 

ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, αδηαθνξία ή ππεξβνιηθή αληίδξαζε ζε απηηθά π.ρ. κέλεη απαζέο 
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ζε πξφθιεζε πφλνπ, ελψ δελ αλέρεηαη ην ράδη θαη ππεξεπαηζζεζία ζε νξηζκέλεο γεχζεηο θαη 

νζκέο. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη επηιεθηηθή πξνζνρή ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εξεζηζκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν άηνκν κε απηηζκφ έρεη ηελ ηάζε λα εζηηάδεη ηελ 

πξνζνρή ζε κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ζην 

ρξψκα ή ζην ζρήκα, κε απνηέιεζκα λα ηα επεμεξγάδεηαη απνζπαζκαηηθά θαη φρη ζθαηξηθά. 

Αθφκε, ζηηο Γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηα παηδηά κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, αζηαζή κάζεζε, αλαπηπμηαθά ράζκαηα ζηνπο γλσζηηθνχο ηνκείο θαη 

καζεζηαθή παιηλδξφκεζε. 

  Σα άηνκα κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ πνιιέο κνξθέο επαλαιακβαλφκελεο ή 

ζηεξεφηππεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ νπνία ε Αλαζεσξεκέλε Κιίκαθα γηα ηελ Δπαλαιεπηηθή 

πκπεξηθνξά (Repetitive Behavior Scale-Revised ή RBS-R), θαηεγνξηνπνηεί σο εμήο: 

Ζ ζηεξενηππία είλαη ε επαλαιακβαλφκελε θίλεζε, φπσο ην θηεξνχγηζκα ησλ ρεξηψλ, 

ε παξαγσγή ήρσλ, ην ζηξηθνγχξηζκα ηνπ θεθαιηνχ ή ην ιίθληζκα (κπξνζηά-πίζσ) ηνπ 

ζψκαηνο. Ζ θαηαλαγθαζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη πξφζεζε θαη θαίλεηαη λα αθνινπζεί 

θαλφλεο, φπσο ε ζεηξνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ζε ζηνίβεο ή γξακκέο. Ζ νκνηφζηαζε είλαη ε 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Γηα παξάδεηγκα, επηκέλνπλ φηη ηα έπηπια δελ πξέπεη 

λα κεηαθηλνχληαη. Ζ ηειεηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά πεξηιακβάλεη έλα ακεηάβιεην πξφηππν 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο έλα κελνχ πνπ δελ αιιάδεη ή κηα ηεξνηειεζηία γηα ην 

ληχζηκν. Ζ πεξηνξηζκέλε ζπκπεξηθνξά είλαη πεξηνξηζκέλε ζε εζηίαζε, ελδηαθέξνλ ή 

δξαζηεξηφηεηα, φπσο ελαζρφιεζε κε έλα κφλν ηειενπηηθφ πξφγξακκα, αληηθείκελν, ή έλα 

παηρλίδη. Ο απηνηξαπκαηηζκφο πεξηιακβάλεη θηλήζεηο πνπ ηξαπκαηίδνπλ ή κπνξεί λα 

βιάςνπλ ην ίδην ην άηνκν, φπσο λα δνπιάεη ηα κάηηα ηνπ, λα ηζηκπάεη ην δέξκα ηνπ, λα 

δαγθψλεη ην ρέξη ηνπ, θαη λα ρηππά ην θεθάιη ηνπ (NICHCY, 2003). 
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  Οη «πιενλαζκνί» ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε 

δπζπξνζάξκνζηεο θαη ζηεξενηππηθέο αληηδξάζεηο θαη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

Γηαζπαζηηθή πκπεξηθνξά κε θξίζεηο ζπκνχ, αλππαθνή, επηζεηηθφηεηα θαη 

απηνηξαπκαηηζκνχο.  

ηεξενηππηθέο Αληηδξάζεηο ζε νπηηθά εξεζίζκαηα, ζηελ νκηιία (αζπλάξηεηνη ήρνη ή 

θξάζεηο θαηά εμαθνινχζεζε), ζηελ νζκή (κπξίδεη επίκνλα ηα αληηθείκελα θαη αλζξψπνπο), 

ζηε γεχζε (θξαηά ηξνθέο γηα πνιιή ψξα ζην ζηφκα), ζηελ αθή (ηξίβεη ηα δάρηπια κεηαμχ 

ηνπο),  ζηελ θίλεζε (θνπληέηαη ζπλερψο θαη ζθίγγεη ηνπο κχεο), ηειεηνπξγίεο (ηνπνζεηεί 

αληηθείκελα ζε κία επζεία γξακκή) θαη ξνπηίλα ( π.ρ. ηξψεη ή θνηκάηαη πάληα ηελ ίδηα ψξα).  

Ιδηαίηεξεο Ιθαλόηεηεο, φπσο εμαηξεηηθή ηθαλφηεηα απνκλεκφλεπζεο θαη παπαγαιίαο, 

πςειή αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα, επηδεμηφηεηα ζε πάδι θαη ζε παηρλίδηα κε πεξίπινθνπο 

κεραληζκνχο (Γελά, 2002). 

Δπηπιένλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη ζχκθσλα κε ηελ Wing (1991) λα είλαη 

παξφληα γηα ηελ δηάγλσζε κηαο δηαηαξαρήο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ είλαη: 1) Γηαηαξαρή 

ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηεο θνηλσληθφηεηαο: α) ηηο πιένλ ηππηθέο κνξθέο είλαη 

έληνλε ε απφζπξζε θαη ε αδηαθνξία γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, θπξίσο γηα ηα άιια παηδηά, 

δείρλνληαο κάιηζηα κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηα αληηθείκελα παξά ζηνπο αλζξψπνπο. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ απνδεηά ηνλ ελήιηθα, φκσο απιψο γηα λα έρεη θπζηθή επαθή θαη 

εξγαιείν ηθαλνπνίεζεο άιισλ αλαγθψλ. β) Οξηζκέλα παηδηά δέρνληαη παζεηηθά ηελ 

θνηλσληθή επαθή θαη δείρλνπλ θαη θάπνηνπ βαζκνχ επραξίζηεζε, ρσξίο απζνξκεηηζκφ. γ) 

Μεξηθά παηδηά πξνζεγγίδνπλ ηνπο άιινπο απζφξκεηα, αιιά κε έλαλ ηξφπν αθαηάιιειν θαη 

επαλαιακβαλφκελν. δ) ηα πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο άηνκα ε δηαηαξαρή εθδειψλεηαη κε 
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νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη θπξίσο κε ηνλ ηππηθφ θαη άιινηε αθαηάιιειν ηξφπν 

αιιειεπίδξαζεο. πλερίδνληαο, ε Wing (1991) ζρνιηάδεη θαη ηε 2) Γηαηαξαρή ηεο 

επηθνηλσλίαο: α) Παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ ρξήζε θάζε κνξθήο 

επηθνηλσλίαο, κε-ιεθηηθήο θαη ιεθηηθήο. β) Διιεηκκαηηθή θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

κεηαδίδνληαη κε ρεηξνλνκίεο, ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, ηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηνλ ηφλν 

ηεο θσλήο. γ) Τπάξρνπλ παηδηά πνπ δελ ζα απνθηήζνπλ πνηέ ηελ νκηιία, νπφηε πξέπεη λα 

δηδαρζνχλ ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο. δ) Γπζθνιίεο ζηε γιψζζα: θπξηνιεθηηθή 

θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηεο γιψζζαο, άκεζε θαη θαζπζηεξεκέλε ερνιαιία,  ιαλζαζκέλε 

ρξήζε ησλ αλησλπκηψλ, ζχγρπζε ιέμεσλ κε παξφκνην ήρν ή λφεκα, επαλαιακβαλφκελε, 

ζηεξενηππηθή, άθακπηε ρξήζε ιέμεσλ, θξάζεσλ-εξσηήζεσλ θαη θησρφο έιεγρνο έληαζεο 

θαη ηφλνπ ηεο θσλήο. Σν θχξην πξφβιεκα ηνπ απηηζκνχ δελ είλαη ν ιφγνο, αιιά ε 

επηθνηλσλία. Μεξηθά παηδηά δελ ζα κηιήζνπλ ή ζα έρνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο. 3) Γηαηαξαρή 

ηεο «θαληαζίαο»: ηα απηηζηηθά παηδηά, άιια ιηγφηεξν θαη άιια πεξηζζφηεξν, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ απνπζία ή ηελ ειιεηκκαηηθή επειημία ζηε ζθέςε θαη απφ 

«ηειεηνπξγηθέο» ζπκπεξηθνξέο. Σα απηηζηηθά παηδηά έρνπλ θαληαζία, αιιά δηαθνξνπνηείηαη 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά απφ απηή ησλ άιισλ παηδηψλ. Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απνπζίαο 

επειημίαο ζηε ζθέςε είλαη ην φηη ζπρλά δελ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ φ,ηη έρνπλ κάζεη ζε κηα 

δεδνκέλε πεξίζηαζε ζε κηα άιιε πεξίζηαζε (Wing, 1991). 

Οη Schopler & Mesibov (1995) ζρνιηάδνπλ καζεηέο µε απηηζκφ έρνπλ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο: α) ηελ αληίιεςε: oμχηαηε νπηηθή αληίιεςε, ηθαλφηεηα γηα εζηίαζε 

ηεο φξαζεο, ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζρεκάησλ, ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο αθνπζηηθψλ 

κνηίβσλ, πνιχ θαιφ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ β) ηελ πξνζνρή: ππεξ-επηινγή 

εξεζηζκάησλ, εζηίαζε ζε εξεζίζκαηα απφ έλα αηζζεηεξηαθφ θαλάιη, ηθαλφηεηα δηάθξηζεο 
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νπηηθψλ εξεζηζκάησλ (νξγάλσζε αληηθεηκέλσλ θαηά ρξψκα, κέγεζνο θαη ζέζε), αδπλακία 

πξνζνρήο ζε θνηλσληθά εξεζίζκαηα γ)ηε κλήκε: πνιχ θαιή νπηηθή κλήκε, θαιή κλήκε 

δεμηνηήησλ, εμαηξεηηθή επαλαιεπηηθή κλήκε, εχθνιε αλάθιεζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, 

θαιή γεληθή ζεκαζηνινγηθή κλήκε, δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε ηεο αθνινπζίαο γεγνλφησλ 

θαη ιέμεσλ, θησρή απηνβηνγξαθηθή κλήκε («πξνζσπηθή επεηζνδηαθή κλήκε») δ) ηελ 

ζθέςε: νπηηθή ζθέςε, θαηαλφεζε ηεο κνληκφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, επίκνλε ρξήζε κηαο 

ζηξαηεγηθήο (µε-επέιηθηε ζθέςε), ηθαλφηεηα γηα θαηεγνξηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ µε βάζε 

ζπγθεθξηκέλα θαη φρη αθεξεκέλα ραξαθηεξηζηηθά, δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ, 

αδπλακία γηα ζπκβνιηθή ζθέςε (αλαπαξάζηαζε), αδπλακία γελίθεπζεο ζηελ εθαξκνγή 

ζηξαηεγηθψλ, δπζθνιία ζηελ αλάθιεζε ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο (κεηάγλσζε), 

αδπλακία γηα αθαηξεηηθή ζθέςε, δπζθνιία ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, δπζθνιία ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ θνηλσληθή γλψζε (ηχθισζε ηνπ λνπ), έκκνλα θαη 

πεξηνξηζκέλα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα, έιιεηςε θεληξηθήο ζπλνρήο. 

 χκθσλα κε ηνλ Baron-Cohen (2008) ν Michael Rutter, παηδνςπρίαηξνο ζην 

Λνλδίλν ην 1978, αλαγλψξηζε θαη δηέθξηλε ηνλ απηηζκφ απφ άιιεο ςπρηαηξηθέο θαηαζηάζεηο. 

Μάιηζηα κε ηε βνήζεηα ηνπ  Kanner θαη ηνπ Rutter κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ απηηζκφ: 

Α) Κνηλσληθέο δπζθνιίεο: Δκθαλίδνληαη κε αθξαία έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο, άηππε επαθή κε ηα κάηηα: είηε δχζθνια θάλεη επαθή κε ηα κάηηα, ή 

θνηηάδνληάο ζαο γηα πάξα πνιχ θαηξφ, εηζβάιιεη ζηνλ πξνζσπηθφ ζαο ρψξν. Δπίζεο, 

ππάξρεη έιιεηςε ακνηβαηφηεηαο (θακία ζπλδηαιιαγή, θαλέλαο δηάινγνο, κφλν κνλφινγνο) 

θαη πξνηίκεζε ζην λα είλαη κφλνο. Αθφκε, παξνπζηάδεηαη δπζθνιία ζηελ πξφβιεςε ηνπ πψο 

θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα αηζζάλεηαη ή ηη ζα κπνξνχζε λα ζθέθηεηαη θαη δπζρέξεηα ζην πψο 
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λα αληηδξάζεη ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο άιινπ αηφκνπ. Σέινο, ππάξρεη δπζθνιία ζηελ 

αλάγλσζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ, απφ ηελ έθθξαζε ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπο ή ηεο θσλήο ή ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ζηελ απνδνρή φηη κπνξεί λα 

ππάξρνπλ θαη άιιεο πξννπηηθέο, φρη κφλν κία ζσζηή πξννπηηθή. 

Β) Γπζθνιίεο ζηελ Δπηθνηλσλία: Παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή ερνιαιίαο θαη κε 

επαλαιακβαλφκελεο ιέμεηο. Δπίζεο, δηαθαίλνληαη λενινγηζκνί, ρξήζε ηδηφκνξθσλ ιέμεσλ, 

αληί γηα ηα ζπκβαηηθά νλφκαηα θαη γηα ηα πξάγκαηα. Παξαηεξείηαη θπξηνιεθηηθή 

θαηαλφεζε ηεο νκηιίαο θαη γισζζηθή θαζπζηέξεζε ζε δηάθνξνπο βαζκνχο. Σέινο, ε ρξήζε 

ηεο νκηιίαο γίλεηαη αλάξκνζηα γηα ην θνηλσληθφ πιαίζην (πξαγκαηνινγηθέο αλσκαιίεο). 

Γ) Δπαλαιεπηηθή ζπκπεξηθνξά θαη πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα: γηα παξάδεηγκα 

πιαηάγηζκα ρεξηψλ, ζηξηθνγχξηζκα ηνπ ζψκαηνο, εκκνλή ζε ελδηαθέξνληα (π.ρ. αγγίδεη ηα 

πάληα, ζπιινγή απφ πέηξεο, ζπιινγή απφ παζραιίηζεο, θιπ), ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ζηε 

ζεηξά, ζηξηθνγπξίδεη ηηο ξφδεο ελφο απηνθηλήηνπ παηρληδηνχ, θαη γνεηεχεηαη απφ απηφ, πνιχ 

επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά, ζνβαξά μεζπάζκαηα ζε θάζε αιιαγή, ηδηαίηεξεο 

δεμηφηεηεο, αζπλήζηζηε κλήκε θαη αλάγθε γηα ηελ νκνηφηεηα. 

πλερίδνληαο, ζπνπδαίνη Καλαδνί εξεπλεηέο (Bryson,   Zwaigenbaum, 

McDermott, Rombough & Brian, 2008) παξαθνινχζεζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα 

παξαθνινπζνχλ 200 παηδηά νηθνγελεηψλ πνπ ηα αδέξθηα ηνπο δηαγλψζηεθαλ κε απηηζκφ. Κη 

απηφ γηαηί ζε νηθνγέλεηεο πνπ ππάξρεη ήδε έλα παηδί κε απηηζκφ, νη πηζαλφηεηεο λα γελλεζεί 

θαη έλα δεχηεξν παηδί κε απηηζκφ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 5% -10%. 

Σα απνηειέζκαηά ηνπο έδεημαλ φηη αθφκε θαη ζηελ ειηθία ησλ 6 κελψλ ππάξρνπλ 

ζεκάδηα πνπ πξνκελχνπλ φηη ην παηδί αξγφηεξα είλαη πηζαλφ λα εκθαλίζεη απηηζκφ. Οη ίδηνη 

http://researchautism.net/publicationSearchResults?author=76
http://researchautism.net/publicationSearchResults?author=77
http://researchautism.net/publicationSearchResults?author=78
http://researchautism.net/publicationSearchResults?author=79
http://researchautism.net/publicationSearchResults?author=80
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θαηέγξαςαλ ηα ζεκεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ, ηα νπνία ελέηαμαλ ζηελ παξαθάησ 

θιίκαθα αμηνιφγεζεο πνπ νλφκαζαλ Autism Observation Scale For Infants (AOSI), δειαδή 

θιίκαθα παξαθνινχζεζεο Απηηζκνχ γηα Βξέθε:  

Γηα παξάδεηγκα, παξαηεξείηαη απνπζία ρακφγεινπ ζε αληαπφθξηζε ρακφγεινπ απφ άιινπο, 

κε αληαπφθξηζε, φηαλ θαιείηαη ην φλνκα ηνπ παηδηνχ, παζεηηθή ηδηνζπγθξαζία θαη κεησκέλν 

επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ειηθία ησλ 6 κελψλ, πνπ αθνινπζείηαη απφ ππεξβνιηθή 

επεξεζηζηφηεηα. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη ηάζε εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ζε νξηζκέλα 

αληηθείκελα, κεησκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη απνπζία εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν 

φηαλ ην παηδί θνληεχεη ζηελ ειηθία ησλ 12 κελψλ. Δπηπξνζζέησο, γίλεηαη ιφγνο γηα κε 

νπηηθή επαθή θαη πξνζνρή ηνπ παηδηνχ πξνο ηνπο άιινπο θαη ην πεξηβάιινλ. ηελ ειηθία 

ηνπ ελφο έηνπο ηα ίδηα απηά παηδηά παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο, έθθξαζεο θαη 

γιψζζαο θαη ρακειφηεξν επίπεδν εθθξαζηηθήο θαη δεθηηθήο έθθξαζεο, ιηγφηεξεο 

ρεηξνλνκίεο, θαηαλφεζε ιηγφηεξσλ θξάζεσλ. 

Πξνο επίξξσζε ησλ φζσλ γξάθηεθαλ παξαπάλσ, νη πξηνπνχινπ, Καζίκνο θαη 

Εαθεηξίνπ (2010) ζεκεηψλνπλ νξηζκέλα πξψηκα θαη χπνπηα ζεκεία ηνπ απηηζκνχ, φπσο 

θησρφο ζειαζκφο ηηο πξψηεο εβδνκάδεο, αζπλήζηζηα θαιή θαη ήξεκε ζπκπεξηθνξά ή 

ζπλερέο θιάκα θαη νπξιηαρηφ πνπ δελ ζηακαηά, αδηαθνξία ή έληνλε δπζθνξία ζην ράηδεκα, 

αδηαθνξία πξνο ηε κεηέξα ή πξνο απηφλ πνπ αζρνιείηαη κε ην παηδί. Αθφκε, παξαηεξείηαη 

πξνζθφιιεζε ζε έλα κφλν άηνκν θαη απηφ ζε αζπλήζηζηα κεγάιν βαζκφ. Σέινο, δελ 

απιψλεη ηα ρέξηα λα ην πάξνπλ αγθαιηά θαη, φηαλ είλαη ζηελ αγθαιηά, δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ 

«άδεηνπ ζαθηνχ». 
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ια ηα παξαπάλσ πξψηκα ζεκάδηα θαιφ είλαη λα ππνςηάζνπλ ηνπο γνλείο ηνπ 

παηδηνχ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηελ αλεζπρία θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο αξρηθά κε ηνλ 

επηβιέπνληα παηδίαηξν. 

1.3 Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 

χκθσλα κε ηνλ Kanner (1943), ε ζπρλφηεηα ηνπ απηηζκνχ αλέξρεηαη ζε 2-4/10.000. 

Πξφζθαηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη πςειφηεξε. Ο Gillberg (1999) 

ππνζηεξίδεη πσο ε ζπρλφηεηα 10-11 αλά 10.000 άηνκα απνηειεί ηελ πην «ινγηθή» εθηίκεζε, 

κε ηελ νπνία κάιηζηα ζα ζπκθσλήζεη αξγφηεξα θαη ν Fombonne (2003). ε παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο ε ζπρλφηεηα αλέξρεηαη ζε 16,8/10.000, ελψ ην πνζνζηφ ησλ 

ππφινηπσλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ αληηζηνηρεί ζε 45,8/10.000 (Chakrabarti & 

Fombonne 2001). ζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ν Fombonne (2003) 

ζπκπέξαλε πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο ην ζχλδξνκν Asperger εκθαλίδεηαη ζε κηθξφηεξε 

θιίκαθα απφ εθείλε ηνπ απηηζκνχ –αλαινγία 4 παηδηά κε απηηζκφ πξνο 1 κε ζχλδξνκν  

Asperger- θαη θπκαίλεηαη ζηηο 2 κε 2,5 πεξηπηψζεηο αλά 10.000 άηνκα (Fombonne, 2001, 

2003). Ζ Παηδηθή Απνδηνξγαλσηηθή Γηαηαξαρή θαηαγξάθεηαη κε ζπρλφηεηα 1,7 

πεξηπηψζεηο αλά 100.000 άηνκα (Fombonne, 2002), ην ζχλδξνκν Rett ζπλαληάηαη ζε 1 

πεξίπησζε αλά 15.000-22.000 θνξίηζηα (Volkmar, Klin & Schultz, 2005) θαη νη Γηάρπηεο 

Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο Με Πξνζδηνξηδφκελεο Αιιηψο  ππνινγίδνληαη ζε 15 πεξηπηψζεηο 

αλά 10.000 άηνκα (Fombonne, 2003).  

Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 έσο ζήκεξα, αλαθέξνπλ φηη ε 

ζπρλφηεηα ηνπ απηηζκνχ αλέξρεηαη ζε 12,7/10.000. εκεηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ, 70% πεξίπνπ, παξνπζηάδεη ηαπηφρξνλα, δηαθνξεηηθήο ζνβαξφηεηαο 

λνεηηθή πζηέξεζε, ελψ ζε πνζνζηφ 20% πεξίπνπ, ην επίπεδν ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 
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θπκαίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ θπζηνινγηθνχ. Μηθξφηεξν πνζνζηφ, 10%, πεξίπνπ, παξνπζηάδεη 

πςειφ επίπεδν λνεηηθψλ δεμηνηήησλ (Baird et al. 2001, Wing et al. 2002, Fombonne 2003). 

χκθσλα κε έξεπλεο ζηελ Αγγιία, ζηελ νπεδία θαη ζηηο ΖΠΑ, ν απηηζκφο εκθαλίδεηαη ζε 

ζπρλφηεηα 5 ζηα 10.000 άηνκα (Kαξαληάλνο & Φξαλζίο, 2003), ελψ νη Bernard-Opitz et al. 

(2001) κηινχλ γηα ζπρλφηεηα 4 έσο 10 ζηα 10.000 άηνκα. Οη ηειεπηαίνη παξαηήξεζαλ φηη ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο φισλ ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ είλαη πςειφηεξε, 

δειαδή 20 έσο 48 ζηα 10.000 άηνκα (Bernard-Opitz et al., 2001).  

Οη Wing & Potter (2002) ζην άξζξν ηνπο επηζεκαίλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο, αλ 

φρη φιεο, έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε ηνπο ζεκείσλαλ αχμεζε ζηελ ζπρλφηεηα θαη 

ηνλ επηπνιαζκφ ηνπ απηηζκνχ, πνπ νθείιεηαη ζε κεηαβνιέο ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαη ζε 

κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε θαη απφ ηα δχν κέξε: γνλείο θη επαγγεικαηίεο. Παξακέλεη 

αλνηρηή ε εξψηεζε αλ ππήξμε επίζεο κηα πξαγκαηηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ κε 

δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη, εάλ λαη, πφζν κεγάιε είλαη θαη θαηά πφζν 

εμαθνινπζεί λα ζπλερίδεηαη.  

O Fung (2012) ζην άξζξν ηνπ ζρνιηάδεη φηη πξηλ απφ δέθα ρξφληα, γηα θάζε 156  

παηδηά, ην έλα είρε απηηζκφ. Σν 2004, ν αξηζκφο απηφο απμήζεθε ζε 1/125. Μέρξη ην 2006, 

1/110 παηδηά θαη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ην Μάξηην απφ ην Κέληξα Διέγρνπ 

θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ, 1 ζηα 88 παηδηά ζηελ Ακεξηθή παξνπζίαδε ηελ απηηζηηθή 

δηαηαξαρή ην 2008. Καη απηφ είλαη κφλν ην εζληθφ κέζν φξν. ε νξηζκέλα επηιεγκέλα 

ζεκεία, φπσο ζηε Γηνχηα θαη ην Νηνπ Σδέξζετ, ην πνζνζηφ πξνζεγγίδεη έλα αλεζπρεηηθφ 

πνζνζηφ, 1/47. κσο, αλαθέξεη φηη ε αχμεζε ησλ δηαγλψζεσλ απηηζκνχ δελ έρεη ηφζν 

ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή αζζέλεηα φζν ν ηξφπνο πνπ κηιάκε γη 'απηήλ. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη 

φηη ε Dorothy Bishop, θαζεγήηξηα Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο 
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Ομθφξδεο, ζεκεηψλεη ζην blog ηεο, φηη απηφ πνπ βιέπνπκε κπνξεί λα είλαη απιψο έλα ζέκα 

«δηαγλσζηηθήο δηαθνξνπνίεζεο». Ζ Bishop ζρνιηάδεη φηη ε βαζηθή ηδέα είλαη πσο ηα παηδηά 

πνπ πξνεγνπκέλσο ιάκβαλαλ άιιε δηάγλσζε ή θαη θαζφινπ δηάγλσζε έρνπλ ηψξα ηαπηηζηεί 

κε ηε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (ASD). Βξηζθφκαζηε πιένλ ζε κηα πεξίνδν 

βειηίσζεο ησλ ηαμηλνκήζεσλ γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ εγθεθάινπ, κε άιια ιφγηα κπνξνχκε λα 

ηνπνζεηήζνπκε ηα πεξηζζφηεξα παηδηά, πνπ παιηά ραξαθηεξίδνληαλ κε θαζπζηέξεζε ή 

ζεκαζηνινγηθή- πξαγκαηνινγηθή δηαηαξαρή  ζε έλα επξχ θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Γεδνκέλνπ 

φηη νη νξηζκνί είλαη ζρεηηθά εχθακπηνη θαη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δηαβαζκίζεηο ζηε 

δηαηαξαρή κπνξεί λα είλαη κία εμήγεζε γηα ην γεγνλφο φηη ηφζα πνιιά παηδηά θαίλεηαη λα 

έρνπλ δηαγλσζηεί κε απηηζηηθέο δηαηαξαρέο. 

ην παξειζφλ ήηαλ κηα ζπάληα πάζεζε, φκσο ζηηο κέξεο καο έρεη βηψζεη κηα 

δξακαηηθή αχμεζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ. Δλψ, δειαδή παιηφηεξα ζπλαληνχζακε παηδηά κε 

απηηζκφ κε ζπρλφηεηα 0,5: 1.000 κέρξη ηε δεθαεηίαο ηνπ 1970, ην 2010  ε ζπρλφηεηα είλαη 

14,7: 1000. Δπί ηνπ παξφληνο, ν απηηζκφο είλαη κηα απφ ηηο πην δηαγλσζκέλεο αλαπεξίεο ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο κε έλα ξπζκφ επηθξάηεζήο ηνπ πεξίπνπ 2 έσο 6 αλά 1.000. Πψο θαη γηαηί ην 

πνζνζηφ επηθξάηεζεο αιιάδεη είλαη ακθηιεγφκελν δήηεκα. Κάπνηνη θαηεγνξνχλ ην 

πεξηβάιινλ θαη άιινη θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

απηηζκνχ επζχλεηαη γηα ηελ αχμεζε. ήκεξα ν ζπλνιηθφο απηηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρεη ππνινγηζηεί ζε πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκχξηα παηδηά, λένπο θαη 

ελήιηθεο (Fung, 2012).  

Σφζν ηζηνξηθά φζν θαη ζηελ επνρή καο, ν απηηζκφο είλαη πνιχ πην ζπρλφο ζηνπο 

άλδξεο απφ ηηο γπλαίθεο.  (Baio, 2014). Μάιηζηα, ζεκεηψλεηαη φηη ππάξρεη θαλεξή ππεξνρή 

ησλ αγνξηψλ έλαληη ησλ θνξηηζηψλ ζε πνζνζηφ 4 αγφξηα πξνο 1 θνξίηζη (Καξαληάλνο, 1984˙ 
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Καξαληάλνο, 2003). Ζ επηθξάηεζε γηα φινπο ηνπο ηχπνπο απηηζκνχ είλαη πεξίπνπ 11 αλά 

1000, κε αλαινγία αγνξηψλ έλαληη θνξηηζηψλ 3,3: 1 αληίζηνηρα (Baird, 2006).  

Ο ηαζηλφο (2013) αλαθέξεη φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ νηθείνπ θαηλνκέλνπ 

ππνινγίδεηαη ζε κηα αλαινγία γελλήζεσλ 3-4 παηδηά κε απηηζκφ αλά 10.000 ηνπ παηδηθνχ 

πιεζπζκνχ. Ζ αξηζκεηηθή ππεξνρή αλήθεη ζη‘ αγφξηα, ζε κηα αλαινγία 3-4:1 θνξίηζη κε 

απηηζκφ. ηελ πεξίπησζε δηδχκνπ κε απηηζκφ, αλ ηα δίδπκα είλαη κνλσνγελή, ε ζπρλφηεηα 

ηεο νηθείαο δηαηαξαρήο ζην άιιν δίδπκν αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 80%, ελψ ζηα δησνγελή ην 

νηθείν πνζνζηφ είλαη κφλν 20%. 

1.4 Σν «ζύλδξνκν Asperger» 

 χκθσλα κε ηελ Happé (2003) ην 1944, αθξηβψο έλα ρξφλν κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

άξζξνπ ηνπ Kanner, έλαο Απζηξηαθφο γηαηξφο, ν Hans Asperger, δεκνζίεπζε δηαηξηβή πνπ 

αθνξνχζε ηελ «απηηζηηθή ςπρνπάζεηα» ζηελ παηδηθή ειηθία  θαη απφ απηφλ πήξε ην φλνκα 

«ζχλδξνκν Asperger». Υξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ ζρεδφλ 50 ρξφληα, γηα λα εκθαληζζεί 

κεηαθξαζκέλν ζηελ αγγιηθή ην πξσηφηππν άξζξν ηνπ Asperger «Die ―Autistischen 

Psychopathen‖ im Kindesalter».  

Μάιηζηα, ε Benaron (2009) ζρνιηάδεη φηη ν Asperger ην 1944 πεξηέγξαςε ζηε 

γεξκαληθή γιψζζα 4 αγφξηα κε θνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Παξφιν δε πνπ ε κειέηε ηνπ 

Asperger δεκνζηεχζεθε έλα ρξφλν κεηά ηα επνπζηψδε πνπ παξνπζίαζε ν Kanner, θαίλεηαη 

φηη δελ γλψξηδε ηε δνπιεηά ηνπ Kanner.  

Αθνινχζσο, πάιη ε Happé (2003) καο ελεκεξψλεη φηη νη πεξηγξαθέο ηνπ Kanner θαη 

Asperger έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία, εηδηθά αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ φηη ν έλαο δελ ήηαλ 

ελήκεξνο γηα ην άξζξν ηνπ άιινπ. Καη νη δχν ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν «απηηζηηθφο». Καη νη 

δχν ζεσξνχζαλ φηη ην θνηλσληθφ έιιεηκκα θαη ηνπ απηηζκνχ είλαη εγγελέο (φπσο έιεγε ν 
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Kanner) ή ηδηνζπζηαζηαθφ (φπσο ην έζεηε ν Asperger) θαη φηη ελππάξρεη ζηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ ελειίθνπ. Δπίζεο, έθαλαλ ιφγν γηα ηελ ειιεηκκαηηθή νπηηθή επαθή, ηα ζηεξεφηππα 

ιέμεσλ θαη θηλήζεψλ ηνπο θαη ηελ αληίζηαζή ηνπο ζηελ αιιαγή. Δπίζεο, δηαθξίλνπλ ηελ 

πεξηγξαθφκελε δηαηαξαρή απφ ηε ζρηδνθξέλεηα θαη είραλ θαη νη δχν παξαηεξήζεη θάπνηα 

παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ.  

 ηε ζπλέρεηα, ε Happé (2003) ηνλίδεη θαη θάπνηεο δηαθνξέο ζηε κειέηε ησλ παηδηψλ 

πνπ εμέηαζε ν Kanner απφ απηή ηνπ Asperger. Γηα παξάδεηγκα, ν Kanner αλέθεξε φηη ηξεηο 

απφ ηνπο έληεθα αζζελείο ηνπ δελ κηινχζαλ θαζφινπ θαη ηα ππφινηπα παηδηά δελ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο γισζζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο γηα επηθνηλσλία. Αληίζεηα, ν Asperger 

αλέθεξε φηη θαζεκία απφ ηηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο ησλ αζζελψλ πνπ κειέηεζε κηινχζαλ κ‘ 

επρέξεηα. Παξαηήξεζε ξαγδαία γισζζηθή αλάπηπμε. Σέινο, ν Kanner αλέθεξε έιιεηκκα 

δεμηφηεηαο κφλν ζε κηα πεξίπησζε, ελψ ν Asperger πεξηέγξαςε θαη ηηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο 

ηνπ σο αδέμηεο. Σέινο, ν Kanner πίζηεπε φηη νη αζζελείο ηνπ ήηαλ θαιχηεξνη ζηε κάζεζε 

απφ κλήκεο, ελψ ν Asperger ζεσξνχζε φηη νη αζζελείο ηνπο ηα θαηάθεξλαλ θαιχηεξα, φηαλ 

ιεηηνπξγνχζαλ απφ κλήκεο.  

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζηεζεί φηη ην 1981 κηα Βξεηαλίδα ςπρνιφγνο, πνπ 

νλνκαδφηαλ Lorna Wing, κεηέξα απηηζηηθνχ παηδηνχ, δεκνζίεπζε δηαηξηβή κε ηίηιν: 

«Asperger Syndrome: A Clinical Account» ζηεξηδφκελε ζηα φζα είρε πξαγκαηεπζεί ν 

Asperger. Ο ίδηνο ν Asperger δελ νλφκαζε ην ζχλδξνκν, αιιά ε Wing πξφηεηλε ην φλνκα 

Asperger Syndrome (ΑS). ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ηεο, ζπλφςηζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

Asperger θαη πξνζέζεζε ηε δηθή ηεο ζέζε ζηεξηδφκελε ζε θιηληθή παξαηήξεζε. Μάιηζηα 

πξφηεηλε ηξία ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην Asperger Syndrome απφ ηνλ απηηζκφ 

πνπ αλέπηπμε ν Kanner: 
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1 Γισζζηθή αλάπηπμε ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε, αιιά κε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε 

ζχλζεησλ ελλνηψλ. 

2 Πεξίεξγεο θαη κνλφπιεπξεο θνηλσληθέο επαθέο, αλ θαη ηα παηδηά κε απηηζκφ θέξνληαη 

πην ςπρξά. 

3 Καζνξηζκέλα εηδηθά ελδηαθέξνληα (Benaron, 2009).  

Δπίζεο ε Wing (Benaron, 2009) ηφληζε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αλάκεζα ζηα παηδηά 

κε Asperger Syndrome θαη ζηα παηδηά κε απηηζκφ, φπσο αθαηάιιειεο ρεηξνλνκίεο, θαθή 

επαθή κε ηα κάηηα, ιίγεο ή πεξίεξγεο εθθξάζεηο πξνζψπνπ, παξάμελε ρξνηά θσλήο. 

Άξα, ζπκπεξαίλεηαη φηη παιηφηεξα ν απηηζκφο θαη ην ζχλδξνκν Asperger 

εθιακβαλφηαλ σο ίδηα πάζεζε. Αξγφηεξα, φκσο, δηαρσξίζηεθαλ θαη επηζεκάλζεθαλ νη 

κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο.  

1.5 Μηα ζύγρξνλε ζύγθξηζε απηηζκνύ κε ην ζύλδξνκν Asperger 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ην ζχλδξνκν Asperger δελ δηαρσξηδφηαλ απφ ηνλ 

απηηζκφ. Χο κηα μερσξηζηή δηαηαξαρή, αιιά κέζα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ νξίζηεθε 

επηζήκσο ζηελ δέθαηε έθδνζε ηεο Γηεζλνχο Σαμηλφκεζεο ησλ Νφζσλ (ICD-10) ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO) ην 1992 (World Health Organization, 1992) θαη 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ ηέηαξηε έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη ηαηηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ ησλ 

Φπρηθψλ δηαηαξαρψλ (DSM-IV) ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο ην 1994 

(American Psychiatric Association, 1994˙ Βαιακνπηνπνχινπ et al., 2009). 

Ο Baron-Cohen (2008) ζεκεηψλεη φηη ν θνηλφο απηηζκφο θαη ην ζχλδξνκν Asperger 

παξνπζηάδνπλ 2 θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Γπζθνιία ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία. 

2. πγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληα θαη επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο. 



 

 
25 
 

Αιιά δηαθέξνπλ θαη ζε δχν ζεκεία: 

1. ην ζχλδξνκν Asperger, ν δείθηεο λνεκνζχλεο θπκαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 

κέζν φξν θαη δελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ιφγνπ. 

2. ηνλ απηηζκφ, ν δείθηεο λνεκνζχλεο κπνξεί λα είλαη νπνπδήπνηε ζηελ θιίκαθα 

θαη παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ιφγνπ.  

Ηδηαίηεξα ηα παηδηά κε ην ζχλδξνκν ηνπ Asperger αλαπηχζζνπλ ιφγν πνιχ λσξίο θαη 

απφ πνιιά παηδηά κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε. Ο Asperger (Wing 1991) αλαθέξεη φηη ηα 

παηδηά πνπ ν ίδηνο εμέηαζε αλέπηπμαλ πξνθνξηθφ ιφγν, πξηλ αθφκε πεξπαηήζνπλ. Σν 

δηαθνξεηηθφ, φκσο, είλαη φηη ν ιφγνο ηνπο κπνξεί λα είλαη θσλνινγηθά, ζπληαθηηθά θαη 

γξακκαηηθά ζσζηφο, αιιά ππνιείπεηαη ζην πξαγκαηνινγηθφ ηνκέα ηνπ ιφγνπ πνπ είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ρξήζε ηνπ ιφγνπ γηα επηθνηλσλία. Σα παηδηά κε απηηζκφ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ιφγν, γηα λα θαιχςνπλ κφλν ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο ή γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηα δηθά ηνπο πεξίεξγα ελδηαθέξνληα. Έηζη, κπνξεί λα επαλαιακβάλνπλ 

ζπλερψο ηελ ίδηα θξάζε ή λα θάλνπλ ζπλερψο ηηο ίδηεο εξσηήζεηο, ρσξίο φκσο λα 

ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ηηο απαληήζεηο πνπ ζα πάξνπλ.  

1.6 Οη θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ αλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ θαη αλαθνξά ζηα 

DSM IV θαη ζην λέν DSM V. 

 Οη αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο θαη δηαγλψζεηο έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί απφ εηδηθνχο. 

Δίλαη κηα πξνζπάζεηα λα ηππνπνηεζνχλ ή λα ζηαζεξνπνηεζνχλ νη βαζχηεξεο δηαηαξαρέο. 

Απηέο νη θαηεγνξηνπνηήζεηο ζπγθεληξψζεθαλ ζε έλα εγρεηξίδην γηα ρξήζε απφ ηνπο 

εηδηθνχο. Σν ελ ιφγσ εγρεηξίδην ηηηινθνξείηαη «The Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders» θαη παξέρεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. πληάρζεθε απφ εηδηθνχο θαη 

παξνπζηάζηεθε απφ ηελ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Έλσζε (American Psychiatric 
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Association- APA). Απηή ε ηππνπνίεζε ζεκαίλεη φηη έλαο γηαηξφο ζην Λνλδίλν, ζηελ 

Καιηθφξληα ή ζηε Νέα Τφξθε ζα κπνξνχζε λα δεη ην ίδην παηδί θαη λα ζπκπεξάλεη φηη ην 

παηδί έρεη ηελ ίδηα δηάγλσζε. Καη ην βαζηθφηεξν είλαη φηη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ θαη απηνχο πνπ δνπιεχνπλ κε ην παηδί, γηα λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ (Quinn & Malone, 2011). 

 χκθσλα κε ηνπο  Wetherby & Prizant (2000) νη φξνη «Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο 

Γηαηαξαρέο (Γ.Α.Γ)» θαη «Γηαηαξαρέο ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ» ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

ζπλψλπκνη, γηα λα πεξηγξάςνπλ έλα επξχ θάζκα λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ κε ηξία 

θνηλά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: Γηαηαξαγκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, δηαηαξαγκέλε 

ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη πεξηνξηζκέλα επαλαιακβαλφκελα κνηίβα 

ζπκπεξηθνξάο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ν φξνο «δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο» έρεη 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ φξν «∆ηαηαξαρέο ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζµαηνο» (Wing, 1991˙ Wing, 

1996), πνπ πεξηιακβάλεη θαη άιιεο δηαηαξαρέο, φπσο ην ζχλδξνκν Rett θαη ην ζχλδξνκν 

Asperger. Ζ λέα νξνινγία ππνδειψλεη φηη ν απηηζκφο είλαη ε θπξίαξρε θαη πην ζπρλή 

αλαπεξία απφ ηελ νκάδα ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Σα άηνκα µε ζχλδξνκν 

Asperger παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, αιιά έρνπλ ζπλήζσο 

θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηεο νκηιίαο θαη πςειφηεξν γλσζηηθφ επίπεδν ζε ζρέζε µε απηά πνπ 

έρνπλ θιαζζηθφ απηηζκφ (Wing, 1981, 1991). 

Με ζρεηηθά πην πξφζθαηεο έξεπλεο έρεη εμαθξηβσζεί φηη ν απηηζκφο εληάζζεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ Γηάρπησλ Αλαπηπμηαθψλ Γηαηαξαρψλ. Απηέο νη δηαηαξαρέο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ζνβαξά ειιείκκαηα ζε πνιινχο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο ηαπηφρξνλα, γη‘ απηφ εμάιινπ 

νλνκάδνληαη «δηάρπηεο». ηελ θαηεγνξία ησλ   Γηάρπησλ Αλαπηπμηαθψλ Γηαηαξαρψλ 
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εληάζζνληαη επηπξνζζέησο θαη ε δηαηαξαρή Asperger, ε δηαηαξαρή Rett, ε παηδηθή 

απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή θαη ε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε πξνζδηνξηδφκελε 

αιιηψο. Ζ δηαηαξαρή Asperger πεξηγξάθεη ηα παηδηά, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα 

ζπκπηψκαηα κε ηα παηδηά κε απηηζκφ, αιιά δελ έρνπλ ειιείκκαηα ζηελ γισζζηθή αλάπηπμε. 

Ζ δηαηαξαρή Rett ραξαθηεξίδεη ηα παηδηά πνπ αξρίδνπλ λα εκθαλίδνπλ εηδηθά ειιείκκαηα 

κεηά απφ κηα ζχληνκε πεξίνδν νκαιήο αλάπηπμεο. Ζ παηδηθή απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή 

ραξαθηεξίδεη παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ κηα ζπλνιηθή παιηλδξφκεζε ζε πνιινχο ηνκείο 

αλάπηπμεο κεηά απφ κηα πεξίνδν νκαιήο αλάπηπμεο. Ζ δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε 

πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο ραξαθηεξίδεη ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξά ειιείκκαηα 

ζηελ αλάπηπμή ηνπο, αιιά δελ πιεξνχλ εμ νινθιήξνπ ηα θξηηήξηα γηα θακία απφ ηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2005). 

Σνλίδεηαη φηη ν απηηζκφο δηαγηγλψζθεηαη ζπγθξίλνληαο ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ 

κε ηα ζπκπηψκαηα πνπ αλαιχνληαη ζε θαηαιφγνπο επίζεκσλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ. Σα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα νξίδνπλ θη εμεγνχλ πνηα ζπκπηψκαηα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ γηα λα 

δνζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δηάγλσζε. Απηή ηε ζηηγκή, ζπγθξηκέλα γηα ην Φάζκα ηνπ 

Απηηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη 2 δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα: ην DSM (Diagnostic and Statistical 

Manual) ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Έλσζεο (ΑPA) θαη ην ICD (International 

Classification of Diseases) ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Τγείαο (WTO). Σν πξψην 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο ΖΠΑ, αιιά θαη πιένλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ελψ ην δεχηεξν 

είλαη δηαδεδνκέλν ζηελ Δπξψπε. Δλεκεξσηηθά, ε ηξέρνπζα έθδνζε γηα ην ICD είλαη ε 10ε 

(ICD-10). Καη ηα δχν ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη πηα ελαιιάμ. Θα ζρνιηαζηεί παξαθάησ 

ην DSM IV θαη ην λέν DSM V. 
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χκθσλα κε ην DSM IV ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο είλαη: ε πνηνηηθή παξέθθιηζε ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία 

θαη ηε θαληαζία. Αλαιπηηθφηεξα:  

Α) Ζ πνηνηηθή παξέθθιηζε ζηελ θνηλσληθή ζπλαιιαγή εθδειψλεηαη µε ηνπιάρηζηνλ δχν 

απφ ηα αθφινπζα:  

 έθδειε παξέθθιηζε ζηε ρξήζε πνιιψλ µε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ε 

βιεκκαηηθή επαθή, ε έθθξαζε πξνζψπνπ, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη νη 

ρεηξνλνκίεο γηα ηε ξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο,  

 αδπλακία ζηελ αλάπηπμε αλάινγσλ µε ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ζρέζεσλ µε 

ζπλνκειίθνπο,  

 απνπζία απζφξκεηεο ζπκκεηνρήο ζε απνιαχζεηο, ελδηαθέξνληα ή 

επηηεχγκαηα µε άιινπο αλζξψπνπο (π.ρ. µε µία αδπλακία λα ππνδεηθλχεη, λα 

ζέηεη ή λα ηνλίδεη ζέκαηα ελδηαθέξνληνο) θαη  

 έιιεηςε θνηλσληθήο ή ζπγθηλεζηαθήο ακνηβαηφηεηαο.  

Β) Ζ πνηνηηθή παξέθθιηζε ζηελ επηθνηλσλία εθδειψλεηαη µε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα 

αθφινπζα:  

 θαζπζηέξεζε ή πιήξεο έιιεηςε ηεο αλάπηπμεο ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο (ε 

νπνία δελ ζπλνδεχεηαη απφ µία πξνζπάζεηα αλαπιήξσζεο κέζα απφ 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο,  φπσο νη ρεηξνλνκίεο ή ε κίκεζε),  

 ζε άηνκα µε επαξθή νκηιία, έθδειε παξέθθιηζε ηεο ηθαλφηεηαο λα αξρίζνπλ 

ή λα ζπλερίζνπλ µία ζπδήηεζε µε άιινπο,  

 ζηεξεφηππε θαη επαλαιεπηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ή ρξήζε ηδηνζπγθξαζηαθήο 

γιψζζαο θαη  
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 έιιεηςε πνηθίινπ, απζφξκεηνπ παηρληδηνχ µε παίμηκν ξφισλ ή θνηλσληθή 

κίκεζε, αλάινγνπ µε ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν.  

Γ) ηα πεξηνξηζκέλα, επαλαιεπηηθά θαη ζηεξεφηππα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο,  ελδηαθεξφλησλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ εθδειψλνληαη µε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα:  

 πεξηνξηζκέλε ελαζρφιεζε µε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζηεξεφηππνπο θαη 

πεξηνξηζκέλνπο ηχπνπο ελδηαθεξφλησλ, ε νπνία είλαη µε θπζηνινγηθή είηε ζε 

έληαζε είηε ζε εζηίαζε,  

 εκθαλψο άθακπηε εκκνλή ζε ζπγθεθξηκέλεο µε ιεηηνπξγηθέο ζπλήζεηεο ή 

ηειεηνπξγίεο,  

 ζηεξεφηππνη θαη επαλαιεπηηθνί θηλεηηθνί καλληεξηζµνί (π.ρ.  θηππήκαηα ή 

ζπζηξνθέο ησλ ρεξηψλ ή ησλ δαθηχισλ ή πεξίπινθεο θηλήζεηο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο), θαη  

 επίκνλε ελαζρφιεζε µε κέξε αληηθεηκέλσλ.  

Κιείλνληαο, θαζπζηέξεζε ή αλψκαιε ιεηηνπξγία ζε ηνπιάρηζηνλ µία απφ ηηο 

αθφινπζεο πεξηνρέο µε έλαξμε πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ: (α) θνηλσληθή ζπλαιιαγή, 

(β) γιψζζα, φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία ή (γ) ζπκβνιηθφ παηρλίδη 

(DSM-IV, 1994). 

Πξφζθαηα, ην Μάην ηνπ 2013, δεκνζηεχηεθε ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ DSM-V ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. Οη αιιαγέο απηέο είλαη 

νη εμήο: 

 Ο γεληθφο φξνο «Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο» (ΓΑΓ) αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ηνλ φξν «Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο» (ΓΑΦ). 
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 Ζ ΓΑΦ ζεσξείηαη ηψξα σο κία δηαγλσζηηθή θαηεγνξία κε κία νκάδα 

ζπκπησκάησλ. 

 Οη δηαγλσζηηθέο ππνθαηεγνξίεο, φπσο: Απηηζκφο, χλδξνκν Asperger θαη 

ΓΑΓ-κε πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο, απαιείθζεθαλ. 

 Ζ βαξχηεηα εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο 

(κεηξνχκελεο κε ζρεηηθνχο δείθηεο): ζην Δπίπεδν 3 – «Αλάγθε ηδηαίηεξεο 

εληζρπκέλεο ππνζηήξημεο» (ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ 

επειημία), Δπίπεδν 2 – «Αλάγθε εληζρπκέλεο ππνζηήξημεο» (αμηνζεκείσηεο 

δπζθνιίεο) θαη Δπίπεδν 1 – «Αλάγθε ππνζηήξημεο» (δπζθνιίεο ζηα 

παξαπάλσ). 

 ζνλ αθνξά ζηελ ηξηάδα ζπκπησκάησλ, νη δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή επαθή 

θαη ζηελ επηθνηλσλία ελνπνηήζεθαλ ζε κία νκάδα, πνπ ηψξα νλνκάδεηαη 

πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία. Έηζη ε ηξηάδα ησλ ζπκπησκάησλ 

πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ 2 νκάδεο: θνηλσληθή 

επηθνηλσλία θαη ζηεξενηππηθέο, επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ελδηαθέξνληα. Άιιεο αιιαγέο πνπ πεξηέρνληαη ζην DSM-

V είλαη νη εμήο:  

 Ζ ππεξεπαηζζεζία θαη ππνεπαηζζεζία ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα απνηεινχλ 

ηψξα κέξνο ηεο νκάδαο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ θαη ζηεξενηππηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. 

 ηαλ έλα άηνκν παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία, αιιά δελ 

εκθαλίδεη ζηεξενηππηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο, 
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δξαζηεξηφηεηεο θαη ελδηαθέξνληα, ζα ιακβάλεη πιένλ δηάγλσζε «Γηαηαξαρή 

Κνηλσληθήο Δπηθνηλσλίαο». 

 Σν DSM-V πιένλ νξίδεη φηη ηα ζπκπηψκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ εκθαληζηεί 

κέρξη ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ. Δπηπιένλ, νξίδεηαη φηη ηα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα 

είλαη θαλεξά θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, αιιά νη ζρεηηδφκελεο κε απηά 

ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ αξγφηεξα. 

 Κάζε δηάγλσζε ζπλνδεχεηαη απφ «επηκέξνπο δείθηεο», γηα λα παξέρεηαη κηα 

πην πιήξεο εηθφλα γηα ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ. 

Σέηνηνη δείθηεο γηα παξάδεηγκα είλαη: εάλ ην άηνκν κε απηηζκφ έρεη θαη λνεηηθή 

πζηέξεζε, επηιεςία ή θάπνηα άιιε ηαηξηθή θαηάζηαζε. Άιινη δείθηεο 

δειψλνπλ πφηε εκθαλίζηεθαλ ηα απηηζηηθά ζπκπηψκαηα ή εάλ ην παηδί 

θαηλφηαλ λα αλαπηχζζεηαη θαλνληθά θαη κεηά νπηζζνρψξεζε. 

πκπεξαζκαηηθά, θαηά ην DSM-IV (1994) νη φξνη «δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο/ΓΑΓ» θαη «απηηζηηθφ θάζκα» ήηαλ ηζφηηκνη θαη ελαιιάζζνληαλ ζηα ίδηα 

πεξηβάιινληα, ζπκπεξηιακβάλνληαο πέληε είδε απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ: ηνλ (θιαζζηθφ) 

απηηζκφ ή απηηζηηθή δηαηαξαρή, ην ζχλδξνκν Asperger, ηε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή-

κε πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο (ΓΑΓ-ΜΠΑ), ην ζχλδξνκν Rett θαη ηελ παηδηθή 

απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή (American Psychiatric Association, 1994). Πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ζηε  λέα έθδνζε, DSM-V, θαίλεηαη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ ηξηψλ πξψησλ δηαηαξαρψλ. Απηή ε αλάγθε νκαδνπνίεζήο ηνπο 

εκθαλίζηεθε ιφγσ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, φπσο ηνπ γεγνλφηνο φηη αξθεηέο ππεξεζίεο 

παξέρνληαλ ζε άηνκα ζεσξψληαο ηα απηηζηηθά, κφλν αλ είραλ ηελ θιαζζηθή απηηζηηθή 
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δηαηαξαρή, ελψ άηνκα κε ζχλδξνκν Asperger ή ΓΑΓ-ΜΠΑ είραλ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε 

(Kaufmann, 2012). 

Χθέιηκν, επνκέλσο, είλαη λα δηεπθξηληζηεί φηη, φηαλ αλαθέξεηαη θάπνηνο ζε απηηζκφ 

ή θιαζηθφ απηηζκφ, ζα ελλνείηαη ην πξψην απφ ηα πέληε είδε δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο, ελψ κε ηνπο φξνπο απηηζηηθφ θάζκα ή απηηζηηθέο δηαηαξαρέο ζα ελλννχληαη θαη 

νη πέληε θαηεγνξίεο. 

Γηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ κε απηηζκό 

ην Μαληθέζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Απηηζκνχ (2014) δειψλεηαη φηη απφ 

πνιιέο απφςεηο ην DSM-V απνηειεί βειηίσζε ηνπ DSM-IV. Ζ δηαγλσζηηθή θαηεγνξία ησλ 

κε-άιισο νξηδνκέλσλ Γηάρπησλ Αλαπηπμηαθψλ Γηαηαξαρψλ ήηαλ ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή. 

Ζ απφθαζε λα θαηαξγεζεί ν φξνο «χλδξνκν Άζπεξγθεξ» φκσο δελ έρεη θακηά θιηληθή, 

επηζηεκνληθή, θνηλσληθή ή εθπαηδεπηηθή βάζε. Σα άηνκα κε χλδξνκν Άζπεξγθεξ (.Α) 

ζεσξνχλ απηή ηε δηάγλσζε θνκκάηη ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη ε 

θαηάξγεζε απηήο ηεο δηαγλσζηηθήο θαηεγνξίαο ηνπο ελνριεί. Πνιιά άηνκα κε .Α. 

απνηεινχλ κέξνο κηαο ηδηαίηεξεο θνπιηνχξαο γηα ηελ νπνία ληψζνπλ ππεξεθάλεηα. Ζ αιιαγή 

απηή ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα κπνξεί λα ηνπο εκπνδίζεη λα δήζνπλ ηε δσή ηνπο, φπσο 

απηνί λνκίδνπλ. Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα εγρεηξίδηα ICD-10 θαη 

DSM-ΗV κπνξεί λα κελ ήηαλ ηέιεηα, αιιά φξνη φπσο «χλδξνκν Άζπεξγθεξ» ήηαλ απφιπηα 

θαηαλνεηνί θαη απνδεθηνί, αλ θαη θάπνηεο θνξέο εθαξκφδνληαλ ραιαξά. Δίλαη φκσο 

θαιχηεξα λα είζαη ζρεηηθά ζσζηφο παξά ηειείσο ιάζνο, φπσο δπζηπρψο θαίλεηαη λα είλαη ην 

λέν δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα.  

Δίλαη θαηαλνεηφ φηη ε πξφζεζε ησλ ζπληαθηηθψλ επηηξνπψλ ηνπ DSM-V ήηαλ λα 

ελζσκαηψζνπλ ην . Α. ζηελ γεληθή θαηεγνξία ησλ Γηαηαξαρψλ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο, 
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φκσο απηφ δελ γίλεηαη κε μεθάζαξν ηξφπν, κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί έληνλε ζχγρπζε 

κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ηα άηνκα πνπ κε ηα πξνεγνχκελα θξηηήξηα ζα 

έπαηξλαλ δηάγλσζε « χλδξνκν Άζπεξγθεξ» κπνξνχλ ηψξα λα εληαρζνχλ ζηελ επξχηεξε 

θαηεγνξία ησλ ΓΑΦ. Μεξηθνί δελ κπνξνχλ πιένλ λα ιάβνπλ ηέηνηα δηάγλσζε θαη κάιηζηα 

έρνπλ αλαθεξζεί πνζνζηά εμαίξεζεο κέρξη θαη 75%. Παξά ηηο θαιέο πξνζέζεηο ην DSM-V 

απέηπρε λα δηαζαθελίζεη ηα ππάξρνληα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα κε απνηέιεζκα ην 

δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα λα είλαη πην ζπγθερπκέλν απφ πνηέ. Μέρξη ηελ θαζηέξσζε έγθπξσλ 

θξηηεξίσλ (γελεηηθψλ, κεηαβνιηθψλ, θιηληθψλ θιπ.) ε δηάγλσζε ζα εμαθνινπζεί λα 

βαζίδεηαη ζηελ φζν γίλεηαη πην αληηθεηκεληθή θξίζε ησλ εηδηθψλ. Ήδε θάπνηα παηδηά θαη 

ελήιηθεο, πνπ κε ηα πξνεγνχκελα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ζα είραλ πξφζβαζε ζε δσηηθήο 

ζεκαζίαο ππεξεζίεο, δηαγηγλψζθνληαη κε «Γηαηαξαρή Κνηλσληθήο Δπηθνηλσλίαο» (SCD) θαη 

επνκέλσο απνθιείνληαη απφ απηέο. Άιινη εηδηθνί επηζεκαίλνπλ φηη ζηελ θαηεγνξία απηή ζα 

ππαρζνχλ ειάρηζηα άηνκα. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο έρεη ηψξα ηελ επθαηξία λα 

αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

δηφξζσζε θαη επαλαδηαηχπσζή ηνπο, φπνπ ρξεηάδεηαη, θάλνληάο ηα πην θαηάιιεια θαη πην 

θαηαλνεηά γηα ηα άηνκα κε απηηζκφ, ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη φζνπο εκπιέθνληαη 

ζηελ δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία. 

Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Απηηζηηθψλ Αηφκσλ είλαη παλειιήλην 

αλαγλσξηζκέλν θηιαλζξσπηθφ ζσκαηείν, κε ζθνπφ λα πξναζπίζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

απηηζηηθψλ αηφκσλ ζηε δσή, δειαδή ησλ αηφκσλ πνπ εκθαλίδνπλ ην ζχλδξνκν ηνπ 

απηηζκνχ ή άιιεο ζπλαθείο θαηαζηάζεηο. Οη γνλείο ηνπ παηδηνχ είλαη νη λνκηθνί ηνπ 

εθπξφζσπνη θαη είλαη ηα άηνκα εθείλα πνπ αλαιακβάλνπλ λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ ηνπο, θαζψο θαη ηα δηθά ηνπο. Οη γνλείο κε ηε ζπιινγηθή ηνπο δξάζε θαη 
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αζθψληαο ζπλερψο πηέζεηο πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο επηδηψθνπλ λα αιιάμνπλ ηελ ζηάζε 

ηεο πνιηηείαο απέλαληη ζηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη φισλ ησλ 

πνιηηψλ (Σαγθνχιε, 2007).  

Ζ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία νξγαλψζεσλ γνλέσλ κε απηηζκφ Autism-Europe, ζην 

ηέηαξην πλέδξηφ ηεο, πνπ έγηλε ζηε Υάγε ζηηο 10 Μαΐνπ ηνπ 1992, ςήθηζε ην Υάξηε ησλ 

Γηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ. Μεηά απφ πνιιά έηε αγψλα θαη πηέζεσλ, ζηηο 9 

Μαΐνπ ηνπ 1996, ηα κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, αλάκεζά ηνπο θαη Έιιελεο 

επξσβνπιεπηέο, πηνζέηεζαλ θαη ππέγξαςαλ ηε Γηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε 

απηηζκφ. Ζ δηαθήξπμε απηή ηνλίδεη φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα πνπ απνιακβάλνπλ φινη νη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα δηθαηψκαηα 

απηά, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα επηβιεζνχλ κε θαηάιιειε λνκνζεζία ζε θάζε 

θξάηνο κέινο θαη πεξηιακβάλνπλ: 

1.Σν δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ λα δνπλ κηα αλεμάξηεηε θαη νινθιεξσκέλε δσή 

αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

2.Σν δηθαίσκα απηψλ ησλ αηφκσλ γηα αληηθεηκεληθή θαη αθξηβή θιηληθή δηάγλσζε θαη 

εθηίκεζε. 

3.Σν δηθαίσκά ηνπο γηα πξνζηηή, εμαηνκηθεπκέλε θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

4.Σν δηθαίσκά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην κέιινλ ηνπο. Οη 

επηζπκίεο ηνπο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα γίλνληαη ζεβαζηέο. 

5.Σα απηηζηηθά άηνκα δηθαηνχληαη κία πξνζηηή θαη θαηάιιειε θαηνηθία. 
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6.Σν δηθαίσκά ηνπο γηα παξνρή εθνδίσλ, βνήζεηαο θαη θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηήξημεο πνπ 

ηνπο είλαη απαξαίηεηεο, ψζηε λα έρνπλ κία παξαγσγηθή δσή κε αμηνπξέπεηα θαη 

αλεμαξηεζία. 

7.Σν δηθαίσκα απηψλ ησλ αηφκσλ γηα εμαζθάιηζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ εηζνδήκαηνο ή 

ακνηβή πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο απαξαίηεηεο αλάγθεο ηνπο γηα επηβίσζε (ηξνθή, έλδπζε, 

ζηέγε). 

8.Σν δηθαίσκά ηνπο γηα ζπκκεηνρή θαη αλάπηπμε ζηε δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο 

παξέρνληαη γηα ηελ επεκεξία ηνπο. 

9.Σν δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ γηα θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη θξνληίδα ηεο 

ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηνπο πγείαο. ε απηφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή 

ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ιακβάλνληαο πάληα ηα απαξαίηεηα 

κέηξα πξνθχιαμεο θαη αζθάιεηαο ησλ ηδίσλ αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

10.Σν δηθαίσκά ηνπο γηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη απαζρφιεζε, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη 

πξνθαηαιήςεηο. ηελ εξγαζία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δπλαηφηεηεο θαη ην 

δηθαίσκα επηινγήο ηνπ αηφκνπ. 

11.Σν δηθαίσκά ηνπο γηα πξνζηηά κεηαθνξηθά κέζα θαη ειεχζεξε κεηαθίλεζε. 

12.Σν δηθαίσκα ησλ αηφκσλ απηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιηηηζκηθέο, ςπραγσγηθέο 

εθδειψζεηο θαη ζηα αζιεηηθά γεγνλφηα θαη λα σθεινχληαη απφ απηά. 

13.Σν δηθαίσκά ηνπο λα έρνπλ ίζε πξφζβαζε θαη δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ρψξσλ, 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ζπκκεηνρή ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο. 

14.Σν δηθαίσκά ηνπο λα έρνπλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ γάκνπ, 

ρσξίο εθκεηάιιεπζε θαη εμαλαγθαζκφ. 
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15.Σν δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ λα έρνπλ ηελ ίδηα λνκηθή βνήζεηα θαη πιήξε 

πξνζηαζία φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

16.Σν δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ λα απειεπζεξσζνχλ απφ ην θφβν ή ηελ απεηιή ηνπ 

απζαίξεηνπ εγθιεηζκνχ ζε ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν ή άιιν ίδξπκα πνπ ηα πεξηνξίδεη. 

17.Σν δηθαίσκά ηνπο λα απειεπζεξσζνχλ απφ ην θφβν θαθνπνίεζεο ή εγθαηάιεηςήο ηνπο. 

18.Σν δηθαίσκά ηνπο λα δηαθχγνπλ απφ ην θφβν ηεο θαξκαθνινγηθήο θαηάρξεζεο ή ηεο 

θαθήο ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ. 

19.Σν δηθαίσκά ηνπο, θαζψο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ εζσθιείνληαη ζηνπο πξνζσπηθνχο ηαηξηθνχο, ςπρνινγηθνχο, ςπρηαηξηθνχο 

θαη εθπαηδεπηηθνχο ηνπο θαθέινπο (Σαγθνχιε, 2007). 

Ζ έξεπλα πνπ έγηλε απφ Oono et al. (2013) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξψηκε 

κεζνιάβεζε γνλέα θαη έγθαηξε παξέκβαζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεηηθέο αιιαγέο ζηελ 

αιιειεπίδξαζε γνλέα-παηδηνχ θαη ζε πηζαλά θέξδε γηα ηα παηδηά ζηε γιψζζα, κε κείσζε 

ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απηηζκνχ (Oono, Honey & McConachie, 2013). 

Ζ απφθηεζε παηδηνχ κε απηηζκφ απνηειεί, πξψηνλ, καηαίσζε ειπίδσλ ε νπνία 

νδεγεί πνιινχο γνλείο ζε ςπρνινγηθή δηαδηθαζία πέλζνπο ρσξίο ηέινο, θαη δεχηεξνλ, πεγή 

δηαξθνχο ζηξεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε θξνληίδα γη‘ απηφ ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο. Σν 

παηδί, πνπ δελ επηθνηλσλεί θαη δελ ζπλαιιάζζεηαη κε ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, 

αδπλαηεί λα εληαρζεί ζην ζχλνιν. Αληίζεηα, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζζνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεκηνπξγεί ην παηδί 

απηφ ηδηαίηεξα, αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη δηαηαξαθηηθή. Σν ζηξεο ηφηε κπνξεί λα είλαη 

πςειφ φρη κφλνλ γηα γνλείο, αιιά θαη γηα αδέιθηα. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο 



 

 
37 
 

δπζαξκνλίαο ζηελ νηθνγέλεηα ην παηδί κε απηηζκφ αληηδξά θαη απηφ κε έληνλν άγρνο θαη 

άιιεο ςπρηαηξηθέο εθδειψζεηο (White, Oswald, Ollendick & Scahill, 2009). 

Ζ επηβξάβεπζε ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα κελ μερληέηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη λα είλαη 

άκεζε. Γεληθά, ζεξαπεπηηθή αμία απνθηά θάζε γλσζηηθή θαη θηλεηηθή θαηάθηεζε, φπσο θαη 

θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ θέξλεη ην παηδί κε δηαηαξαρή ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θνληά ζηηο 

ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ θπζηνινγηθνχ παηδηνχ κηθξφηεξεο πάληα ειηθίαο, κε ην 

νπνίν κπνξεί λα ζπγθξίλεηαη. Σν παηρλίδη κε ηα αδέιθηα απνηειεί βαζηθή πεγή εκπεηξηψλ 

θαη επραξίζηεζεο γηα ην παηδί κε απηηζηηθή δηαηαξαρή. Σέινο, γνλείο θαη ζεξαπεπηέο δελ 

πξέπεη λα μερλνχλ πσο θαη ην παηδί απηφ πέξα απφ ηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο έρεη 

αλάγθε απφ ηελ απζφξκεηε απνδνρή, δεζηαζηά, θξνληίδα θαη αγάπε, φπσο θάζε κηθξφ 

παηδάθη ζηελ νηθνγέλεηα. Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη, ψζηε ε γνλετθή θξνληίδα λα κελ 

γίλεηαη πεγή άγρνπο γηα ην παηδί πνπ είλαη επάισην ζην ζηξεο, ην νπνίν θαη ην ίδην 

δνθηκάδεη ζηνλ θφζκν πνπ ειάρηζηα θαηαλνεί (White, Oswald, Ollendick & Scahill, 2009). 

Ο Kenneth (2010) ππνγξακκίδεη φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη κηα θνηλή ζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηνπο αλζξψπνπο κε απηηζκφ. Μία ζεξαπεία ινηπφλ δελ ππάξρεη, αιιά πνιιέο 

θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεη φηη ν απηηζκφο κε 

βάζε ζχγρξνλα ζηνηρεία είλαη ηφζν θνηλφο φζν ε ζρηδνθξέλεηα θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε 

απηηζκφ δείρλεη λα μεπεξλά απηψλ πνπ θέξνπλ ηε λφζν ηνπ Alzheimer θαη κάιηζηα 

δηαγηγλψζθεηαη απφ κηθξή ειηθία. Σέινο, ην άηνκν κε απηηζκφ θέξεη θπζηνινγηθή δσή ρσξίο 

ζλεζηκφηεηα.  
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Κεθάιαην 2ν: ΛΔΚΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΙ ΓΙΑΥΤΣΔ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ 

ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ 

2.1 ηάδηα ηππηθήο αλάπηπμεο ηνπ ιόγνπ ελόο θπζηνινγηθνύ παηδηνύ 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην ζρνιηαζκφ ηνπ ιφγνπ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, σθέιηκν 

είλαη λα παξαηεξήζνπκε ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ ιφγνπ ελφο θπζηνινγηθνχ παηδηνχ, γηα λα 

γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο θαη αληηιεπηέο νη δηαθνξέο. Ζ Sheridan (1973) αλαιχεη ηα 

ζηάδηα ηππηθήο αλάπηπμεο ηνπ ιφγνπ. Μαο ππνςηάδεη γηα ην ηη πεξίπνπ πξέπεη λα 

αλακέλνπκε ζηα αληίζηνηρα ειηθηαθά ζηάδηα. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

0-3 κελώλ: Σν θιάκα αλαθνπθίδεη ην βξέθνο απφ ηε δπζθνξία. Δπηθνηλσλεί κε βιεκκαηηθή 

επαθή κεηά ηε 2-3 εβδνκάδα θαη ρακνγειά απφ ηελ 4-6 εβδνκάδα κε θψλεζε πνπ ζηαδηαθά 

απμάλεηαη απφ ηελ 6ε εβδνκάδα. 

3-6 κελώλ: Γείρλεη ραξά ζε φινπο φζνη ην πιεζηάδνπλ κε θηιηθή δηάζεζε. Παξνπζηάδεη 

δπλαηή θαη ξπζκηθή θψλεζε, φηαλ είλαη επραξηζηεκέλν. Παξάγεη 1-2 ζπιιαβέο κε 

ρξσκαηηζκφ θαη ηνληζκφ κεηά ηνπο 4 κήλεο. Γειάεη θαη θσλάδεη, γηα λα ηξαβήμεη ηελ 

πξνζνρή. Έρεη έληνλν θιάκα, φηαλ ελνριείηαη. 

6-12 κελώλ: Ξερσξίδεη ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπ αλζξψπνπο απφ ηνπο άγλσζηνπο. 

Παξνπζηάδεη απζφξκεηε παξαγσγή θσλεηηθψλ εθθνξψλ ζαλ κέζν επηθνηλσλίαο θαη 

θνηλσληθνπνηεκέλν γισζζηθφ παηρλίδη. Δπαλαιακβάλεη θηλήζεηο θαη ηηο ζπλνδεχεη κε 

θψλεζε πξνθεηκέλνπ λα κηκεζεί ηνλ ελήιηθα. 

12-18 κελώλ: Έρεη θαηαλνήζεη απιέο εληνιέο θαη εκθαλίδεη ηδηφκνξθε γιψζζα κε δπλαηή 

θαη ρξσκαηηζκέλε θσλή. Μηκείηαη θσλεηηθνχο ηφλνπο θαη ιέμεηο πνπ άθνπζε.  

18-30 κελώλ (2,5 ρξόλσλ): Καηαλνεί ηα πεξηζζφηεξα πνπ αθνχεη. Υξεζηκνπνηεί 

ηαπηφρξνλα 2-3 ιέμεηο. Μηιάεη δηαξθψο θαζψο παίδεη, αιιά ιίγα είλαη θαηαλνεηά απφ ηνπο 
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γχξσ. Δπαλαιακβάλεη (ερνιαιεί) ηηο ηνληζκέλεο ή ηειεπηαίεο ιέμεηο κηαο νκηιίαο. Κάλεη 

εξσηήζεηο (ηη; πνχ;) θαη δίλεη απιέο απαληήζεηο. 

2,5 ρξόλσλ-4ρξόλσλ: Ζ νκηιία ηνπ γίλεηαη θαηαλνεηή θαη ζε μέλνπο. Ραγδαία απμάλεηαη ην 

ιεμηιφγηφ ηνπ. Ρσηά ζπρλά πνηνο θαη γηαηί. Διαηηψλεηαη ν κνλαρηθφο δηάινγνο θαη 

απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζηνπο γχξσ ηνπ. Κάλεη ζπκβνιηθφ παηρλίδη κε ηνπο γχξσ ηνπ θαη 

ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθέο αλησλπκίεο.  

4 ρξόλσλ θαη πάλσ: Ζ νκηιία είλαη θαηαλνεηή. Κάπνηα θσλήκαηα δελ έρνπλ μεθαζαξηζηεί. 

Σν ιεμηιφγηφ ηνπ είλαη πινχζην, δηεγείηαη ηζηνξίεο θαη ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηε γξακκαηηθή. 

Ρσηά πψο, πφηε, γηαηί.  

Δπηπξνζζέησο, ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο νξίζηεθαλ απφ 

ηνπο Bates, Camaoni & Voltera ην 1975 θαη είλαη ηξία: ην δηαιεθηηθό ζηάδην 

(perlocutionary stage), ην πξνζιεθηηθό ή επηθνηλσληαθό ζηάδην (illocutionary stage) θαη ην 

εθθσλεηηθό ή ιεθηηθό ζηάδην (locutionary stage). ηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ (απφ 

ηε γέλλεζε-9νο κήλαο) ην παηδί δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ, θαη σο εθ ηνχηνπ ην ζηάδην απηφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζηάδην 

κνλνκεξνχο επηθνηλσλίαο. Καηά ην δεχηεξν ζηάδην (9νο-15νο κήλαο) ην βξέθνο παξνπζηάδεη 

πξφζεζε γηα επηθνηλσλία θαη γη‘ απηφ ην ιφγν ην ζηάδην απηφ ζεσξείηαη επηθνηλσληαθφ. Οη 

ιεηηνπξγίεο πνπ αλαπηχζζεη ην νδεγνχλ ζηελ πξφζθηεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. ην ηξίην 

ζηάδην (15νο κήλαο θαη εμήο) ην παηδί αξρίδεη λα θαηαθηά ηε γισζζηθή δνκή ηνπ ιφγνπ θαη 

ηειεηνπνηεί ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ επηθνηλσλία. Σν ζηάδην απηφ έρεη ιεθηηθφ ραξαθηήξα (Bates, 

Camaioni & Volterra, 1975). 

 χκθσλα κε ηελ Σδνπξηάδνπ (1995) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ηα 

παηδηά πξνζζέηνπλ πεξίπνπ 50 ιέμεηο θάζε κήλα ζην ιεμηιφγηφ ηνπο. ηελ ειηθία ησλ 3 
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εηψλ, ηα παηδηά θαηαθηνχλ κνξθνινγηθνχο θαη γξακκαηηθνχο θαλφλεο γηα ηελ θιίζε ησλ 

ξεκάησλ θαη ησλ νπζηαζηηθψλ θαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ πιεζπληηθνχ αξηζκνχ. Χζηφζν, 

έρνπλ ηελ ηάζε λα γεληθεχνπλ ηε ρξήζε ησλ θαλφλσλ απηψλ, γηα λα δηαρεηξηζηνχλ 

κνξθνινγηθά άγλσζηεο ιέμεηο (Berko, 1958). Μάιηζηα, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη παηδηά ειηθίαο 4-5 εηψλ ρξεζηκνπνηνχλ πεξίπνπ 2 ρηιηάδεο ιέμεηο 

(Justice & Pence, 2008).  

Ζ Adams (2002) αλαθέξεη ηα ειηθηαθά ζηάδηα εμέιημεο ηεο πξαγκαηνινγίαο ηεο 

γιψζζαο ζε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Αλαιπηηθφηεξα, επηζεκαίλεη ηελ πξν-ιεθηηθή θάζε 

ζηελ ειηθία ησλ 8-9 κελψλ, ηηο πξσηνιέμεηο ζηελ ειηθία ησλ 12 κελψλ, ηαρεία αλάπηπμε 

ησλ επηθνηλσληαθψλ δνκψλ ζηνπο 14-36 κήλεο. Δλ ζπλερεία, ζεκεηψλεη φηη απφ 2 εηψλ θαη 

κεηά ην παηδί κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη ιεθηηθά κε ελήιηθα θαη απφ ηελ ίδηα ειηθία έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφζεη ην ζηπι νκηιίαο ηνπ αλάινγα κε ηνλ αθξναηή. Δπίζεο, απφ ηελ 

ειηθία ησλ 3-4 εηψλ κπνξεί λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα απφ κηα ηζηνξία, αλαθνξέο ζηε 

ζεκαηηθή αθήγεζε ζηελ ειηθία ησλ 5-7, κεηαπξαγκαηνινγηθέο δεμηφηεηεο παξνπζηάδνληαη 

ζηα 6-7 ρξφληα, νη θφξκεο επγελείαο θαηαθηηνχληαη απφ ηελ ειηθία ησλ 9 θαη κεηά θαη ν 

ινγηθφο εηξκφο θαη ε αλαθνξά ιαζψλ ζηελ ειηθία 9-12 θαη ηέινο ε επεμήγεζε ησλ 

ηδησκάησλ κέρξη ηα 17 έηε.  

Αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό 

Οη Frith & Hill (2004) αλαθέξνπλ φηη πνιιέο κειέηεο έρνπλ γίλεη γηα λα ζπλδέζνπλ 

ηελ θνηλή πξνζνρή απφ πνιχ κηθξή ειηθία κε ηνλ απηηζκφ. Μάιηζηα ζπλδέεηαη θαη κε ηε 

κεηέπεηηα γισζζηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. 
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Σν παηδί κε απηηζκφ κπνξεί λα κελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα κε ην ιφγν ή ηε γιψζζα, 

λα ηελ αλαπηχμεη θαζπζηεξεκέλα ή λα κελ ηελ αλαπηχμεη θαζφινπ, αλάινγα κε ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ην βαζκφ ηεο δηαηαξαρήο. Σν βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ απηηζηηθνχ ιφγνπ 

ζρεηίδεηαη κε αδπλακίεο ζην πξαγκαηνινγηθφ επίπεδν ηεο γιψζζαο, θαζψο θαη ζε 

παξαιεθηηθά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο, φπσο ε ρξνηά ηεο θσλήο θαη ν επηηνληζκφο 

(Κακπνχξνγινπ & Παπαλησλίνπ, 2003). 

Οη Paul, Chawarska, Cicchetti & Volkmar (2008) αλαθέξνπλ φηη, αλ θαη νη 

δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξακέλνπλ θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, εληνχηνηο παξνπζηάδεηαη έλα είδνο κεηαβιεηφηεηαο. 

Σνλίδνπλ φηη έλα απφ ηα πην αμηφπηζηα κέζα πξφβιεςεο ηεο ζεηηθήο έθβαζεο ηεο ΓΑΦ είλαη 

ε απφθηεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κέρξη ην ηέινο ηεο πξνζρνιηθήο πεξηφδνπ. Μέρξη 

πξφζθαηα ηα παηδηά κε ΓΑΦ ζπάληα δηαγλψζηεθαλ πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 3-4 ρξφλσλ. 

Πξφζθαηεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε θιηληθή δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί 

θαηά ην δεχηεξν έηνο. Σα ζπκπηψκαηα θαίλνληαη θπξίσο ζηελ έθθξαζε ηεο πξν-γισζζηθήο 

θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δπζθνιηψλ ζηε ρξήζε ηνπ βιέκκαηνο θαη 

ηππηθέο ρεηξνλνκίεο θαη κεησκέλε έθθξαζε θαη αληαπφθξηζε ζηελ νκηιία, θαζπζηέξεζε 

ζηελ εκθάληζε ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο. Γηαθνξέο επίζεο παξαηεξνχληαη ζην παηρλίδη θαη 

ηε κίκεζε. ηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ κπνξνχλ λα είλαη 

παξνχζεο, αιιά ζπρλά εθδειψλνληαη κφλν θαηά δηαζηήκαηα ή κε ρακειή έληαζε. Μεηά απφ 

ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη κηθξά λήπηα πνπ εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο ζπκπεξηθνξέο ηείλνπλ λα έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ νκηιία. Παηδηά κε 

επαλαιακβαλφκελε θαη ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά έρνπλ πςειφ θίλδπλν λα παξνπζηάζνπλ 
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δπζθνιίεο ζηελ νκηιία θαη ε παξνρή πξψηκεο ζεξαπείαο ζα ηα βνεζήζεη λα βειηηψζνπλ 

επηθνηλσληαθέο θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο. 

εκαληηθέο είλαη θαη νη δηαπηζηψζεηο ησλ εξεπλψλ γηα ην ιφγν ηνπ απηηζκνχ ηεο 

Κακπνχξνγινπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (Κακπνχξνγινπ & Παπαλησλίνπ, 2003).  Ζ 

επηθνηλσληαθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ απφ ηα ηππηθά 

αλαπηπζζφκελα παηδηά παξνπζηάδεη δηαθξηηέο δηαθνξέο. Βέβαηα, ε θαζπζηέξεζε ή ε 

ηδηφκνξθε αλάπηπμή ηνπο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεο απηηζηηθήο 

δηαηαξαρήο θαη απφ ηηο λνεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 

 Μάιηζηα, ππάξρεη έλα πνζνζηφ ηνπο πνπ δελ πεξλνχλ πνηέ ζην ηξίην ζηάδην, δελ 

αλαπηχζζνπλ δειαδή πνηέ ιφγν. ζα θαηαθέξνπλ λα αλαπηχμνπλ ιφγν, απηφο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο ζε ρξήζε θαη εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηα ζέκαηα πνπ ηα ελδηαθέξνπλ. ε 

αληίζεζε κε ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε, ην ιεμηιφγην ησλ 

απηηζηηθψλ παηδηψλ ζηνλ πξψην ρξφλν δσήο απνηειείηαη απφ ιηγφηεξεο απφ δεθαπέληε 

ιέμεηο, νη νπνίεο δε ζπλνδεχνληαη απφ ρεηξνλνκίεο θαη ζπάληα αλαθέξνληαη ζε αληηθείκελα 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Έσο ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ, πνπ απνηειεί ην ζηάδην ηεο κεγάιεο 

γισζζηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ θάπνηα δηαηαξαρή, ηα απηηζηηθά παηδηά 

δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαη παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο 

ερνιαιίαο, ην νπνίν δηαηεξείηαη θαη ζε κεγαιχηεξε ειηθία, θαη πνιιέο θνξέο ην 

ρξεζηκνπνηνχλ σο ηξφπν επηθνηλσλίαο. ηε ζπλέρεηα, εκθαλίδεηαη δπζθνιία θαη ζην 

ζπλδπαζκφ ιέμεσλ κεηαμχ ηνπο θαη ε ρξήζε ηνπ ιφγνπ παξακέλεη πεξηνξηζκέλε. Δπηπιένλ, 

ηα παηδηά κε απηηζηηθή δηαηαξαρή θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ αλνκνηφκνξθε αλάπηπμε ζηα 

επίπεδα ηεο γιψζζαο, δειαδή ζηε κνξθνινγία, ηε θσλνινγία, ηε ζχληαμε, ηε ζεκαζηνινγία 

θαη ηελ πξαγκαηνινγία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη πεξηζζφηεξεο 
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πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε ζχλδξνκν Άζπεξγθεξ, ηα νπνία εκθαλίδνπλ θπζηνινγηθή αλάπηπμε, 

αιιά εηδηθά ν πξαγκαηνινγηθφο ηνκέαο, είλαη ν απηφο πνπ εκθαλίδεη δπζθνιία 

(Κακπνχξνγινπ &  Βνγηλδξνχθαο, 2003). 

Δπίζεο, ε Boucher (2012) ππνζηεξίδεη φηη κεξηθά άηνκα κε Autism Spectrum 

Disorder (ASD) δελ πξφθεηηαη λα πνηέ λα απνθηήζνπλ ιφγν. Αλάκεζα ζε απηνχο ηειηθά 

θαηαθηνχλ ηε γιψζζα, θάπνηνη θπκαίλνληαη ζε θπζηνινγηθφ επίπεδν (ALN- Autism non-

impaired language) θαη άιινη κε δηάθνξνπο βαζκνχο αδπλακίαο (ALI- Autism Language 

Impairment). Ζ γιψζζα πάληα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε θαηαλφεζε θαη πεξίεξγα 

εθθξάζεηο, θαη κεξηθέο θνξέο κε απνθιίλνπζα άξζξσζε θαη γξακκαηηθή. Παξ‘ φια απηά, 

απφ ηελ ζρνιηθή ειηθία έλα παηδί κε ηππηθφ απηηζκφ ε άξζξσζε θαη ε ζχληαμε ζην ιφγν ηνπ 

επεξεάδεηαη ιηγφηεξν, αιιά ε θαηαλφεζε, ε ζεκαζηνινγία θαη νξηζκέλεο πηπρέο ηεο 

κνξθνινγίαο πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν. Δπίζεο, παξαηεξνχληαη αλσκαιίεο ζηε 

ζεκαζηνινγηθή επεμεξγαζία θαη ηελ ηδηνζπγθξαζηαθή ρξήζε ησλ ιέμεσλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη 

ε εμαζζελεκέλε θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία, ε αδπλακία αηζζεηεξηαθήο 

αληίιεςεο θαη ε δπζθνιία ηθαλφηεηαο κλήκεο / κάζεζεο κπνξνχλ λα θξχβνληαη πίζσ απφ 

ηηο δπζθνιίεο ζηε γιψζζα.  

εκαληηθέο επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ην ιφγν ζηνλ απηηζκφ παξαζέηεη ν ηακάηεο 

(1987). Αλαιπηηθά, αλαθέξεηαη φηη ε νκηιία ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ παξνπζηάδεη κεγάιε 

δπζθνιία. Ζ εμέιημε ηεο γιψζζαο είλαη θαζπζηεξεκέλε ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή εμέιημε. 

ζα απφ απηά κηινχλ, πξνθέξνπλ πξψηα ηα νπζηαζηηθά θαη αξγφηεξα ηα ξήκαηα. Λέλε 

ζπρλφηεξα ην φρη απφ ην λαη θαη θάλνπλ ιάζε ζηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ κε παξαπιήζηεο 

έλλνηεο (ιέλε θνπηάιη αληί πηξνχλη, κπινχδα αληί πνπθάκηζν). Γχζθνια θαηαιαβαίλνπλ 

αθεξεκέλνπο φξνπο θαη γη‘ απηφ ηνπο απνκλεκνλεχνπλ θαη ηνπο επαλαιακβάλνπλ, ρσξίο λα 
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έρνπλ ηδηαίηεξν λφεκα. Ο ιφγνο ηνπο είλαη κνλφηνλνο θαη άξξπζκνο. Μηιάλε γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο ζε β‘ θαη γ‘ πξφζσπν, επαλαιακβάλνπλ κεραληθά ηα ιφγηα ησλ άιισλ ζηελ εξψηεζε 

απαληάλε κε εξψηεζε. Αθφκα δπζαλαζρεηνχλ ζηε δπλαηή θσλή θαη απνθεχγνπλ ην 

ζπλνκηιεηή πνπ ηα θνηηάδεη ζηα κάηηα. Πξνηηκνχλ ηηο ρακειέο θσλέο θαη, επεηδή ηα ελνριεί 

ε κνπζηθή, ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα ιφγηα ησλ ηξαγνπδηψλ. Σέινο, ραξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε ερνιαιία ηνπο, ελψ πνιιά πξνζέρνπλ θαιχηεξα καγλεηνθσλεκέλεο ζπδεηήζεηο ή 

εληνιέο (ηακάηεο, 1987). 

ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ θαη άιιεο έξεπλεο. Έλα απφ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ είλαη ε θαζπζηέξεζε ή ειιηπήο αλάπηπμε ζην ιφγν. Οη 

δπζθνιίεο πνηθίινπλ. Μεξηθά παηδηά δελ αλαπηχζζνπλ θαζφινπ ηνλ ιφγν, ελψ άιια 

θαηαθέξλνπλ λα κηκεζνχλ κεραληθνχο ήρνπο ή θάπνηεο κεκνλσκέλεο ιέμεηο. Άιια παηδηά 

αλαπηχζζνπλ ην ιφγν, ζπλήζσο κε θάπνηα θαζπζηέξεζε. Ο ιφγνο ηνπο θπξίσο ζε φ,ηη 

αθνξά ηα επίπεδα ηεο κνξθήο (θσλνινγία, κνξθνινγία θαη ζπληαθηηθφ) θαη ηεο 

ζεκαζηνινγίαο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, φκσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ιφγν είλαη πάληα πξνβιεκαηηθφο. Γειαδή, φια ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο 

πνπ εκπίπηνπλ ζηηο Γ.Α.Γ έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία. ηνλ απηηζκφ ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ παηδηνχ θαίλεηαη λα απνζαξξχλεη  ηελ επηθνηλσλία αληί λα ηελ πξνάγεη. Σν πξφβιεκα 

γίλεηαη εληνλφηεξν, θαζψο ην παηδί κεγαιψλεη  θαη βέβαηα ην ίδην ην κέγεζνο ηνπ παηδηνχ 

ηξνπνπνηεί θαη ηνλ ηξφπν πνπ ην πξνζεγγίδνπκε. Γελ είλαη εχθνιν λα αιιάμεη ν ελήιηθαο 

ηνλ ηξφπν πνπ ζπλαιιάζζεηαη, επεηδή απηφ θαηεπζχλεηαη απφ ηα ζήκαηα πνπ ζηέιλεη ην 

παηδί (Κακπνχξνγινπ, 2003). 

Ο Κξνπζηαιιάθεο (2005) δηαθξίλεη δχν θαηεγνξίεο απηηζηηθψλ παηδηψλ: ε κία 

πεξηιακβάλεη ηα παηδηά πνπ δελ αλαπηχζζνπλ ζρεδφλ θαζφινπ ιφγν. Τπνινγίδεηαη φηη απηά 
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απνηεινχλ πεξίπνπ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ, πάζρνπλ ζπγρξφλσο απφ 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη φηη ε ειάρηζηε αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ είλαη απφηνθνο ηεο 

αδηαθνξίαο ηνπο γηα αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία απαξηίδεηαη απφ εθείλα 

πνπ δηαζέηνπλ ιφγν, ν νπνίνο φκσο παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηνκνξθίεο. Μάιηζηα, ηνλίδεη 

φηη ζηηο κηζέο ησλ πεξηπηψζεσλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ ην απηηζηηθφ παηδί δελ 

κπνξεί λα αξζξψζεη θξάζεηο κε ζπλνρή. Μπνξεί λα βγάδεη ήρνπο, λα κνπξκνπξίδεη ή λα 

επαλαιακβάλεη ιέμεηο ή θξάζεηο ρσξίο λφεκα θαη ρσξίο αμία επηθνηλσλίαο. Αθφκε θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην παηδί κηιά, ν ιφγνο ηνπ είλαη πνιχ δηαηαξαγκέλνο θαη δελ ζπκβαδίδεη κε 

ηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο θαη ην ζπληαθηηθφ. Παξαηεξνχληαη, επίζεο, λενινγηζκνί θαη 

δεκηνπξγία ιέμεσλ κε άγλσζηε φκσο ζεκαζία γηα ην ζπλνκηιεηή. Ο ήρνο ηεο θσλήο είλαη 

κνλφηνλνο, κεραληθφο, ζηεξεφηππνο. ηελ ηδηφκνξθε γισζζηθή πνξεία, πξνθέξεη θαη‘ αξρήλ 

ηα νπζηαζηηθά θαη ιίγν αξγφηεξα ηα ξήκαηα. Με δπζθνιία θαηαλνεί αθεξεκέλεο έλλνηεο.  

Αληίζεηα, αλαθέξεηαη ζπλερψο ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα. 

Μηα έξεπλα ησλ Adams et al (2012) αλαθέξεη φηη ζηηο 30.145 πεξηπηψζεηο ην 9% δελ 

αλαπηχζζνπλ πνηέ ηελ νκηιία. Απφ απηνχο πνπ αλαπηχζζνπλ νκηιία, ην 43% ζα αξρίζνπλ 

λα κηινχλ ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο ηνπο, ην 35% αξρίζνπλ λα κηινχλ θάπνηα ζηηγκή 

κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ έηνπο ηνπο, θαη ην 22% ζα αξρίζνπλ λα κηινχλ ζην 

ηξίην έηνο ηνπο θαη κεηά. ε κηα έξεπλα, πνπ δηελεξγήζεθε απφ ην πξψην ζπγγξαθέα ηνπ 

άξζξνπ, δηαπηζηψζεθε φηη κφλν ην 12% ήηαλ εληειψο κε-ιεθηηθνί  κέρξη ηελ ειηθία 5. Έηζη, 

κε θαηάιιειεο παξεκβάζεηο, ππάξρεη ιφγνο λα ειπίδνπκε φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ κπνξνχλ 

λα κάζνπλ λα κηινχλ, ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνην βαζκφ.  Μάιηζηα, ηα κεγαιχηεξα παηδηά θαη νη 

ελήιηθεο κπνξνχλ κεξηθέο θνξέο λα κάζνπλ λα κηινχλ ή λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο 

ηξφπνπο. 
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Γηα ηα παηδηά πνπ κηινχλ, θαη απηά ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηε 

γιψζζα σο επηθνηλσληαθφ εξγαιείν, ηε ρξεζηκνπνηνχλ κε έλα πνιχ πεξηνξηζκέλν ηξφπν, 

θπξίσο γηα λα δεηήζνπλ θάηη ή λα επαλαιακβάλνπλ ζηεξενηππηθά θάπνην ζέκα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξεη. Ζ γιψζζα δελ είλαη παξαγσγηθή θαη δεκηνπξγηθή. πλήζσο επαλαιακβάλνπλ 

θξάζεηο πνπ άθνπζαλ. Έρνπλ δπζθνιία κε ηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο, επεηδή απνδίδνπλ 

ζηηο ιέμεηο κφλν ηελ θπξηνιεθηηθή ηνπο ζεκαζία θαη έηζη αγρψλνληαη κε ηνπο 

ηδησκαηηζκνχο, ην ρηνχκνξ, ηνλ ζαξθαζκφ (Κακπνχξνγινπ, 2003). 

Έρνπλ δπζθνιίεο κε ηε ζσζηή ρξήζε ησλ αλησλπκηψλ ηδηαίηεξα κε ην «εζχ» πνπ 

δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ πξφζεζε ηνπ νκηιεηή. Γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην εζχ, απηφο, απηή, ή ην φλνκά ηνπο ζαλ αληαλάθιαζε ηνπ πψο αθνχλε 

λα απεπζχλνληαη νη άιινη ζ‘ απηά. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γιψζζαο ηνπο είλαη ε 

ερνιαιία, άκεζε ή/θαη εηεξνρξνληζκέλε, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξνζπάζεηα 

επηθνηλσλίαο ή σο παηρλίδη κε ηε γιψζζα (Κακπνχξνγινπ, 2003). 

Μηα ζπνπδαία έξεπλα αθνινπζεί. Οη Σεξδή, Μαξίλεο, Φξαλζίο & Κσηζνπνχινπ 

(2011) ζεκεηψλνπλ φηη νη κειέηεο ηεο γξακκαηηθήο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ είλαη πνιχ 

πξφζθαηεο, έρνπλ εζηηάζεη θπξίσο ζηε Αγγιηθή θαη ζπλήζσο ζε άηνκα απφ δηάθνξα ζεκεία 

ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. ηφρνο ηεο κειέηεο ηνπο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο γξακκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ ειιελφθσλσλ αηφκσλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Σν δείγκα ηεο κειέηεο 

απνηέιεζαλ 20 παηδηά ειηθίαο 5-8 εηψλ, κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

θπζηνινγηθνχο δείθηεο ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο λνεκνζχλεο, έηζη ψζηε ηα ηπρφλ γισζζηθά 

ειιείκκαηα λα κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηνλ απηηζκφ. Γηα θάζε παηδί κε απηηζκφ κειεηήζεθε 

επίζεο έλα παηδί ηππηθήο αλάπηπμεο, ειηθίαο 5-8 εηψλ, κε ηνπο ίδηνπο ιεθηηθνχο θαη κε 

ιεθηηθνχο δείθηεο. Αμηνινγήζεθε ε θαηαλφεζε ηεο αλαθνξάο ησλ αλησλπκηψλ (ηζρπξψλ 
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αδχλακσλ/θιηηηθψλ ηχπσλ, θαζψο θαη απηνπαζψλ) θαη ηεο κε ελεξγεηηθήο ξεκαηηθήο 

κνξθνινγίαο (παζεηηθή θαη απηνπαζήο εξκελεία). Βξέζεθε φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ δελ 

δηέθεξαλ απφ ηα θπζηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά παξά κφλν σο πξνο ηελ αλαθνξά ησλ 

θιηηηθψλ αλησλπκηψλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηηο θιηηηθέο αλησλπκίεο επαίζζεηε πεξηνρή γηα 

ηνλ απηηζκφ ζηελ Διιεληθή, θαη πηζαλψο δηαγισζζηθά. Σέινο, θαη νη δχν νκάδεο είραλ 

αξθεηά ρακειή απφδνζε ζηα παζεηηθά ξήκαηα, αιιά φρη ζηα απηνπαζή, παξφηη νη δχν ηχπνη 

έρνπλ ηελ ίδηα κνξθνινγία ζηελ Διιεληθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

κειεηήζεθε ε θαηαλφεζε ησλ παξαθάησ εηδψλ πξνηάζεσλ: 1. Ο Γηάλλεο είδε απηόλ. 2. Ο 

Γηάλλεο ηνλ είδε 3. Ο Γηάλλεο δσγξαθίδεη ηνλ εαπηό ηνπ. 4. Ο Γηάλλεο πιέλεηαη 5. Ο 

Γηάλλεο ζπξψρλεηαη. Δμεηάζηεθαλ επίζεο θαη απηνπαζή ξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ θαη 

παζεηηθή εξκελεία, δειαδή, πξνηάζεηο φπσο: 6. Ο Γηάλλεο πιέλεηαη, ζηηο νπνίεο ε κφλε 

επηινγή πνπ δφζεθε ζηνπο εμεηαδφκελνπο ήηαλ ε παζεηηθή εξκελεία. Ζ παξνχζα έξεπλα 

(Σεξδή, Μαξίλεο, Φξαλζίο & Κσηζνπνχινπ, 2011) θαηαδεηθλχεη φηη ν ηνκέαο ησλ 

απηνπαζψλ αλησλπκηψλ δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα γηα ηε γιψζζα ησλ 

ειιελφθσλσλ κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Χζηφζν, εληνπίζηεθε ζεκαληηθή 

απφθιηζε ηεο νκάδαο κε απηηζκφ απφ ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά ζηε δνθηκαζία 

θαηαλφεζεο ηεο αλαθνξάο ησλ θιηηηθψλ αλησλπκηψλ. Δπηζεκαίλνπλ φηη απηφ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ θάλνπλ κηθξφηεξε ρξήζε θιηηηθψλ 

αλησλπκηψλ απ‘ φηη νη ηππηθά αλαπηπζζφκελνη πιεζπζκνί θαη παξάγνπλ είηε ηηο πιήξεηο 

αλησλπκίεο, είηε ηηο πιήξεηο νλνκαηηθέο θξάζεηο, ελψ ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο νη ηππηθνί 

πιεζπζκνί ρξεζηκνπνηνχλ θιηηηθέο αλησλπκίεο θαη φηη δελ έρνπλ πιήξε γλψζε ηεο 

κνξθνινγίαο ηεο πηψζεο, θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ άξζξσλ. Μάιηζηα, ε ζπγθεθξηκέλε 
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έξεπλα εμέηαζε ηα παζεηηθά θαη απηνπαζή ξήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηηο απηνπαζείο 

αλησλπκίεο θαη ηα παηδηά βξέζεθε λα έρνπλ ηδηαίηεξα θαιή απφδνζε.  

Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο ησλ Koolen, Vissers, Hendriks, Egger θαη  Verhoeven (2012) 

ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο πξνζνρήο θαη ηεο γιψζζαο ζε πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ελήιηθεο κε απηηζκφ ζε ζχγθξηζε κε ελήιηθεο ρσξίο απηηζκφ. ηηο 

ζπλζήθεο κε εληαίν επίπεδν, ε πξνζνρή  κπνξνχζε λα θαηεπζχλεηαη πιήξσο είηε πξνο ην 

ρακειφ επίπεδν, νξζνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο (θαηάζηαζε ρακεινχ επηπέδνπ) ή πξνο ην 

πςειφ επίπεδν, ζπληαθηηθέο πιεξνθνξίεο (θαηάζηαζε πςεινχ επηπέδνπ). Ακθφηεξεο νη 

νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ εμίζνπ γξήγνξεο ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο. ηελ θαηάζηαζε 

δηπινχ επηπέδνπ, σζηφζν, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ εληνιή λα επεμεξγαζηνχλ θαη ηα δχν 

επίπεδα ηεο γιψζζαο ηαπηφρξνλα. Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρσξίο απηηζκφ, απηή ε δηπιή 

απαίηεζε νδήγεζε ζε ιάζε κφλν ζην ρακειφ επίπεδν, δειαδή ζηελ νξζνγξαθηθή 

επεμεξγαζία, ελψ ζην πςειφ επίπεδν, ζηε ζπληαθηηθή επεμεξγαζία, δελ παξνπζηάζηεθε 

πξφβιεκα. ηνπο απηηζηηθνχο  ζπκκεηέρνληεο, αληηζέησο, ε απαίηεζε εξγαζίαο ζε δηπιφ 

επίπεδν, ηφζν ζην ρακειφ επίπεδν φζν θαη ζην πςειφ επίπεδν επεμεξγαζίαο γιψζζαο, 

παξαηεξήζεθε αδπλακία θαη ζηα δχν επίπεδα. Απηφ δείρλεη φηη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο 

πξνζνρήο θαη ηεο γιψζζαο είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηα άηνκα κε απηηζκφ θαη ηνπο αλζξψπνπο 

ρσξίο απηηζκφ. 

Μεξηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ ην θαηλφκελν ηεο ππεξιεμίαο,  δειαδή λα δηαβάδνπλ κε 

επθξάδεηα θείκελα ηα νπνία δελ θαηαλννχλ, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο καζαίλνπλ λα 

δηαβάδνπλ, πξηλ λα κπνξνχλ λα αθνχζνπλ κηα ηζηνξία ή λα ηελ δηεγνχληαη αθνινπζψληαο ηηο 

δσγξαθηέο απφ ην βηβιίν, πξάγκα πνπ αληηβαίλεη ηελ θπζηνινγηθή εμέιημε (Κακπνχξνγινπ, 

2003).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koolen%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vissers%20CT%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hendriks%20AW%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Egger%20JI%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verhoeven%20L%5Bauth%5D
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Ξέρσξα απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηε γιψζζα ηα παηδηά κε ΓΑΦ  

κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ θαη έλα ζχλνδν πξφβιεκα ζηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο ζην επίπεδν 

ηεο κνξθήο, θαζψο θαη λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζην γξαπηφ ιφγν (δπζιεμία) 

(Κακπνχξνγινπ, 2003). 

Ο  Baron-Cohen (2008) αλαθέξεη ην ζχλδξνκν Asperger κε IQ πάλσ απφ 85 θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε γιψζζα, ηνλ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο απηηζκφ κε IQ πάλσ απφ 85 

θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε γιψζζα, ηνλ κεζαίνπ ηχπνπ απηηζκφ κε IQ απφ 71 έσο 84 θαη 

κε ή ρσξίο γισζζηθή θαζπζηέξεζε, ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο απηηζκφο κε IQ είλαη 

ιηγφηεξν απφ 70 κε ή ρσξίο γισζζηθή θαζπζηέξεζε, ηνλ άηππν απηηζκφ θαη ηε δηάρπηε 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. Δπηπιένλ, ν ίδηνο δηαθξίλεη ηνλ απηηζκφ ζε Autism spectrum 

disorder (ASD) θαη autism spectrum condition (ASC), δειαδή ηε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο θαη ηε δηαηαξαρή πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ηα άηνκα πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη δηαθνξεηηθά, ζθέθηνληαη δηαθνξεηηθά, αιιά είλαη ζπδεηήζηκν ην αλ 

πξέπεη απηέο νη δηαθνξέο λα ζεσξεζνχλ δηαηαξαρέο. 

Ζ έξεπλα ησλ Luyster & Lord (2009) απεπζχλεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο εθκάζεζεο 

λέσλ ιέμεσλ γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη κεραληζκνί ηεο γισζζηθήο θαζπζηέξεζεο θαη 

αδπλακηψλ. Σν δείγκα πεξηειάκβαλε 21 ηππηθά αλαπηπζζφκελα κηθξά παηδηά θαη 21 παηδηά 

κε ASD. Γχν εξγαζίεο ρνξεγήζεθαλ γηα λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά κηα λέα ιέμε. ηηο 

πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο, δελ ππήξραλ δηαθνξέο ζηηο δχν νκάδεο ζηελ απφδνζε. Σα παηδηά 

κε ASD δελ έθαλαλ ζπζηεκαηηθά ιάζε, αθφκε θαη ζε θαηαζηάζεηο κάζεζεο ιέμεο πνπ 

απαηηείηαη ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ πιεξνθνξηψλ. Σα επξήκαηα απηά ππνδειψλνπλ φηη 

νξηζκέλα παηδηά κε ASD είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηηο θνηλσληθέο 
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αιιειεπηδξάζεηο θαη ην απνηέιεζκα απηφ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ πψο ηα παηδηά κε ASD καζαίλνπλ ηε γιψζζα. 

Οη Boutot θαη Wahlberg (2011) αλαθέξνπλ φηη νη αξρηθέο αλεζπρίεο ησλ γνλέσλ 

ζπρλά έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο γισζζηθέο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ. ε κεξηθά παηδηά, 

επηθνηλσληαθέο θαζπζηεξήζεηο κπνξεί λα είλαη εκθαλείο αθφκε θαη ζηελ πξνιεθηηθή 

πεξίνδν πξηλ απφ 2 εηψλ, πνπ δειψλεηαη κε ιηγφηεξν ζπρλή ρξήζε ηνπ βιέκκαηνο, 

θαηάδεημεο, θαη πξνθνξάο (Boyd, Odom, Humphreys, & Sam, 2010˙ Hoffman, 2009˙ Paul & 

Wilson, 2009). Μεξηθά παηδηά κε ΓΑΦ ζα αξρίζνπλ λα κηινχλ αξγφηεξα (Halgin & 

Whitbourne, 2010˙ Wicks-Nelson & Israel, 2009). Πεξηζζφηεξα απφ ην έλα ηξίην ησλ 

παηδηψλ κε ASD πνπ είλαη πάλσ απφ 2 ρξνλψλ δελ έρνπλ θακία εθθξαζηηθή γιψζζα (Paul, 

2008). 

Σέινο, νη Mailick-Seltzer, Shattuck, Abbeduto & Greenberg (2004) ζπγθξίλνληαο ηα 

παηδηά κε απηηζκφ κε ελήιηθεο θαη εθήβνπο κε απηηζκφ, κε ζπκπηψκαηα κέηξηα, 

παξαηεξήζεθε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ ιφγνπ θαη κείσζε ηεο απφδνζεο ζην IQ. 

Αλ θαη έρεη ππάξμεη κφλν κηα κηθξή έξεπλα, γεκάηε απφ πνιινχο κεζνδνινγηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, πεξηγξάθνληαο ηελ πνξεία ηεο δσήο αηφκσλ κε απηηζκφ, θάπνηα ζηαζεξά 

επξήκαηα έρνπλ πξνθχςεη. Φαίλεηαη φηη ε κέηξηα βειηίσζε ζηα ζπκπηψκαηα είλαη εκθαλήο, 

ηνπιάρηζηνλ ζε νξηζκέλα άηνκα, απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ εθεβεία θαη ζηελ ελήιηθε 

δσή. Χζηφζν, ε βειηίσζε απηή ζπάληα νδεγεί ζε επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο εληφο ησλ 

θπζηνινγηθψλ νξίσλ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ ηδέα φηη ν απηηζκφο είλαη γεληθά κηα δηα βίνπ 

θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, ε βειηίσζε δελ παξαηεξείηαη γηα φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη φρη ζε 

φια ηα άηνκα. Μεξηθά άηνκα, αθφκε θαη λα κεησζεί θάπνηα ζπκπησκαηνινγία, έρνπλ πνιχ 

ζνβαξά ζπκπηψκαηα. Ζ κειινληηθή έξεπλα είλαη απαξαίηεηε γηα λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα 
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γηα ην 10-15% πνπ θαίλεηαη λα θαηαιήγεη ρσξίο ζπκπηψκαηα. Απηή είλαη κηα πνιχ 

ζεκαληηθή νκάδα γηα λα κειεηήζεη  θαλείο ηφζν ηα κεκνλσκέλα πνζνζηά πξφβιεςεο ηεο 

βειηίσζεο φζν θαη γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ νξηζκέλνη  ηχπνη νηθνγέλεηαο, ην ζρνιείν 

ή ην ζεξαπεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη νη παξεκβάζεηο έρνπλ επεξγεηηθή επίδξαζε ζηα παηδηά κε 

απηηζκφ. 

2.2 Δπηπιένλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιόγνπ ζηνλ απηηζκό 

Α. Ηρνιαιία 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ (γχξσ ζην 85%) πνπ θαηαθέξλνπλ λα 

κηιήζνπλ παξνπζηάδνπλ ην θαηλφκελν ηεο ερνιαιίαο. Χο ερνιαιία νξίδεηαη ε επαλάιεςε 

θξάζεσλ ή ιέμεσλ πνπ ην άηνκν άθνπζε απ‘ ην πεξηβάιινλ ηνπ είηε κφιηο ηψξα (άκεζε 

ερνιαιία) είηε παιαηφηεξα ζε κία παξειζνληηθή ζηηγκή (έκκεζε ή θαζπζηεξεκέλε 

ερνιαιία) (Κακπνχξνγινπ & Παπαλησλίνπ, 2003). 

Ζ ερνιαιία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα παηδηά ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ γηα 

επηθνηλσληαθέο ζθνπνχο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε γηα πνην ζθνπφ ην παηδί 

ρξεζηκνπνηεί ηε θξάζε ή ιέμε. Μαδί κε κηα ζεηξά απφ άιινπο ιφγνπο, ην παηδί ζα κπνξνχζε 

επίζεο λα ερνιαιεί, φηαλ είλαη αγρσκέλν. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ηεο ερνιαιίαο παξαηεξείηαη, φηαλ ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηε γιψζζα. Ζ 

ερνιαιία είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε παηδηά µε 

δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. Υσξίδεηαη ζε άκεζε ή θαζπζηεξεκέλε. Οη δχν ηχπνη αλ 

θαη παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο ζηα εμήο ζεκεία: 1. 

ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο επαλάιεςεο, 2. ζηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ηεο επαλάιεςεο,  3. θαη 

ζηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία ηεο πξφζεζεο. Ζ άκεζε ερνιαιία ζπκβαίλεη άκεζα ηε ζηηγκή 

πνπ ιέγνληαη ηα ιφγηα απφ θάπνην δεχηεξν άλζξσπν πνπ παξεπξίζθεηαη εθείλε ηε ζηηγκή. 
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Σα ιφγηα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ µε ζθνπφ ηελ αιιειεπίδξαζε. Τπνςηαδφκαζηε 

φηη νη ιεηηνπξγίεο ηεο άκεζεο ερνιαιίαο είλαη λα επεμεξγαζηεί ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ ή λα 

επηβεβαηψζεη φηη έιαβε ην κήλπκα ρσξίο λα έρεη θαηαιάβεη ην πεξηερφκελν. Ζ 

θαζπζηεξεκέλε ερνιαιία ζπκβαίλεη ή έπεηαη κηαο εξψηεζεο ηελ νπνία δελ θαηαιαβαίλεη ην 

παηδί, αιιά γηα ηελ νπνία εξψηεζε φκσο, γλσξίδεη φηη πξέπεη λα απαληήζεη. Σελ ερνιαιία 

γεληθφηεξα, είλαη ιάζνο λα ηελ εκπνδίζνπκε.  (Prithvi, 2013).  

Β. Αληηζηξνθή ησλ αλησλπκηώλ 

Κάπνηα παηδηά κε απηηζκφ ζπγρένπλ αλησλπκίεο φπσο «εζχ» θαη «εγψ», θαη κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα θαη ηα δηθά ηνπο νλφκαηα γηα λα αλαθεξζνχλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο. 

Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβαίλεη, επεηδή ην παηδί δελ έρεη αλαπηχμεη ηελ απηνγλσζία. 

Δπίζεο, επεηδή ην παηδί επαλαιακβάλεη απηά πνπ έρεη αθνχζεη, φηαλ νη άιινη ρξεζηκνπνηνχλ 

ην «εζχ» ή ην φλνκά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα εθθξάδεη ηηο επηζπκίεο ηνπ ή απαληά ζε ιάζνο 

πξφζσπν, γηα παξάδεηγκα ιέεη: «ζέιεηο λεξφ» αληί γηα «ζέισ λεξφ» ή ιέεη «ζέιεηο λα παο 

ζηε κακά ζνπ» αληί γηα «ζέισ λα πάσ ζηελ κακά κνπ». Θα κπνξνχζε, επίζεο, λα νθείιεηαη 

ζην φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο κεηαβαιιφκελεο αλαθνξέο, 

νη νπνίεο δελ είλαη ινγηθέο γη‘  απηά (Prithvi, 2013).  

Γ. Πξνζσδία 

 Πξνζσδία είλαη ε κειέηε ησλ πηπρψλ ηνπ ιφγνπ πνπ ηζρχνπλ ζπλήζσο γηα έλα 

επίπεδν πέξα απφ ην επίπεδν ησλ θσλεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο 

εθκάζεζεο γισζζψλ θαη θνηλψο νλνκάδεηαη «ηφλνο ηεο θσλήο». ην θσλεηηθφ επίπεδν, ε 

πξνζσδία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηνληθφηεηα, ηελ έληαζε θαη ην ξπζκφ. Λφγσ ηεο έιιεηςεο 

κειεηψλ ηεο πξνζσδίαο ζηα βξέθε, θαίλεηαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ νη κειέηεο πνπ έρνπλ 
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δηεμαρζεί ζε παηδηά κε απηηζκφ. Οη άλζξσπνη κε απηηζκφ έρνπλ κνλφηνλε πξνζσδία. Οη 

θσλεηηθέο παξαγσγέο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ (3-6 εηψλ) παξνπζηάδνπλ πξνζσδηαθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο. Αξγφηεξα, απνδείρζεθε φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ (4-12 εηψλ) ήηαλ ιηγφηεξν 

δηαηεζεηκέλα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην θάζκα ζπρλνηήησλ πξνζσδηαθήο πνπ ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο.  

Μεγαιχηεξα παηδηά κε απηηζκφ ήηαλ ζε ζέζε λα θάλνπλ δχν ηχπνπο επηηνληζκνχ 

(δεισηηθή ή εξσηεκαηηθή), αιιά δελ κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο θαηά ηελ 

αλάγλσζε. Σα παηδηά κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο έρνπλ επίζεο δπζθνιίεο, ζε 

ζχγθξηζε κε άιινπο εθήβνπο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ειηθία, φπσο είλαη ε ζσζηή πξνθνξά ησλ 

ιέμεσλ ή  ν επηηνληζκφο. Τπάξρεη ζπλεπψο ην απνηέιεζκα φηη δελ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη 

κε ηνπο άιινπο, φπσο θαη νη άιινη έθεβνη. Σέινο, απνδείρζεθε φηη ηα παηδηά (16-48 κελψλ) 

κε απηηζκφ εθπέκπνπλ 29% ιηγφηεξα θσλήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα απφ φ, ηη ηα ηππηθά 

παηδηά.  

πδεηήζεηο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ είλαη ιηγφηεξν ζπρλέο θαη είλαη βξαρχηεξεο απφ 

εθείλα ησλ ηππηθψλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, ν ιφγνο απηηζηηθψλ παηδηψλ ζπάληα αθνινπζείηαη 

απφ ηελ αληαπφθξηζε ελφο ελήιηθα. Δίλαη φπσο νη  «κνλφινγνη» θαη δελ ζπλαληνχλ εχθνια 

ζπλνκηιεηή. Δπεηδή γλσξίδνπκε φηη νη γνλείο ζπλήζσο πηνζεηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

πξνζσδία, φηαλ κηιάλε ζην βξέθνο ηνπο, νη κειέηεο απηέο αθήλνπλ αλνηθηφ ην δήηεκα ηνπ 

θαηά πφζνλ νη γνλείο αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά, φηαλ αληηκεησπίδνπλ έλα βξέθνο πνπ βγάδεη 

παξάμελνπο ήρνπο (Κακπνχξνγινπ & Παπαλησλίνπ, 2003). 
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2.3 Γηάθξηζε αλάκεζα ζε εηδηθέο γισζζηθέο δηαηαξαρέο (SLI) θαη απηηζκό 

(ASD) 

Ο φξνο ηεο Δηδηθήο Γισζζηθήο Γηαηαξαρήο εκπίπηεη ζην πιαίζην ησλ Δηδηθψλ 

Αλαπηπμηαθψλ Γηαηαξαρψλ (SDD–Specific Developmental Disorders). πγθεθξηκέλα, 

εηδηθή ζεκαίλεη ηελ απνπζία πξνθαλήο εμήγεζεο γηα ηηο γισζζηθέο δπζθνιίεο, αλαπηπμηαθή 

ζεκαίλεη φηη ηα πξνβιήκαηα θαη νη δπζθνιίεο μεθηλνχλ ζε κηθξή ειηθία θαη εκπνδίδνπλ ή 

θαζπζηεξνχλ ηελ θαηά ηα άιια θπζηνινγηθή αλάπηπμε, ελψ ν φξνο δηαηαξαρή ζεκαίλεη φηη 

ε ειιηπήο απφδνζε δελ αληηπξνζσπεχεη κηα απιή θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο πνπ κπνξεί 

λα θαιπθζεί κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Αλαθνξηθά, ζεκεηψλεηαη πσο δελ είλαη ν κφλνο 

φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθήο δηαηαξαρήο. 

Άιινη φξνη είλαη: Αθαζία, Γπζθαζία , Δμειηθηηθή Γπζθαζία , Δηδηθή Δμειηθηηθή Γισζζηθή 

Γηαηαξαρή (Ληβαλίνπ, 2004:151). 

Παξαδνζηαθά, ν απηηζκφο θαη νη εηδηθέο γισζζηθέο δηαηαξαρέο (SLI Specific 

Language Impairments) ζεσξνχληαλ μερσξηζηέο δηαηαξαρέο, κε δηαθνξεηηθή δηάγλσζε 

άξζξσζε ζε δχν ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, ζε παηδηά κε εηδηθέο γισζζηθέο δπζθνιίεο (SLI) 

ππάξρνπλ δηαηαξαρέο ζηε γιψζζα θαη θαηά ηα άιια θπζηνινγηθή αλάπηπμε, ελψ ζηνλ 

απηηζκφ κηα ηξηάδα ησλ δηαηαξαρψλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ επηθνηλσλία, ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ζπκπεξηθνξά. Σα παηδηά κε εηδηθέο γισζζηθέο δπζθνιίεο έρνπλ ηδηαίηεξε 

δπζθνιία ζε πηπρέο ηεο γιψζζαο, φπσο θσλνινγία θαη ζχληαμε. Αληίζεηα, ε κε 

θπζηνινγηθή ρξήζε ηνπ γιψζζαο ζηελ πξαγκαηνινγία είλαη ην πιένλ εληππσζηαθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απηηζκνχ. Χζηφζν, πξφζθαηα, απηφ έρεη ακθηζβεηεζεί γηα ηξεηο 

ιφγνπο. Πξψηνλ, ηα παηδηά κε απηηζκφ έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ γιψζζα, παξφκνηα κε εθείλα 

ησλ εηδηθψλ γισζζηθψλ δπζθνιηψλ. Γεχηεξνλ, κεξηθά παηδηά έρνπλ ζπκπηψκαηα ελδηάκεζα 
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κεηαμχ απηηζκνχ θαη εηδηθψλ γισζζηθψλ δηαηαξαρψλ. Σξίηνλ, ππάξρεη έλα πςειφ πνζνζηφ 

γισζζηθψλ δηαηαξαρψλ ζε ζπγγελείο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη 

αηηηνινγηθέο ζπλέρεηεο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ γισζζηθψλ δηαηαξαρψλ, Specific Language 

Impairments (SLI) θαη ηνπ απηηζκνχ. Μία εξκελεία απηψλ ησλ επξεκάησλ είλαη ε δηάθξηζε 

ηνπ απηηζκνχ σο «SLI plus», δειαδή λα ππνζέζνπκε φηη ν κφλνο παξάγνληαο πνπ 

δηαθνξνπνηεί ηηο δχν απηέο δηαηαξαρέο είλαη ε παξνπζία επηπιένλ δηαηαξαρψλ ζηνλ απηηζκφ 

(Bishop, 2003). 

Δπίζεο, ζε κηα κειέηε ησλ Bishop, Whitehouse, Watt & Line (2008), παξέρεηαη 

άκεζε απφδεημε φηη πνιιά παηδηά πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε ζνβαξέο γισζζηθέο δηαηαξαρέο 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη φηη έρνπλ δηάγλσζε ASD ζχκθσλα κε ζχγρξνλα θξηηήξηα. Απηφ θαίλεηαη λα 

είλαη έλα άκεζν απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ απφ ην DSM-III ζην 

DSM-IV.  Ζ κειέηε απηή, επίζεο, έρεη ζπλέπεηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο ζηηο αλαπηπμηαθέο γισζζηθέο δηαηαξαρέο. Πνιιέο κειέηεο ησλ παηδηψλ κε 

γισζζηθή δηαηαξαρή πνπ δεκνζηεχζεθαλ ηνλ πεξαζκέλν αηψλα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ εθ 

λένπ κε ηελ αηηηνινγία φηη έρνπλ ζπκπεξηιάβεη παηδηά πνπ ζήκεξα έρνπλ ζεσξεζεί φηη έρνπλ 

ASD.  

ε έξεπλα ησλ Bishop, Barry & Hardiman (2012)  θάλεθε φηη ηα παηδηά κε Δηδηθέο 

Γισζζηθέο Γηαηαξαρέο (S.L.I) είραλ ρακειή επίδνζε ζηελ επαλάιεςε ςεπδνιέμεσλ. ε 

αληίζεζε κε ηελ πξφβιεςε ζηα παηδηά απηά, βξέζεθε θαιή δηαηήξεζε ηνπ πιηθνχ κεηαμχ 

ζπλεδξηψλ. Παξά ηα ρακειά επίπεδα ηεο απφδνζεο, νη βαζκνινγίεο ήηαλ ειαθξψο (αλ θαη 

κε ζεκαληηθά) πςειφηεξεο κεηά απφ κηα ψξα. Απηή ήηαλ κηα έθπιεμε, πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 
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εξκελεία ηεο επαλάιεςεο ςεπδνιέμεσλ σο δείθηε ηεο θαθήο θσλνινγηθήο θσδηθνπνίεζεο, 

αληί ηεο ηαρείαο θζνξάο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε κλήκε. 

H κειέηε ησλ Bishop, Holt,  Line,  McDonald,  McDonald & Watt (2012), 

ζπκπέξαλε φηη πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ νκηιεηψλ πνπ θαζπζηέξεζαλ λα κηιήζνπλ δελ 

έρνπλ θακία γισζζηθή δπζθνιία ζε ειηθία 4 εηψλ, εθφζνλ δελ ππήξρε νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ κε γισζζηθά πξνβιήκαηα βξέζεθε 

λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηκνλή ησλ πξνβιεκάησλ ζε 

παηδηά. Παξ‘ φια απηά, ππάξρνπλ παηδηά κε Δηδηθέο Γισζζηθέο Γπζθνιίεο γηα ηνπο νπνίνπο 

ε πξφβιεςε είλαη δχζθνιε, επεηδή δελ έρνπλ πξψηκε γισζζηθή θαζπζηέξεζε. πλνιηθά, ηα 

απνηειέζκαηα είλαη ζχκθσλα κε άιιεο έξεπλεο ζηε βηβιηνγξαθία πνπ ππνδειψλνπλ φηη 18 

έσο 20 κελψλ κπνξεί λα είλαη πνιχ λσξίο γηα απνηειεζκαηηθή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα 

γισζζηθά πξνβιήκαηα, δηφηη θάζε παηδί κπνξεί λα δείμεη ηαρεία επηηάρπλζε ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ γχξσ απφ απηή ηελ ειηθία. Δπηπιένλ, νξηζκέλα παηδηά αλαπηχζζνπλ γισζζηθέο 

δπζθνιίεο θαηά ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ, παξά ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ κέρξη 

ηφηε. Ζ παξαθνινχζεζε κεγαιχηεξεο ειηθίαο λεπίσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνθάιπςε 

ηεο ηδαληθήο ειηθίαο ζηελ νπνία λα εληνπίδνπλ ηα παηδηά ζε θίλδπλν γηα γισζζηθέο 

δπζθνιίεο, ειαρηζηνπνηψληαο παξάιιεια ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

Οη Bishop, Maybery, Wong, Maley, Hill & Hallmayer (2004) ηνλίδνπλ φηη έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ κε ASD θαη SLI ε επίδνζή ηνπο ζηελ 

επαλάιεςε ςεπδνιέμεσλ. Καθή επαλάιεςε ςεπδνιέμεσλ, πνπ είλαη ελδεηθηηθφ ησλ 

πεξηνξηζκψλ ηεο θσλνινγηθήο βξαρππξφζεζκεο κλήκεο, είλαη γλσζηφ φηη ζρεηίδεηαη ζηελά 

κε δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη εμαηξεηηθά 

θιεξνλνκηθή ζε άηνκα κε ΔΓΓ. Φησρή επαλάιεςε ςεπδνιέμεσλ παξαηεξείηαη επίζεο θαη 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bishop%20DV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22958373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bishop%20DV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22958373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Line%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22958373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McDonald%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22958373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McDonald%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22958373
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ζε πνιιά παηδηά κε ASD. Ζ θαθή απνκίκεζε δεμηνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ηνπ 

θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ ηε βάζε ησλ δπζθνιηψλ ζε παηδηά 

κε ASD, παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο ζηε θσλνινγηθή βξαρππξφζεζκε κλήκε. Απφ ηε 

ζθνπηά απηή, ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ ιαζψλ πνπ έγηλαλ απφ ηα παηδηά κε ASD θαη SLI 

ζρεηηθά κε ηελ επαλάιεςε ςεπδνιέμεσλ κπνξεί λα απνθαιχςεη πνηνηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ πιεζπζκψλ. Γεδνκέλνπ φηη είλαη γεγνλφο φηη ASD θαη SLI δελ κνηξάδνληαη κηα θνηλή 

αηηηνινγία, πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε, γηαηί κηα ζεκαληηθή κεηνςεθία ησλ παηδηψλ κε ΔΓΓ 

θαίλεηαη λα αλαπηχζζνπλ ραξαθηεξηζηηθά ASD-φπσο νη δπζθνιίεο ζηελ εθεβεία ή ηελ 

ελήιηθε δσή. Μηα πηζαλφηεηα είλαη φηη είλαη δχζθνιν λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

πξαγκαηνινγηθψλ δπζθνιηψλ (ησλ παηδηψλ κε ASD) θαη SLI θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Σα 

παηδηά κε πξαγκαηνινγηθέο δπζθνιίεο ζπρλά παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο. 

Καζψο αλαπηχζζνπλ θαιχηεξα γισζζηθέο δεμηφηεηεο, ηα ειιείκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

θνηλσληθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο πεξηνρέο ηεο ηξηάδαο  ηνπ απηηζκνχ κπνξεί λα γίλεη πην 

επδηάθξηην (π.ρ., δπζθνιία ζηε ζχλαςε ζρέζεο θηιίαο γηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο). Μειέηεο 

ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ κε SLI έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ξίμνπλ πεξηζζφηεξν θσο ζηε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο ASD θαη SLI.  

πλνπηηθά, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε γιψζζα ησλ 

ειιεηκκάησλ ζε παηδηά κε ΓΑΦ θαη ησλ παηδηψλ κε ΔΓΓ έρνπλ δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε. 

Δθηηκψληαο ηα παηδηά κε ΔΓΓ, θαίλεηαη λα έρνπλ θιεξνλνκήζεη έλα θαηλφηππν πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θαθή θσλνινγηθή βξαρππξφζεζκε κλήκε θαη κεησκέλε ηθαλφηεηα λα 

εθηεινχλ γξακκαηηθνχο ζπζρεηηζκνχο. Απφ ηελ άιιε κεησκέλε ηθαλφηεηα θνηλσληθήο 

επηθνηλσλίαο θαίλεηαη λα απνδίδεηαη ζηελ ASD. Σν κνληέιν πνπ πξνηείλεηαη εδψ είλαη κηα 
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δπλαηφηεηα γηα ηελ αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ASD θαη SLI θαη απνζθνπεί ζηελ ηφλσζε 

ηεο έξεπλαο πνπ νδεγεί ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δχν αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ. 

 

 

 

 

Κεθάιαην 3ν: ΜΗ ΛΔΚΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΙ ΓΙΑΥΤΣΔ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ 

ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ 

3.1  Η επηθνηλσλία γεληθά 

Ζ Lennard –Brown (2004) γξάθεη φηη ε επηθνηλσλία (αληαιιαγή ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ) επηηπγράλεηαη αθελφο κέζσ ησλ ιέμεσλ (ιεθηηθή επηθνηλσλία) θαη 

αθεηέξνπ κέζσ κε ιεθηηθψλ πξαγκάησλ, φπσο ν ηφλνο ηεο θσλήο (κε ιεθηηθή επηθνηλσλία). 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπκε απφ έλα νκηιεηή πξνέξρεηαη απφ 

ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, φπσο είλαη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζε κηα 

ιέμε, ν έιεγρνο ηεο θσλήο. Σα κε απηηζηηθά παηδηά ζπλήζσο δελ μαλαζθέθηνληαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλνχλ κε ηνπο άιινπο, απιψο επηθνηλσλνχλ. Απαηηνχλ απφ ηνπο άιινπο 

λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ αλ νη ίδηνη αηζζάλνληαη ιππεκέλνη ή επηπρηζκέλνη απφ ηελ 

έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπο. Απηφ φκσο δελ ηζρχεη πάληα γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ, πνπ 

ζπλήζσο απνθεχγνπλ λα θνηηάδνπλ ηνπο άιινπο ζηα κάηηα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ζπλνκηιίαο. Δπίζεο, έρνπλ ηελ ηάζε λα παξακέλνπλ αλέθθξαζηα. Πνιχπινθα 

ζπλαηζζήκαηα, φπσο ζχγρπζε ή απνξία ή θαη αλεζπρία, κπνξεί λα κελ απνηππψλνληαη ζηα 

πξφζσπά ηνπο. 
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Δμάιινπ θαη ε Γθνλειά (2006) ηνλίδεη φηη «επηθνηλσλία δελ είλαη κφλν ε νκηιία, ν 

ιφγνο. Γελ είλαη απιά ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αξζξψλεη θάηη» θαη ζπλερίδεη: « Ζ 

δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία (ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή) παξακέλεη ην πξσηαξρηθφ δηαγλσζηηθφ 

θξηηήξην ηνπ απηηζκνχ. Έγηλαλ πνιιέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ αλεπάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο 

ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηνπο, ηα άηνκα κε απηηζκφ ζπρλά δελ 

θαηαλννχλ ηνπο δηθνχο καο θψδηθεο επηθνηλσλίεο θαη δπζθνιεχνληαη λα επηθνηλσλήζνπλ 

καδί καο » (ζ.113). 

3.2 Αλαπηπμηαθά ζηάδηα κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 

Γεληθά, ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο έλα άηνκν επεξεάδεη 

ηε ζπκπεξηθνξά, ηε λνεηηθή θαηάζηαζε ή ηα ζπλαηζζήκαηα θάπνηνπ άιινπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ή πεξηζζφηεξα κε ιεθηηθά θαλάιηα. ιεο νη πεγέο κεηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, εθηφο ηνπ ιφγνπ, απνηεινχλ ηα θαλάιηα ηεο κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο. Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ην βιέκκα, νη ρεηξνλνκίεο, νη θηλήζεηο, ε ζηάζε 

θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζψκαηνο, ε ζσκαηηθή επαθή, νη απνζηάζεηο πνπ θξαηνχλ νη 

άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο, ε ελδπκαζία θαη ηα θσλεηηθά ζηνηρεία ηεο νκηιίαο είλαη κεξηθά απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα θαλάιηα ηεο αλζξψπηλεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Ζ ζσζηή θαη επαξθήο 

εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο κε ιεθηηθήο νδνχ, ε ζσζηή απνθσδηθνπνίεζε ησλ 

κε ιεθηηθψλ κελπκάησλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη ε ηθαλφηεηα αξκνληθήο ξχζκηζεο ησλ 

ζρέζεσλ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή (Παπαδάθε-Μηραειίδε, 1999). 

εκάδηα πνπ κπνξεί απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία λα καο ππνςηάζνπλ γηα ελδείμεηο 

απηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Kenneth (2010), είλαη ε αδπλακία λα δείρλεη θάηη ζε άιινπο, 

θησρή βιεκκαηηθή επαθή θαη έιιεηςε θαληαζίαο. 
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Οη απηηζηηθέο δηαηαξαρέο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ 

παηδηνχ. Οη γνλείο, σο πξψηα αλεζπρεηηθά ζηνηρεία, αλαθέξνπλ ηελ αλψκαιε νπηηθή επαθή 

(φπσο ζπγθέληξσζε ηνπ βιέκκαηνο ζε άζρεηα ζεκεία, απνθπγή ηεο νπηηθήο επαθήο), ηελ 

άθακπηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ παηδηνχ, φηαλ ην παίξλνπλ αγθαιηά, θαη ηηο ζηεξενηππηθέο 

θαη ζπρλά επηβιαβείο θηλήζεηο (φπσο ρηππά ην θεθάιη ηνπ ζηνλ ηνίρν) πνπ θάλεη ην παηδί. 

Αλάκεζα ζηα βαζηθά ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ είλαη ε αλψκαιε εθδήισζε ηεο κε 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Σα παηδηά κε απηηζηηθέο δηαηαξαρέο εθδειψλνπλ κεγαιχηεξε πνηθηιία 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ απφ ηα θπζηνινγηθά παηδηά θαη απφ ηα παηδηά κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, ελψ ζπρλά νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αληηδξάζεηο είλαη εληειψο αηαίξηαζηεο κε 

ην πεξηερφκελν ηεο αιιειεπίδξαζεο (Yirmiya, Kasari, Sigman & Mundy, 1989).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο κεηά ηελ γέλλεζε ην θάζε κσξφ αξρίδεη 

λα επηθνηλσλεί παξφιν πνπ απηφ δελ έρεη πξφζεζε γηα απηφ. ε απηφ ην ζηάδην είλαη ην 

πεξηβάιινλ, δειαδή νη άλζξσπνη γχξσ ηνπ, πνπ δίλνπλ επηθνηλσληαθφ λφεκα ζηηο 

αληαλαθιαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ βξέθνπο θαη ην εηζάγνπλ ζην παηρλίδη ηεο επηθνηλσλίαο. 

χκθσλα κε ηελ Bloom & Lahey (1978) νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ βξέθνπο ζε απηφ ην ζηάδην 

βαζίδνληαη ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη εθθξάδνληαη κέζσ ησλ θηλήζεσλ, ηνπ θιάκαηνο 

θαη ησλ θσλψλ πνπ παξάγεη ην βξέθνο. Σα αληαλαθιαζηηθά ηνπ βξέθνπο ζε απηφ ην ζηάδην, 

θαζψο επίζεο θαη νη απαληήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ζ‘ απηά είλαη νη «πξφδξνκνη» ηεο 

επηθνηλσλίαο βάζε ησλ νπνίσλ θάζε παηδί αξρίδεη λα αλαπηχζζεη ηελ πξαγκαηηθή 

επηθνηλσλία ζηεξηγκέλε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Ση ζπκβαίλεη, φκσο, κε ην 

βξέθνο πνπ παξνπζηάδεη ζηνηρεία απηηζκνχ; 
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ηαλ ην βξέθνο θαηαιάβεη φηη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ, 

ηφηε επαλαιακβάλεη ηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο, φηαλ ην επηζπκεί. ε απηφ αθξηβψο ην ζηάδην 

αξρίδεη ε αλάπηπμε ηεο πξαγκαηηθήο επηθνηλσλίαο, φηαλ δειαδή ην βξέθνο επαλαιακβάλεη 

ζθφπηκα κηα ζπκπεξηθνξά γηα λα πεηχρεη θάηη. Ζ Bates ( Goldbart, 1988) μερσξίδεη ηξία 

ζηάδηα ζηελ εμέιημε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο γιψζζαο ζηα παηδηά απφ ηελ γέλλεζε έσο ηνλ 

δσδέθαην κήλα. Ολνκάδεη ην πξψην ζηάδην απφ ηελ γέλλεζε σο ην έθην κήλα 

«perlocutionary stage» (κε επηθνηλσληαθφ-κε ιεθηηθφ ζηάδην) θαηά ην νπνίν απηνί πνπ 

θξνληίδνπλ ην βξέθνο δέρνληαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ θηλήζεσλ θαη ησλ θσλψλ πνπ παξάγεη 

ην βξέθνο ζαλ λα έρνπλ επηθνηλσληαθφ λφεκα. Μεηά ηνλ έθην κήλα κέρξη ηνλ φγδνν ηα 

άηνκα πνπ θξνληίδνπλ ην βξέθνο δέρνληαη κφλν θάπνηεο βαζηθέο ζπκπεξηθνξέο ζαλ 

επηθνηλσληαθέο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνεηνηκάδνπλ ην βξέθνο λα αλαπηχμεη 

επηθνηλσληαθή πξφζεζε, δειαδή λα θαηαλνήζεη ηη ζεκαίλεη επηθνηλσλία θαη ηη κπνξνχλ λα 

πεηχρνπλ κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο. ε απηφ ην ζεκείν μεθηλά ην δεχηεξν αλαπηπμηαθφ ζηάδην 

ηεο επηθνηλσλίαο ζχκθσλα κε ηελ Bates ην νπνίν ην νλνκάδεη «illocutionary stage» 

(επηθνηλσληαθφ - κε ιεθηηθφ). Πνιιά παηδηά κε απηηζκφ θαη θπξίσο απηά ζηα νπνία 

ζπλππάξρεη λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζπλαληνχλ κεγάιε δπζθνιία λα πεξάζνπλ ζε απηφ ην 

ζηάδην. Πνιιέο θνξέο παξακέλνπλ ζην «κε ιεθηηθφ - κε επηθνηλσληαθφ ζηάδην» ρσξίο λα 

κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία.  

Δπίζεο, ζε απηφ ην δεχηεξν αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηεο επηθνηλσλίαο εκθαλίδνληαη ε 

πξσηνπξνζηαθηηθή (protoimperative) θαη ε πξσηνδήισζε (protodeclarative). Με ηελ 

πξσηνπξνζηαθηηθή ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ελήιηθεο, γηα λα απνθνκίζνπλ 

αληηθείκελα, ελψ κε ηελ πξσηνδήισζε ρξεζηκνπνηνχλ ηα αληηθείκελα γηα λα ηξαβήμνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπ ελήιηθα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ κε ή ρσξίο 
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λνεηηθή πζηέξεζε ε πξσηνπξνζηαθηηθή εκθαλίδεηαη ζαλ ζπκπεξηθνξά, αιιά κε κε 

θπζηνινγηθφ ηξφπν. Δλψ ηα παηδηά κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ρξεζηκνπνηνχλ θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο, νπηηθή επαθή θαη θσλέο, γηα λα θάλνπλ ηνλ ελήιηθα λα ηνπο δψζεη απηφ πνπ 

επηζπκνχλ. Δίλαη γλσζηή ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ρέξη 

ηνπ ελήιηθα γηα λα πηάζνπλ θάηη ή λα αλνίμνπλ θάηη, ρσξίο βέβαηα ηελ απαηηνχκελε νπηηθή 

επαθή.  

Σν 1979 ν Άληη Μέιηδνθ έθαλε ην πείξακα κε έλα λενγέλλεην κσξφ. Έβγαδε ηε 

γιψζζα ηνπ έμσ ζην κσξφ. Σν κσξφ δελ ήμεξε ηίπνηα, αιιά κπνξνχζε λα θάλεη ην ίδην 

πξάγκα. Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή νη θαζξεπηηθνί λεπξψλεο ηνπ κσξνχ ελεξγνπνηνχληαη θαη 

ην βνεζνχλ λα κηκεζεί απηφ πνπ βιέπεη. Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ παξαθνινπζψληαο θαη 

παξαηεξψληαο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Οη θαζξεπηηθνί λεπξψλεο είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

εθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο κίκεζεο. Δκπιέθνληαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ ελεξγεηψλ, ηελ αθεξεκέλε ζθέςε θαη ηε κλήκε. Καζψο ηα παηδηά παξαηεξνχλ κηα 

ελέξγεηα, νη θαζξεπηηθνί λεπξψλεο ελεξγνπνηνχληαη θαη ζρεκαηίδνπλ λέα λεπξνινγηθά 

κνλνπάηηα ζαλ λα εθηεινχλ νη ίδηνη ηελ ελέξγεηα. Ζ απνηειεζκαηηθή δξάζε ησλ 

θαζξεπηηθψλ λεπξψλσλ νδεγεί ζε θαιή ζπλνιηθή αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη νδεγεί 

ζε πςειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ζηελ ηθαλφηεηα λα ζπκπάζρνπκε κε ηνπο 

άιινπο. Ζ δπζιεηηνπξγία ησλ θαζξεπηηθψλ λεπξψλσλ εληνπίδεηαη ζε παηδηά κε 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, γισζζηθέο δεμηφηεηεο, 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη αδξέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. Έρνπλ δπζθνιία λα αλαγλσξίζνπλ ηε 

κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ γηα λα ιάβνπλ θαη 

απφ απηνχο ηνπο ηνκείο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο, δπζθνιεχνληαη λα κείλνπλ ζε ζπγρξνληζκφ 
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ζηελ δξάζε ελφο άιινπ αηφκνπ θαη λα ζπλ-ξπζκίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζε άκεζε αληαπφθξηζε κε ηηο δξάζεηο ηνπ άιινπ αηφκνπ. Ζ απφ θνηλνχ ξχζκηζε είλαη ε 

ηθαλφηεηα λα γλσξίδνπλ πφηε είλαη ε ζεηξά ηνπο ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη επίζεο λα αληηδξνχλ 

θαηάιιεια ζε ρεηξνλνκίεο αιιά θαη ζηελ νκηιία ηνπ άιινπ αηφκνπ (Tarver, 2013). 

3.3 Ιδησκαηηζκνί θαη κεηαθνξέο- Πξαγκαηνινγία 

Υξεζηκνπνηνχκε κηα ζεηξά απφ θξάζεηο, φπνπ ην παηδί πξέπεη λα θαηαιάβεη ηελ 

πξφζεζε παξά ηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα. Γεδνκέλνπ φηη παηδηά κε απηηζκφ έρνπλ δπζθνιίεο 

ζην λα θαηαλνήζνπλ απηνχο ηνπο ηδησκαηηζκνχο, δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη ζπρλέο 

θξάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Prithvi, 2013). 

Mία θαηεγνξία αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο ηεο γιψζζαο πνπ έρεη επηζηήζεη ηελ 

πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη ε ιεγφκελε 

«ζεκαζηνινγηθή-πξαγκαηνινγηθή δηαηαξαρή» ή «πξαγκαηνινγηθή γισζζηθή δπζθνιία». Σα 

παηδηά απηήο ηεο θαηεγνξίαο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε ιέμεσλ, ζηελ 

αθήγεζε, ιφγν ρσξίο θαληαζία, ειιείκκαηα θαηαλφεζεο, θαθή επαγσγηθή ηθαλφηεηα, θαη 

δπζθνιία λα παξακείλεη κέζα ζην ηξέρνλ ζέκα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλνκηιίαο. Σα παηδηά 

απηά παξνπζηάδνπλ κηα αζαθή θχζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη ζπλεπψο ε δηαθνξηθή δηάγλσζε 

ζεσξείηαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί κε ζπλέπεηα. Δηδηθφηεξα, ιφγσ απηήο ηεο δπζθνιίαο 

νξηζκέλνη εξεπλεηέο πξνζπαζνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα παηδηά κε πξαγκαηνινγηθέο 

δπζθνιίεο απφ εθείλα απηηζηηθνχ θάζκαηνο ή / θαη κε ηα παηδηά κε άιιεο αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο. Δλψ νξηζκέλνη άιινη κειεηεηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα θάλνπλ δηαθξίζεηο αλάκεζα 

ζηα παηδηά κε πξαγκαηνινγηθέο δπζθνιίεο απφ ηα παηδηά κε εηδηθφ πξφβιεκα γιψζζαο 

(Spanoudis, Natsopoulos and Panayiotou, 2007: Bishop θαη Baird 2001). 
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Ο φξνο πξαγκαηνινγία πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «πξάγκα» πνπ ζεκαίλεη 

θάηη ην ππαξθηφ.  Υξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Peirce ην 1870 ζηελ «Πξαγκαηηζηηθή 

Φηινζνθία» ηνπ (Morris, 1971). 

Οη Mc Tear & Conti-Ramsden (1992) αλαθέξνπλ φηη ε πξαγκαηνινγία εμεηάδεη ηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο σο θνηλσληθή πξάμε, σο θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά θαη σο επηθνηλσληαθή 

πξφζεζε. Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο σο «θνηλσληθή πξάμε» αλαθέξεηαη ζηε γλψζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαλφλσλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνζέζεσλ, ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ 

επηθνηλσληαθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ νκηιεηή, σο «θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά» ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ απηή ρξεζηκνπνηείηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο θαη σο 

«επηθνηλσληαθή πξφζεζε» αλαθέξεηαη ζηε ζθνπηκφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ αηφκνπ κε 

ηνπο άιινπο, δειαδή ζην ζεκαληηθφ κήλπκα πνπ ν νκηιεηήο ζεσξεί φηη έρεη λα κεηαβηβάζεη 

ζηνλ αθξναηή θαη πνπ πηζηεχεη φηη ηνλ ελδηαθέξεη. Άξα, ε πξαγκαηνινγία νξίδεηαη σο ε 

επηδέμηα επηθνηλσλία κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα κπνξεί λα ιέεη ην ζσζηφ πξάγκα, 

κε ην ζσζηφ ηξφπν, ζην ζσζηφ ηφπν θαη ρξφλν, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηελ θνηλσληθή 

νκάδα. 

χκθσλα κε ηνπο Leinonen & Kerbel (1999), ε «Θεσξία ηεο πζρέηηζεο» 

(Relevance Theory) ησλ Sperber & Wilson (1986) παξέρεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο δηαηαξαγκέλεο πξαγκαηνινγίαο δηαρσξίδνληαο ηελ απφ ηε ζεκαζηνινγία. Σν 

πξψην ζηάδην κειέηεο ηεο πξαγκαηνινγίαο αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα 

ηξνπνπνίεζε ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο, κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αλαθνξάο (reference 

assignment) (γξακκαηηθά κέξε ηνπ ιφγνπ) ή ηεο απνζαθήληζεο (disambiguation) (κε ηη 

λφεκα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα) ή ηνπ εκπινπηηζκνχ (enrichment) 

(πξνζζέηνληαο πιεξνθνξίεο απφ ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην ή απφ ηα κε ιεθηηθά ζηνηρεία 
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πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νκηιεηήο) θαη θαηαιήγεη ζε επεμήγεζε ηνπ ιφγνπ, γηα ηνλ νπνίν ε 

ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή έθθξαζε ρξεζηκνπνηείηαη απνδεζκεπκέλε απφ ηελ θπξηνιεθηηθή 

ηεο ζεκαζία. Σν δεχηεξν ζηάδην κειέηεο ησλ πξαγκαηνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, ζχκθσλα κε 

ηε ζεσξία ηεο ζπζρέηηζεο, αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ, βάζεη ζπιινγηζκψλ θαη 

γλψζεσλ γηα ην γχξσ θφζκν, λα δηαηππψλεη ππνζέζεηο γηα ην ιφγν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή έθθξαζε. Σέινο, ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο αλάιπζεο ησλ 

πξαγκαηνινγηθψλ δηαηαξαρψλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα εμαγσγήο ηειηθνχ ζπκπεξάζκαηνο γηα 

ην ιφγν ρξήζεο ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ αθαηξεηηθήο ζθέςεο. Σα 

αίηηα ησλ δπζθνιηψλ απηψλ είλαη: α) ειιείςεηο ηεο γλψζεο γηα ηνλ θφζκν, β) δπζθνιίεο 

ζηελ πξφζβαζε ζε θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο απφ ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην, νη νπνίεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαηχπσζε ζπιινγηζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, γ) δπζθνιίεο ζηε 

γλσζηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο, δ) δπζθνιίεο ζηελ 

επηινγή ηεο πξνεμέρνπζαο πιεξνθνξίαο ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ θαη ε) δπζθνιίεο ζηελ 

αληίιεςε ζρεηηθά κε ηε γλψζε ηνπ άιινπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ην επίπεδν 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ δίλνληαη, έηζη ψζηε λα θαζνξηζηεί ηη είλαη 

θαηάιιειν γη‘ απηφ. 

H Volden (2002) αλαθέξεη φηη ν Byron Rourke, λεπξνςπρνιφγνο ζην Παλεπηζηήκην 

ηνπ Windsor θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ έρνπλ εληνπίζεη δχν αμηφπηζηνπο ππν-ηχπνπο ηεο 

καζεζηαθήο δπζθνιίαο. Σελ πξψηε νκάδα ηελ νλνκάδνπλ Βαζηθή Φσλνινγηθή Γηαηαξαρή. 

Σα παηδηά ζε απηή ηελ θαηεγνξία ραξαθηεξίδνληαη απφ θαθή νκηιία θαη γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο θαη δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. ε γεληθέο γξακκέο, ην IQ ηνπο είλαη 

εληφο ησλ θπζηνινγηθψλ νξίσλ, αιιά ν δείθηεο ηεο ιεθηηθήο λνεκνζχλεο είλαη ζεκαληηθά 

κεησκέλνο. Ο Rourke νλνκάδεη ηε δεχηεξε θαηεγνξία κε ιεθηηθή καζεζηαθή δπζθνιία. 
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Απηά ηα παηδηά έρνπλ δπζθνιία κε ηε κε ιεθηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηηο νπηηθν-

ρσξηθέο-νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο, ηελ απηηθή αληίιεςε θαη ηε ζχλζεηε ςπρνθηλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Δπηθαλεηαθά ηνπιάρηζηνλ, θαίλεηαη λα έρνπλ θαιέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο. 

Μηινχλ (ζπρλά ππεξβνιηθά), ρξεζηκνπνηνχλ κε πνηθηιία δνκψλ πξνηάζεηο, πνπ κπνξεί λα 

απνκλεκνλεχζνπλ θαη λα επαλαιάβνπλ θαη δηαζέηνπλ ζπλήζσο άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ 

ηθαλφηεηεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία. Γπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε γίλνληαη πην 

εκθαλείο, θαζψο ην παηδί κεγαιψλεη θαη νη αιιειεπηδξάζεηο αξρίζνπλ λα απαηηνχλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζπκθξαδφκελα. Δπηπιένλ, ε θαηαλφεζε ηνπ ρηνχκνξ, ηεο 

εηξσλείαο, ησλ ηδησκαηηζκψλ ή κεηαθνξάο απαηηνχλ επηδέμην ρεηξηζκφ. Ο πην ειιηπήο 

ηνκέαο ηεο γιψζζαο ζε απηά ηα παηδηά θέξεηαη λα είλαη ε πξαγκαηνινγία. Ζ πξαγκαηνινγία 

αλαθέξεηαη ζηελ θαηάιιειε θνηλσληθή ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα 

ηεο γιψζζαο λα επηηχρεη πνηθηιία εηδηθψλ θνηλσληθψλ ζθνπψλ (π.ρ. δεηψληαο αληηθείκελα, 

δεηψληαο πιεξνθνξίεο, ζρνιηάδνληαο, ραηξεηηζκφο, θ.ιπ.), θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

δηαρεηξηζηεί κε επηηπρία ηηο ζπλνκηιίεο (π.ρ. ηελ έλαξμε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηελ 

εηζαγσγή ζεκάησλ, ηε δηαηήξεζε ζέκαηνο, θιπ). Δπηπιένλ, νη νκηιεηέο κε πξαγκαηνινγηθά 

πξνβιήκαηα ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη σο θιχαξνη. Άιια πξνβιήκαηα ζηελ πξαγκαηνινγία 

είλαη ε ζπρλή ρξήζε ζηεξεφηππσλ εθθξάζεσλ, αληθαλφηεηα αληίιεςεο ή ρξήζεο ησλ 

εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ ή ηνπ ηφλνπ ηεο θσλήο, γηα ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, 

πξνβιήκαηα ζηελ θαηάιιειε πξνζσδία ηνπ ιφγνπ κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ζηε γιψζζα, θαη απφηνκεο αιιαγέο ηνπ ζέκαηνο ηεο 

ζπδήηεζεο. 

3.4 Άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ κε Γ.Α.Φ 

 Αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηε ζπκπεξηθνξά 
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ινη γλσξίδνπκε φηη νη αηζζήζεηο καο είλαη νη εμήο: φξαζε, φζθξεζε, γεχζε, αθή 

θαη αθνή. κσο, ε Prithvi (2013) αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ άιιεο δχν αηζζήζεηο πνπ είλαη 

ιηγφηεξν γλσζηέο - ην αηζνπζαίν θαη ε ηδηνδεθηηθφηεηα. Σν αηζνπζαίν ζχζηεκα καο 

δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηεο ηζνξξνπίαο. Μάιηζηα ην πγξφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ απηηνχ καο, 

πξνζδηνξίδεη ηελ θίλεζε θαη ηε ζέζε καο ζην θεθάιη. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη 

άλζξσπνη βηψλνπλ απνπξνζαλαηνιηζκφ, φηαλ έρνπλ ινηκψμεηο ηνπ απηηνχ. Σν αηζνπζαίν 

ζχζηεκα κάο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

θίλεζεο. Ζ ηδηνδεθηηθφηεηα κάο δίλεη ηελ επίγλσζε ηνπ ζψκαηνο. Έρνπκε ζπγθεληξψζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο απφ ηνπο κχεο, ηέλνληεο θαη θνηλή θπθινθνξία. Απηή είλαη ε αίζζεζε 

πνπ καο πιεξνθνξεί γηα ηε ζρεηηθή ζέζε ηνπ ζψκαηνο ζε έλα νξηζκέλν κέξνο θαη γηα ηελ 

θίλεζή ηνπ. Δίκαζηε ζε ζέζε λα πξνζαξκφζνπκε θαη λα ζρεδηάζνπκε ηηο θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηφο καο αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξηζθφκαζηε. Γπζθνιίεο ζηελ  πεξηνρή 

απηή ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηάζεηο φπνπ, γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί δελ είλαη 

ζε ζέζε γηα λα πεξηεγεζεί κέζα απφ έλα ζηελφ ρψξν, ή λα θξαηήζεη έλα θνπηάθη ρπκφ. 

Ζ εξγνζεξαπεχηξηα Ayres (1979) ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη πεξηνξηζκνί ζηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα πνιιψλ παηδηψλ ζε θηλεηηθφ, αληηιεπηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν πνπ 

πξνέθππηαλ θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο, νθείινληαλ πεξηζζφηεξν ζε αηζζεηεξηαθνχο – 

αληηιεπηηθνχο παξάγνληεο παξά ζε θάπνηα άιιε αηηία. Γηα ην ιφγν απηφ, ππνζηήξημε φηη ε 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν εγθέθαινο επεμεξγάδεηαη ηηο αηζζήζεηο, ζα δψζεη ηηο 

βάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε πνιιψλ δπζιεηηνπξγηψλ. Ζ ζεσξία ηεο 

Αηζζεηεξηαθήο Οινθιήξσζεο (Sensory Integration) εζηηάδεη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ Κεληξηθνχ 

Νεπξηθνχ πζηήκαηνο (Κ.Ν..) λα νξγαλψλεη θαη λα εξκελεχεη ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα 

(απφ ην ζψκα θαη ην πεξηβάιινλ), ψζηε λα κπνξεί ην άηνκν λα αιιειεπηδξάζεη 
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ιεηηνπξγηθφηεξα θαη απνδνηηθφηεξα κέζα ζε απηφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ελφο 

παηδηνχ απφ ηε κήηξα έσο θαη ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ θαηαθιχδεηαη απφ πιεζψξα 

εξεζηζκάησλ, ε επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ ην βνεζνχλ λα θαηαλνήζεη ην ζψκα ηνπ θαη ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη. χκθσλα κε ηελ Ayres (1979), έλα παηδί έξρεηαη 

πξψηα ζε επαθή κε εξεζίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ηνπ ην ζψκα θαη ηνπ δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζψκα ηνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην ρψξν θαη αξγφηεξα κε εξεζίζκαηα απφ 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Απηή ε δηαδηθαζία απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ επηηπρή επεμεξγαζία 

θαη ησλ άιισλ γλσζηψλ καο αηζζήζεσλ ηεο φξαζεο, ηεο αθνήο, ηεο γεχζεο θαη ηεο 

φζθξεζεο πνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην ζψκα. 

Δπίζεο, ηνλίδεηαη φηη αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζηα αθνπζηηθά 

εξεζίζκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ κία αλαθνινπζία έηζη, κπνξεί λα μεζπάζνπλ ζε θιάκαηα 

κε έλαλ θαζεκεξηλφ ζφξπβν – ην θνπδνχλη ηεο πφξηαο – θαη λα παξακέλνπλ απαζή ζε έλα 

δπλαηφ θξφην. Ηδηφκνξθε είλαη ε αληίδξαζή ηνπο θαη ζηα απηηθά εξεζίζκαηα, θαζψο έρεη 

θαηαγξαθεί φηη πνιιά παηδηά ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ελψ έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηνλ 

πφλν, δελ αλέρνληαη έλα απιφ ράδη (Kern, Trivedi, Garver, Granneman, Andrews, Savla, 

Johnson, Mehta & Schroeder, 2006). 

Σα παηδηά ησλ νπνίσλ νη αηζζήζεηο είλαη αθξηβείο κπνξνχλ λα κέζα απφ απηά πνπ 

βιέπνπλ, αθνχλε θαη αηζζάλνληαη λα έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ θφζκνπ. Σα 

παηδηά κε απηηζκφ, φκσο, βηψλνπλ έλαλ πνιχ κπεξδεκέλν θφζκν. Απηφ νθείιεηαη είηε ζην 

φηη νη αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ είλαη ιαλζαζκέλεο, είηε ζην φηη ε 

εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ ηηο αηζζήζεηο απνηπγράλεη λα δεκηνπξγήζεη κηα νινθιεξσκέλε, 

θαηαλνεηή, εηθφλα ηνπ θφζκνπ γχξσ ηνπο. Χο απνηέιεζκα, ηα παηδηά κε απηηζκφ αλαδεηνχλ 

αζπλήζηζηεο πνζφηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ αηζζήζεσλ. Οη αθνπζηηθέο π.ρ. αληηδξάζεηο 



 

 
69 
 

πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη απξνζδφθεηεο. χκθσλα κε ηνπο Λνξάλδνπ, Παξαζθεπνπνχινπ 

& Ρνδάθε (2012), ην παηδί θαηά πεξηζηάζεηο κπνξεί λα δψζεη ηελ εληχπσζε φηη είλαη θσθφ, 

αγλνψληαο αθφκε θαη ζην άθνπζκα ηνπ νλφκαηφο ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ κπνξεί λα ζηξαθεί 

πξνο ην κέξνο, απφ φπνπ αθνχζηεθε έλα απιφ ζξφηζκα. Μεξηθά δηαζθεδάδνπλ κε ην 

άθνπζκα κνπζηθήο, ελψ άιια αληηδξνχλ άζρεκα ζην άθνπζκα ζνξχβσλ. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο θιείλνπλ ηα απηηά ηνπο θαη αξρίδνπλ λα νπξιηάδνπλ. ε απηηθφ επίπεδν αξθεηά 

παηδηά παξνπζηάδνπλ κηα δπζαλεμία ζηα ξνχρα πνπ θνξάλε. Γηα άιια παηδηά αθφκε θαη κηα 

ραιαξή αγθαιηά ή έλα ειαθξχ άγγηγκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπλαγεξκφ. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ην παηδί κπνξεί λα παξνπζηάζεη κηα αλαηζζεζία ζηνλ πφλν θαη κηα έιιεηςε 

αληαπφθξηζεο ζην θξχν ή ην δεζηφ, ή ην αληίζεην. Ζ γεχζε θαη ε φζθξεζε ζηα απηηζηηθά 

παηδηά ιεηηνπξγνχλ αλάινγα. Κάπνηα παξνπζηάδνπλ δπζαλεμία ζε μηλέο, πηθξέο γεχζεηο ή ζε 

έληνλεο κπξσδηέο. Δπηπιένλ, πνιιά απηηζηηθά παηδηά κπνξεί λα θνηηάδνπλ ηα ρέξηα ηνπο γηα 

ψξεο. Άιια κπνξεί λα πξνηηκνχλ λα θνηηάλε κέζα ζε ηξχπεο. Σέινο, έλα άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηδηψλ απηψλ είλαη, φηη θνηηάδνπλ αλζξψπνπο ή αληηθείκελα απφ 

αζπλήζηζηεο γσλίεο ή θαζειψλνπλ ην βιέκκα ηνπο (Λνξάλδνπ, Παξαζθεπνπνχινπ & 

Ρνδάθε, 2012). 

Ο ηαζηλφο (2013) παξαηεξεί φηη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ κε 

απηηζκφ έρνπλ απζηεξά πξνζσπηθφ ραξαθηήξα, φπσο επηζεηηθφηεηα, ππεξθηλεηηθφηεηα, 

απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, ζνβαξά μεζπάζκαηα νξγήο, έιιεηκκα πξνζνρήο, 

ππεξεπαηζζεζία ζην θσηηζκφ, ηνπο ήρνπο, ην ζσκαηηθφ άγγηγκα. Μπνξεί αθφκε λα 

εθδειψλνπλ θαη ζπκπεξηθνξέο, φπσο επηκνλή θαη παξάμελε επηινγή θαγεηνχ, θνβίεο, 

ππεξβνιηθέο θξαπγέο ή θακηά παληειψο ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζε εξεζίζκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  



 

 
70 
 

Μηα έξεπλα ησλ Strid, Heimann & Tjus (2013) δηεμήρζε γηα λα θαλεί ε ρξεζηκφηεηα 

ηνπ ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ, ηεο ηθαλφηεηαο κίκεζεο θαη ηεο ιεθηηθήο θαζνδήγεζεο ησλ 

γνλέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Απνδείρζεθε φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ 

ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη θαη φηη έρνπλ κεησκέλε ηελ ηθαλφηεηα λα 

κηκνχληαη ηηο πξάμεηο άιισλ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο (deferred imitation). 

Μάιηζηα, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη απηή ε ηθαλφηεηα κίκεζεο κπνξεί λα κεηξεζεί 

ζηα παηδηά κε απηηζκφ θαη πξνέβιεςε ην πνζνζηφ ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο 

ζε απηή ηελ νκάδα. Ζ ηθαλφηεηα κίκεζεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θάλεθε είρε αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηε ρξήζε ζρνιίσλ ησλ γνληψλ, ελψ αληίζεηα ζεηηθή ζηα παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο.  

 Αδπλακία ζηελ θεληξηθή ζπλνρή 

Ζ έξεπλα ησλ Nuske & Bavin (2011) έδεημε φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο κε ηε ιεθηηθή θαηαλφεζε, ηδίσο επαγσγηθήο επεμεξγαζίαο. Δπίζεο, 

ηα παηδηά κε απηηζκφ ραξαθηεξίδνληαη απφ αδπλακία ζηελ θεληξηθή ζπλνρή. Απηή ε κειέηε 

δηεμήρζε κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ γλψζε ησλ δπζθνιηψλ ηεο γιψζζαο ζηνλ απηηζκφ. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ δελ έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην κε βάζε ηελ θεληξηθή ηδέα ησλ ηζηνξηψλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο ηα ηππηθά 

αλαπηπζζφκελα παηδηά. Σα παηδηά κε απηηζκφ βξέζεθαλ λα έρνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο 

απαληψληαο ζε εξσηήζεηο ιεθηηθψλ αθεγήζεσλ. Παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ ηερληθή 

νκαδνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ είλαη ζηξαηεγηθή απνκλεκφλεπζεο ηεο 

βξαρππξφζεζκεο κλήκεο (chunking information), πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαηαξαρή ηεο 

θαηαλφεζεο ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Απηή ε πιεξνθνξία είλαη ρξήζηκν γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο γηα κηθξά παηδηά κε απηηζκφ. 
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χκθσλα κε ηνπο Williams & Minshew (2010) ηα απηηζηηθά δπζθνιεχνληαη λα 

θάλνπλ δηεξγαζίεο πνπ ηα ππφινηπα παηδηά θάλνπλ απηφκαηα. Σέηνηεο δηεξγαζίεο είλαη λα 

κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ιέμεηο κέζα ζην ιφγν, λα μερσξίζνπλ ιέμεηο απφ κε ιέμεηο, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππάξρνπζα γλψζε ηνπο γηα ηνλ θφζκν εξκελεχνληαο ην γισζζηθφ 

εξέζηζκα θαζψο θαη λα ζπζρεηίζνπλ ιέμεηο κε αληηθείκελα ή ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο κε κία 

άιιε ιέμε. Δλψ ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά αλαγλσξίδνπλ ηε θσλή ηεο κεηέξαο ηνπο 

θαη ζπλήζσο αληαπνθξίλνληαη ζε απηήλ, ηα παηδηά κε απηηζηηθέο δηαηαξαρέο δε δείρλνπλ 

ηέηνηα ζεκάδηα θαη πνιιέο θνξέο δελ αληαπνθξίλνληαη νχηε ζην άθνπζκα ηνπ δηθνχ ηνπο 

νλφκαηνο.  

χκθσλα κε ηελ Κππξησηάθε θαη Μαξθνδεκεηξάθε (2011) ηα παηδηά κε απηηζκφ 

εκθαλίδνπλ αδπλακία ζηελ ηθαλφηεηα γηα ζπλνρή, θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ 

κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο-εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη θαη 

λα κελ θαηαλννχλ πνηα πιεξνθνξία είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζεκαληηθή, εηδηθά ζην 

θνηλσληθφ επίπεδν. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα κεησκέλε ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, πνπ δελ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζπλεθηηθήο ζθέςεο θαη νδεγεί ζε 

αληθαλφηεηα εχξεζεο θνηλψλ γλσζηηθψλ γλσξηζκάησλ, αληθαλφηεηα νινθιήξσζεο θαη 

γελίθεπζεο γλσζηηθψλ ζρεκάησλ, επηθέληξσζε ζηα επηκέξνπο παξά ζην φιν θαη δπζθνιία 

πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 Η ζεσξία ηνπ Ννπ - Δλζπλαίζζεζε 

χκθσλα κε ηελ Prithvi (2013) απηή ε ζεσξία πξνηάζεθε αξρηθά απφ ηνλ Baron-

Cohen θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, φηαλ δηαπίζησζαλ φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ δελ 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ηα ίδηα έρνπλ δελ είλαη θαη‘ αλάγθε γλσζηέο θαη 

ζηνπο ππφινηπνπο. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη  ε δπζθνιία γηα ηα άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 
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έγθεηηαη ζην φηη δελ ζπκπάζρνπλ κε ηνπο άιινπο θαη δελ θαηαιαβαίλνπλ πψο άιινη 

άλζξσπνη αηζζάλνληαη ή ζθέθηνληαη θαη λα πξνβιέςνπλ ηη ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Γηάθνξνη φξνη, φπσο «ηχθισζε ηνπ κπαινχ» ή «αδπλακία ηνπ 

κπαινχ ζηελ αλάγλσζε» ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα λα πεξηγξάςνπλ απηήλ ηελ έλλνηα. 

Μάιηζηα, ε ίδηα ζπγγξαθέαο καο θαιεί λα ζθεθηνχκε ηνλ αξηζκφ ησλ θνξψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε απηή ηελ ηθαλφηεηα γηα λα καληέςνπκε ζηελ επηθνηλσλία καο. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ είκαζηε ζε έλα πάξηη θαη ν ζχληξνθφο καο θνηηάδεη ηελ πφξηα, αλ 

ειέγμνπκε ηελ πφξηα γηα λα ζηγνπξεπηνχκε φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα ελδηαθέξνλ, 

θαηαιαβαίλνπκε απηφκαηα φηη ν ζχληξνθφο καο κάιινλ επηζπκεί λα θχγεη.  

Δπηπξνζζέησο, ζρνιηάδεη ε ίδηα εξεπλήηξηα (Prithvi, 2013) φηη, εάλ πξνζπαζήζνπκε 

λα παξαθνινπζήζνπκε έλα ηειενπηηθφ δξάκα ρσξίο ήρν, είλαη πηζαλφ φηη ζα θαηαλνήζνπκε 

ηελ θχξηα ηζηνξία, επεηδή κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ θαη λα 

πξνβιέςνπκε ηα απνηειέζκαηα. Ζ ζεσξία ηνπ λνπ ππνδεηθλχεη φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ, 

είηε έρνπλ κηα θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε απηήο ηεο ηθαλφηεηαο ή κεξηθέο θνξέο ηε 

ζηεξνχληαη εληειψο. Απηή ε έιιεηςε ηεο γλψζεο θαζηζηά ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

απξφβιεπηε γηα παηδηά κε απηηζκφ, δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο αηηίεο 

γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ άιισλ  θαη λα πξνβιέςνπλ ην αληίθηππν ησλ πξάμεψλ ηνπο ζε άιινπο. 

Ο ηαζηλφο (2013) ζρνιηάδεη φηη, επεηδή ην παηδί κε απηηζκφ δεη ζε έλα θφζκν έμσ 

απφ ηε λνεηηθή ζθαίξα ησλ άιισλ, δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί, λα δηαβάδεη ηηο 

πξνζέζεηο, ηηο αλάγθεο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηηο θπζηνγλσκηθέο εθθξάζεηο θαη λα 

δηακνξθψλεη αλάινγα ηε δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Ζ θιηληθή παξαηήξεζε δηαπηζηψλεη: 

 Αλαηζζεζία ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ. 

 Έιιεηκκα ηθαλφηεηαο λα ζθεθηνχλ ηη γλσξίδνπλ νη άιινη. 
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 Έιιεηκκα ηθαλφηεηαο λα «δηαβάζνπλ» ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ. 

 Έιιεηκκα ηθαλφηεηαο λα «δηαβάζνπλ» ηα δηαθέξνληα πνπ έρεη έλαο αθξναηήο 

ζε κηα νκηιία. 

 Έιιεηκκα ηθαλφηεηαο λα αληηιακβάλνληαη ηη κπνξεί λα ζθέθηεηαη άιιν άηνκν 

γηα ηηο πξάμεηο άιινπ. 

 Έιιεηκκα ηθαλφηεηαο λα αληηιακβάλνληαη θνηλέο παξαλνήζεηο αλζξψπσλ. 

 Έιιεηκκα ηθαλφηεηαο λα μεγεινχλ ή λα αληηιακβάλνληαη  ηα μεγειάζκαηα 

άιισλ. 

 Έιιεηκκα ηθαλφηεηαο λα αληηιακβάλνληαη θίλεηξα πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ 

ηηο πξάμεηο αλζξψπσλ. 

Παξφιν πνπ απηή ε εμήγεζε είλαη κηα πηζαλφηεηα, ππάξρνπλ επίζεο νη εξεπλεηέο, νη 

νπνίνη έρνπλ πξνηείλεη φηη απηή ε ζεσξία δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Ζ Prithvi (2013) ηνλίδεη φηη ζηε κειέηε ηεο ε Happe 

(1999) δηαπίζησζε φηη ηα παηδηά κε πςειή ιεηηνπξγηθφηεηα απηηζκφ ή ζχλδξνκν Asperger 

δελ ππνιείπνληαλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Παξνκνίσο, ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ Yirmiya 

θ.ά. (1998) ηα παηδηά κε αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο πνπ δελ είραλ ζρέζε κε απηηζκφ έδεημαλ 

επίζεο δπζθνιίεο ζηε ζεσξία ηνπ λνπ. Καη νη δχν κειέηεο πξφηεηλαλ φηη ε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ ζπλέβαιε ζηελ επηηπρία ηεο νινθιήξσζεο απηψλ ησλ θαζεθφλησλ. 

Παξά, ινηπφλ, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο, απηή ε ζεσξία παξέρεη κηα πηζαλή εμήγεζε γηα ηηο 

δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ.  

Οη Fletcher-Watson, Mc Connell, Manola & Mc Conachie (2014) επηζεκαίλνπλ φηη ε 

«Θεσξία ηνπ Ννπ» δείρλεη φηη νη άλζξσπνη κε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (ASD) 
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έρνπλ κηα βαζηά δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ 

ζθέςεσλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Έρεη πξνηαζεί φηη απηφ κπνξεί λα απνηειεί ηε βάζε γηα 

νπνηεζδήπνηε άιιεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε ASD, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη 

νξηζκέλεο πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Ζ έξεπλα δείρλεη φηη κπνξεί λα είλαη δπλαηφ λα 

δηδαρζεί ηφζν ε ζεσξία ηνπ Ννπ φζν θαη άιιεο δεμηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ 

ζεσξία. Χζηφζν, απηή ε δηδαζθαιία ζπάληα ή πνηέ δελ γεληθεχεηαη ζε λέα πιαίζηα, θαη δελ 

είλαη ζαθέο αλ ππάξρεη καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε ησλ φζσλ καζαίλεη ή αλαπηπμηαθή 

πξφνδνο ζηε κάζεζε. 

 χκθσλα κε ηνπο Bates, Camaioni & Volterra (1975) απηφ πνπ δελ αλαπηχζζεηαη 

ζηα παηδηά κε απηηζκφ είλαη ε πξσηνδήισζε, γηαηί ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ελζπλαίζζεζε 

πνπ είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο δηαηαξαρέο ηεο θνηλσληθφηεηαο ζηνλ απηηζκφ. Ζ 

πξσηνδήισζε εκθαλίδεηαη κε ην «δείμηκν» (ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δείθηε γηα λα ζηξέςνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπ ελήιηθα ζην αληηθείκελν ή ζην γεγνλφο πνπ ηνπο έθαλε εληχπσζε) θαη 

αξγφηεξα κε ηα ιεθηηθά ζρφιηα γηα πξάγκαηα πνπ είδαλ ή γηα γεγνλφηα πνπ ηνπο ζπλέβεθαλ. 

Παξφιν πνπ ηα παηδηά κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε θαη απηηζκφ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

αλαπηχμνπλ ηελ πξσηνδήισζε δελ ην θάλνπλ, γηαηί δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ φηη απηφ 

πνπ ζα δείμνπλ ή πνπ ζα ζρνιηάζνπλ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ λνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ άιινπ 

(mental status), γηαηί δελ αληηιακβάλνληαη φηη ην άιιν πξφζσπν κπνξεί λα γλσξίδεη θάηη ή 

λα ζθέθηεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ζθέθηνληαη ή πνπ γλσξίδνπλ νη ίδηνη.  

Ζ Wing (1996) αλαθέξεη φηη νη άλζξσπνη κε απηηζκφ βξίζθνπλ δχζθνιν λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο θαη εηδηθά ηνπο γχξσ ηνπο, θαζψο ηνπο ιείπεη ε «θνηλή 

ινγηθή». Παξνπζίαζε ηελ «απνηξαβεγκέλε» νκάδα, πνπ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα κελ 
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ππάξρνπλ άιινη άλζξσπνη, δελ αληαπνθξίλεηαη ζην θάιεζκα, αθφκε θαη ζηελ έληαζε 

ζηεξείηαη έθθξαζεο, απνθεχγεη ηε βιεκκαηηθή επαθή, ιείπεη ε ελζπλαίζζεζε. Έπεηηα, 

αλέθεξε ηε ιηγφηεξν ζπρλή νκάδα , ηελ «παζεηηθή νκάδα», ε νπνία δέρεηαη θνηλσληθέο 

πξνζεγγίζεηο, έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο άιινπο, αιιά πνηέ δελ μεθηλά ζπδήηεζε, ζπλαληά 

ηα κάηηα ηνπ άιινπ, φηαλ δεηεζεί θαη είλαη πξφζπκε λα θάλεη φ,ηη ηεο πνπλ. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδεη ηελ «ελεξγά ηδηφξξπζκε θνηλσληθή νκάδα», φπνπ ζε απηή ηα παηδηά πξνηηκνχλ 

ηνπο ελήιηθεο, γηα λα πξνζεγγίζνπλ εκκέλνληαο φκσο ζηα δηθά ηνπο κφλν ελδηαθέξνληα, 

έρνπλ θησρή βιεκκαηηθή επαθή ή αληίζεηα κπνξεί λα θνηηνχλ επίκνλα ρσξίο ζπλαίζζεκα. 

Δλδέρεηαη λα γίλνπλ θαη επηζεηηθά, αλ δελ ηνπο δνζεί ε πξνζδνθψκελε πξνζνρή. Σέινο, 

απαληάηαη θη έλαο άιινο ηχπνο θπξίσο ζηελ εθεβεία θαη ηελ ελήιηθε δσή, πνπ είλαη ε 

«ππεξβνιηθά ηππηθή θαη δχζθακπηε νκάδα». Οη άλζξσπνη ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία είλαη 

ππεξβνιηθά επγεληθνί θαη ηππηθνί, αιιά δελ θαηαλννχλ ηνπο θαλφλεο νπζηαζηηθά θαη 

παξνπζηάδνπλ έιιεηςε ζηελ ελζπλαίζζεζε. 

ε κηα έξεπλα ησλ Corbett, Swain, Coke, Simon, Newsom, Houchins-Juarez, Jenson 

Wang & Song (2014) δψδεθα παηδηά κε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (ASD), 

ελλέα αγφξηα θαη ηξία θνξίηζηα κεηαμχ 8 θαη 17 εηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηξαηεγηθέο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζεαηξηθέο ηερληθέο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ακνηβαίαο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο.  Ζ θνηλσληθή αληίιεςε θαη ε ηθαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο κεηξήζεθαλ 

πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία θαη παξαηεξήζεθε βειηίσζε ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ 

ειιεηκκάησλ.  

θνπφο ηεο έξεπλαο ησλ Βαξβέξε, πξηνπνχινπ, Γέξνληα θαη Πνιπρξνλνπνχινπ 

(2014) ήηαλ λα κειεηήζεη ηελ ηζρχ ηεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ, θαη θαηά πφζν ηα άηνκα κε ΓΑΦ 

απνθιίλνπλ απφ άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο, ίδηαο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο, ιεθηηθήο θαη κε 
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ιεθηηθήο λνεκνζχλεο ζηνλ ηνκέα πνπ εμεηάδεηαη απφ ηε ζεσξία απηή. πκκεηείραλ 10 

άηνκα κε απηηζκφ ειηθίαο 8 – 14 εηψλ κε δείθηε ιεθηηθήο λνεκνζχλεο ≥70 θαη δείθηε κε 

ιεθηηθήο λνεκνζχλεο ≥70 θαη 10 άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο, αληίζηνηρεο ρξνλνινγηθήο 

ειηθίαο, ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο λνεκνζχλεο κε ηα άηνκα κε απηηζκφ. Βξέζεθε λα 

ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηε ζεσξία ηνπ Ννπ, αλάκεζα ζηα 

παηδηά κε ΓΑΦ θαη ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Μάιηζηα, ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηνπ Ννπ, θαίλεηαη λα είλαη ε ιεθηηθή λνεκνζχλε 

ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ.  

Δπηπιένλ, νη Κππξησηάθε θαη Μαξθνδεκεηξάθε (2011) ζεκεηψλνπλ φηη λεφηεξε 

εθδνρή απνηειεί ε ζεσξία ηεο ελζπλαίζζεζεο-ζπζηεκαηνπνίεζεο (empathizing-systemising 

theory). χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, νη δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία νθείινληαη 

ζε αλεπάξθεηεο ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ έιιεηςε θαηάιιειεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο ζηηο ζθέςεηο, ζηηο πξάμεηο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ.  

Μάιηζηα, πξνζζέηνπλ φηη έλαο δεχηεξνο ςπρνινγηθφο παξάγνληαο πνπ εξκελεχεη ηα 

πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα, ηηο ζηεξενηππίεο θαη ηελ ηάζε γηα νκνηνκνξθία πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηα παηδηά κε απηηζκφ είλαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε. Σα παηδηά κε απηηζκφ 

έρνπλ κεγάιεο ηθαλφηεηεο γηα ζπζηεκαηνπνίεζε (αλαγλψξηζε ησλ θαλφλσλ πνπ αθνινπζεί 

έλα ζχζηεκα θαη πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο) θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

δηαηεξνχλ ην πεξηβάιινλ ζηαζεξφ θαη πξνβιέςηκν.  

Έηζη, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Κππξησηάθε & Μαξθνδεκεηξάθε (2011), νη 

αλεπάξθεηεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ απνδίδνληαη ζηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ 

ελζπλαίζζεζε θαη ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε. Πξνέθηαζε ηεο παξαπάλσ απνηειεί ε ζεσξία ηνπ 

αθξαίνπ άξξελνο εγθεθάινπ (the extreme male brain theory), πνπ ππνζηεξίδεη φηη ν 
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απηηζκφο δελ είλαη παξά έλαο αθξαίνο ηχπνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αξζεληθνχ 

εγθεθάινπ, θαζψο παξαηεξείηαη κεησκέλε ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο θαη απμεκέλε 

ηθαλφηεηα ζπζηεκαηνπνίεζεο. Ζ ζεσξία απηή κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή, θαζψο θαίλεηαη 

λα ππνζηεξίδεηαη απφ νξηζκέλα λεπξνινγηθά θαη λεπξναλαηνκηθά επξήκαηα. Δλδεηθηηθά, 

έρεη βξεζεί φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ ηείλνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ δηάκεηξν 

θεθαιήο. Απεηθνλίζεηο κε ΜRI εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη ηα κεγαιχηεξα απηά θεθάιηα ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ πεξηέρνπλ αθχζηθα κεγάινπο εγθεθάινπο, δηαθνξά πνπ νθείιεηαη, 

σζηφζν, πεξηζζφηεξν ζε απμεκέλε ιεπθή απφ φηη θαηά νπζία. Έρεη πξνηαζεί φηη ην 

απμεκέλν κέγεζνο εγθεθάινπ νδεγεί ζε κεησκέλε ελδνεκηζθαηξηθή επηθνηλσλία, ε νπνία 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε κεησκέλε ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο. Δλψ θαηά ηελ ελζπλαίζζεζε 

ζηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα άηνκα ελεξγνπνηνχληαη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο απφ πνιιαπιέο λεπξσληθέο πεγέο, ζηα άηνκα κε απηηζκφ 

παξαηεξείηαη ππεξβνιηθά ρακειή επηθνηλσλία κεηαμχ καθξηλψλ δνκψλ ηνπ εγθεθάινπ. 

Νεπξναλαηνκηθέο δηαθνξέο εληνπίδνληαη αθφκα ζηελ ακπγδαιή θαη ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ. 

Βέβαηα, ην εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πνηα απφ φιεο ηηο παξαπάλσ εθδνρέο θαη 

παξαιιαγέο ηεο ζεσξίαο ηνπ λνπ ηζρχεη σο πην πεηζηηθή. 

Ζ δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ ησλ αηφκσλ κε ASD νθείιεηαη ζηελ 

έιιεηςε πξνζνρήο ζηελ πεξηνρή ησλ καηηψλ ησλ πξνζψπσλ θαη ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία άιισλ 

ελδείμεσλ, φπσο ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία επεξεάδεη ηνπο 

ελήιηθεο κε ASD λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο άιινπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Ζ απνηπρία λα 

αλαγλσξίζνπλ αλ θάπνηνο είλαη πξαγκαηηθά επηπρήο ή απιψο πξνζπνηείηαη, ηνπο δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηελ αιιειεπίδξαζε. Τπάξρεη, επνκέλσο, δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 
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γλήζησλ θαη πξνζπνηεηψλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ  (Cassidy, Ropar, Mitchell & Chapman, 

2014). 

πλνςίδνληαο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ππάξρεη δηαηαξαρή επηθνηλσλίαο ζηνλ 

απηηζκφ θαη φρη δηαηαξαρή ιφγνπ, εθηφο αλ ζπλππάξρεη, φπσο ζπκβαίλεη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο, αιιά θαη εθεί αθφκε πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα 

πξέπεη λα είλαη ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαη δεπηεξεχσλ ζηφρνο ε αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ. 

Σα παηδηά κε απηηζκφ έρνπλ δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία θαη ζην ιφγν, γηαηί δελ μέξνπλ ηη 

ζεκαίλεη επηθνηλσλία θαη ηη κπνξείο λα πεηχρεηο κε ηελ επηθνηλσλία. Ζ δηαηαξαρή ηεο 

επηθνηλσλίαο κπνξεί λα εμεγήζεη θαη άιιεο παξάμελεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλαληάκε ζηα 

παηδηά κε απηηζκφ, φπσο ηηο ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο ή απηνηξαπκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηηο 

νπνίεο ζπλαληάκε θαη ζε άιιεο δηαηαξαρέο φπσο ζηελ θψθσζε, ζηελ ηχθισζε, ζε ζνβαξέο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ιφγνπ θ.α. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, φκσο, νη ζπκπεξηθνξέο απηέο 

ππνρσξνχλ γξήγνξα κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ή ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο θαη ηα 

άηνκα κε ηελ δπζθνιία εμειίζζνληαη θπζηνινγηθά πάληα ζχκθσλα κε ηνλ βαζκφ θαη ην 

είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπο. ηνλ απηηζκφ νη ζπκπεξηθνξέο απηέο κπνξεί λα ππνρσξήζνπλ 

κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζπλήζσο είλαη απνηέιεζκα ηεο σξίκαζεο ηνπ 

παηδηνχ θαη ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά ν απηηζκφο θαη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ 

ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ κε άιιεο κνξθέο ( Jordan & Powell 1995). 
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Β΄ ΜΔΡΟ: 

Κεθάιαην 4ν: ΔΡΔΤΝΑ 

4.1 Μεζνδνινγία 

 Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιήζεθε κε ηε κειέηε πεξίπησζεο πέληε καζεηψλ κε δηάρπηεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πηζηνπνηεκέλεο απφ γλσκαηεχζεηο απφ ην Β΄ Παηδνςπρηαηξηθφ 

Σκήκα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείν Παίδσλ «Παλ. & Αγιαΐα Κπξηαθνχ» θαη  απφ ην Κέληξν 

Γηάγλσζεο, Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο Αιίκνπ. Μάιηζηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε κε ηε βνήζεηα θιείδαο παξαηήξεζεο θαη ηελ θαηαγξαθή 

ζεκεηψζεσλ ζε πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ηεο εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλήηξηαο. 

α) Μειέηε πεξίπησζεο 

Μία κειέηε πεξίπησζεο σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν είλαη ε εκβξηζήο κειέηε κηαο 

κνλάδαο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (Cohen et al., 2008). 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο πεξηιακβάλεη ηελ εληαηηθή, ιεπηνκεξή θαη ζε βάζνο κειέηε 

ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ (νκάδα παηδηψλ, ηάμε, ζρνιείν), θ.ιπ. ην πιαίζην ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί ηχπνη παξαηήξεζεο (ζπκκεηνρηθήο θαη 

κε ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο) (McKernan, 1996). 

β) Παξαηήξεζε 

χκθσλα κε ην Βάκβνπθα (2010), ε παξαηήξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απηνηειψο σο θχξηα κέζνδνο ζηελ επηζηεκνληθή παηδαγσγηθή έξεπλα θαη ζεσξείηαη φηη ίζσο 

είλαη ε πην ζεκαληηθή κέζνδνο έξεπλαο ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ην εξεπλεηηθφ 

πξφβιεκα.  

Αλάινγα κε ηελ ακεζφηεηα ηεο παξαηήξεζεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κεηαμχ 

πξσηνγελνχο (primary) θαη δεπηεξνγελνχο (secondary) παξαηήξεζεο (Hay, 2000).  Ζ 
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πξσηνγελήο παξαηήξεζε πξνυπνζέηεη ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ή ηεο εξεπλεηηθήο 

νκάδαο ζην πεδίν θαη ηελ άκεζε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Αληίζεηα, ε δεπηεξνγελήο 

παξαηήξεζε αθνξά ζηελ εξκελεία δεδνκέλσλ απφ παξαηήξεζε άιισλ εξεπλεηψλ. 

Ζ θιείδα παξαηήξεζεο απνηειεί έλα ρξήζηκν φξγαλν έξεπλαο, φηαλ εκπεξηέρεη ην 

ζχλνιν ησλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδειψλνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ ππνθεηκέλσλ ζηε 

δνκεκέλε θαηάζηαζε θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο θάζε ραξαθηεξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο  

(Βάκβνπθαο, 2010). 

χκθσλα κε ηνλ Pellegrini (1996), ε παξαηήξεζε είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηα παηδηά.  Όπσο ηελ νξίδεη ν ίδηνο, ε παξαηήξεζε είλαη ε κέζνδνο θαηά ηελ 

νπνία γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ ή νκάδσλ, θαζψο απηά 

αιιειεπηδξνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή κηαο ιεθηηθήο εηθφλαο ηεο 

ππφ παξαηήξεζε ζπκπεξηθνξάο. Καηά ηελ παξαηήξεζε, ν εξεπλεηήο, πξνθεηκέλνπ λα 

πεηχρεη ηελ θαηαγξαθή απζφξκεηεο θαη πεγαίαο ζπκπεξηθνξάο, πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηελ ψξα πνπ εθηπιίζζεηαη ζην θπζηθφ ηεο πιαίζην, δηφηη ην άηνκν ή ε 

νκάδα αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ θαη ε ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη απφ απηφ.  

Σηελ παξνχζα έξεπλα, ε παξαηήξεζε ήηαλ ζπκκεηνρηθή (participant). 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα (systematic), θαζψο απφ πξηλ νξγαλψζεθε 

θαη ζρεδηάζηεθε.  

Δπίζεο, ζηελ παξνχζα κειέηε έγηλε ρξήζε θαη εκεξνινγίνπ. Οη θπξηφηεξεο 

ζεκεηψζεηο ζπλνδεχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θιείδαο παξαηήξεζεο. Σν εκεξνιφγην είλαη 

κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαη ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά απφ 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ θάλνπλ έξεπλα. πκπιεξψζεθε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φρη φκσο 
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απαξαίηεηα ζε θαζεκεξηλή βάζε. Κπξίσο ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαιεηκκάησλ, κε δηαθξηηηθφ ηξφπν, ψζηε λα θαηαγξάθνληαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ πέληε 

παηδηψλ. Δπίζεο, πην πεξηνξηζκέλα έγηλε ρξήζε ηνπ θαη κέζα ζηελ ηάμε γηα ηελ επηζήκαλζε 

ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ επηθνηλσλίαο. 

4.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο αθνινπζήζεθαλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, πνπ ππήξμαλ νη ζηπινβάηεο, ηα ππνζηεξηθηηθά ζεκέιηα απηήο. 

 Πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηθνηλσλίαο ζηνλ απηηζκφ; 

 Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζηνλ απηηζκφ; 

 Πνηεο είλαη νη αδπλακίεο ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζηνλ απηηζκφ; 

4.3 Γείγκα έξεπλαο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ πέληε καζεηέο Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

1. Ο Γηάλλεο (γελλήζεθε ζηηο 10/12/2001), κε γλσκάηεπζε θνηλσληθν-

επηθνηλσληαθή δηαηαξαρή (ζεκαζηνινγηθή-πξαγκαηνινγηθή) ζχλδξνκν 

Asperger, παξαθνινχζεζε ηα καζήκαηα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ηε ζρνιηθή ρξνληά 

2014-2015.  

2. Ο Κψζηαο είλαη γελλεκέλνο ζηηο 19/01/2001 κε γλσκάηεπζε ήπηνπ βαζκνχ 

Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή θαη παξαθνινχζεζε ηα καζήκαηα ηεο Β΄ 

Γπκλαζίνπ θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο.   

3. Ζ Διέλε, καζήηξηα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ, ζχκθσλα κε  γλσκάηεπζε παξνπζηάδεη 

Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή. Γελλήζεθε ζηηο 17/09/2001. 
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4.  Ο Λεπηέξεο γελλήζεθε ζηηο 21/02/2002 θαη ήηαλ καζεηήο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ην 

ζρνιηθφ έηνο 2014-2015. ηε γλσκάηεπζε αλαθέξεηαη φηη παξνπζηάδεη: ζνβαξά 

λεπξνινγηθά ειαηηψκαηα, πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο θαη απηηζκφ κε άιιεο 

δηαηαξαρέο αλάπηπμεο θαη λνεηηθή αλσξηκφηεηα. 

5. Ο Αλδξέαο, καζεηήο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, γελλήζεθε ζηηο 11/6/2001. Ζ γλσκάηεπζε 

αλαθέξεη φηη  παξνπζηάδεη Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή θαη νβαξέο 

πλαηζζεκαηηθέο Γπζθνιίεο. 

Οη παξαπάλσ καζεηέο επηιέρζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα-εθπαηδεπηηθφ  κε βάζε ηηο 

γλσκαηεχζεηο πνπ ηεο δφζεθαλ απφ ηνπο γνλείο ησλ παξαπάλσ παηδηψλ. Μάιηζηα, νη ίδηνη νη 

γνλείο έδσζαλ θαη γξαπηή ζπγθαηάζεζε απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο φηη επηηξέπνπλ 

λα ιάβνπλ κέξνο ηα παηδηά ηνπο ζε κηα έξεπλα. Δμάιινπ, ηνλίζηεθε φηη νη καζεηέο δελ 

πξφθεηηαη λα αληηιεθζνχλ ηελ εμέηαζε, νχηε πξφθεηηαη λα βξεζνχλ ζε άβνιε ζέζε.  

Ζ επηιεθηηθφηεηα ε νπνία ελζσκαηψλεηαη κέζα ζε έλα δείγκα κε πηζαλνηήησλ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ εζηίαζε ηνπ εξεπλεηή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαη ππφ ηελ πιήξε 

επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην δείγκα δελ είλαη ηφζν αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ επξχηεξνπ 

πιεζπζκνχ. πρλά ν παξαπάλσ ηχπνο δείγκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε έξεπλεο κηθξήο 

θιίκαθαο, γηα παξάδεηγκα ζε έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε έλα ή δχν ζρνιεία, ζε νκάδεο 

καζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε «βνιηθή» δεηγκαηνιεςία πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ησλ 

αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ εξεπλεηή θαη ηε κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπο σο 

ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη βνεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη 

λα θαηαζηεί δπλαηφ λα αληιεζεί ην απαξαίηεην κέγεζνο δείγκαηνο. Έλα «βνιηθφ» δείγκα 

είλαη πηζαλφ λα απνηειέζεη ηελ επηιεγφκελε ζηξαηεγηθή δεηγκαηνιεςίαο γηα κηα έξεπλα 
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κειέηεο πεξίπησζεο ή γηα κηα ζεηξά κειεηψλ πεξίπησζεο (Cohen, Manion & Morrison, 

2008).   

4.4 Δξγαιείν έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε σο εξγαιείν ηελ θιείδα παξαηήξεζεο. Πην 

αλαιπηηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιείδα παξαηήξεζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο (2003, ζει.54-56) κε 5 βάζκηα θιίκαθα Likert. Οη πέληε καζεηέο αμηνινγήζεθαλ σο 

πξνο ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηέο ηνπο κε ηνπο εμήο δείθηεο: 0=δελ εκθαλίδεηαη πνηέ, 

1=ζρεδφλ πνηέ, 2=κεξηθέο θνξέο, 3=αξθεηέο θνξέο, 4=ζρεδφλ πάληα.  

Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηθνηλσλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα: Να 

δεηά7 εξσηήζεηο, Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή4 εξσηήζεηο, Να κάζεη λα αξλείηαη2 

εξσηήζεηο, Να κάζεη λα ζρνιηάδεη15 εξσηήζεηο, Να δίλεη πιεξνθνξίεο10 εξσηήζεηο, 

Να δεηά πιεξνθνξίεο, λα εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα6 εξσηήζεηο, Δληνιέο-νδεγίεο2 

εξσηήζεηο, Λεθηηθέο δεμηφηεηεο ζπδήηεζεο10 εξσηήζεηο, Με ιεθηηθέο δεμηφηεηεο 

ζπδήηεζεο6 εξσηήζεηο (Παξάξηεκα, ζειίδα 168). 

Ηδηαίηεξα σθέιηκεο ππήξμαλ θαη νη γλσκαηεχζεηο απφ δεκφζηα λνζνθνκεία θαη απφ 

ην Κέληξν Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο Αιίκνπ πνπ πξνζθφκηζαλ νη 

γνλείο ησλ πέληε καζεηψλ γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

θνηηνχλ ηα παηδηά ηνπο.  

4.5 Γηαδηθαζία 

Ζ εξεπλήηξηα- εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζνχζε θαζεκεξηλά ηα ελ ιφγσ παηδηά  κέζα 

ζηα ζηελά πιαίζηα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015 θαη θξαηνχζε ζεκεηψζεηο γηα 

ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηεο. 
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Σα γισζζηθά καζήκαηα θαη ηα δηαιείκκαηα ήηαλ πνιχ ππνζηεξηθηηθά γηα ηε 

ζηαδηαθή ζπκπιήξσζε ηεο θιείδαο παξαηήξεζεο. Δπίζεο, ε ζπλεξγαζία θαη νη 

επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο-ζπλαδέιθνπο βνήζεζαλ ηδηαίηεξα ζηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  

4.6 Δγθπξόηεηα- Αμηνπηζηία 

 Ζ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εμαζθαιίζηεθε, ζχκθσλα 

κε ηνπο Lincoln & Guba (Cohen, Manion & Morrison, 2008), κε ηελ παξαηεηακέλε ρξνληθά 

εκπινθή ζην εξεπλεηηθφ πεδίν θαη ηε ζπλερή παξαηήξεζε. Οη ελ ιφγσ καζεηέο 

παξαθνινπζήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα θαζ‘ φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2014-2015. Μάιηζηα, 

επηρεηξήζεθε ν πεξηνξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ Hawthorne, δειαδή έγηλε πξνζπάζεηα πνπ 

επέθεξε απνηέιεζκα, ψζηε νη καζεηέο λα κελ θαηαιάβνπλ φηη έγηλαλ αληηθείκελν κειέηεο 

θαη παξαηήξεζεο. Έηζη, απεθεχρζε ε εθδνρή ηα ππνθείκελα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ξφιν 

ηνπο σο πεηξακαηφδσσλ. Ζ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο θεξδήζεθε κέζσ ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 

παξαηεξήζεσλ, δειαδή νη παξαηεξήζεηο δελ άιιαμαλ ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία ηεο 

ρξνληάο ή ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν, εθηφο ηάμεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ απιή ή ζε κηα 

εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. Δπίζεο, ε εξεπλήηξηα έθαλε ηηο ίδηεο παξαηεξήζεηο εζηηάδνληαο  ηελ 

πξνζνρή ηεο ζε άιια θαηλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα παξαηήξεζεο θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλφο απνδεηθλχεηαη ζην ζρνιηαζκφ ηεο θιείδαο γηα ηνλ θάζε καζεηή, πνπ είλαη πην 

δηεπξπκέλνο. Σέινο, ε εξεπλήηξηα κειέηεζε ηα έγγξαθα απφ δεκφζηεο ηαηξνπαηδαγσγηθέο 

ππεξεζίεο, ψζηε λα κελ αγλνεί ζεκαληηθά πξνγελέζηεξα γεγνλφηα ησλ καζεηψλ ηεο. 

Γηαηήξεζε ακεξνιεςία θαη λεθαιηφηεηα φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά. ε απηφ ην ζεκείν ηε 

βνήζεζε πνιχ ην γεγνλφο φηη ζηελ νκάδα πξνζνρήο ηεο δελ ππήξραλ κφλν ηα αληηθείκελα 
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έξεπλάο ηεο, αιιά θαη νη ππφινηπνη καζεηέο ηεο πνπ έρξεδαλ πξνζνρήο (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008). 

4.7 Απνηειέζκαηα 

Α) Γηάλλεο  

1. ηνηρεία από ην ηζηνξηθό 

Ο Γηάλλεο* (ςεπδψλπκν) γελλήζεθε ζηηο 10/12/2001 θαη παξαθνινπζείηαη απφ ην Β΄ 

Παηδνςπρηαηξηθφ Σκήκα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείν Παίδσλ «Παλ. & Αγιαΐα Κπξηαθνχ». 

ηε γλσκάηεπζε αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

Απφ ην ηζηνξηθφ θαη ηελ εμέηαζή ηνπ ζηηο 19/12/2013 δηαπηζηψζεθε φηη παξνπζηάδεη 

θνηλσληθν-επηθνηλσληαθή δηαηαξαρή (ζεκαζηνινγηθή-πξαγκαηνινγηθή) ζύλδξνκν 

Asperger.  

εκεηψλεηαη φηη ην παηδί παξνπζηάδεη δπζθνιία ζηελ απνζηήζηζε θεηκέλσλ. Γελ έρεη 

ηθαλνπνηεηηθέο δεμηφηεηεο δηήγεζεο. Σν λνεηηθφ ηνπ δπλακηθφ είλαη θπζηνινγηθφ. Καηά ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία δελ αλαθέξεηαη θαληαζηηθφ παηρλίδη. Έρεη ηζηνξηθφ αλαπηπμηαθήο 

δπζθαζίαο θαη «αλσξηκφηεηαο», θαζψο ζηα ηξία ηνπ αθφκε δελ κηινχζε θαη ηνπ 

παξαζρέζεθαλ ινγνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο απφ 31/2 κέρξη 71/2 κε ζεκαληηθή βειηίσζε.  

Λφγσ ησλ δπζθνιηψλ ηνπ έθαλε έλαξμε θνίηεζεο ζην Γεκνηηθφ κε έλα έηνο θαζπζηέξεζε. 

Ζ θιηληθή ηνπ εηθφλα δείρλεη φηη είλαη παληειψο αδηθηχσηνο εμαηηίαο κε ιεθηηθψλ 

πξαγκαηνινγηθψλ αδπλακηψλ. Γελ βξέζεθαλ ελδείμεηο γηα επηηειηθά- εθηειεζηηθά 

ειιείκκαηα.  
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ήκεξα, είλαη άξηζηνο ζηελ νξζνγξαθία, γξάθεη εθηελείο εθζέζεηο (κε αλψξηκε 

νξγάλσζε θαη έθθξαζε), δπζθνιεχεηαη ζηελ απνζηήζηζε, ίζσο ιφγσ θελψλ ζηελ 

απνζηήζηζε θεηκέλσλ. Γελ έρεη ηθαλνπνηεηηθέο δεμηφηεηεο δηήγεζεο. 

Κνηλσληθά, ν Γηάλλεο έρεη κφλν έλα θίιν ζηε γεηηνληά. Με παηδηά απφ ην ζρνιείν δελ 

έρεη εμσζρνιηθέο επαθέο. ην ζρνιείν παίδεη επθαηξηαθά κε ζπγθεθξηκέλα παηδηά ζσκαηηθά 

παηρλίδηα, φπσο θπλεγεηφ ή θξπθηφ. Πξνηηκά ηελ παξέα κηθξφηεξσλ παηδηψλ. Έρεη 

αδπλακία ζε έλαλ μάδειθφ ηνπ, πνπ είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε θνηλσληθή επαθή ηνπ, 

παίδνπλ επηηξαπέδηα καδί, δελ αλαθέξεη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο καδί ηνπ. Οη ιεθηηθέο ηνπ 

ζπκπεξηθνξέο πξνο ελήιηθεο είλαη ζπρλά άζηνρεο ή άζρεηεο.  

ην ζπίηη παίξλεη ηα πξάγκαηα πνπ βιέπεη αθεκέλα ζηα δσκάηηα θαη ηα ρψλεη ζε 

ζπξηάξηα, ζε ξάθηα, ρσξίο επηκνλή ζε άιιε ηαθηνπνίεζε. Δπηπιένλ, ηνπ αξέζεη λα 

θαζαξίδεη ηνλ πάγθν ηεο θνπδίλαο ή ηνλ λεξνρχηε (δελ ην θάλεη γηα θαζαξηφηεηα, αιιά γηα 

λα κε βιέπεη πξάγκαηα ζηηο επηθάλεηεο). ην δξφκν κεηαθηλεί ζπκκεηξηθά ηνπο θάδνπο 

απνξξηκκάησλ. ηηο ηαβέξλεο καδεχεη ηα πηάηα πνπ έρνπλ αδεηάζεη, γηα λα ηα πάξεη ην 

ζπληνκφηεξν ν ζεξβηηφξνο. Αλ δεη ζην δξφκν ακάμη πνπ παξθάξεη, ζα ζηακαηήζεη θαη ζα 

θνηηάδεη επίκνλα. 

Ο  Γηάλλεο είλαη έλα παηδί κε θνηλσληθν-επηθνηλσληαθή δηαηαξαρή (θαηά DSM V), 

δειαδή ζεκαζηνινγηθή- πξαγκαηνινγηθή δηαηαξαρή κε πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε 

θπζηνινγηθνχ παηρληδηνχ, θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη θαηάιιειεο επηθνηλσλίαο. Γελ έρεη 

θιηληθά ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα απφ ην θξηηήξην Β θαηά DSM V γηα ΓΑΦ. Δπηπιένλ 

εκθαλίδεη κηα εηδηθή καζεζηαθή δηαηαξαρή ζηα καζεκαηηθά θαη έρεη εθδειψζεη 

δπζαξηζκεζία (dyscalculia). Γηα ην ζρνιείν ιέεη πσο πάληα ληψζεη άγρνο έλαληη ησλ 
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δαζθάισλ. Ο νξγαληθφο έιεγρνο ήηαλ αξλεηηθφο θαη άηππα επξήκαηα ζηελ MRI ρσξίο 

θιηληθή ζπζρέηηζε. Ζ πιεζηέζηεξε θιηληθή νληφηεηα ζην ICD-10 είλαη ε κε 

πξνζδηνξηδφκελε ΓΑΓ.  

Ο Γηάλλεο έρεη αλάγθε καζεζηαθήο ζηήξημεο θαη‘ νίθνλ, θαζψο ε ειηθία ηνπ δελ 

πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα εηδηθή αγσγή ζε Κέληξν σο πξνο ην καζεζηαθφ θνκκάηη. Κπξίσο, 

φκσο, έρεη αλάγθε απφ ζπλερηδφκελε ινγνζεξαπεία, εηδηθή δηαπαηδαγψγεζε θαη νκαδηθή 

ςπρνζεξαπεία, θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ γισζζηθψλ θαη 

θνηλσληθν-επηθνηλσληαθψλ ειιεηκκάησλ ηνπ, πνπ ήδε έρνπλ παίμεη αξλεηηθφ ξφιν ζηε δσή 

ηνπ θαη πξνβιέπεηαη λα ζπλερηζηνχλ αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ εηδηθά. Μάιηζηα, ζην ζρνιείν 

πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο γξαπηήο εμέηαζεο απφ ηελ πξνθνξηθή.  

2. Πίλαθαο κε θιείδα παξαηήξεζεο ζπκπιεξσκέλε 

Πξσηόθνιιν γηα ηελ αμηνιόγεζε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο  
Μαζεηήο: Γηάλλεο 

Ζκεξνκελία παξαηήξεζεο: 15/9/2014-10/5/2015 

 

 

 

ΒΑΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

0=Γελ 

εκθαλίδεηαη 

πνηέ 

1=ρεδφλ 

πνηέ 

2=κεξηθέο 

θνξέο 

3=αξθεηέο 

θνξέο 

4=ζρεδφλ 

πάληα 

Να δεηά:      

1.Να δεηά αληηθείκελν       

2.Να δεηά δεχηεξε- ηξίηε 

θνξά ην ίδην αληηθείκελν 

      

3.Να δεηά αγαπεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα 

      

4.Να δεηά επαλάιεςε 

δξαζηεξηφηεηαο (πάιη) 

      

5.Να εθθξάδεη πξνηίκεζε 

φηαλ ηνπ δίλεηαη ε επηινγή 

      

6.Να δεηά βνήζεηα       

7.Να δεηά άδεηα       

Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή:      
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1. Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

φηαλ θάπνηνο ηνλ θνηηάεη 

θαη είλαη θνληά ηνπ 

      

2.Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

φηαλ θάπνηνο ηνλ θνηηάεη 

θαη είλαη καθξηά ηνπ 

      

3. Να κάζεη λα ηξαβάεη ηελ 

πξνζνρή φηαλ θάπνηνο δελ 

ηνλ θνηηάεη θαη είλαη θνληά 

ηνπ 

      

4. Να κάζεη λα ηξαβάεη ηελ 

πξνζνρή φηαλ θάπνηνο δελ 

ηνλ θνηηάεη θαη είλαη καθξηά 

ηνπ 

      

Να κάζεη λα αξλείηαη:      

1.Να αξλείηαη αληηθείκελν       

2.Να αξλείηαη 

δξαζηεξηφηεηα 

      

Να κάζεη λα ζρνιηάδεη:      

1.Να νλνκάδεη αληηθείκελα       

2.Να νλνκάδεη πξφζσπα       

3.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο       

4.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

ζε αληηθείκελα 

      

5.Να κάζεη λα πεξηγξάθεη 

απηφ πνπ θάλεη ηψξα 

      

6.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

πνπ έθαλε ν ίδηνο ζην 

παξειζφλ 

      

7.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

άιισλ αηφκσλ ησξηλέο 

      

8.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

άιισλ αηφκσλ 

παξειζνληηθέο 

      

9.Να ζρνιηάδεη ην 

απξνζδφθεην/ ην ιάζνο 

      

10.Να πεξηγξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά 

αληηθεηκέλσλ 

      

11.Να πεξηγξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά αηφκσλ 

      

12.Να πεξηγξάθεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ 

      

13.Να δειψλεη φηη ηειείσζε       

14.Να δειψλεη φ,ηη έρεη       
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ζηελ θαηνρή ηνπ 

15.Να πεξηγξάθεη ζέζεηο 

αληηθεηκέλσλ- πξνζψπσλ 

      

Να δίλεη πιεξνθνξίεο:      

1.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε αληηθείκελα 

      

2.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε πξφζσπα 

      

3.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ 

      

4.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ελέξγεηεο 

      

5.Να δέρεηαη, λα ζπκθσλεί       

6.Να δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

φ,ηη ηνπ αξέζεη 

      

7.Να δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

φ,ηη δελ ηνπ αξέζεη 

      

8.Να κάζεη λα δίλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ρψξν 

      

9.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν 

      

10.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αηηία 

      

Να δεηά πιεξνθνξίεο:      

1.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε αληηθείκελα 

      

2.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε πξφζσπα 

      

3.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ελέξγεηεο 

      

4. Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε 

αληηθεηκέλσλ- πξνζψπσλ 

      

5.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν 

      

6.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αηηία 

      

Να εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα       

Κνηλσληθή επηθνηλσλία       

Δληνιέο – νδεγίεο:      

1.Να κάζεη λα εθηειεί 

εληνιέο - νδεγίεο 

      

2.Να κάζεη λα δίλεη εληνιέο 

- νδεγίεο 
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Λεθηηθέο Γεμηόηεηεο 

ζπδήηεζεο: 

     

1.Να αθνχεη πξνζεθηηθά  

-ηζηνξίεο –παξακχζηα  

-πνηήκαηα-ηξαγνχδηα  

-αθήγεζε γεγνλφησλ 

      

2.Να αθεγείηαη κηα ηζηνξία       

3.Να παίξλεη πξσηνβνπιία 

γηα ζπδήηεζε 

      

4.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία θάλνληαο 

απζφξκεηα ζρφιηα 

      

5.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο 

      

6.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία απαληψληαο ζε 

εξσηήζεηο 

      

7.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία θάλνληαο 

εξσηήζεηο 

      

8.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία δείρλνληαο 

θαηάιιειεο ιεθηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ελδείμεηο 

      

9.Να θιείλεη κηα ζπλνκηιία       

10.Να δεηά δηεπθξηλίζεηο       

Με ιεθηηθέο Γεμηόηεηεο 

ζπδήηεζεο: 

     

1.Να θνηηάδεη / απεπζχλεηαη 

ζην ζπλνκηιεηή 

      

2.Να δηαηεξεί θπζηθή 

εγγχηεηα κε ην ζπλνκηιεηή 

      

3.Να δηαθξίλεη ην 

θαηάιιειν απφ ην 

αθαηάιιειν άγγηγκα θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο 

      

4.Να αιιάδεη ηελ έληαζε 

ηεο θσλήο αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε 

      

5.Να πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ 

ζηε ζπδήηεζε 

      

6.Να αλαγλσξίδεη θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε κε 

ιεθηηθέο ελδείμεηο 

      



 

 
91 
 

  

(Πεγή: Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο -2003Δ04530072, ζει.54-56) 

 

 

 

3. ρόιηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θιείδα παξαηήξεζεο  

Ο Γηάλλεο, πεξίπνπ 13 εηψλ πηα, θνηηά ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ ηνπ ρνιείνπ καο. Απφ ην 

Νεπηαγσγείν είλαη καζεηήο ηνπ Δθπαηδεπηεξίνπ καο, νπφηε ππάξρνπλ αθξηβή ζηνηρεία θαη 

ιεπηνκέξεηεο πνπ δείρλνπλ ηελ εμέιημή ηνπ. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ είλαη ε 

απφιπηε εξεκία θαη πξαφηεηα, ε έληνλε βιεκκαηηθή επαθή, ην δηαξθέο θαη κφληκν 

ρακφγειν. Δίλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ φηη θνηηάδεη πνιχ έληνλα ην ζπλνκηιεηή ηνπ ρσξίο 

φκσο λα απαληά κε ακεζφηεηα ζε φζα εξσηάηαη. Οη γνλείο ηνπ είλαη πνιχ επγεληθνί θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνί άλζξσπνη θαη εληειψο αθνζησκέλνη ζην κνλαρνπαίδη ηνπο. Ο θαεκφο ηνπο 

είλαη φηη ν Γηάλλεο δελ έρεη θίινπο. Δπηδηψθνπλ λα θάλεη, αιιά δελ θαξπνθνξνχλ νη 

πξνζπάζεηέο ηνπο. 

Κνηλσληθά ν Γηάλλεο είλαη απνηξαβεγκέλνο απφ ηηο παξέεο θαη ηηο ζπληξνθηέο 

ζπλνκειίθσλ ηνπ. Δλψ ηνπ αξέζεη ην πνδφζθαηξν, ζπάληα πιεζηάδεη ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ 

πνπ παίδνπλ ζηα δηαιείκκαηα κε κπάια, γηα λα ζπκκεηέρεη θη απηφο. Κάζεηαη ζπλήζσο 

κφλνο θαη ρακνγειαζηφο. Αλ ηνπ πηάζεηο ηε ζπδήηεζε ζην δηάιεηκκα, ζα δψζεη 

κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο ζε νπνηνδήπνηε εξψηεκα. Μηα κέξα, θνίηαδε επίκνλα ηε δηπιαλή 

κνλνθαηνηθία θαη, φηαλ ξσηήζεθε ηη παξαηεξνχζε ηφζν επίκνλα, είπε φηη ππήξρε κηα 

ρειψλα ζηελ απιή θαη ήζειε λα ηε δεη. Απηή ε ζηάζε θξάηεζε γηα πνιχ θαηξφ. Σα ππφινηπα 

παηδηά ηνλ έρνπλ απνδερηεί, παξά ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ θαη επηδηψθνπλ ηε ζπληξνθηά ηνπ 

θάπνηεο ζηηγκέο. Δθείλνο, ελψ ζπρλά αλαθέξεη φηη ζέιεη θίινπο δελ έρεη αλαθαιχςεη 

ηδαληθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο, δελ ζπδεηά, δελ επηθνηλσλεί. Πξνηηκά λα είλαη κφλνο θαη λα 
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παξαηεξεί. Αλ δεη θάπνην ζθνππίδη ή ραξηί πεηακέλν ζην πάησκα, ακέζσο ζα ην καδέςεη. 

Σν ζξαλίν ηνπ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα είλαη πάληα ζπκκαδεκέλα. Απηφ πνπ ζα 

ζπκάκαη πάληα απφ ην Γηάλλε είλαη κηα ρεηξνηερλία πνπ είρε αθήζεη ζηελ έδξα κνπ, γηα λα 

ηε βξσ. Δίρε θηηάμεη ηξίγσλα ραξηάθηα ζηε ζεηξά, ηα είρε ρξσκαηίζεη κε δηάθνξα ρξψκαηα 

κε πηλέιν θαη ηα είρε θνιιήζεη ζαλ νπξά ραξηαεηνχ. ε θάζε ηξηγσλάθη είρε γξάςεη ην 

φλνκά ηνπ θαη ζην ηειεπηαίν αλέθεξε ην φλνκά κνπ θαη ηα εμήο ιφγηα: «αο αγαπάσ, γηαηί 

κνπ δείρλεηε πνιιή αγάπε». 

Ο γξαθηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Γηάλλε είλαη επαλάγλσζηνο. ηα ηεζη νξζνγξαθίαο θάλεη 

ειάρηζηα νξζνγξαθηθά ιάζε θη επραξηζηηέηαη πνπ βαζκνινγείηαη κε άξηζηα. ηαλ 

δηαβάδνπκε έλα θείκελν  πξνθνξηθά, δπζθνιεχεηαη λα δψζεη πξνθνξηθά ην λφεκα. Μάιηζηα, 

δελ απαληά φηη δελ κπνξεί, απιψο παξακέλεη ακίιεηνο θαη ρακνγειά. Οη εθζέζεηο ηνπ ζηε 

Νενειιεληθή Γιψζζα είλαη ζχληνκεο θαη ζπάληα είλαη εληφο ζέκαηνο. Τπάξρεη απνπζία 

δνκήο ζηα θείκελά ηνπ. Ζ έθθξαζε είλαη απιή, ρσξίο ιάζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ γξαπηνχ 

ηνπ είλαη νη έληνλα ηνληζκέλεο ηειείεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. πάληα ηνπνζεηεί άιια ζεκεία 

ζηίμεο. ηελ αλάγλσζε δελ έρεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, αιιά πξνηηκά λα απνθεχγεη ηελ 

δπλαηή αλάγλσζε κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.  

ηελ αλάγλσζε ν Γηάλλεο δελ θάλεη ηδηαίηεξα ιάζε. Γηαβάδεη ζσζηά ρσξίο ιάζε ζηηο 

θαηαιήμεηο, δελ παξαπνηεί ιέμεηο θαη άξζξα. κσο ππάξρεη απνπζία επηηνληζκνχ ζηελ 

αλάγλσζή ηνπ. Γελ ρξσκαηίδεη ηε θσλή ηνπ αλάινγα κε ην ηη δηαβάδεη. Υξεζηκνπνηεί ηελ 

ηειεία, αιιά αγλνεί ην εξσηεκαηηθφ θαη ηα ππφινηπα ζεκεία ζηίμεο. Γηαβάδεη 

ρακνγειψληαο, αθφκα θαη αλ δελ ηαηξηάδεη ζην θείκελν.  

Ο πξνθνξηθφο ιφγνο ηνπ Γηάλλε έρεη αξθεηέο αδπλακίεο. Ζ θσλή ηνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ιεπηή θαη ηζηξηρηή, ρσξίο ξπζκφ. Παίξλεη ην ιφγν ζπάληα γηα λα κηιήζεη. Δθθξάδεηαη 
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ηθαλνπνηεηηθά θαη ζπληάζζεη ζσζηά ηηο πξνηάζεηο ηνπ. Μπνξεί φκσο φζα ιέεη λα κελ 

ηαηξηάδνπλ ζηε ζπδήηεζε πνπ έρεη πξνεγεζεί. Δθεί πνπ έρσ δηαπηζηψζεη φηη δπζθνιεχεηαη 

έληνλα είλαη ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, φηαλ δεηψ ραξαθηεξηζκνχο 

πξνζψπσλ θαη αηηηνιφγεζε. Γελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη λα εθθξάζεη κε επίζεηα ην 

ραξαθηήξα ησλ εξψσλ θαη αξθεηά κεγαιχηεξε είλαη ε δπζθνιία ηνπ, φηαλ πξέπεη λα 

εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ ή ηα δηθά ηνπ. πλήζσο, ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα γηα λα 

ραξαθηεξίζεη ηνλ ήξσα ή γηα λα ζρνιηάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα, αιιά δελ θαηαθέξλεη λα 

αγγίμεη ηα λνήκαηα ηνπ εθάζηνηε έξγνπ. πδεηάκε φζα ζα ζρνιηάζεη θαη κεηά πξνζπαζψ λα 

ηνπ εμεγήζσ πψο κπνξεί λα ληψζεη ν ήξσαο αληιψληαο αληίζηνηρα παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο κέζα ζην ζρνιείν. πρλά κνπ εθθξάδεη ηελ αγάπε ηνπ θαη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ γηα ην πξφζσπφ κνπ, θαζψο είλαη ρακνγειαζηφο, αιιά θαη κε χθνο 

ηππηθφ θαη απνζηαζηνπνηεκέλν. Γεληθά, ηελ αγάπε ηνπ ηελ εθδειψλεη ιεθηηθά ζπλήζσο.  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ παξνπζηάδεη είλαη ε ερνιαιία. πρλά κέζα ζηελ ηάμε βγάδεη ήρνπο, 

ληανπξίδεη θαη βνγθάεη ρσξίο ιφγν ή ρσξίο λα έρεη πξνθιεζεί απφ ζπκκαζεηή ηνπ ή λα 

ππάξρεη θαζαξία. πλήζσο, φηαλ βξίζθεηαη ζε ππεξέληαζε ην θαηλφκελν ηεο ερνιαιίαο 

γίλεηαη πην εκθαλέο. Σαπηφρξνλα κπνξεί λα ρηππά ην ζξαλίν. Έηζη θαίλεηαη πσο 

εθηνλψλεηαη. Αλαθεξφκελνο ζηνλ εαπηφ ηνπ κηιά θαλνληθά ζην α΄ πξφζσπν εληθνχ. ηηο 

εξσηήζεηο κνπ απαληά πάληα κνλνιεθηηθά κε ρακφγειν. Αθφκα θαη αλ ηνπ θάλσ 

παξαηήξεζε, ζα κνπ ρακνγειάζεη θαη ζα κε θνηηάμεη βαζηά κέζα ζηα κάηηα. Γελ θάλεη ιάζε 

ζπληαθηηθά ή θσλνινγηθά. Γεληθά, ζα ζεκείσλα φηη ην ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν ηνπ Γηάλλε είλαη ν ήρνο ηεο θσλήο ηνπ θαη φηη δελ αληηιακβάλεηαη ηε 

κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο καο. Γειαδή έρεη ηχρεη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λα πσ: 
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«πήξε θσηηά ην ρέξη ζαο απφ ην γξάςηκν;» θαη εθείλνο άθεζε ην κνιχβη θαη θνηηνχζε 

ρακνγειψληαο ην ρέξη ηνπ.  

Αμηνινγψληαο ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηνπ Γηάλλε δελ δεηά ζπρλά απζφξκεηα 

θάπνην αληηθείκελν, νχηε δηεθδηθεί. Γελ επαλαιακβάλεη ιέμεηο ή θξάζεηο δεηψληαο θάηη. 

πάληα εθθξάδεη πξνηηκήζεηο. Δπίζεο, δελ επηδηψθεη λα ηξαβά ηελ πξνζνρή. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ήζπρνο θαη θαιφβνινο, αλ εμαηξέζνπκε θάπνηεο ζηηγκέο πνπ δείρλεη λα έρεη ππεξέληαζε θαη 

ερνιαιεί. Γέρεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο λα αξλείηαη. Δπηπιένλ, γεληθά 

νλνκαηίδεη αληηθείκελα θαη πξφζσπα, αιιά απνθεχγεη λα πεξηγξάθεη ελέξγεηεο θαη 

δπζθνιεχεηαη ζηελ πεξηγξαθή. Μάιηζηα, φηαλ νινθιεξψλεη κηα εξγαζία ζηελ ηάμε δελ 

δειψλεη φηη ηειείσζε, αιιά παξακέλεη ζησπειφο. Οη απαληήζεηο ηνπ ζηε ζπδήηεζε είλαη 

κνλνιεθηηθέο θαη δε δίλεη πιεξνθνξίεο. πσο πεξηέγξαςα θαη παξαπάλσ, ν Γηάλλεο 

εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. πλήζσο ζε πιεζηάδεη θαη ζνπ ιέεη «ζε αγαπψ» ή ζνπ 

αθήλεη δηάθνξα ραξηηά πνπ γξάθεη πάλσ πάιη φηη ζε αγαπάεη. κσο, ε εθδήισζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ δελ ηαηξηάδεη κε ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε. Δπηπιένλ, είλαη ηθαλφο λα 

εθηειεί εληνιέο, αιιά δελ κπνξεί λα δίλεη εληνιέο. πλήζσο αθνχεη πξνζεθηηθά ηζηνξίεο θαη 

ηε δηδαζθαιία κέζα ζηελ αίζνπζα. πάληα φκσο ζπκκεηέρεη πξνθνξηθά. Γχζθνια δηαηεξεί 

θαη ζπλερίδεη κηα ζπλνκηιία. πλήζσο παξνπζηάδεη έληνλε βιεκκαηηθή επαθή θαη ρακφγειν 

πνπ δελ ηαηξηάδεη ζηελ θάζε πεξίζηαζε. Ζ έληαζε ηεο θσλήο ηνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη, 

παξακέλεη ηζηξηρηή θαη δελ αλαγλσξίδεη πάληα κε ιεθηηθέο ελδείμεηο.  

Β) Κώζηαο 

1. ηνηρεία από ην ηζηνξηθό 

Ο Κώζηαο* (ςεπδψλπκν) εμεηάζηεθε απφ ην ΚΔ.Γ.Γ.Τ Γ΄ Αζελψλ (Καιακαθίνπ 46 

& Σαμηαξρψλ) κε εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο γηα ηελ έθδνζε γλσκάηεπζεο: 11/10/2013. Δίλαη 
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γελλεκέλνο ζηηο 19/01/2001. Σα κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο θαηέιεμαλ φηη ν καζεηήο 

παξνπζηάδεη ήπηνπ βαζκνύ Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή. 

χκθσλα, κε ην θνηλσληθφ ηζηνξηθφ ν Κσλζηαληίλνο παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε ζηελ 

αλάπηπμε φισλ ζρεδφλ ησλ ζηαδίσλ θαη δηαηξνθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. ηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε αλαθέξνληαη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζε αιιαγή ηεο ξνπηίλαο θαη δπζθνιίεο 

ζηε ιεπηή θίλεζε. Οη δπζθνιίεο απηέο ζπλερίζηεθαλ θαη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, φπνπ 

άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη θαη νη πξψηεο δπζθνιίεο ζηε γξαθή, ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηνπ κεηαθνξηθνχ ιφγνπ. Παξαθνινχζεζε πιήξεο 

απνθαηαζηαζηαθφ πξφγξακκα απφ ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ έσο ηα δέθα. ην ςπρνθνηλσληθφ 

ηνκέα δελ αλαθέξνληαη θηιίεο ηφζν εληφο ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ 

θαη θαίλεηαη φηη πξνηηκά ηελ παξέα ησλ γνληψλ ηνπ απνθιεηζηηθά. 

Απφ ηελ ςπρνινγηθή αμηνιφγεζε πξνθχπηεη φηη ν Κψζηαο είλαη έλα αγφξη κε θαιή 

ζσκαηηθή αλάπηπμε. Γείρλεη πξνζπκία θαη δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία. Γηαηεξεί ζηαζεξή 

βιεκκαηηθή επαθή θαη αθνινπζεί νδεγίεο θαη εληνιέο. Χζηφζν παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ειιηπείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Δκθαλίδεη δηάζπαζε 

πξνζνρήο, απνζχξζεηο θαη θηλεηηθή δπζθνιία ζηε βάδηζε. 

Σν λνεηηθφ ηνπ δπλακηθφ θπκαίλεηαη ζηα επίπεδα ηεο ειαθξάο λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο. Οη ξπζκνί εξγαζίαο ηνπ είλαη αξγνί. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επίδνζή ηνπ ππνιείπεηαη ζε φινπο ηνπο γλσζηηθνχο ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο αμηνινγήζεθε: ζηελ επεμεξγαζία ησλ ιεθηηθψλ ελλνηψλ, ζην εχξνο 

ιεμηινγίνπ, ζηελ αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα, ζηελ αλαιπηηθν-ζπλζεηηθή ζθέςε, ζηνλ ρσξν-

ρξνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ζηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε, ζηελ επξχηεηα ησλ γεληθψλ 
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ζρνιηθψλ γλψζεσλ, ζηελ γξαθν-θηλεηηθή ηαρχηεηα, θαζψο θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 

Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, ν Κψζηαο έρεη επράξηζηε δηάζεζε θη είλαη 

άλεηνο θη επγεληθφο. Κάλεη αξθεηά ζρφιηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο, είλαη 

νκηιεηηθφο θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο κε άλεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

Γηαηεξεί ζπρλά ζθπκκέλν ην θεθάιη ηνπ, ελψ δελ θάλεη πάληα βιεκκαηηθή επαθή κε ηελ 

αμηνινγήηξηα. Φαίλεηαη λα αθνινπζεί επαλαιεπηηθά κνηίβα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, φπσο 

ζπρλή ελαζρφιεζε κε ηα καιιηά ηνπ, ζηελ αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο δνθηκαζίεο, φπσο ε ζθέςε 

ηνπ αλαιψλεηαη ζε πξνεγεζείζεο, κε νινθιεξσκέλεο δνθηκαζίεο θαη ζηε ιεθηηθή ηνπ 

επηθνηλσλία, φπσο απάληεζε κε επαλάιεςε θξάζεσλ ηεο αμηνινγήηξηαο. Γελ εθθξάδεη 

ηδηαίηεξα ην ζπλαίζζεκά ηνπ θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζην ρηνχκνξ θαη ηε ζσκαηηθή επαθή. 

Δίλαη ζπλεξγάζηκνο θη εθδειψλεη κηθξή δηάζπαζε πξνζνρήο θαη θηλεηηθφηεηα. Γελ 

δηακαξηχξεηαη γηα ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ, δείρλεη, φκσο, αξθεηά θνπξαζκέλνο κεηά απφ ηελ 

πξψηε ψξα ηεο αμηνιφγεζεο. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ Κψζηα έγηλε κε ζηαζκηζκέλεο θαη κε 

δνθηκαζίεο. Απφ ηα δεδνκέλα ηεο αμηνιφγεζεο πξνθχπηεη φηη ε επίδνζε ηνπ καζεηή ζηελ 

αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε είλαη κέζε αλψηεξε ζε ζρέζε κε ηε ρξνλνινγηθή ηνπ 

ειηθία, θαζψο δηαβάδεη κε άλεζε άζεκεο θαη πξαγκαηηθέο ιέμεηο. ζνλ αθνξά ζηελ 

αλαγλσζηηθή ηνπ επρέξεηα, ην επίπεδφ ηνπ θξίλεηαη σο κέζν. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ 

αλάγλσζε θεηκέλνπ, ν καζεηήο έρεη θαλνληθφ ξπζκφ, δηαβάδεη ρσξίο ιάζε, θάλνληαο 

θάπνηεο παχζεηο, ελψ ζεκεηψλνληαη ειάρηζηεο επαλαιήςεηο ζε επίπεδν ιέμεο θαη 

απηνδηνξζψζεηο. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ Κψζηα λα θαηαλνεί θείκελν πνπ δηαβάδεη, θξίλεηαη σο 

κέζε αλψηεξε, θαζψο αληαπνθξίλεηαη κε άλεζε ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ απιφ θείκελν, 
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ελψ έρεη ήπηεο δπζθνιίεο ζε πην ζχλζεηα. ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ απφ αθξφαζε έρεη 

ρακειή απφδνζε, θαζψο δελ ζπγθξαηεί φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πξνζζέηεη δηθά ηνπ ζηνηρεία 

ζηελ ηζηνξία ή απαληάεη κε αλαθξίβεηεο. Καηά ηελ αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο, ε πεξηγξαθή 

ηνπ είλαη ειιηπήο κε εθθξαζηηθέο αδπλακίεο, ελψ ζεκεηψλεηαη καθξνπεξίνδνο ιφγνο. 

Γεληθά, ε εθθξαζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Κψζηα ζε επίπεδν ιεμηινγίνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Χζηφζν, ε ηθαλφηεηά ηνπ λα νξίδεη θνηλέο ιέμεηο θαη λα ηηο νξγαλψλεη ζπληαθηηθά, φζν θαη 

λα ηηο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο ζπζρεηίδεη κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ή 

κεηαμχ ηνπο θξίλεηαη σο ρακειή ζε ζρέζε κε ηε ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία. Ήπηεο δπζθνιίεο 

ζεκεηψλνληαη ζηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ γξακκαηηθνχ ηχπνπ ξεκάησλ. 

ηε δνθηκαζία γξαθήο ιέμεσλ θαηφπηλ ππαγφξεπζεο, ην επίπεδν ηνπ Κψζηα θξίλεηαη 

σο κέζν αλψηεξν αλαθνξηθά κε ηε ρξνλνινγηθή ειηθία. Ο γξαθηθφο ηνπ ραξαθηήξαο, φκσο 

είλαη άζρεκνο, κε δπζαλάγλσζηα γξάκκαηα, ελψ δελ ηεξεί πάληα ηνπο θαλφλεο ηνληζκνχ. 

Παξάιιεια, ζεκεηψλεηαη αλψξηκε ιαβή ηνπ κνιπβηνχ. Καηά ηελ απζφξκεηε γξαθή, ν 

Κψζηαο ζπληάζζεη θείκελν πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, κε ειιηπή αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ θαη 

ιηηφ ιεμηιφγην. Ο καζεηήο δελ παξαγξαθνπνηεί, θάλεη ειιηπή ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο, 

ηνπ ηνληζκνχ θαη ησλ θεθαιαίσλ γξακκάησλ, ελψ δελ πξνζδηνξίδεη ηα φξηα κεηαμχ ησλ 

πξνηάζεσλ. Σν θείκελφ ηνπ είλαη κηα καθξνζθειήο πεξίνδνο. Παξάιιεια, δελ ηεξεί πάληα 

ηηο απνζηάζεηο αλάκεζα ζηηο ιέμεηο, ελψ ζεκεηψλνληαη δπζαλάγλσζηνη ραξαθηήξεο θαη 

ειιηπήο πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν ηνπ γξαπηνχ. Γεληθά, ην γξαπηφ ηνπ είλαη αλψξηκν θαη 

δελ αληηζηνηρεί ζηε ζρνιηθή ηνπ βαζκίδα. 

ζνλ αθνξά ζηα Μαζεκαηηθά, ε επίδνζε ηνπ Κψζηα θξίλεηαη σο ρακειή (νξηαθά 

αλεπαξθήο). πγθεθξηκέλα, ν καζεηήο έρεη ζπγθξνηήζεη ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο ζε 

επίπεδν ρακειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ηάμεο ηνπ. Έρεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ 
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εθηέιεζε λνεξψλ ππνινγηζκψλ θη ζηελ επίιπζε νξηδφληησλ πξάμεσλ (κε αθέξαηνπο θαη 

δεθαδηθνχο αξηζκνχο), ελψ δπζθνιεχεηαη ζε πξάμεηο κε θιάζκαηα θαη ζηνπο αιγφξηζκνπο 

νξηζκέλσλ βαζηθψλ ηχπσλ, φπσο δπλάκεηο θαη πνζνζηά. Ο Κψζηαο δελ έρεη θαηαθηήζεη ηνλ 

αιγφξηζκν ηεο αθαίξεζεο κε δαλεηζκφ θαη ηεο δηαίξεζεο κε δηςήθην δηαηξέηε, δελ δίλεη 

πάληα αζθαιέο απνηέιεζκα θαηά ηελ εθηέιεζε πξφζζεζεο κε θξαηνχκελν, ελψ 

δπζθνιεχεηαη ζε πξνζζέζεηο κε πνιινχο πξνζζεηένπο.  πγρξφλσο, έρεη δπζθνιία ζηε 

γξαθή θαη ζεηξνζέηεζε αξηζκψλ ζην επίπεδν ηεο ρηιηάδαο (φπνπ αληαπνθξίλεηαη ρσξίο 

ζηαζεξή επηηπρία) θαη ζηελ απαγγειία πνιπςήθησλ αξηζκψλ. Γλσξίδεη επαξθψο ηελ 

πξνπαίδεηα, έρεη, φκσο, κηθξή δπζθνιία ζε θνηλέο αθνινπζίεο (θπξίσο ζηελ απαγγειία 

αξηζκψλ ζε αχμνπζα ή θζίλνπζα δηάηαμε). Παξάιιεια, έρεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ 

επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, αθνχ αδπλαηεί λα επεμεξγαζηεί απνηειεζκαηηθά ηα 

ζηνηρεία θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σέινο, δε γλσξίδεη ηελ ψξα, ελψ ε γλψζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ επξψ θξίλεηαη ειιηπήο. 

Ζ δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο, ςπρνινγηθήο αμηνιφγεζεο, ην θνηλσληθφ 

ηζηνξηθφ, θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή, εθηηκά φηη ν 

Κψζηαο παξνπζηάδεη: Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή. 

πληζηάηαη αληηθαηάζηαζε ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ κε πξνθνξηθέο δνθηκαζίεο, 

θαζψο είλαη αδχλαηνο ν έιεγρνο ησλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή κε γξαπηή εμέηαζε, ιφγσ 

Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθήο Γηαηαξαρήο. Δπίζεο, πξνηείλεηαη δηεπθφιπλζε ηνπ καζεηή ζηελ 

πξνθνξηθή εμέηαζε κε δηεπθξηληζηηθέο, ζχληνκεο, θαηεπζπλφκελεο θαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

εξσηήζεηο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία θαη λα επηηεπρζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε επίδνζή ηνπ. Παξνρή δπλαηφηεηαο ζην καζεηή κε ην λα αλαπηχζζεη 
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γξαπηά ηηο απφςεηο ηνπ, πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο, ψζηε λα νξγαλψζεη 

πην απνηειεζκαηηθά ηε ζθέςε θαη ην ιφγν ηνπ, λα ζπκβνπιεχεηαη ηηο γξαπηέο ηεο 

ζεκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο θαη λα ηνπ παξαζρεζεί ν 

απαηηνχκελνο ρξφλνο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα απαληήζεη. 

2. Πίλαθαο κε θιείδα παξαηήξεζεο ζπκπιεξσκέλε 

Πξσηόθνιιν γηα ηελ αμηνιόγεζε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο  
Μαζεηήο: Κώζηαο 

Ζκεξνκελία παξαηήξεζεο: 15/9/2014-10/5/2015 

 

ΒΑΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

0=Γελ 

εκθαλίδεηαη 

πνηέ 

1=ρεδφλ 

πνηέ 

2=κεξηθέο 

θνξέο 

3=αξθεηέο 

θνξέο 

4=ζρεδφλ 

πάληα 

Να δεηά:      

1.Να δεηά αληηθείκελν       

2.Να δεηά δεχηεξε- ηξίηε 

θνξά ην ίδην αληηθείκελν 

      

3.Να δεηά αγαπεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα 

      

4.Να δεηά επαλάιεςε 

δξαζηεξηφηεηαο (πάιη) 

      

5.Να εθθξάδεη πξνηίκεζε 

φηαλ ηνπ δίλεηαη ε επηινγή 

      

6.Να δεηά βνήζεηα       

7.Να δεηά άδεηα       

Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή:      

1. Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

φηαλ θάπνηνο ηνλ θνηηάεη 

θαη είλαη θνληά ηνπ 

      

2.Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

φηαλ θάπνηνο ηνλ θνηηάεη 

θαη είλαη καθξηά ηνπ 

      

3. Να κάζεη λα ηξαβάεη ηελ 

πξνζνρή φηαλ θάπνηνο δελ 

ηνλ θνηηάεη θαη είλαη θνληά 

ηνπ 

      

4. Να κάζεη λα ηξαβάεη ηελ 

πξνζνρή φηαλ θάπνηνο δελ 

ηνλ θνηηάεη θαη είλαη καθξηά 

ηνπ 

      

Να κάζεη λα αξλείηαη:      
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1.Να αξλείηαη αληηθείκελν       

2.Να αξλείηαη 

δξαζηεξηφηεηα 

      

Να κάζεη λα ζρνιηάδεη:      

1.Να νλνκάδεη αληηθείκελα       

2.Να νλνκάδεη πξφζσπα       

3.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο       

4.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

ζε αληηθείκελα 

      

5.Να κάζεη λα πεξηγξάθεη 

απηφ πνπ θάλεη ηψξα 

      

6.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

πνπ έθαλε ν ίδηνο ζην 

παξειζφλ 

      

7.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

άιισλ αηφκσλ ησξηλέο 

      

8.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

άιισλ αηφκσλ 

παξειζνληηθέο 

      

9.Να ζρνιηάδεη ην 

απξνζδφθεην/ ην ιάζνο 

      

10.Να πεξηγξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά 

αληηθεηκέλσλ 

      

11.Να πεξηγξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά αηφκσλ 

      

12.Να πεξηγξάθεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ 

      

13.Να δειψλεη φηη ηειείσζε       

14.Να δειψλεη φ,ηη έρεη 

ζηελ θαηνρή ηνπ 

      

15.Να πεξηγξάθεη ζέζεηο 

αληηθεηκέλσλ- πξνζψπσλ 

      

Να δίλεη πιεξνθνξίεο:      

1.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε αληηθείκελα 

      

2.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε πξφζσπα 

      

3.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ 

      

4.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ελέξγεηεο 

      

5.Να δέρεηαη, λα ζπκθσλεί       

6.Να δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

φ,ηη ηνπ αξέζεη 
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7.Να δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

φ,ηη δελ ηνπ αξέζεη 

      

8.Να κάζεη λα δίλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ρψξν 

      

9.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν 

      

10.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αηηία 

      

Να δεηά πιεξνθνξίεο:      

1.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε αληηθείκελα 

      

2.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε πξφζσπα 

      

3.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ελέξγεηεο 

      

4. Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε 

αληηθεηκέλσλ- πξνζψπσλ 

      

5.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν 

      

6.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αηηία 

      

Να εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα       

Κνηλσληθή επηθνηλσλία       

Δληνιέο – νδεγίεο:      

1.Να κάζεη λα εθηειεί 

εληνιέο - νδεγίεο 

      

2.Να κάζεη λα δίλεη εληνιέο 

- νδεγίεο 

      

Λεθηηθέο Γεμηόηεηεο 

ζπδήηεζεο: 

     

1.Να αθνχεη πξνζεθηηθά  

-ηζηνξίεο –παξακχζηα  

-πνηήκαηα-ηξαγνχδηα  

-αθήγεζε γεγνλφησλ 

      

2.Να αθεγείηαη κηα ηζηνξία       

3.Να παίξλεη πξσηνβνπιία 

γηα ζπδήηεζε 

      

4.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία θάλνληαο 

απζφξκεηα ζρφιηα 

      

5.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο 
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6.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία απαληψληαο ζε 

εξσηήζεηο 

      

7.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία θάλνληαο 

εξσηήζεηο 

      

8.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία δείρλνληαο 

θαηάιιειεο ιεθηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ελδείμεηο 

      

9.Να θιείλεη κηα ζπλνκηιία       

10.Να δεηά δηεπθξηλίζεηο       

Με ιεθηηθέο Γεμηόηεηεο 

ζπδήηεζεο: 

     

1.Να θνηηάδεη / απεπζχλεηαη 

ζην ζπλνκηιεηή 

      

2.Να δηαηεξεί θπζηθή 

εγγχηεηα κε ην ζπλνκηιεηή 

      

3.Να δηαθξίλεη ην 

θαηάιιειν απφ ην 

αθαηάιιειν άγγηγκα θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο 

      

4.Να αιιάδεη ηελ έληαζε 

ηεο θσλήο αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε 

      

5.Να πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ 

ζηε ζπδήηεζε 

      

6.Να αλαγλσξίδεη θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε κε 

ιεθηηθέο ελδείμεηο 

      

  

(Πεγή: Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο -2003Δ04530072, ζει.54-56) 

 

 

3. ρόιηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θιείδα παξαηήξεζεο  

Ο Κψζηαο, 14 εηψλ, ήξζε ζην Δθπαηδεπηήξηφ καο ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ θαη πιένλ θνηηά 

ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ.  Οη γνλείο ηνπ δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ καδί ηνπ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο. Πξνηηκνχλ λα κέλνπλ ζπίηη θαη λα κε βγαίλνπλ βφιηεο. Έρεη έλα δάζθαιν 

πνπ έξρεηαη ζπίηη θαη καδί βγαίλνπλ έμσ, γηα λα ηνπ δηδάμεη πψο ζα ζπκπεξηθέξεηαη ζην 

δξφκν θαη πνηνη είλαη νη θίλδπλνη. ια απηά κνπ ηα έρεη εθκπζηεξεπηεί ην ίδην ην παηδί. 
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Παξνπζηάδεη κεξηθή ηχθισζε ηνπ αξηζηεξνχ νθζαικνχ (25%). Κιείλεη θαη ηνπ δπν ηνπ 

αληίρεηξεο ρσξίο ιφγν. Δίλαη έλα ηδηαίηεξα ήζπρν παηδί θαη δελ επηδηψθεη λα απνθηήζεη 

θίινπο, αλ θαη εθθξάδεη θάπνηεο θνξέο ηε ζέιεζε λα ζπλάςεη ζρέζεηο θηιίαο. Μέζα ζηελ 

ηάμε, δελ ζπκκεηέρεη ζπρλά θαη, φηαλ ηνπ δίλεηαη ν ιφγνο, κηιά ρακειφθσλα. Απνθεχγεη ηε 

βιεκκαηηθή επαθή θαη θξαηά ζπλήζσο ην θεθάιη ηνπ ζθπκκέλν. Θέιεη λα θάζεηαη ζην 

κπξνζηηλφ ζξαλίν θαη φηαλ βάδνπκε κνπζηθή ζηελ αίζνπζα θιείλεη ηα απηηά ηνπ ή δεηά λα 

απνρσξήζεη. Φνβάηαη ηνπο ήρνπο. Αθφκα θαη ηηο θσλέο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ απνθεχγεη 

θιείλνληαο  ηαπηφρξνλα θαη ηα κάηηα ηνπ κεξηθέο θνξέο. Σηο πξνάιιεο κνπ αλέθεξε πφζν 

ραξνχκελνο ήηαλ, γηαηί  ν παηέξαο ηνπ ηνλ πήξε γηα πξψηε θνξά καδί ηνπ ην γπκλαζηήξην 

θαη δελ ηνλ ελφριεζε θαζφινπ ε κνπζηθή εθεί, παξφιν πνπ ήηαλ δπλαηά. Γεληθά, απνθεχγεη 

φιεο ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. κσο, ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο είλαη ζπγθεληξσκέλνο, 

γηαηί φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ηνλ ξσηήζεη θάηη δίλεη εχζηνρεο απαληήζεηο. 

Κνηλσληθά, φπσο πξνείπα, ν Κψζηαο είλαη απνκνλσκέλνο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

ζηα δηαιείκκαηα ζηέθεη φξζηνο κφλνο ηνπ θαη θάλεη δηαξθείο βεκαηηζκνχο κπξνο-πίζσ 

ρακνγειψληαο ειαθξψο. ε φια ηα δηαιείκκαηα δχν ρξφληα ηψξα ζηέθεη αθξηβψο ζην ίδην 

ζεκείν. ηαλ ζην πξναχιην εκθαλίδεηαη ν ήιηνο, θξχβεη ηα κάηηα ηνπ, αιιά ζπλερίδεη ηελ 

θίλεζε κε ηα πφδηα ηνπ. ε θάζε δηάιεηκκα, θάζε κέξα θξαηά έλα ζαθνπιάθη κε 

παμηκαδάθηα. Γελ ηνλ έρσ δεη λα ηξψεη θάηη δηαθνξεηηθφ. Αθφκα θαη φηαλ έλαο ζπκκαζεηήο 

ηνπ ηνλ θεξάζεη γιπθφ ιφγσ γηνξηήο ή γελεζιίσλ, δελ δέρεηαη. Αλ ηνλ πξνζεγγίζεη θάπνην 

παηδί ή θαζεγεηήο, γηα λα ηνπ κηιήζεη, απαληά κνλνιεθηηθά θαη θάλεη θίλεζε, ψζηε λα 

απνκαθξπλζεί. Μνπ έθαλε εληχπσζε, φκσο, πνπ κηα κέξα ρξεηάζηεθε λα ιείςσ απφ ην 

ζρνιείν γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο θαη ηελ επνκέλε ελδηαθέξζεθε λα κάζεη ην ιφγν απνπζίαο 

κνπ, παξφιν πνπ πνηέ δελ δείρλεη λα ηνλ λνηάδεη ή γεληθά δελ δίλεη ζεκαζία ζηνπο άιινπο. 
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Απνθεχγεη ηε ζσκαηηθή επαθή θαη φηαλ ην αγγίμεηο ζηνλ ψκν δείρλεη πσο ληψζεη άβνια θαη 

θάλεη θίλεζε, γηα λα «ειεπζεξσζεί». 

Ο γξαθηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Κψζηα είλαη επαλάγλσζηνο. κσο, ην κνιχβη ην θξαηά 

κε αλψξηκν ηξφπν. ζεο θνξέο θαη λα ηνλ βνεζήζεηο λα πηάζεη ζσζηά ην κνιχβη, δελ ηα 

θαηαθέξλεη θαη ην γπξλά θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ βνιεχεη. Σα γξαπηφ ηνπ είλαη 

θαζαξνγξακκέλν. Γξάθεη αξγά θαη νξζνγξαθεκέλα. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ θεξδίδεη 

ζε δηαγσληζκνχο νξζνγξαθίαο θαη δείρλεη πνιχ ραξνχκελνο γη‘ απηφ. Σα ηεηξάδηά ηνπ είλαη 

θξνληηζκέλα θαη έξρεηαη έηνηκνο θαη δηαβαζκέλνο ζην κάζεκα ηεο εκέξαο, θαζψο έρεη 

ζεκαληηθή βνήζεηα ζην ζπίηη. Ζ έθθξαζή ηνπ ζηηο εθζέζεηο είλαη απιντθή, ρσξίο πεξίηερλν 

ιεμηιφγην θαη κάιηζηα ζπρλά θάλεη ιάζε ζηε δηαηχπσζε. Πξνηηκά λα γξάθεη κε κνιχβη, 

αθφκα θαη ζηα δηαγσλίζκαηα. 

ηελ αλάγλσζε, ν Κψζηαο δηαβάδεη ρακειφθσλα θαη πνιχ αξγά θαη ζηαζεξά. κσο, 

δελ θάλεη ιάζε, ζπγθεληξψλεηαη θαη πεηπραίλεη ηνλ ζηφρν ηνπ. ηαλ ηειεηψζεη, παξακέλεη 

κε θαηεβαζκέλν ην θεθάιη θαη δελ εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ κε θάπνην ηξφπν. Γελ 

ρξσκαηίδεη αλάινγα ην ιφγν ηνπ, αγλνεί ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεσο.  

ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ν Κψζηαο έρεη δπζθνιίεο. ηαλ παίξλεη ην ιφγν κέζα ζηελ 

ηάμε, παξάιιεια θαηεβάδεη ην θεθάιη απνθεχγνληαο ζε έληνλν βαζκφ ηε βιεκκαηηθή 

επαθή. Πξνζπαζεί γεληθά λα κέλεη ζησπειφο θαη ζπάληα ζεθψλεη απφ κφλνο ηνπ ην ρέξη, γηα 

λα κηιήζεη, αλ θαη έρεη γλψζεηο.  Μηιάεη ηφζν ρακειφθσλα πνπ πξέπεη λα γίλεη απφιπηε 

εζπρία, γηα λα αθνπζηεί. Γελ παξνπζηάδεη ζπληαθηηθά ή θσλνινγηθά ιάζε. Οη απαληήζεηο 

ηνπ είλαη κνλνιεθηηθέο. Πνηέ δελ ζα μεθηλήζεη ν ίδηνο ζπδήηεζε. Γελ εκθαλίδεη ερνιαιία. 

Γελ αληηιακβάλεηαη ηε κεηαθνξηθή ρξήζε ησλ ιέμεσλ. Γελ ηα θαηαθέξλεη λα δψζεη 

ραξαθηεξηζκνχο πξνζψπσλ θαη λα πεξηγξάςεη ζπλαηζζήκαηα εξψσλ. Υξεζηκνπνηεί πνιχ 
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απιφ ιεμηιφγην γηα λα εθθξάζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ. Γείρλεη λα θαηαλνεί ηε ζπλνκηιία κεηαμχ 

αηφκσλ, αιιά, φηαλ ηνπ απεπζχλεηαη ν ιφγνο, αξγεί πάληα λα δψζεη κηα απάληεζε. ηαλ ηνλ 

επηβξαβεχσ γηα θάηη πνπ θαηάθεξε ρακνγειάεη θάπσο μεξά, ρσξίο ζπλαίζζεκα ζα ηνικνχζα 

λα πσ. 

ρεηηθά κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο, ν Κψζηαο ππνιείπεηαη ζεκαληηθά 

ζε ζρέζε κε παηδηά ζπλνκήιηθα. Γελ δεηά αληηθείκελν, νχηε εθθξάδεη πξνηηκήζεηο θαη 

ζπάληα δεηά βνήζεηα. Γελ ηξαβάεη κε θαλέλα ηξφπν ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ. Δίλαη πιήξσο 

απνκνλσκέλνο θαη ήζπρνο, ακίιεηνο. Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα νλνκάδεη αληηθείκελα θαη 

πξφζσπα. Βέβαηα, δπζθνιεχεηαη ζηελ πεξηγξαθή ελεξγεηψλ, φκσο θαηαθέξλεη λα 

πεξηγξάθεη ραξαθηεξηζηηθά αληηθεηκέλσλ. Γίλεη πιεξνθνξίεο γηα πξφζσπα θαη γηα ηε δσή 

ηνπ, αιιά κφλν φηαλ εξσηεζεί θαη πάληα κνλνιεθηηθά. Γελ δεηά πιεξνθνξίεο θαη ζρεδφλ 

πνηέ δελ εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα. Δθηειεί εληνιέο θαη νδεγίεο, αιιά δελ είλαη ηθαλφο ζην λα 

δίλεη εληνιέο. Δίλαη ήζπρνο θαη αθνχεη πξνζεθηηθά κέζα ζηελ ηάμε. Γελ ζπκκεηέρεη, δελ 

ζεθψλεη ην ρέξη θαη δελ δειψλεη φηη ηειείσζε κηα δξαζηεξηφηεηα. Γίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, αιιά κφλν αλ ηνλ ξσηήζεη θαλείο θαη πάληα νη απαληήζεηο ηνπ είλαη 

κνλνιεθηηθέο θαη ζπάληα κε ηε κνξθή ζχληνκσλ θξάζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο 

κφλν κηα θνξά εθδήισζε ηελ πξνηίκεζή ηνπ λα πεγαίλεη ζε γπκλαζηήξην καδί κε ηνλ 

παηέξα ηνπ. πάληα δεηά πιεξνθνξίεο θαη δπζθνιεχεηαη ζηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ. 

Γελ θνηηάδεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ θαη γεληθά απνθεχγεη ην άγγηγκα θαηά ηε ζπδήηεζε. Ζ 

έληαζε ηεο θσλήο ηνπ δελ αιιάδεη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. 

Γ) Διέλε 

1. ηνηρεία από ην ηζηνξηθό 



 

 
106 
 

Ζ Διέλε* (ςεπδψλπκν) εμεηάζηεθε ζηα ΚΔ.Γ.Γ.Τ Αιίκνπ ζηηο 05/05/2014. 

Πξνζήιζε ζηελ ππεξεζία ζηηο 27/03/2014, γηα λα αμηνινγεζνχλ νη δπζθνιίεο. χκθσλα κε 

ηε γλσκάηεπζε ηνπ Κέληξνπ Παηδνςπρηθήο Τγηεηλήο ε καζήηξηα παξνπζηάδεη Γηάρπηε 

Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

Ζ Διέλε, θαηά ηελ αμηνιφγεζε, αλ θαη εθδειψλεη ήπηα αλεζπρία είλαη ζπλεξγάζηκε. 

Ο ξπζκφο εξγαζίαο ηεο είλαη αξγφο, παξφιν πνπ δείρλεη λα είλαη ζπγθεληξσκέλε. Καηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ εμεηαζηή δηαηεξεί βιεκκαηηθή επαθή, αιιά δελ ηε ζπληνλίδεη πάληα 

θαηάιιεια, ελψ παξάιιεια ε κε ιεθηηθή ηεο επηθνηλσλία (πρ. Ζ ρξήζε λεπκάησλ, ζηάζε 

ηνπ ζψκαηνο θαη εθθξάζεηο πξνζψπνπ) είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ ηε ρξεζηκνπνηεί πξνο 

δηεπθφιπλζε ηνπ λνήκαηνο ηεο νκηιίαο. Λακβάλεη επηθνηλσληαθέο πξσηνβνπιίεο θαη 

κνηξάδεηαη ελδηαθέξνληα θαη ηνλ εμεηαζηή, αιιά γεληθά ε θνηλσληθή ηεο ζπκπεξηθνξά 

ραξαθηεξίδεηαη αδέμηα θαη πεξηνξηζκέλε. Ζ καζήηξηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο, 

δελ θάλεη θάπνηα αλαθνξά ζε θίινπο αθφκα θαη φηαλ εξσηάηαη ζρεηηθά κε ηνλ εμεηαζηή. 

ηνλ πξνθνξηθφ ηεο ιφγν παξαηεξνχληαη ειιείςεηο ηφζν ζε επίπεδν θαηαλφεζεο, φπνπ 

δπζθνιεχεηαη ζηηο πεξηγξαθέο θαη ζηε δηήγεζε ηζηνξηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηε δηήγεζε δελ 

παξέρεη επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη δελ έρεη εθθξαζηηθή επρέξεηα. Γελ δείρλεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ζπδήηεζε, αιιά θαη δελ ηελ απνθεχγεη. Έρεη δπζθνιία λα εηζάγεη λέα 

ζέκαηα, αιιά θαη λα δηαηεξήζεη ηε ζπδήηεζε πξνζθέξνληαο επαξθείο πιεξνθνξίεο. 

Απνπζηάδνπλ νη κε-ιεθηηθέο ελδείμεηο φηη πξνζέρεη θαη θαηαλνεί ην ζπλνκηιεηή γεληθά, δελ 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφζεη ηε ζπλνκηιία ηεο ζηηο αλάγθεο ηνπ άιινπ. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ ηεο δεμηνηήησλ έγηλε κε ζηαζκηζκέλεο θαη πνηνηηθέο 

δνθηκαζίεο. πγθξηκέλα, ε καζήηξηα δπζθνιεχεηαη ζηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε, κε 

απνηέιεζκα λα κελ έρεη αλαπηχμεη αλαγλσζηηθή επρέξεηα. 
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Αδπλαηεί λα εληνπίζεη ζην θείκελν ηελ απάληεζε ζε κηα εξψηεζε πνπ ηεο ηίζεηαη 

θαη αλαγθάδεηαη λα ην δηαβάδεη φιν απφ ηελ αξρή. πρλά νη απαληήζεηο πνπ δίλεη είλαη 

ηπραίεο. Ζ καζήηξηα αδπλαηεί λα απνδψζεη γξαπηψο ην λφεκα κηαο ηζηνξίαο πνπ 

αλαπαξηζηάηαη ζε εηθφλεο. Δθηφο απφ ηηο παξαιείςεηο ζην πεξηερφκελν, ειιείκκαηα 

παξαηεξνχληαη θαη ζηε δνκή ησλ πξνηάζεσλ. Αλαιφγσο ρακειή είλαη θαη ε επίδνζή ηεο 

ζηα καζεκαηηθά. Ζ Διέλε εθηειεί νξηδφληηεο πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο δηςήθησλ κε 

κνλνςήθηνπο αξηζκνχο.  

Ζ δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο, ην ηζηνξηθφ ηεο καζήηξηαο, εθηηκά φηη ε καζήηξηα παξνπζηάδεη: Γηάρπηε 

Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή. 

πληζηάηαη: Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ κε πξνθνξηθέο δνθηκαζίεο. 

Πξνηάζεηο: 

Ζ παξνπζία ελφο πξνζψπνπ αλαθνξάο δχλαηαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζρνιηθή έληαμε 

θαη πξνζαξκνγή ηεο καζήηξηαο, παξέρνληάο ηεο ππνζηήξημε ηφζν γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, φζν θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε νκαδηθέο ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπ ζπλνκειίθνπο ηεο. 

Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο: Πξσηαξρηθφ κέιεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηήξημεο ηεο 

καζήηξηαο πξέπεη λα είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ «δηθηχνπ θίισλ». Ζ παξέκβαζε 

πξέπεη λα εζηηάδεη ζε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο παξακέηξνπο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζπδήηεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο καζήηξηαο ζε 

νκαδηθέο ζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηαπηφρξνλε παξνρή ππνζηήξημεο, 
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θαηά πξνηίκεζε απφ ηνπο νκειίθνπο ηεο. Ζ ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο εξγαζίεο ζα έρεη σο 

ζθνπφ ηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, αιιά θαη ηε ιήςε βνήζεηαο θαη 

θαζνδήγεζεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο. Αξρηθά, πξνηείλεηαη λα εληζρπζεί ε εκπινθή ηεο 

καζήηξηαο ζε δπαδηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε δεθηηθνχο ζπλνκήιηθνπο κε ηνπο νπνίνπο έρεη 

νηθεηφηεηα θαη θαιή ρξήζε. Υξήζηκε θξίλεηαη ε δηδαζθαιία θνηλσληθψλ θαλφλσλ θαη 

πξνηχπσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ «θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ», ην ζελάξην ησλ νπνίσλ 

ζα εζηηάδεη ζε πνηνηηθέο παξακέηξνπο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζε ζέκαηα 

ελζπλαίζζεζεο. 

πκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία: Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε επνηθνδνκεηηθή 

ζπκκεηνρή ηεο καζήηξηαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζην βαζκφ πνπ ην επηηξέπνπλ νη 

δπλαηφηεηέο ηεο απαηηείηαη: α) ε πξνζαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην επίπεδν 

ηεο καζήηξηαο, β) ε παξνρή πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ, λα κεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αλάινγεο ησλ δεμηνηήησλ, γ) ε αλάζεζε θαζεθφλησλ βνεζνχ, δ) ε παξνρή επθαηξηψλ γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζε εξσηήζεηο πνπ ηεο ζέηνληαη αηνκηθά κέζα ζηελ ηάμε, ε) ε παξνρή βνήζεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ νιφθιεξε ηελ ηάμε. 

ρνιηθέο δεμηφηεηεο: Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε δηδαζθαιία ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ 

κε ιεηηνπξγηθή αμία, απαξαίηεησλ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή ηεο καζήηξηαο ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ζνλ αθνξά ηηο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο, πξνηείλεηαη: α) Ζ ζπζηεκαηηθή 

βνήζεηα, ζπρλή ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

θηλήηξσλ γηα ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, β) ε παξνρή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψλεη ηηο ζρνιηθέο ηεο εξγαζίεο, γ) ε παξνρή δηεπθξηλήζεσλ θαη 

ππνδεηγκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεί ην δεηνχκελν ησλ αζθήζεσλ, δ) ε παξνρή νδεγηψλ 

θαη εληνιψλ δηαηππσκέλσλ κε ζαθήλεηα θαη απιφ ηξφπν, ε) ε παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ζηελ 
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αληηγξαθή, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε εξγαζηψλ, ζη)ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ, δ) ε πξνζαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην επίπεδν ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, πξνηείλεηαη: 

 Ζ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο πξνθνξηθήο πεξηγξαθήο εηθφλσλ θαη ηζηνξηψλ πνπ 

αλαπαξηζηψληαη ζε εηθφλεο. 

 Ζ εμάζθεζε ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ πνπ αθξνάηαη, θαζψο θαη ζηελ πξνθνξηθή 

απφδνζε ηνπ λνήκαηφο ηνπ. 

 Ζ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο θαηαλφεζεο ηεο αλάγλσζεο, φπνπ ε 

καζήηξηα ζα θαιείηαη λα: α)ηαπηίδεη λνεηηθά ηζνδχλακεο πξνηάζεηο, β)απαληά ζε 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο πνιιαπιήο επηινγήο, γ)εληνπίδεη ηελ θεληξηθή ηδέα θάζε 

παξαγξάθνπ. 

 Ζ ρξήζε λνεηηθψλ ραξηψλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα. 

 Ζ εμάζθεζε ζηε γξαθή πξνηάζεσλ θαη θεηκέλσλ ζσζηά δνκεκέλσλ θαη κε ζπλνρή, 

κέζσ αζθήζεσλ:  α) απνθαηάζηαζεο απνδνκεκέλσλ πξνηάζεσλ θαη θεηκέλσλ, β) 

νινθιήξσζεο εκηηειψλ πξνηάζεσλ ή θεηκέλσλ, γ) δεκηνπξγίαο πξνηάζεσλ θαη 

θεηκέλσλ κε πξνηεηλφκελεο ιέμεηο, δ) πεξηγξαθήο εηθφλσλ, ζθίηζσλ, γεινηνγξαθηψλ, 

βησκάησλ απφ ην άκεζν θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

2. Πίλαθαο κε θιείδα παξαηήξεζεο ζπκπιεξσκέλε 

Πξσηόθνιιν γηα ηελ αμηνιόγεζε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο  
Μαζεηήο: Διέλε  

Ζκεξνκελία παξαηήξεζεο: 15/9/2014-10/5/2015 

 

ΒΑΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

0=Γελ 

εκθαλίδεηαη 

πνηέ 

1=ρεδφλ 

πνηέ 

2=κεξηθέο 

θνξέο 

3=αξθεηέο 

θνξέο 

4=ζρεδφλ 

πάληα 

Να δεηά:      

1.Να δεηά αληηθείκελν       

2.Να δεηά δεχηεξε- ηξίηε       
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θνξά ην ίδην αληηθείκελν 

3.Να δεηά αγαπεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα 

      

4.Να δεηά επαλάιεςε 

δξαζηεξηφηεηαο (πάιη) 

      

5.Να εθθξάδεη πξνηίκεζε 

φηαλ ηνπ δίλεηαη ε επηινγή 

      

6.Να δεηά βνήζεηα       

7.Να δεηά άδεηα       

Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή:      

1. Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

φηαλ θάπνηνο ηνλ θνηηάεη 

θαη είλαη θνληά ηνπ 

      

2.Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

φηαλ θάπνηνο ηνλ θνηηάεη 

θαη είλαη καθξηά ηνπ 

      

3. Να κάζεη λα ηξαβάεη ηελ 

πξνζνρή φηαλ θάπνηνο δελ 

ηνλ θνηηάεη θαη είλαη θνληά 

ηνπ 

      

4. Να κάζεη λα ηξαβάεη ηελ 

πξνζνρή φηαλ θάπνηνο δελ 

ηνλ θνηηάεη θαη είλαη καθξηά 

ηνπ 

      

Να κάζεη λα αξλείηαη:      

1.Να αξλείηαη αληηθείκελν       

2.Να αξλείηαη 

δξαζηεξηφηεηα 

      

Να κάζεη λα ζρνιηάδεη:      

1.Να νλνκάδεη αληηθείκελα       

2.Να νλνκάδεη πξφζσπα       

3.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο       

4.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

ζε αληηθείκελα 

      

5.Να κάζεη λα πεξηγξάθεη 

απηφ πνπ θάλεη ηψξα 

      

6.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

πνπ έθαλε ν ίδηνο ζην 

παξειζφλ 

      

7.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

άιισλ αηφκσλ ησξηλέο 

      

8.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

άιισλ αηφκσλ 

παξειζνληηθέο 

      

9.Να ζρνιηάδεη ην       
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απξνζδφθεην/ ην ιάζνο 

10.Να πεξηγξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά 

αληηθεηκέλσλ 

      

11.Να πεξηγξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά αηφκσλ 

      

12.Να πεξηγξάθεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ 

      

13.Να δειψλεη φηη ηειείσζε       

14.Να δειψλεη φ,ηη έρεη 

ζηελ θαηνρή ηνπ 

      

15.Να πεξηγξάθεη ζέζεηο 

αληηθεηκέλσλ- πξνζψπσλ 

      

Να δίλεη πιεξνθνξίεο:      

1.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε αληηθείκελα 

      

2.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε πξφζσπα 

      

3.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ 

      

4.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ελέξγεηεο 

      

5.Να δέρεηαη, λα ζπκθσλεί       

6.Να δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

φ,ηη ηνπ αξέζεη 

      

7.Να δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

φ,ηη δελ ηνπ αξέζεη 

      

8.Να κάζεη λα δίλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ρψξν 

      

9.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν 

      

10.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αηηία 

      

Να δεηά πιεξνθνξίεο:      

1.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε αληηθείκελα 

      

2.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε πξφζσπα 

      

3.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ελέξγεηεο 

      

4. Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε 

αληηθεηκέλσλ- πξνζψπσλ 

      

5.Να δεηά πιεξνθνξίεο       
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ζρεηηθά κε ην ρξφλν 

6.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αηηία 

      

Να εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα       

Κνηλσληθή επηθνηλσλία       

Δληνιέο – νδεγίεο:      

1.Να κάζεη λα εθηειεί 

εληνιέο - νδεγίεο 

      

2.Να κάζεη λα δίλεη εληνιέο 

- νδεγίεο 

      

Λεθηηθέο Γεμηόηεηεο 

ζπδήηεζεο: 

     

1.Να αθνχεη πξνζεθηηθά  

-ηζηνξίεο –παξακχζηα  

-πνηήκαηα-ηξαγνχδηα  

-αθήγεζε γεγνλφησλ 

      

2.Να αθεγείηαη κηα ηζηνξία       

3.Να παίξλεη πξσηνβνπιία 

γηα ζπδήηεζε 

      

4.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία θάλνληαο 

απζφξκεηα ζρφιηα 

      

5.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο 

      

6.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία απαληψληαο ζε 

εξσηήζεηο 

      

7.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία θάλνληαο 

εξσηήζεηο 

      

8.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία δείρλνληαο 

θαηάιιειεο ιεθηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ελδείμεηο 

      

9.Να θιείλεη κηα ζπλνκηιία       

10.Να δεηά δηεπθξηλίζεηο       

Με ιεθηηθέο Γεμηόηεηεο 

ζπδήηεζεο: 

     

1.Να θνηηάδεη / απεπζχλεηαη 

ζην ζπλνκηιεηή 

      

2.Να δηαηεξεί θπζηθή 

εγγχηεηα κε ην ζπλνκηιεηή 

      

3.Να δηαθξίλεη ην 

θαηάιιειν απφ ην 
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αθαηάιιειν άγγηγκα θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο 

4.Να αιιάδεη ηελ έληαζε 

ηεο θσλήο αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε 

      

5.Να πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ 

ζηε ζπδήηεζε 

      

6.Να αλαγλσξίδεη θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε κε 

ιεθηηθέο ελδείμεηο 

      

  

(Πεγή: Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο -2003Δ04530072, ζει.54-56) 

 

 

3. ρόιηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θιείδα παξαηήξεζεο 

Ζ Διέλε ήξζε ζην ζρνιείν πέξπζη, φηαλ μεθηλνχζε ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ. Σψξα 

παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Δίλαη έλα επγεληθφ θαη ρακνγειαζηφ παηδί. 

Θέιεη έληνλα λα ηεο δείρλνπλ ηελ αγάπε θαη ην ελδηαθέξνλ. πρλά ξσηάεη αλ ηελ αγαπψ, 

φπσο θαη ν Γηάλλεο παξαπάλσ. Οη γνλείο ηεο ελδηαθέξνληαη θαη αζρνινχληαη πνιχ καδί ηεο. 

Δίλαη ην κνλαρνπαίδη ηνπο θαη πάληα έρνπλ δηάζεζε λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο θαζεγεηέο γηα 

ηελ θφξε ηνπο, ζηηο γηνξηέο είλαη παξφληεο θαη δείρλνπλ λα ηε ζαπκάδνπλ θαη λα ηε 

ιαηξεχνπλ. Απ‘ φηη κνπ έρνπλ πεη ηξψεη ζπγθεθξηκέλα θαγεηά θαη σο επί ην πιείζηνλ 

πξνηεγαληζκέλεο παηάηεο κε θέηα. ην ζρνιείν πξνηηκά ηελ θαηαλάισζε ζπζθεπαζκέλσλ 

πξντφλησλ, φπσο ηζηπο ή ζνθνιάηεο. Δίλαη θαινληπκέλε θαη θξνληηζκέλε. 

 Κνηλσληθά ε Διέλε βξίζθεηαη ζε θαιφ ζεκείν. Γηαηεξεί βιεκκαηηθή επαθή θαη ε 

ίδηα επηδηψθεη ηε ζπδήηεζε. Βέβαηα, ηα ζέκαηα πνπ αγγίδεη κπνξεί λα είλαη άζρεηα κε ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλνκηιία ή λα κε ζπλδένληαη κε ην άηνκν πνπ έρεη κπξνζηά ηεο, αιιά 

ηνπιάρηζηνλ είλαη πξφζραξε θαη δεθηηθή ζην λα δψζεη απαληήζεηο. Δηδηθά θέηνο θάλεη ζε 

θάζε δηάιεηκκα παξέα κε ηνλ Αλδξέα, γηα ηνλ νπνίν ζα κηιήζσ πην θάησ. Δίλαη δηαξθψο 

αγθαιηαζκέλνη, ζπδεηνχλ ςηζπξηζηά θαη ηνπ δεηά ζπρλά λα ηε ρατδεχεη ζην ρέξη ηεο.  
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 ην γξαπηφ ιφγν ε Διέλε παξνπζηάδεη δπζθνιίεο. Ο γξαθηθφο ηεο ραξαθηήξαο είλαη 

δπζαλάγλσζηνο. Κξαηά αλψξηκα ην κνιχβη. Γελ ππάξρεη ζπλνρή ζηα γξαθφκελά ηεο, 

δειαδή κπνξεί λα πεξάζεη απφ ην έλα ζέκα ζην άιιν ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεη. 

Γπζθνιεχεηαη θαη ζηελ νξζνγξαθία θάλνληαο θαηαιεθηηθά θαη ζεκαηηθά ιάζε.  

 ηελ αλάγλσζε, ε Διέλε έρεη πνιιέο δπζθνιίεο. Γηαβάδεη ζπιιαβηζηά κε αξθεηά 

ιάζε θαη παξαιείςεηο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάγλσζεο δελ έρεη θαηαιάβεη θάηη απφ 

ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν. Γελ κπνξεί λα ην αθεγεζεί, νχηε λα απαληήζεη ζε απιέο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο.  

 ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ε Διέλε παξνπζηάδεη έληνλε ερνιαιία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

φηη παξαθνινπζεί κε εκκνλή βίληεν ζηα αγγιηθά απφ ην Γηαδίθηπν θαη πνιιέο θνξέο απαληά 

ζηα αγγιηθά. Γεληθά κπεξδεχεη ηε ζχληαμε ηεο μέλεο γιψζζαο κε απηή ηεο ειιεληθήο. Γελ 

έρεη δηδαρζεί πνηέ ζπζηεκαηηθά ηα αγγιηθά, αιιά  φ,ηη έρεη κάζεη είλαη απφ κφλε ηεο κέζσ 

ππνινγηζηή. Γίλεη κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο θαη ν ιφγνο ηεο είλαη δηαθεθνκκέλνο, δειαδή 

φηαλ ζέιεη λα πεη «θαιεκέξα» ιέεη «θαιή» παίξλεη αλάζα θαη κεηά μαλαιέεη νινθιεξσκέλα 

«θαιεκέξα». Δπίζεο, ρξεζηκνπνηεί θαη ζηεξενηππηθέο εθθξάζεηο, φηαλ ηειεηψλεη θάζε 

πξφηαζήο ηεο, φπσο: «έηζη» ή «άληε, κπξάβν!». ηαλ ζπκψλεη ή αγρψλεηαη εθθξάδεη θαη 

ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο θσλάδνληαο δπλαηά, αιιά θαη νη θηλήζεηο ηεο 

ππνδειψλνπλ εθλεπξηζκφ. πρλά ιέεη: «Δίκαη αγρσκέλε ηψξα. Γελ κπνξψ λα ζνπ κηιήζσ». 

Ζρνιαιεί ζηα αγγιηθά, φηαλ βαξηέηαη ή αγρψλεηαη. Αθφκα θαη ε επηινγή ηεο κνπζηθήο πνπ 

αθνχεη είλαη δπλαηή θαη γξήγνξε κε εληάζεηο, φηαλ αγρψλεηαη θαη πην απαιή, φηαλ είλαη 

ήξεκε. ηαλ ερνιαιεί, βάδεη ην έλα ρέξη ζην απηί, γηα λα αθνχεη θαιχηεξα ην ξπζκφ. Σα 

ζπλαηζζήκαηά ηεο ηα εθθξάδεη κε ηε ινγηθή, θιαίεη θαη γειάεη ρσξίο φξηα. Υξεζηκνπνηεί ηνλ 

εληθφ αξηζκφ αθφκα θαη γηα ηνπο δαζθάινπο ηεο θαη δπζθνιεχεηαη λα ζπκεζεί πσο πξέπεη λα 
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ηνπο απεπζχλεηαη ζηνλ πιεζπληηθφ. Μάιηζηα ζπρλά κε θνηηάδεη θαη κνπ πξνηείλεη: 

«Διελίηζα κνπ, ιέγε κε!». Σελ ψξα πνπ κηιάεη ρηππά θαη ζηα δπν ηεο ρέξηα ην δείθηε κε ηνλ 

αληίρεηξα θαη θάλεη επαλαιακβαλφκελνπο βεκαηηζκνχο κπξνο πίζσ. Γείρλεη λεπξηθή θαη 

αγρσκέλε φζν εθθξάδεηαη παξά ην ηαπηφρξνλν ρακφγειν.  

 Αμηνινγψληαο ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηεο Διέλεο, δεηά επίκνλα αληηθείκελα πνπ 

επηζπκεί θαη ζπλήζσο ην επαλαιακβάλεη θάκπνζεο θνξέο. πρλά εθθξάδεη ηηο πξνηηκήζεηο 

ηεο θαη δεηά βνήζεηα. ηαλ θάπνηνο είλαη θνληά ηεο, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ηνπ κηιήζεη θαη 

λα ηξαβήμεη  ηελ πξνζνρή ηνπ. Μπνξεί λα αξλείηαη αληηθείκελν θαη δξαζηεξηφηεηα. 

Ολνκάδεη ζρεηηθά εχθνια αληηθείκελα θαη πξφζσπα, αιιά δπζθνιεχεηαη ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξηγξαθή. Δπίζεο, παξνπζηάδεη δπζθνιία ζην λα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηεο ή γηα 

άιια πξφζσπα θαη δελ έρεη αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ. Δθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα ζπλήζσο ιεθηηθά 

θαη θνπλψληαο ην δείθηε θαη ηνλ αληίρεηξά ηεο. Ζ κφλε ηεο ζπληξνθηά είλαη ν Αλδξέαο. 

Ξέξεη λα εθηειεί θάπνηεο εληνιέο, αιιά δελ δίλεη. Αθνχεη δηάθνξεο αθεγήζεηο, αλ θαη ζπρλά 

δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηεο. Απαληά ζε εξσηήζεηο, γηα λα ζπλερηζηεί ε ζπδήηεζε, αιιά δελ 

είλαη ηθαλή λα ηελ θαηεπζχλεη ή λα ηε ζπλερίζεη. πλήζσο δηαηεξεί βιεκκαηηθή επαθή κε 

ηνλ ζπλνκηιεηή, αιιά δελ ηξνπνπνηεί ηελ έληαζε ηεο θσλήο ηεο θαη δπζθνιεχεηαη ζηε 

δηάθξηζε κε ιεθηηθψλ ελδείμεσλ. 

Γ) Λεπηέξεο 

1. ηνηρεία από ην ηζηνξηθό 

Ο Λεπηέξεο* (ςεπδψλπκν)  εμεηάζηεθε απφ ηα ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Γ΄ Αζήλαο κε εκεξνκελία 

έθδνζεο γλσκάηεπζεο 5/11/2013. Γελλήζεθε 21/02/2002. ηε γλσκάηεπζε αλαθέξνληαη ηα 

εμήο ζηνηρεία: 
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Ο καζεηήο, 11 εηψλ θαη 8 κελψλ, πξνζήιζε ζηελ ππεξεζία καο ζηηο 1/11/2013, γηα λα 

επαλαμηνινγεζνχλ νη δπζθνιίεο ηνπ θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ γνληψλ ηνπ. χκθσλα κε ηε 

γλσκάηεπζε ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Γ΄ Αζελψλ (30/01/2009) ν καζεηήο παξνπζηάδεη: ζνβαξά 

λεπξνινγηθά ειαηηώκαηα, πξνβιήκαηα ιόγνπ θαη νκηιίαο θαη απηηζκό κε άιιεο 

δηαηαξαρέο αλάπηπμεο. Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ λνεηηθνχ ηνπ δπλακηθνχ πξνθχπηεη φηη ν 

καζεηήο παξνπζηάδεη λνεηηθή αλσξηκφηεηα. 

 Ο Λεπηέξεο πξνζέξρεηαη πξφζπκα ζηελ αμηνιφγεζε. πλεξγάδεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ κε ηνλ εμεηαζηή, εθδειψλεη φκσο ζρεηηθά γξήγνξα ζεκάδηα θφπσζεο, κε 

απνηέιεζκα λα δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ. Δπαλαθέξεηαη εχθνια ζηε δηαδηθαζία θαηφπηλ 

ζρεηηθήο παξφηξπλζεο. ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν παξαηεξνχληαη ζεκαληηθά ειιείκκαηα, ηφζν 

ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ, αθνχ ην ιεμηιφγηφ ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλν, δπζθνιεχεηαη λα 

θαηαλνήζεη ζχλζεηεο νδεγίεο θαη λα δηεγεζεί ηζηνξίεο αθφκα θαη κε ηε βνήζεηα εηθφλσλ. 

Δίλαη πξφζραξνο, δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνλ εμεηαζηή θαη γηα ζπδήηεζε, 

παξέρνληαο αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, ζε βαζκφ πνπ 

ηνπ ην επηηξέπνπλ νη δπζθνιίεο. Αλαγλσξίδεη ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ζε ζελάξηα πνπ ηνπ 

δίλνληαη, αιιά δελ έρεη αλαπηχμεη επαξθείο δεμηφηεηεο ζεσξίαο ηνπ λνπ, αθνχ αδπλαηεί λα 

θαηαλνήζεη ηελ αληηιεπηηθή πξννπηηθή ηνπ άιινπ. 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ έγηλε κε ζηαζκηζκέλεο θαη πνηνηηθέο 

δνθηκαζίεο. Απφ ηα δεδνκέλα ηεο αμηνιφγεζεο πξνθχπηεη φηη ε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ καζεηή 

ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηεο ρξνλνινγηθήο ηνπ ειηθίαο θαη είλαη αλάινγε καζεηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ο καζεηήο έρεη αλαπηχμεη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δεμηφηεηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο, ρσξίο φκσο λα έρεη 

αλαγλσζηηθή επρέξεηα, ελψ δπζθνιεχεηαη ηδηαίηεξα λα θαηαλνήζεη έλα θείκελν, αθφκα θαη 
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φηαλ ηνπ δεηείηαη λα απαληήζεη κε ηε βνήζεηα πνιιαπιψλ επηινγψλ. Αλάινγα ρακειή θαη ε 

δεμηφηεηά ηνπ λα θαηαλνεί θείκελν πνπ αθξνάηαη. Ζ γξαθή ηνπ είλαη ηδηαίηεξα 

δπζαλάγλσζηε, αθνχ ηα γξάκκαηά ηνπ είλαη αζχκκεηξα, αθαλφληζηα ζε κέγεζνο θαη φρη 

ζσζηά ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζηε γξακκή. Γπζθνιεχεηαη ζηε θσλεκηθή-γξαθεκηθή 

αληηζηνίρεζε θαη παξαιείπνληαη νη ηφλνη. ηα καζεκαηηθά δηαβάδεη, γξάθεη θαη ζπγθξίλεη 

δηςήθηνπο θαη νξηζκέλνπο  ηξηςήθηνπο αξηζκνχο. Μεηξάεη αληίζηξνθα απφ ην 20, δελ 

κεηξάεη φκσο αλά 2. Δθηειεί πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο κε κνλνςήθηνπο αξηζκνχο κε ηε 

βνήζεηα απηηθνχ πιηθνχ. Δπηιχεη απιά πξνβιήκαηα πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, φηαλ ηνπ 

παξέρεηαη θαηάιιειε βνήζεηα. Γλσξίδεη ηηο εκέξεο ηεο βδνκάδαο θαη ηα ρξήκαηα, αιιά δελ 

κπνξεί λα ηα ρεηξηζηεί. Γελ γλσξίδεη ηνπο κήλεο θαη ηελ ψξα. 

 Ζ δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο, ην θνηλσληθφ ηζηνξηθφ, θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ καζεηή εθηηκά φηη ν Λεπηέξεο παξνπζηάδεη: 

Απηηζκφ θαη άιιεο ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο. 

Πξνηάζεηο: 

Πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ πξνθνξηθνχ, δεμηνηήησλ 

απηφλνκεο δηαβίσζεο θαη ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ κε ιεηηνπξγηθή αμία, απαξαίηεησλ γηα ηελ 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε θαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Γηα παξάδεηγκα, 

πξνηείλεηαη: 

 Ο εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ κε δεκηνπξγία νπηηθνπνηεκέλνπ ζεκαηηθνχ 

θαη αιθαβεηηθνχ ιεμηθνχ. 
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 Ζ εκπινθή ηνπ ζε δξακαηνπνίεζε θαη παηρλίδηα ξφισλ κε ζηφρν ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ εθθξάζεσλ θαη ιεμηινγίνπ. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο πξνθνξηθήο πεξηγξαθήο εηθφλσλ θαη ηζηνξηψλ 

πνπ αλαπαξηζηψληαη ζε εηθφλεο.  

 Ζ εμάζθεζε ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ πνπ αθξνάηαη. 

 Ζ εμάζθεζε κε δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο ηεο αλάγλσζεο, φπνπ ν καζεηήο 

ζα θαιείηαη λα : α)ηαπηίδεη εηθφλεο κε πξνηάζεηο, β)ζπκπιεξψλεη πξνηάζεηο 

κε θελά, γ)απαληά ζε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζρεηηθέο κε θείκελν 

πνπ δηάβαζε. 

 Ζ εθπαίδεπζε ζηε γξαθή κε ηε βνήζεηα θεηκελνγξάθνπ ζηνλ Ζ/Τ. 

 Ζ εμάζθεζε ζηε γξαθή πξνηάζεσλ ζσζηά δνκεκέλσλ κέζσ αζθήζεσλ: 

α)απνθαηάζηαζεο απνδνκεκέλσλ πξνηάζεσλ, β)νινθιήξσζεο εκηηειψλ 

πξνηάζεσλ, γ)δεκηνπξγίαο πξνηάζεσλ κε πξνηεηλφκελεο ιέμεηο. 

 Ζ εμάζθεζε: α)ζηελ εχξεζε ησλ βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, β)ζηνπο 

λνεξνχο θαη γξαπηνχο ππνινγηζκνχο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, γ)ζηε ρξήζε 

ρξεκάησλ, ηφζν ζε εηθνληθέο φζν θαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ε 

εθκάζεζε ηεο ψξαο, ε)ε εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε αξηζκνκεραλήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ζηελ εθηέιεζε ππνινγηζκψλ. 

2. Πίλαθαο κε θιείδα παξαηήξεζεο ζπκπιεξσκέλε 

Πξσηόθνιιν γηα ηελ αμηνιόγεζε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο  
Μαζεηήο: Λεπηέξεο  

Ζκεξνκελία παξαηήξεζεο: 15/9/2014-10/5/2015 

   

ΒΑΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

0=Γελ 

εκθαλίδεηαη 

πνηέ 

1=ρεδφλ 

πνηέ 

2=κεξηθέο 

θνξέο 

3=αξθεηέο 

θνξέο 

4=ζρεδφλ 

πάληα 

Να δεηά:      
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1.Να δεηά αληηθείκελν       

2.Να δεηά δεχηεξε- ηξίηε 

θνξά ην ίδην αληηθείκελν 

      

3.Να δεηά αγαπεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα 

      

4.Να δεηά επαλάιεςε 

δξαζηεξηφηεηαο (πάιη) 

      

5.Να εθθξάδεη πξνηίκεζε 

φηαλ ηνπ δίλεηαη ε επηινγή 

      

6.Να δεηά βνήζεηα       

7.Να δεηά άδεηα       

Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή:      

1. Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

φηαλ θάπνηνο ηνλ θνηηάεη 

θαη είλαη θνληά ηνπ 

      

2.Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

φηαλ θάπνηνο ηνλ θνηηάεη 

θαη είλαη καθξηά ηνπ 

      

3. Να κάζεη λα ηξαβάεη ηελ 

πξνζνρή φηαλ θάπνηνο δελ 

ηνλ θνηηάεη θαη είλαη θνληά 

ηνπ 

      

4. Να κάζεη λα ηξαβάεη ηελ 

πξνζνρή φηαλ θάπνηνο δελ 

ηνλ θνηηάεη θαη είλαη καθξηά 

ηνπ 

      

Να κάζεη λα αξλείηαη:      

1.Να αξλείηαη αληηθείκελν       

2.Να αξλείηαη 

δξαζηεξηφηεηα 

      

Να κάζεη λα ζρνιηάδεη:      

1.Να νλνκάδεη αληηθείκελα       

2.Να νλνκάδεη πξφζσπα       

3.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο       

4.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

ζε αληηθείκελα 

      

5.Να κάζεη λα πεξηγξάθεη 

απηφ πνπ θάλεη ηψξα 

      

6.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

πνπ έθαλε ν ίδηνο ζην 

παξειζφλ 

      

7.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

άιισλ αηφκσλ ησξηλέο 

      

8.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

άιισλ αηφκσλ 
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παξειζνληηθέο 

9.Να ζρνιηάδεη ην 

απξνζδφθεην/ ην ιάζνο 

      

10.Να πεξηγξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά 

αληηθεηκέλσλ 

      

11.Να πεξηγξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά αηφκσλ 

      

12.Να πεξηγξάθεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ 

      

13.Να δειψλεη φηη ηειείσζε       

14.Να δειψλεη φ,ηη έρεη 

ζηελ θαηνρή ηνπ 

      

15.Να πεξηγξάθεη ζέζεηο 

αληηθεηκέλσλ- πξνζψπσλ 

      

Να δίλεη πιεξνθνξίεο:      

1.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε αληηθείκελα 

      

2.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε πξφζσπα 

      

3.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ 

      

4.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ελέξγεηεο 

      

5.Να δέρεηαη, λα ζπκθσλεί       

6.Να δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

φ,ηη ηνπ αξέζεη 

      

7.Να δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

φ,ηη δελ ηνπ αξέζεη 

      

8.Να κάζεη λα δίλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ρψξν 

      

9.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν 

      

10.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αηηία 

      

Να δεηά πιεξνθνξίεο:      

1.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε αληηθείκελα 

      

2.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε πξφζσπα 

      

3.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ελέξγεηεο 

      

4. Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε 
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αληηθεηκέλσλ- πξνζψπσλ 

5.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν 

      

6.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αηηία 

      

Να εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα       

Κνηλσληθή επηθνηλσλία       

Δληνιέο – νδεγίεο:      

1.Να κάζεη λα εθηειεί 

εληνιέο - νδεγίεο 

      

2.Να κάζεη λα δίλεη εληνιέο 

- νδεγίεο 

      

Λεθηηθέο Γεμηόηεηεο 

ζπδήηεζεο: 

     

1.Να αθνχεη πξνζεθηηθά  

-ηζηνξίεο –παξακχζηα  

-πνηήκαηα-ηξαγνχδηα  

-αθήγεζε γεγνλφησλ 

      

2.Να αθεγείηαη κηα ηζηνξία       

3.Να παίξλεη πξσηνβνπιία 

γηα ζπδήηεζε 

      

4.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία θάλνληαο 

απζφξκεηα ζρφιηα 

      

5.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο 

      

6.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία απαληψληαο ζε 

εξσηήζεηο 

      

7.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία θάλνληαο 

εξσηήζεηο 

      

8.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία δείρλνληαο 

θαηάιιειεο ιεθηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ελδείμεηο 

      

9.Να θιείλεη κηα ζπλνκηιία       

10.Να δεηά δηεπθξηλίζεηο       

Με ιεθηηθέο Γεμηόηεηεο 

ζπδήηεζεο: 

     

1.Να θνηηάδεη / απεπζχλεηαη 

ζην ζπλνκηιεηή 

      

2.Να δηαηεξεί θπζηθή 

εγγχηεηα κε ην ζπλνκηιεηή 
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3.Να δηαθξίλεη ην 

θαηάιιειν απφ ην 

αθαηάιιειν άγγηγκα θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο 

      

4.Να αιιάδεη ηελ έληαζε 

ηεο θσλήο αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε 

      

5.Να πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ 

ζηε ζπδήηεζε 

      

6.Να αλαγλσξίδεη θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε κε 

ιεθηηθέο ελδείμεηο 

      

  

(Πεγή: Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο -2003Δ04530072, ζει.54-56) 

 

3. ρόιηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θιείδα παξαηήξεζεο  

Ο Λεπηέξεο είλαη πεξίπνπ 13 εηψλ θαη ήξζε ην επηέκβξε γηα πξψηε θνξά ζην 

ζρνιείν καο καδί κε ηε δίδπκε αδεξθή ηνπ, ε νπνία παξνπζηάδεη επίζεο θάπνηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο. Καη ηα δχν αδέξθηα παξαθνινπζνχλ ζην ίδην ηκήκα ηα καζήκαηα ηεο Α΄ 

ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ. Απφ ηνπο δχν γνλείο κφλν ηε κεηέξα έρσ γλσξίζεη, ε νπνία είλαη 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αζρνιείηαη θαζεκεξηλά πνιιέο ψξεο ηα 

απνγεχκαηα κε ηα παηδηά ηεο, γηα λα ηα δηαβάζεη θαη ζε θάζε επθαηξία απηφ ην εθθξάδεη. ε 

φιεο καο ηηο ζπλαληήζεηο κηιάεη αθαηάπαπζηα ρσξίο δηαθνπή θαη δελ αθνχεη ηνλ ζπλνκηιεηή 

ηεο. Δίλαη πηζαλφηαηα αγρσκέλε θαη κε θάπνην βαζκφ θαηάζιηςεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

ν Λεπηέξεο, επεηδή θηλεηηθά δελ θαηαθέξλεη λα θξαηήζεη ην κνιχβη, γηα λα γξάςεη ηνπ 

θξαηά ην ρέξη ε ίδηα κε δχλακε θαη ηνλ βνεζά θαζεκεξηλά, ψζηε ηα ηεηξάδηά ηνπ λα είλαη 

έηνηκα γηα ηελ επφκελε κέξα. Γεληθά, είλαη ζπλεξγάζηκν θαη πεηζαξρεκέλν παηδί. 

 Κνηλσληθά ν Λεπηέξεο έρεη θάλεη ζεηηθά βήκαηα. Πεγαίλεη θαη κηιάεη ζε φπνηνλ βξεη 

κπξνζηά ηνπ. Δίλαη πάληα ρακνγειαζηφο θαη αγαπεηφο. Σα παηδηά ηνλ έρνπλ απνδερηεί, ηνλ 

αγαπνχλ θαη ηνλ έρνπλ αγθαιηάζεη. Ζ αδεξθή ηνπ ηνλ έρεη βνεζήζεη αξθεηά ζε απηφ ηνλ 

ηνκέα, θαζψο είλαη θη εθείλε αγαπεηή. Πιεζηάδεη παξενχιεο ζηελ απιή, γηα λα 
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επηθνηλσλήζεη, αιιά κε ηνλ δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ηξφπν. Σνπο ηξαγνπδάεη θαη ηνπο θνηηάδεη 

έληνλα ζηα κάηηα. Γηαηεξεί βιεκκαηηθή επαθή θαη κάιηζηα πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν απ‘ φζν 

πξέπεη, φηαλ επηζπκεί λα ζε θνηηάμεη θαη λα ζνπ κηιήζεη. 

 Ο γξαπηφο ιφγνο ηνπ Λεπηέξε παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο. Γηα αξρή ηα 

γξάκκαηά ηνπ είλαη δπζαλάγλσζηα, φιεο νη ιέμεηο είλαη θνιιεκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη δελ 

θηάλνπλ κέρξη ην ηέινο ηεο γξακκήο. Πάληα αιιάδεη γξακκή αθνχ θηάζεη κέρξη ην κέζν ηεο 

γξακκήο θαη δελ θαηαθέξλεη λα γξάθεη πάλσ ζηε γξακκή ηνπ ηεηξαδίνπ. Ζ έθθξαζε είλαη 

απιή κε ιάζε, ην ίδην θαη ε νξζνγξαθία. Σν εχξνο ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλν. 

Τπάξρεη απνπζία ζεκείσλ ζηίμεσο. Ζ δνκή απνπζηάδεη απφ ην θείκελφ ηνπ. Σν πεξηερφκελν 

κπνξεί λα κελ έρεη ζρέζε κε ηα δεηνχκελα ηνπ ζέκαηνο. Γεληθά, ε εηθφλα ηνπ γξαπηνχ ηνπ 

Λεπηέξε ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. 

ηελ αλάγλσζε ν Λεπηέξεο θάλεη αξθεηά ιάζε. Γελ θαηαθέξλεη λα ζπγθεληξσζεί 

γηα πνιιή ψξα θαη ζηακαηά γξήγνξα θαη κε θνηηάδεη ρακνγειαζηφο. Γηαβάδεη θαη κπνξεί λα 

πξνζζέζεη ιέμεηο πνπ δελ ππάξρνπλ. Μεηά απφ ιίγν μεθηλά λα θνπλά ηα ρέξηα ηνπ θαη ην 

θεθάιη ηνπ θαη κε θνηηάδεη κε ρακφγειν. Γελ ρξεζηκνπνηεί επηηνληζκφ, δελ κνξθνπνηεί 

αλάινγα κε ην θείκελν ην χθνο ηνπ θαη ηελ αλάγλσζή ηνπ.  

 ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ν Λεπηέξεο παξνπζηάδεη θάπνηεο αδπλακίεο. πλήζσο, φηαλ 

ζνπ κηιάεη θηλεί ην θνξκί ηνπ κπξνο πίζσ επαλαιακβαλφκελα. Σελ ίδηα ζηηγκή θνπλάεη θαη 

ηα ρέξηα ηνπ, ηνπο αγθψλεο θαη φια ηνπ ηα δάρηπια ζαλ λα θηεξνπγίδεη. Δίλαη πάληα 

ρακνγειαζηφο. Γελ γίλεηαη πάληα θαηαλνεηφο, γηαηί ν ιφγνο ηνπ είλαη γξήγνξνο θαη 

παξάιιεια ηξαπιίδεη. Παξάιιεια εκθαλίδεη έληνλε ζηειφξξνηα πνπ ηνλ εκπνδίδεη ζηελ 

νκηιία. Ζ αδεξθή ηνπ, πνπ πάληα θαηαιαβαίλεη φζα ιέεη, επαλαιακβάλεη αζπλείδεηα ηα 

ιφγηα ηνπ Λεπηέξε, κάιινλ γηα λα βνεζήζεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ. Ζ έθθξαζή ηνπ έρεη 
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αδπλακίεο θαη ην ιεμηιφγην είλαη απιφ. Απαληά κνλνιεθηηθά, αλ θαη δείρλεη ηε δηάζεζε λα 

ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε δελ ηα θαηαθέξλεη πάληα θη έηζη θαηαιήγεη απιψο λα 

παξαθνινπζεί κε ρακφγειν ακίιεηνο. Πνιχ ζπρλά κπνξεί λα δηαθφςεη ην κάζεκα, γηα λα 

κνπ πεη πφζν κε αγαπάεη θαη λα κνπ ρακνγειάζεη. Σα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ηα εθθξάδεη κε ηα 

ιφγηα, αιιά δελ κπνξεί λα ληψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ. ε κηα εξψηεζή κνπ πψο 

κπνξεί λα ληψζεη ν θίινο πνπ πξνδφζεθε, κε θνίηαμε, κνπ ρακνγέιαζε θαη απάληεζε ζε 

κνξθή εξψηεζεο: «Υαξά;» θαη ακέζσο κεηά: «Λχπε; Ή ραξά; Γελ μέξσ…». Απηφ ην 

ζπκβάλ πξνδίδεη φηη αδπλαηεί λα θαηαιάβεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Σέινο, δελ 

θαηαλνεί ηε κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο καο. ε κηα άζθεζε κε θπξηνιεμία θαη 

κεηαθνξά ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο κε θνίηαδε έληνλα θαη δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη πψο 

γίλεηαη λα ππάξρεη ρξπζή θαξδηά θαη κεηά κε ξψηεζε αλ δεη αθφκα απηφο ν άλζξσπνο κε ηελ 

«ρξπζή θαξδηά». 

 Αμηνινγψληαο ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ Λεπηέξε, ζπάληα δεηά θάπνην 

αληηθείκελν θαη ειάρηζηεο θνξέο δεηά θάηη δεχηεξε θνξά. Ξέξεη πεξηζζφηεξεο θνξέο λα δεηά 

άδεηα. Βνήζεηα δεηά κφλν απφ ηελ αδεξθή ηνπ θαη ειάρηζηεο θνξέο απφ μέλνπο. ηαλ 

θάπνηνο είλαη θνληά ηνπ θαη ηνλ θνηηάεη, πιεζηάδεη θάλνληαο θηλήζεηο κπξνο-πίζσ θαη 

θνπλψληαο ηα ρέξηα ηνπ θαη κεξηθέο θνξέο μεθηλά ζπδήηεζε. ηαλ δελ ηνλ θνηηάο θαη είζαη 

καθξηά, ζπάληα ζε πιεζηάδεη. Δλδέρεηαη λα ζε παξαηεξήζεη γηα ιίγε ψξα απφ καθξηά θαη 

κεηά δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ απφ θάπνην ζφξπβν. πάληα αξλείηαη αληηθείκελν. Μπνξεί λα 

νλνκάδεη αληηθείκελα θαη πξφζσπα, αιιά δπζθνιεχεηαη αξθεηά ζην λα πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

ησξηλέο ή παξειζνληηθέο. Γπζθνιεχεηαη επίζεο θαη ζηελ πεξηγξαθή ραξαθηεξηζηηθψλ 

αλζξψπσλ, αιιά θαηαθέξλεη θαιχηεξα λα πεξηγξάςεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Κάπνηεο θνξέο 

δειψλεη φηη ηειείσζε ηελ εξγαζία ηνπ. Λίγεο θνξέο δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
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αληηθείκελα θαη πξφζσπα, αιιά είλαη πην ζπγθεθξηκέλνο κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ εαπηφ ηνπ. Δθθξάδεη θάπνηεο θνξέο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, απιψο κπνξεί λα κελ 

ηαηξηάδνπλ ζε θάζε πεξίζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ελδέρεηαη λα θσλάμεη ηελ ψξα ηνπ 

καζήκαηνο «Κπξία, ζε αγαπψ!». Μεξηθέο θνξέο εθηειεί εληνιέο, αιιά δελ κπνξεί λα κάζεη 

λα δίλεη εληνιέο. Αθνχεη ζρεδφλ πάληα πξνζεθηηθά ηζηνξίεο κέζα ζηελ αίζνπζα, αιιά ν 

ίδηνο πνηέ δελ θαηαθέξλεη λα αθεγείηαη κηα ηζηνξία θαη δελ κπνξεί λα ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία θάλνληαο απζφξκεηα ζρφιηα, αιιά κεξηθέο θνξέο απαληά επηηπρψο ζε εξσηήζεηο. 

πάληα θαηαθέξλεη λα ζπλερίδεη ζπλνκηιία δείρλνληαο θαηάιιειεο ιεθηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ελδείμεηο. Πάληα δηαηεξεί έλα ρακφγειν πνπ δελ ηαηξηάδεη ζε θάζε 

πεξίζηαζε. Αξθεηέο θνξέο θνηηάδεη ην ζπλνκηιεηή θαη δηαηεξεί θπζηθή εγγχηεηα, αιιά 

αξθεηέο θνξέο πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν απ‘ φζν είλαη αλεθηφ. Σέινο, δπζθνιεχεηαη ζην λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε κε ιεθηηθέο ελδείμεηο.  

Δ) Αλδξέαο 

1. ηνηρεία από ην ηζηνξηθό 

Ο Αλδξέαο* (ςεπδψλπκν) καζεηήο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ εμεηάζηεθε απφ ηα ΚΔ.Γ.Γ.Τ 

Γ΄ Αζελψλ. Γελλήζεθε ζηηο 11/6/2001 θαη είλαη 12 εηψλ θαη 8 κελψλ. Πξνζέξρεηαη ζηελ 

ππεξεζία ζηηο 6/2/2013, 7/2/2013, 8/2/2013 θαη 4/4/2013, γηα λα αμηνινγεζνχλ νη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη. 

χκθσλα κε ην θνηλσληθφ ηζηνξηθφ ν Αλδξέαο γελλήζεθε ηελ 32ε εβδνκάδα ηεο 

θχεζεο θαη εηζήρζε ζε ΜΔΝ ιφγσ απλνηψλ. ην αλαπηπμηαθφ ηζηνξηθφ αλαθέξεηαη 

θαζπζηέξεζε ζηελ θαηάθηεζε ηνπ ιφγνπ (3 εηψλ), φπσο επίζεο θαη ζηε βάδηζε (2,5 εηψλ) 

ιφγσ ππνηνλίαο. Έρεη παξαθνινπζήζεη απνθαηαζηαζηαθφ πξφγξακκα εηδηθήο 

δηαπαηδαγψγεζεο, εξγνζεξαπείαο, θπζηθνζεξαπείαο θαη ινγνζεξαπείαο απφ πνιχ κηθξή 
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ειηθία ιφγσ ησλ πνηθίισλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηδε. ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

αλαθέξνληαη δπζθνιίεο απνρσξηζκνχ απφ ηε κεηέξα θαη αδπλακία έληαμεο ζηελ νκάδα ησλ 

ζπλνκειίθσλ. Δπαλέιαβε ην λεπηαγσγείν θαη ζην δεκνηηθφ αλαθέξεηαη θαιή πξνζαξκνγή. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδνςπρηαηξηθήο αμηνιφγεζεο δηαπηζηψζεθε φηη ν Αλδξέαο 

παξνπζηάδεη ζνβαξφηαηεο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε 

εχζξαπζηε δνκή πξνζσπηθφηεηαο ζε πξνυπάξρνπζα δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, 

ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο, θνβίεο, άγρνο θαη θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα. Ο ιφγνο ηνπ είλαη 

επαλαιακβαλφκελνο, ιεπηνκεξήο, ρσξίο εηξκφ. Αλαθέξεη κφλν πσο κφλν κε ηνπο θίινπο ηνπ 

ληψζεη ήξεκα. Παξαηεξείηαη ρακειή αλνρή ζηε καηαίσζε θαη αδπλακία δηαρείξηζεο ηνπ 

ζπκνχ ηνπ. Ζ δηαξθήο αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ απηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνινγηθήο αμηνιφγεζεο ν Αλδξέαο ζπλεξγάδεηαη πξφζπκα 

κε ηελ ςπρνιφγν. Ο πξνθνξηθφο ηνπ ιφγνο είλαη επηηεδεπκέλνο, ηδηφκνξθνο θαη 

ρξεζηκνπνηεί ζηεξενηππηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο εθθξάζεηο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην 

δηάινγν. Μηιάεη αθαηάπαπζηα, ζπρλά αγλνεί ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ θαη ρξεηάδεηαη επαλαθνξά 

γηα λα δηαηεξήζεη ην ζέκα ηε ζπδήηεζεο. Γελ δηαηεξεί ζηαζεξή βιεκκαηηθή επαθή κε ηελ 

εμεηάζηξηα θαη παξαηεξνχληαη νξηζκέλεο ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο πνπ ηηο εθηειεί, φηαλ 

ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα έξγν (ρηππάεη ην δάρηπιν ζηνλ θξφηαθν θαη πηάλεη ηα θξχδηα ηνπ). 

ηαλ αγρψλεηαη, δείρλεη λα απνδηνξγαλψλεηαη θαη ρξεηάδεηαη ελίζρπζε γηα λα νινθιεξψζεη 

ην έξγν ηνπ. 

Ήηαλ αδχλαηε ε ρνξήγεζε ησλ θιηκάθσλ WISC-III, θαζψο ν καζεηήο αδπλαηνχζε 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο νδεγίεο. Απφ ηηο θιίκαθεο Raven πξνθχπηεη φηη ν καζεηήο ιεηηνπξγεί 

ζην επίπεδν ηεο θπζηνινγηθήο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο. 
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Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ν Αλδξέαο είλαη επγεληθφο θαη ηδηαίηεξα 

ζπλεξγάζηκνο. πκκεηέρεη πξφζπκα ζε ζπδήηεζε γηα γεγνλφηα πξνζσπηθήο εκπεηξίαο 

αληαπνθξηλφκελνο ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο κε ζηεξενηππηθέο επαλαιακβαλφκελεο εθθξάζεηο 

θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο, ρσξίο λα δηαηεξεί βιεκκαηηθή επαθή. Αλ θαη ζπρλά ν ξπζκφο 

εξγαζίαο ηνπ παξεκπνδίδεηαη απφ ηε ιεθηηθή θαη θηλεηηθή παξνξκεηηθφηεηά ηνπ (ιεθηηθέο 

θαη θηλεηηθέο ζηεξενηππίεο), ν Αλδξέαο ζπάληα ρξεηάδεηαη επεμήγεζε ησλ νδεγηψλ ζηηο 

δνθηκαζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη, ελψ δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθφ εχξνο πξνζνρήο θαη 

απηνζπγθέληξσζεο πξνζπαζψληαο κε επηκνλή λα αληεπεμέιζεη ζηα δηάθνξα γλσζηηθά έξγα. 

ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ν Αλδξέαο αθξνάηαη κε πξνζνρή θαη απαληά, εμεγεί, 

πεξηγξάθεη θαη επηρεηξεκαηνινγεί παξέρνληαο πιήζνο πιεξνθνξηψλ πνπ άιινηε ζρεηίδνληαη 

θαη άιινηε φρη κε ην ζέκα ηεο ζπλνκηιίαο θαη ην πιαίζην επηθνηλσλίαο. Αλ θαη αθνινπζεί 

ηνπο ηππηθνχο θαλφλεο δηαιφγνπ θαη θαηαλνεί ελ γέλεη ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ απεπζχλνληαη, 

πνιιέο θνξέο κηιά ζηεξενηππηθά γηα έλα ζέκα ππεξγεληθεχνληάο ην θαη αδπλαηψληαο λα 

πξνζαξκφζεη ην ιφγν ηνπ βάζεη ηεο αμηνινγήηξηαο θαη ηεο ηξέρνπζαο πεξίζηαζεο 

επηθνηλσλίαο. Ζ ινγφξξνηα απηή ζπλνδεχεηαη απφ αθαηάιιειε πξνζσδία θαη επηηνληζκφ θαη 

ζπλήζσο νδεγεί ζε δπζθνιία παξνρήο πιεξνθνξηψλ κε νξζφ κνξθνζπληαθηηθά θαη θπξίσο 

πξαγκαηνινγηθά πξνθνξηθφ ιφγν. Χο πξνο ην ιεμηιφγην, ν Αλδξέαο θαηαθέξλεη εχθνια λα 

αλαζχξεη απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε ηνπ ηελ νλνκαζία ελλνηψλ βάζεη ζχληνκσλ νδεγηψλ. Ζ 

επίδνζή ηνπ σζηφζν είλαη πνιχ ρακειή ζηελ ελλνηνινγηθή επεμήγεζε ιεμηινγίνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ ηάμε ηεο θνίηεζήο ηνπ, φπνπ πνιιέο θνξέο νη απαληήζεηο ηνπ είλαη 

άζηνρεο, θαζψο θαη ζε ιεμηιφγην ζπζρεηηζκνχ ελλνηψλ, φπνπ εληνπίδεηαη ζχγρπζε 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαη δηάθξηζεο θνηλψλ ηδηνηήησλ κεηαμχ ιέμεσλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο.  
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ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ν Αλδξέαο δε ζεκεηψλεη ηδηαίηεξα 

θσλνινγηθά ζθάικαηα, σζηφζν δηαβάδεη κε θνκπαζκφ θαη ζπρλά ζπιιαβηζηά είηε 

ςεπδνιέμεηο είηε πνιπζχιιαβεο ή ιέμεηο ρακειήο ζπρλφηεηαο, ηηο νπνίεο παξαηνλίδεη. Καηά 

ηελ απνθσδηθνπνίεζε θεηκέλνπ κε ή ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, δηαβάδεη ρσξίο ιάζε κε 

κεξηθφ θνκπαζκφ θαη κε αθαηάιιειε πξνζσδία- επηηνληζκφ ζηε θσλή ηνπ. Ζ αλαγλσζηηθή 

ηνπ επρέξεηα θξίλεηαη θησρή γηα ηελ ειηθία ηνπ θαη ηελ ηάμε θνίηεζήο ηνπ. Χο πξνο ηελ 

θαηαλφεζε, ν καζεηήο δπζθνιεχεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θεηκέλσλ 

κηθξφηεξσλ ηάμεσλ ηφζν απφ θσλαρηή θαη ζησπεξή δηθή ηνπ αλάγλσζε φζν θαη απφ 

αθξφαζε. Αληαπνθξίλεηαη ζε εξσηήζεηο θπξηνιεθηηθήο θαη ιεμηινγηθήο θαηαλφεζεο πνπ 

αθνξνχλ κφλν ην αξρηθφ κέξνο ησλ θεηκέλσλ, ελψ αδπλαηεί ηφζν λα ζπγθξαηήζεη θαη λα 

αλαζχξεη ζηνηρεία πνπ εληνπίδνληαη ζηε κέζε θαη ην ηέινο ησλ ηζηνξηψλ πνπ δηαβάδεη ή 

αθνχεη φζν θαη λα πξνβεί ζηελ αλαδηήγεζή ηνπο, πγρέεη ηηο θχξηεο ηδέεο ή παξέρεη πνιιέο 

θνξέο άζρεηεο πιεξνθνξίεο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ, αιιά 

πνπ ν ίδηνο απζαίξεηα ζπκπεξαίλεη. 

Χο πξνο ηηο δεμηφηεηεο γξαθήο, ν Αλδξέαο αληηγξάθεη κε αξγφ ξπζκφ θαη 

αλαηξέρνληαο δηαξθψο ζην πξφηππν θείκελν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηάμε θνίηεζήο ηνπ ρσξίο 

ζθάικαηα. ηελ θαζ‘ ππαγφξεπζε γξαθή, ν καζεηήο πξνζεγγίδεη ηε κέζε επίδνζε ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπ. Γελ ζεκεηψλεη ζεκαληηθά νξζνγξαθηθά ζθάικαηα, ελψ ε γξαθή ηνπ είλαη 

ελ γέλεη επαλάγλσζηε. Ο καζεηήο δπζθνιεχεηαη επηπιένλ λα παξάγεη απζφξκεηα γξαπηφ 

θείκελν θαη δεηά δηεπθξηλήζεηο γηα ην ζέκα πνπ ηνπ δίλεηαη. Σειηθά ε ειεχζεξε γξαπηή 

έθθξαζή ηνπ πεξηιακβάλεη ιηηέο πεξηφδνπο, ειιηπείο ζπληαθηηθά πξνηάζεηο θαη θησρφ 

ιεμηιφγην. Δπίζεο, ηειεηψλεη απφηνκα ηελ πεξηγξαθή ηνπ παξαβηάδνληαο έηζη ηε δνκή θαη 

ηελ νξζή αιιεινπρία ησλ ηδεψλ. Χο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, ην παξαγφκελν θείκελν 
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ζηεξείηαη πξσηνηππίαο θαη πινχηνπ επηρεηξεκάησλ παξεκπνδίδνληαο έηζη ηελ αλακελφκελε 

επηθνηλσλία κε ηνλ αλαγλψζηε. 

ηα καζεκαηηθά ν Αλδξέαο απαγγέιιεη, δηαβάδεη, γξάθεη, δπζθνιεχεηαη φκσο ζηελ 

αλάιπζε θαη δηάηαμε ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 1.000.000. Δθηειεί πξάμεηο θπζηθψλ θαη 

δεθαδηθψλ αξηζκψλ επαλαιακβάλνληαο δπλαηά θαη ζηεξενηππηθά ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη. Κάλεη ρξήζε δαρηχισλ θαη πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη επηπιένλ ρξφλν 

πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη λνεξά πνιχ απινχο ππνινγηζκνχο. πγρέεη ην κεραληζκφ 

επίιπζεο ηεο δηαίξεζεο, ελψ αδπλαηεί λα εθηειέζεη κεηαηξνπέο θιαζκαηηθψλ ζε δεθαδηθνχο 

θαη ην αληίζηξνθν. πγρέεη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο δηαθφξσλ κεγεζψλ. ηνπο λνεξνχο 

ππνινγηζκνχο απιψλ πξνβιεκάησλ ζρεδηάδεη ινγηθά βήκαηα θαη εθηηκά ην πηζαλφ 

απνηέιεζκα ζε απιά πξνβιήκαηα κηαο πξάμεο, λα θαηαλνήζεη ηα δεδνκέλα θαη λα επηιέμεη 

ηελ νξζή πξάμε επίιπζεο ζε πξνβιήκαηα κε ζχλζεηα ιεθηηθά ή αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Ο 

καζεηήο ηέινο δηαθξίλεη θαη ζρεδηάδεη νξζά θαη κε αθξίβεηα κεξηθά κφλν βαζηθά ζρήκαηα, 

γλσξίδεη επαξθψο ην λνκηζκαηηθφ καο ζχζηεκα θαη ηελ αμία ησλ ρξεκάησλ, ελψ δελ έρεη 

εκπεδψζεη ηελ νλνκαζία ηεο ψξαο απφ ειεθηξνληθφ ξνιφη, αιιά θαη αλαινγηθφ. Ζ 

καζεκαηηθή ζπιινγηζηηθή ηνπ θξίλεηαη θησρή γηα ηελ ειηθία θαη ηελ ηάμε θνίηεζήο ηνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ν Αλδξέαο ππνιείπεηαη  ζεκαληηθά ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Γπκλαζίνπ. 

Ζ δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. , ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παηδνςπρηαηξηθή 

αμηνιφγεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο, ςπρνινγηθήο αμηνιφγεζεο, ην θνηλσληθφ 

ηζηνξηθφ, θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή εθηηκά φηη 

παξνπζηάδεη: Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή θαη νβαξέο πλαηζζεκαηηθέο 

Γπζθνιίεο. 
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Ζ νκάδα ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. εηζεγείηαη ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ αλαιπηηθνχ  

πξνγξάκκαηνο θαη εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαθηηθήο χιεο θαη κεζνδνινγίαο. Δπίζεο, θαηά ηε 

κειέηε, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε πξνβιεπηηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ θαηά ην δπλαηφ 

παξαγσγηθφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο επφκελεο κέξαο ζην ζρνιείν θαη ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ κε πξνθνξηθέο δνθηκαζίεο, θαζψο είλαη αδχλαηνο 

ν έιεγρνο ησλ γλψζεσλ κε γξαπηή εμέηαζε, ιφγσ Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθήο Γηαηαξαρήο. 

Σέινο, δεηείηαη ε επαλαμηνιφγεζε ζε έλα ρξφλν, ψζηε λα επαλεθηηκεζεί ε πξφνδνο θαη ην 

ζρνιηθφ πιαίζην θνίηεζεο. 

2. Πίλαθαο κε θιείδα παξαηήξεζεο ζπκπιεξσκέλε 

Πξσηόθνιιν γηα ηελ αμηνιόγεζε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο  
Μαζεηήο: Αλδξέαο  

Ζκεξνκελία παξαηήξεζεο: 15/9/2014-10/5/2015 

 

ΒΑΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

0=Γελ 

εκθαλίδεηαη 

πνηέ 

1=ρεδφλ 

πνηέ 

2=κεξηθέο 

θνξέο 

3=αξθεηέο 

θνξέο 

4=ζρεδφλ 

πάληα 

Να δεηά:      

1.Να δεηά αληηθείκελν       

2.Να δεηά δεχηεξε- ηξίηε 

θνξά ην ίδην αληηθείκελν 

      

3.Να δεηά αγαπεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα 

      

4.Να δεηά επαλάιεςε 

δξαζηεξηφηεηαο (πάιη) 

      

5.Να εθθξάδεη πξνηίκεζε 

φηαλ ηνπ δίλεηαη ε επηινγή 

      

6.Να δεηά βνήζεηα       

7.Να δεηά άδεηα       

Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή:      

1. Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

φηαλ θάπνηνο ηνλ θνηηάεη 

θαη είλαη θνληά ηνπ 

      

2.Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

φηαλ θάπνηνο ηνλ θνηηάεη 

θαη είλαη καθξηά ηνπ 

      

3. Να κάζεη λα ηξαβάεη ηελ 

πξνζνρή φηαλ θάπνηνο δελ 
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ηνλ θνηηάεη θαη είλαη θνληά 

ηνπ 

4. Να κάζεη λα ηξαβάεη ηελ 

πξνζνρή φηαλ θάπνηνο δελ 

ηνλ θνηηάεη θαη είλαη καθξηά 

ηνπ 

      

Να κάζεη λα αξλείηαη:      

1.Να αξλείηαη αληηθείκελν       

2.Να αξλείηαη 

δξαζηεξηφηεηα 

      

Να κάζεη λα ζρνιηάδεη:      

1.Να νλνκάδεη αληηθείκελα       

2.Να νλνκάδεη πξφζσπα       

3.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο       

4.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

ζε αληηθείκελα 

      

5.Να κάζεη λα πεξηγξάθεη 

απηφ πνπ θάλεη ηψξα 

      

6.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

πνπ έθαλε ν ίδηνο ζην 

παξειζφλ 

      

7.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

άιισλ αηφκσλ ησξηλέο 

      

8.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

άιισλ αηφκσλ 

παξειζνληηθέο 

      

9.Να ζρνιηάδεη ην 

απξνζδφθεην/ ην ιάζνο 

      

10.Να πεξηγξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά 

αληηθεηκέλσλ 

      

11.Να πεξηγξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά αηφκσλ 

      

12.Να πεξηγξάθεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ 

      

13.Να δειψλεη φηη ηειείσζε       

14.Να δειψλεη φ,ηη έρεη 

ζηελ θαηνρή ηνπ 

      

15.Να πεξηγξάθεη ζέζεηο 

αληηθεηκέλσλ- πξνζψπσλ 

      

Να δίλεη πιεξνθνξίεο:      

1.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε αληηθείκελα 

      

2.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε πξφζσπα 
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3.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ 

      

4.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ελέξγεηεο 

      

5.Να δέρεηαη, λα ζπκθσλεί       

6.Να δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

φ,ηη ηνπ αξέζεη 

      

7.Να δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

φ,ηη δελ ηνπ αξέζεη 

      

8.Να κάζεη λα δίλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ρψξν 

      

9.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν 

      

10.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αηηία 

      

Να δεηά πιεξνθνξίεο:      

1.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε αληηθείκελα 

      

2.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε πξφζσπα 

      

3.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ελέξγεηεο 

      

4. Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε 

αληηθεηκέλσλ- πξνζψπσλ 

      

5.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν 

      

6.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αηηία 

      

Να εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα       

Κνηλσληθή επηθνηλσλία       

Δληνιέο – νδεγίεο:      

1.Να κάζεη λα εθηειεί 

εληνιέο - νδεγίεο 

      

2.Να κάζεη λα δίλεη εληνιέο 

- νδεγίεο 

      

Λεθηηθέο Γεμηόηεηεο 

ζπδήηεζεο: 

     

1.Να αθνχεη πξνζεθηηθά  

-ηζηνξίεο –παξακχζηα  

-πνηήκαηα-ηξαγνχδηα  

-αθήγεζε γεγνλφησλ 

      

2.Να αθεγείηαη κηα ηζηνξία       

3.Να παίξλεη πξσηνβνπιία       
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γηα ζπδήηεζε 

4.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία θάλνληαο 

απζφξκεηα ζρφιηα 

      

5.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο 

      

6.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία απαληψληαο ζε 

εξσηήζεηο 

      

7.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία θάλνληαο 

εξσηήζεηο 

      

8.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία δείρλνληαο 

θαηάιιειεο ιεθηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ελδείμεηο 

      

9.Να θιείλεη κηα ζπλνκηιία       

10.Να δεηά δηεπθξηλίζεηο       

Με ιεθηηθέο Γεμηόηεηεο 

ζπδήηεζεο: 

     

1.Να θνηηάδεη / απεπζχλεηαη 

ζην ζπλνκηιεηή 

      

2.Να δηαηεξεί θπζηθή 

εγγχηεηα κε ην ζπλνκηιεηή 

      

3.Να δηαθξίλεη ην 

θαηάιιειν απφ ην 

αθαηάιιειν άγγηγκα θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο 

      

4.Να αιιάδεη ηελ έληαζε 

ηεο θσλήο αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε 

      

5.Να πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ 

ζηε ζπδήηεζε 

      

6.Να αλαγλσξίδεη θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε κε 

ιεθηηθέο ελδείμεηο 

      

  

(Πεγή: Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο -2003Δ04530072, ζει.54-56) 

 

3. ρόιηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θιείδα παξαηήξεζεο 

Ο Αλδξέαο, 13 εηψλ πηα, ήξζε ζην ζρνιείν καο θέηνο θαη θνηηά ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ. 

Δίλαη έλα πνιχ ήζπρν θη επγεληθφ παηδί. ηελ ηάμε θάζεηαη κφλνο ηνπ θαη απνκνλσκέλνο. 
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Γελ ζπκκεηέρεη. Σν κφληκν άγρνο ηνπ είλαη λα πξνιάβεη λα αληηγξάςεη φια φζα είλαη 

γξακκέλα ζηνλ πίλαθα. Οη γλψζεηο ηνπ ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπ. Οη γνλείο είλαη ζπδεηήζηκνη, αιιά θαη απηνί απνζηαζηνπνηεκέλνη θαη 

θαλεξά απνγνεηεπκέλνη. Απνθεχγνπλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα 

κνηξάδνληαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο. 

 Ο Αλδξέαο θάλεη παξέα κε ηελ Διέλε πνπ κηιήζακε παξαπάλσ. Δίλαη ν κφλνο 

άλζξσπνο πνπ επηδηψθεη ηελ παξέα ηνπ. ηα δηαιείκκαηα θάζνληαη καδί ζηα ζθαινπάηηα θαη 

ν έλαο θξαηά ην ρέξη ηνπ άιινπ. Δθεί βγάδεη φια ηνπ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη είλαη απφιπηα 

ήξεκνο. Άιιεο παξέεο δελ έρεη. ηαλ ε Διέλε απνπζηάδεη, θάζεηαη νινκφλαρνο θαη θνπλά ην 

θεθάιη παξακνξθψλνληαο εθθξαζηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. ε θάζε 

δηάιεηκκα θξαηά έλα παθέην παηαηάθηα θαη κε επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο ηα ηξψεη. ην 

ηέινο ζηέθεη φξζηνο θαη ηα αδεηάδεη ζην ζηφκα ηνπ θξαηψληαο φξζην ην ζαθνπιάθη. Θα 

έιεγα φηη απηή ε θίλεζε είλαη θαζεκεξηλή θαη ηειεηνπξγηθή πηα. Γελ έρσ παξαηεξήζεη λα 

έρεη πξνηίκεζε ζε θάπνην άιιν είδνο θαγεηνχ. 

 ην γξαπηφ ιφγν ν Αλδξέαο έρεη πνιιέο αδπλακίεο. Ο νξζνγξαθηθφο ηνπ ραξαθηήξαο 

είλαη θαζαξφο. Κάλεη κεγάια θαη επαλάγλσζηα γξάκκαηα, αιιά ζπρλά θνιιάεη ηηο ιέμεηο 

κεηαμχ ηνπο. Γπζθνιεχεηαη λα ζπληάμεη δηθφ ηνπ θείκελν απζφξκεηα. Καηαθέξλεη λα 

αληηγξάθεη απφ ηνλ πίλαθα, αιιά θαη πάιη ρξεηάδεηαη πνιιή ψξα. Γξάθεη ηδηαίηεξα αξγά θαη 

ζηαζεξά κε πνιχσξε δηαθνπή. Γελ ππάξρνπλ ζεκεία ζηίμεο ζην γξαπηφ ηνπ ιφγν. Μέλεη 

απνξξνθεκέλνο ζηηο ζθέςεηο ηνπ γηα αξθεηή ψξα θαη δείρλεη λα κελ αληηιακβάλεηαη ηη 

ζπκβαίλεη γχξσ ηνπ. Γλσζηηθά ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.  
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 ηελ αλάγλσζε, ν Αλδξέαο δελ ηα θαηαθέξλεη κε επηηπρία. Υάλεηαη ζην γξαπηφ ηνπ, 

θνιιάεη ζε κηα ιέμε πνπ ηνλ δπζθνιεχεη θαη κεηά αξρίδεη λα ερνιαιεί. Ζ απνπζία 

επηηνληζκνχ είλαη εκθαλήο απφ ηελ πξψηε απφπεηξα αλάγλσζεο. 

 ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ν Αλδξέαο έρεη αξθεηέο δπζθνιίεο. Γελ θαηαθέξλεη λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ. Γηαξθψο επαλαιακβάλεη φζα ιέεη θαη παξάιιεια 

ερνιαιεί έληνλα θαη θάλεη γθξηκάηζεο θιείλνληαο εξκεηηθά ηα κάηηα ηνπ. Σελ θάζε ιέμε 

κπνξεί λα ηελ επαλαιάβεη πάλσ απφ πέληε θνξέο. Πηέδεηαη πνιχ γηα λα κηιήζεη, κε 

απνηέιεζκα λα θνθθηλίδεη φιν ηνπ ην πξφζσπν. Μάιηζηα, θξαηά ην ζψκα ηνπ ζε ζηάζε 

πξνζνρήο θαη θιείλεη ζε γξνζηέο ηα ρέξηα ηνπ, φηαλ μεθηλά λα κηιά. πρλά ζεθψλεη ςειά ην 

θεθάιη ηνπ, θιείλεη ηα κάηηα ηνπ θαη θάλεη: «κκκκκκ…..». Ο Αλδξέαο δελ ελδηαθέξεηαη γηα 

ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ. Τπάξρεη απνπζία βιεκκαηηθήο επαθήο. Μηιά αθαηάπαπζηα αγλνψληαο 

ηελ χπαξμή ηνπ. Μπνξεί λα πξνζπαζψ λα ηνπ πσ θάηη, κάιηζηα ηνλ δηαθφπησ γηα λα ηνπ 

κηιήζσ, αιιά δελ αθνχεη. πλερίδεη λα κηιά αθαηάπαπζηα, ρσξίο εηξκφ θαη ζπλνρή θαη 

ρσξίο λα ππάξρεη λφεκα ζηα ιεγφκελά ηνπ. ηαλ είλαη αγρσκέλνο ε παξαπάλσ θαηάζηαζε 

γίλεηαη αθφκα πην έληνλε θαη νη γθξηκάηζεο ηνπ γίλνληαη πην ζθιεξέο θαη θιείλεη δπλαηά ηα 

κάηηα. Σαπηφρξνλα θηλείηαη κε κηθξνχο ρνξνπεδερηνχο βεκαηηζκνχο κπξνο-πίζσ. Ο 

άλζξσπνο πνπ θαηαθέξλεη λα ηνλ εξεκεί είλαη ε Διέλε, γηα ηελ νπνία ζρνιίαζα παξαπάλσ. 

Σνλ ρατδεχεη, ηνλ αγθαιηάδεη θαη έηζη εξεκεί αξθεηά. Βέβαηα, φηαλ ηεο κηιάεη πηέδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ πάιη. Δίλαη επγεληθφο θαη ην δείρλεη θαη ζην ιφγν ηνπ μεθηλψληαο σο εμήο: 

«Κπξία, ζαο παξαθαιψ…», αιιά ζπλήζσο επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα θξάζε πνιιέο θνξέο θαη 

κεηά ζηακαηά. Αθφκε θαη ην θαιεκέξα ην ιέεη ζαλ λα είλαη ξνκπφη. ηέθεηαη ζε ζηάζε 

πξνζνρήο, ζεθψλεη ςειά ην θεθάιη ηνπ, ζθίγγεη ην πξφζσπφ ηνπ, θνπλάεη πνιιέο θνξέο ην 
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ρέξη ηνπ ζαλ λα ραηξεηά κε ζθιεξή φκσο θίλεζε θαη ιέεη: 

«Κα…θα…θα…θα…κκκκκκκκκκκκ……Καιεκέξα». Γελ πεξηκέλεη απάληεζε θαη θεχγεη.  

 Ο Αλδξέαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Πνηέ 

δελ δεηά αληηθείκελν, απιψο έρεη εκκνλέο θαη κπνξεί λα επαλαιάβεη κηα πξφηαζε πνιιέο 

θνξέο, γηα παξάδεηγκα «Καιεκέξα». Γελ δεηά βνήζεηα, νχηε επηζπκεί λα ηξαβά πξνζνρή 

είηε είλαη ν άιινο θνληά ηνπ είηε καθξηά ηνπ. Διάρηζηεο θνξέο νλνκάδεη αληηθείκελα ή 

πξφζσπα, αιιά πνηέ δελ πεξηγξάθεη ελέξγεηεο. Πνιχ δχζθνια θαηαθέξλεη λα πεξηγξάςεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη θάηη πνπ θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ, αιιά θνπξάδεηαη πνιχ γξήγνξα θαη 

θαηαιήγεη λα επαλαιακβάλεη κηα ιέμε ρσξίο λφεκα. Αξθεηέο θνξέο ζπκθσλεί κε ηνλ άιιν, 

ρσξίο φκσο λα ζπλεηδεηνπνηεί, γηαηί ζπκθσλεί. Γελ θαηαθέξλεη λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα 

θάηη πνπ ηνπ αξέζεη. ηαλ ππάξμεη κεγάιε αλάγθε κπνξεί λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα 

θάπνην αληηθείκελν. Δθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, αιιά κφλν ζηελ Διέλε. Αθφκα 

δπζθνιεχεηαη θαη ζην λα αθνχζεη πξνζεθηηθά ηζηνξίεο. Απαληά ζπάληα ζε εξσηήζεηο πνπ 

ηνπ γίλνληαη, αιιά δίλνληαο κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο. Μεξηθέο θνξέο δηαηεξεί θπζηθή 

εγγχηεηα κε ην ζπλνκηιεηή ηνπ. Ζ έληαζε ηεο θσλήο ηνπ  είλαη ζρεδφλ πάληα ε ίδηα.  

4.8 πδήηεζε- πκπεξάζκαηα 

 Κάλνληαο κηα ζχλνςε ζα ζεκεησλφηαλ φηη θαη νη πέληε καζεηέο είλαη ρακνγειαζηνί, 

αιιά απνζηαζηνπνηεκέλνη απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Γελ επηδηψθνπλ ηε 

ζπληξνθηά ησλ άιισλ. ηέθνπλ κφλνη ηνπο ζηα δηαιείκκαηα. Μφλν ε Διέλε θαη ν Αλδξέαο 

έρνπλ βξεη ζπληξνθηά κεηαμχ ηνπο. Ο Λεπηέξεο έρεη ηε βνήζεηα ηεο αδεξθήο ηνπ θαη 

βξίζθεηαη ζε ζπληξνθηέο ρσξίο φκσο λα ζπλδηαιέγεηαη επνηθνδνκεηηθά.  Οη απαληήζεηο πνπ 

δίλνπλ ζηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο είλαη κνλνιεθηηθέο θαη ζπρλά άζρεηεο κε ην ζέκα ηεο 

ζπδήηεζεο. Ο Γηάλλεο, ε Διέλε, ν Λεπηέξεο θαη ν Αλδξέαο ερνιαινχλ, εθηφο απφ ηνλ 
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Κσλζηαληίλν πνπ ρξεζηκνπνηεί ειάρηζηεο ζηεξενηππηθέο εθθξάζεηο. Ο Λεπηέξεο θαη ν 

Αλδξέαο ηξαπιίδνπλ έληνλα, ζε ηέηνην ζεκείν πνπ ν ζπλνκηιεηήο λα κελ θαηαιαβαίλεη ηη 

ιέλε ζε θάπνηα ζεκεία. Απφ ηνπο πέληε καζεηέο κφλν ν Λεπηέξεο δηαηεξεί βιεκκαηηθή 

επαθή θαη πάιη είλαη ηφζν έληνλε πνπ δελ ηαηξηάδεη ζηελ θάζε πεξίζηαζε. Οη ππφινηπνη 

ράλνληαη θαη δχζθνια θνηηάδνπλ ηνλ ζπλνκηιεηή ζηα κάηηα δείρλνληαο φηη επηθνηλσλνχλ 

νπζηαζηηθά. Σέινο θαη ηα πέληε παηδηά θηλνχλ ην θνξκί ηνπο αδηθαηνιφγεηα θαη επηηεινχλ 

ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο. Έληνλα θηεξνπγίζκαηα κε ηα ρέξηα (ζπγθεθξηκέλα κε ην δείθηε θαη 

ηνλ αληίρεηξα)  παξνπζηάδνπλ ν Λεπηέξεο θαη ε Διέλε. Ο Αληξέαο, ν Λεπηέξεο θαη ν 

Κψζηαο θηλνχλ ην θνξκί ηνπο έληνλα. Καηά ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη 

νη πέληε καζεηέο πζηεξνχλ ζηελ εχξεζε ραξαθηεξηζκψλ αλζξψπσλ. Δπίζεο, δελ 

αληηιακβάλνληαη ηε κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο. Θεσξνχλ πσο φζα ιέγνληαη ηζρχνπλ 

θαη ζηελ πξάμε. 

 Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν αδπλακίαο θαη ησλ πέληε καζεηψλ παξακέλεη ε 

επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα. Ζ ερνιαιία θαη ε δηαξθήο θίλεζε ηνπ ζψκαηνο δπζθνιεχεη ηελ 

επαθή κε άιινπο. Ο ιφγνο ηνπο δελ έρεη ζπλαίζζεκα θαη δελ ρξσκαηίδεηαη. Γελ επηδηψθνπλ 

λα μεθηλήζνπλ ή λα ζπλερίζνπλ ζπδήηεζε. Σν θνίηαγκά ηνπο είλαη έληνλν ρσξίο λα ηαηξηάδεη 

ζηελ θάζε πεξίζηαζε θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο επίζεο δελ είλαη ε θαηάιιειε.  

πγθεληξσηηθά, κε βάζε ηηο γλσκαηεχζεηο απφ ηα Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο 

Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο ν Γηάλλεο παξνπζηάδεη θνηλσληθν-επηθνηλσληαθή δηαηαξαρή 

(ζεκαζηνινγηθή-πξαγκαηνινγηθή) ζχλδξνκν Asperger. Δπίζεο, ν Κψζηαο εκθαλίδεη ήπηνπ 

βαζκνχ Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή, ε Διέλε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή, ν 

Λεπηέξεο παξνπζηάδεη: ζνβαξά λεπξνινγηθά ειαηηψκαηα, πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο 

θαη απηηζκφ κε άιιεο δηαηαξαρέο αλάπηπμεο θαη λνεηηθή αλσξηκφηεηα θαη  ηέινο ν 
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Αλδξέαο Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή θαη νβαξέο πλαηζζεκαηηθέο Γπζθνιίεο. 

Πξάγκαηη ζηεξηδφκελνη θαη ζηελ θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζή ηνπο επί έλα ζρνιηθφ έηνο, 

ν Γηάλλεο θαη ν Κψζηαο επηβεβαίσζαλ ηε γλσκάηεπζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Καη νη 

δχν ηα θαηαθέξλνπλ επαξθψο ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, αιιά πζηεξνχλ ζηηο 

επηθνηλσληαθέο. Μάιηζηα, κφλν ν Γηάλλεο ερνιαιεί ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, αιιά θαη νη 

δχν δελ μεθηλνχλ, νχηε ζπλερίδνπλ ζπδήηεζε, δελ θηλνχληαη θαηάιιεια κέζα ζηηο 

ζπληξνθηέο θαη γεληθά δελ θαηαθέξλνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαηάιιεια ιεθηηθά ή κε 

ιεθηηθά. αθψο νη δχν πεξηπηψζεηο, ν Γηάλλεο θαη ν Κψζηαο, είλαη πην ήπηεο ζε ζρέζε κε 

ηελ Διέλε, ηνλ Λεπηέξε θαη ηνλ Αλδξέα. Οη ηξεηο ηειεπηαίνη καζεηέο εκθαλίδνπλ 

ζνβαξφηεξεο δπζθνιίεο, ηφζν ζηε ιεθηηθή φζν θαη ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Ζρνιαινχλ 

έληνλα, θηλνχλ ην ζψκα ηνπο ρσξίο αηηία. Γελ  θαηαθέξλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ επηηπρψο ζε 

κηα ζπδήηεζε νχηε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, αιιά νχηε θαη ζηηο θνηλσληθέο 

ζπλαλαζηξνθέο ηνπο ζηα δηαιείκκαηα. 

Πνιιά επξήκαηα απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ πέληε καζεηψλ επηβεβαηψλνπλ έξεπλεο 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Ο Baio (2014) θαη ν ηαζηλφο (2013) 

αλέθεξαλ φηη ηφζν ηζηνξηθά φζν θαη ζηελ επνρή καο ν απηηζκφο είλαη πνιχ πην ζπρλφο ζηνπο 

άλδξεο απφ ηηο γπλαίθεο.  Πξάγκαηη, ην δείγκα καο ήηαλ 4 αγφξηα έλαληη ελφο θνξηηζηνχ.  

Πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρνιηάζηεθαλ θαη ζηνπο πέληε καζεηέο 

ηαηξηάδνπλ απφιπηα κε φζα παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Baron-Cohen (2008). Γηα παξάδεηγκα 

θαη ν Γηάλλεο, ν Κψζηαο, ε Διέλε, ν Λεπηέξεο θαη ν Αλδξέαο εκθαλίδνπλ θνηλσληθέο 

δπζθνιίεο, φπσο πξνηηκνχλ λα είλαη κφλνη ηνπο. Βέβαηα, ν Λεπηέξεο είλαη αξθεηά 

θνηλσληθνπνηεκέλνο, αιιά φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Baron-Cohen θνηηάδεη πνιχ έληνλα γηα 

πνιιή ψξα θαη εηζβάιιεη ζηνλ πξνζσπηθφ ζνπ ρψξν. Σν ίδην πξάηηεη θαη ν Γηάλλεο, αιιά 
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παξάιιεια πξνηηκά ηε κνλαμηά ηνπ. Οη ππφινηπνη έρνπλ δχζθνιε επαθή κε ηα κάηηα. Δλ 

ζπλερεία, εκθαλίδνπλ θαη δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία πνπ ηελ εθδειψλνπλ κε ερνιαιία, κε 

πξαγκαηνινγηθέο αλσκαιίεο θαη ν Αλδξέαο παξνπζηάδεη γισζζηθή θαζπζηέξεζε. Σέινο, ν 

Baron-Cohen επηζεκαίλεη θαη ηελ επαλαιεπηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ραξαθηεξίδεη θαη ηνπο 

πέληε καζεηέο, κε επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο, πιαηάγηζκα ρεξηψλ θαη ζηξηθνγχξηζκα 

ζψκαηνο. Σέινο, ε Διέλε εκθαλίδεη θαη αζπλήζηζηε κλήκε, θαζψο έρεη κάζεη πνιιέο 

εθθξάζεηο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απιψο παξαθνινπζψληαο μέλα βίληεν. Σα ίδηα ζεκεία 

ζρνιηάδεη θαη ε Γελά (2002) πνπ ζπλάδνπλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ, φπσο απνθπγή ή άξλεζε ζσκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επαθήο, έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο γηα ζπλνκήιηθνπο θαη γεληθά γηα αλζξψπνπο, έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο, 

απαζείο ή αλάξκνζηεο κε ην πεξηβάιινλ ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο.  

Ζ Wing (Benaron, 2009) ζρνιηάδεη γηα ην ζχλδξνκν Asperger ηελ χπαξμε γισζζηθήο 

αλάπηπμεο ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε θαη κνλφπιεπξεο θνηλσληθέο επαθέο. Απηά ηα ζηνηρεία 

κε βνήζεζαλ γηα λα θαηαλνήζσ πεξηζζφηεξν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Γηάλλε, ν νπνίνο κηιά κε 

επρέξεηα. Γελ είλαη ηπραίν φηη νη γνλείο ηνπ κνπ είραλ εθκπζηεξεπηεί φηη κίιεζε πνιχ λσξίο 

θαη κάιηζηα λσξίηεξα απφ ζπλνκήιηθνπο θίινπο ηνπ, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε ηε κειέηε ηεο 

Wing (1991). Σέινο, ε ίδηα αλαθέξεη πεξίεξγεο θαη κνλφπιεπξεο θνηλσληθέο επαθέο θαη 

ςπρξφηεηα, ζηνηρείν πνπ παξαηεξήζακε θαη ζηνπο πέληε καζεηέο. Σν ίδην ραξαθηεξηζηηθφ 

επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηελ Κακπνχξνγινπ θαη Βνγηλδξνχθα (2003). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαθέξεηαη φηη ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Άζπεξγθεξ εκθαλίδνπλ δπζθνιία ζηνλ 

πξαγκαηνινγηθφ ηνκέα. 

ηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο νη Κακπνχξνγινπ θαη Παπαλησλίνπ (2003) ηφληζαλ φηη ην 

βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ απηηζηηθνχ ιφγνπ ζρεηίδεηαη κε αδπλακίεο ζην πξαγκαηνινγηθφ 
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επίπεδν ηεο γιψζζαο, φπσο ε ρξνηά ηεο θσλήο θαη ν επηηνληζκφο. ‘ απηφ ηνλ ηνκέα 

ζηάζεθα αξθεηά ζρνιηάδνληαο ραξαθηεξηζηηθά ησλ πέληε καζεηψλ κνπ. Ο Κψζηαο κηιά 

ηδηαίηεξα ρακειφθσλα, ε Διέλε θαη εηδηθά ν Λεπηέξεο θαη ν Αλδξέαο ηξαπιίδνπλ θαη κηινχλ 

ρσξίο επηηνληζκφ, ππάξρεη δειαδή ην θαηλφκελν ηεο κνλφηνλεο πξνζσδίαο. αθψο θαη ηα 

πέληε παηδηά δελ ρξσκαηίδνπλ θαηάιιεια ηε θσλή ηνπο αλάινγα κε ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο. 

Σν πξφβιεκα γίλεηαη εκθαλέο θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο. 

Αθνινχζσο, ε Boucher (2012) δηαπίζησζε φηη ζε έλα παηδί κε απηηζκφ ε άξζξσζε 

θαη ε ζχληαμε ζην ιφγν επεξεάδεηαη ιηγφηεξν, αιιά ε θαηαλφεζε, ε ζεκαζηνινγία θαη 

νξηζκέλεο πηπρέο ηεο κνξθνινγίαο πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν. Απηφ ζίρηεθε θαη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα παξαηεξψληαο θαη ηα πέληε παηδηά. Ο ηακάηεο (1987) ραξαθηήξηζε ην 

ιφγν ηνπο κνλφηνλν θαη άξξπζκν, ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψζεθε επίζεο.  

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν άμην αλαθνξάο είλαη φζα ηνλίδεη ε Κακπνχξνγινπ 

(2003), φηη δειαδή ε γιψζζα δελ είλαη παξαγσγηθή θαη δεκηνπξγηθή, γίλεηαη επαλάιεςε 

θξάζεσλ πνπ αθνχλε θαη έρνπλ δπζθνιία κε ηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο, επεηδή απνδίδνπλ 

ζηηο ιέμεηο κφλν ηελ θπξηνιεθηηθή ηνπο ζεκαζία. Τπελζπκίδεηαη ε πεξίπησζε ηεο Διέλεο 

πνπ επαλαιακβάλεη θξάζεηο ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη επίζεο θαη νη πέληε δπζθνιεχνληαη 

ζηε κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο. Καλέλα απφ ηα πέληε παηδηά δελ θάλεη ρξήζε ηνπ εζχ, 

απηφο ή απηή φηαλ κηιά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φκσο. Μηινχλ θαλνληθά ζην α΄ εληθφ. Μφλν ε 

Διέλε ζπρλά δεηά απφ ην ζπλνκηιεηή ηεο λα ηε θσλάδεη «Διελίηζα κνπ». Δπίζεο, 

ζρνιηάδεηαη φηη ε γιψζζα δελ είλαη παξαγσγηθή θαη δεκηνπξγηθή θαη φηη ζπλήζσο 

επαλαιακβάλνπλ θξάζεηο πνπ άθνπζαλ. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ παξαηεξήζεθε θαη ζηνπο 

πέληε καζεηέο. 
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Δπίζεο, νη Κακπνχξνγινπ θαη Παπαλησλίνπ  (2003) ζρνιηάδνπλ ηε κνλφηνλε 

πξνζσδία θαη φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ θάλνπλ δχν ηχπνπο επηηνληζκνχ (δεισηηθή ή 

εξσηεκαηηθή), αιιά δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απηέο θαηά ηελ αλάγλσζε. ηελ 

παξαηήξεζε ησλ πέληε καζεηψλ επηβεβαηψζεθε ε κνλφηνλε πξνζσδία θαη ζηνλ πξνθνξηθφ, 

αιιά θαη θαηά ηελ αλάγλσζε. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη νη ζπδεηήζεηο ησλ απηηζηηθψλ 

παηδηψλ είλαη ιηγφηεξν ζπρλέο θαη είλαη βξαρχηεξεο απφ εθείλα ησλ ηππηθψλ. 

ηε ζπλέρεηα, ε Prithvi (2013) ζρνιίαζε έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απηηζκνχ, 

ηελ ερνιαιία, ηελ νπνία εληνπίζακε ζηα ηέζζεξα απφ ηα πέληε παηδηά. Ο κφλνο πνπ δελ 

ερνιαιεί είλαη ν Κψζηαο. Αθφκε, νη Kern et al. (2006) ζρνιηάδνπλ φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ 

έρνπλ ηδηαίηεξα αθνπζηηθά θαη απηηθά εξεζίζκαηα. Ο Κψζηαο, φπσο αλαθέξζεθε, δελ 

αληέρεη ηνπο ζνξχβνπο θαη επίζεο ην ράδη. Δπίζεο,  ην ίδην παηδί παξνπζηάδεη 

ππεξεπαηζζεζία ζηνπο ήρνπο, φπσο αλαθέξεη ν ηαζηλφο (2013), κε απνηέιεζκα δηαξθψο λα 

ηνπνζεηεί ηα ρέξηα ηνπ ζηα απηηά ηνπ, γηα λα κεηψλεηαη ε ελφριεζή ηνπ. 

 Έληνλν θνίηαγκα θαη θαζήισζε βιέκκαηνο (Λνξάλδνπ, Παξαζθεπνπνχινπ & 

Ρνδάθε, 2012) παξνπζηάδεη ν Γηάλλεο θαη ν Αλδξέαο.  

Ζ Lennard-Brown (2004) γξάθεη φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ έρνπλ ηελ ηάζε λα 

παξακέλνπλ αλέθθξαζηα θαη φηη πνιχπινθα ζπλαηζζήκαηα δελ απνηππψλνληαη ζηα 

πξφζσπά ηνπο. ηα πέληε παηδηά ην ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθφ επηβεβαηψζεθε, θαζψο δελ 

εθθξάδνπλ ην ζπλαίζζεκα θαη αθφκα ε χπαξμε ρακφγεινπ είλαη αλαηηηνιφγεηε. 

Σέινο, ε  Prithvi (2013), φπσο θαη ν ηαζηλφο (2013), αλαθέξνπλ θαη έλα άιιν 

ζεκαληηθφ ζεκείν, απηφ ηεο ελζπλαίζζεζεο, δειαδή ηεο δπζθνιίαο γηα ηα άηνκα κε απηηζκφ 

λα ζπκπάζρνπλ κε ηνπο άιινπο θαη λα θαηαιαβαίλνπλ πψο νη άιινη αηζζάλνληαη ή 

ζθέθηνληαη. ηελ παξνχζα έξεπλα απηφ επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηηο πέληε πεξηπηψζεηο 
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καζεηψλ. Γελ αληηιακβάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη πάληα απαληνχλ γηα ην πψο 

ληψζεη ν άιινο αλάινγα κε ην πψο αηζζάλνληαη νη ίδηνη. Ζ Wing (1996) κηιά γηα ηελ 

παζεηηθή νκάδα, ε νπνία έξρεηαη ζε επαθή κε άιινπο, αιιά πνηέ δελ μεθηλά ζπδήηεζε θαη 

γηα ηελ ελεξγά ηδηφξξπζκε θνηλσληθή νκάδα, πνπ πξνηηκά ηνπο ελήιηθεο, εκκέλεη ζηα δηθά 

ηεο ελδηαθέξνληα θαη έρεη θησρή βιεκκαηηθή επαθή. ηελ πξψηε νκάδα ζα ηνπνζεηνχζα 

ηνλ Κψζηα, ηελ Διέλε θαη ηνλ Αλδξέα θαη ζηε δεχηεξε ηνλ Γηάλλε θαη ηνλ Λεπηέξε.   

Καηαιήγνληαο, ζχκθσλα κε ην DSM IV (American Psychiatric Association, 1994), 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο είλαη: ε πνηνηηθή 

παξέθθιηζε ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε θαληαζία. Ζ πνηνηηθή 

παξέθθιηζε ζηελ θνηλσληθή ζπλαιιαγή εθδειψλεηαη θαη ζηα πέληε παηδηά κε ηελ έιιεηςε 

βιεκκαηηθήο επαθήο, έθθξαζεο πξνζψπνπ ή ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο. Παξαηεξείηαη έληνλε ε 

απνπζία απζφξκεηεο ζπκκεηνρήο ζε ελδηαθέξνληα ή απνιαχζεηο. Αθφκα, ε πνηνηηθή 

παξέθθιηζε ζηελ επηθνηλσλία εθδειψλεηαη µε θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο νκηινχκελεο 

γιψζζαο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ Διέλε, ηνλ Λεπηέξε θαη ηνλ Αλδξέα, ελψ ζηα άηνκα µε 

επαξθή νκηιία, φπσο ζηνλ Γηάλλε θαη ηνλ Κψζηα, ππάξρεη έθδειε παξέθθιηζε ηεο 

ηθαλφηεηαο λα αξρίζνπλ ή λα ζπλερίζνπλ µία ζπδήηεζε µε άιινπο. Καη ζηνπο πέληε καζεηέο 

παξαηεξήζεθε έιιεηςε πνηθίινπ, απζφξκεηνπ παηρληδηνχ µε παίμηκν ξφισλ ή θνηλσληθή 

κίκεζε. Σα πεξηνξηζκέλα, επαλαιεπηηθά θαη ζηεξεφηππα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά, αλ θαλείο παξαθνινπζήζεη ηελ θίλεζε ηνπ Λεπηέξε, ηεο Διέλεο θαη ηνπ 

Αλδξέα. 

Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ DSM-V (American 

Psychiatric Association, 2013), ε βαξχηεηα εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ ρσξίδεηαη ζε 

ηξεηο ππνθαηεγνξίεο (κεηξνχκελεο κε ζρεηηθνχο δείθηεο): ζην Δπίπεδν 3 – «Αλάγθε 



 

 
143 
 

ηδηαίηεξεο εληζρπκέλεο ππνζηήξημεο» (ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ 

επειημία), Δπίπεδν 2 – «Αλάγθε εληζρπκέλεο ππνζηήξημεο» (αμηνζεκείσηεο δπζθνιίεο) θαη 

Δπίπεδν 1 – «Αλάγθε ππνζηήξημεο» (δπζθνιίεο ζηα παξαπάλσ). ην επίπεδν 1 ζα 

θαηαηάζζακε ηνλ Γηάλλε θαη ηνλ Κψζηα, ζην επίπεδν 2 ηνλ Λεπηέξε θαη ηελ Διέλε θαη ζην 

επίπεδν 3 ηνλ Αλδξέα, πνπ ρξήδεη εληζρπκέλεο ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο. Σέινο, φηαλ έλα 

άηνκν παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία, αιιά δελ εκθαλίδεη 

ζηεξενηππηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο, δξαζηεξηφηεηεο θαη ελδηαθέξνληα, ζα 

ιακβάλεη πιένλ δηάγλσζε «Γηαηαξαρή Κνηλσληθήο Δπηθνηλσλίαο». Ζ ελ ιφγσ δηάγλσζε 

ηαηξηάδεη ζηνλ Γηάλλε θαη ζηνλ Κψζηα ελ κέξεη. 

 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζα έπξεπε, γηα λα έρεη κεγαιχηεξε ηζρχ θαη 

αμηνπηζηία, λα ηξνθνδνηεζεί κε κεγαιχηεξν δείγκα καζεηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε  ηα 

απνηειέζκαηα ζα ήηαλ πην ελδηαθέξνληα θαιχπηνληαο φιεο ηηο πηπρέο ησλ δηάρπησλ 

αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ. Τπήξμε δπζθνιία, γηαηί ε εξεπλήηξηα έπξεπε λα κελ 

απνθαιχςεη ζηνπο καζεηέο ηεο ηελ έξεπλά ηεο, γηα λα κελ ληψζνπλ άβνια έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Απηφο ν θφβνο κείσζε αξθεηά ηηο απζφξκεηεο εξσηήζεηο θαη 

ρξεηάζηεθε πεξηζζφηεξνο ρξφλνο. 

Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί κε ηελ παξαηήξεζε πεξηζζφηεξσλ 

καζεηψλ κε απηηζκφ. Δπίζεο, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο δσήο ηνπο 

πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ κεηψζεθαλ, παξέκεηλαλ ή εληάζεθαλ. Πψο ζπλερίδεηαη ε 

δσή ηνπο σο ελήιηθεο; Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζα είρε λα δνθηκάζνπκε δηάθνξεο κεζφδνπο 

βειηίσζεο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο νκηιίαο ηνπο θαη λα θαηαγξαθνχλ ηα 
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απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, πνιιέο παξαηεξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ επηθνηλσληαθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. Σέινο, βνεζεηηθή ζα ήηαλ θαη 

ε ζπκβνιή ησλ γνλέσλ. Ζ εκπεηξία ηνπο ζα κπνξνχζε λα θαηαγξαθεί κε ηε κνξθή 

ζπλεληεχμεσλ. 
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Παξάξηεκα: 

Δξγαιείν έξεπλαο: 

Πξσηόθνιιν γηα ηελ αμηνιόγεζε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο  
Μαζεηήο:  

Ζκεξνκελία παξαηήξεζεο:  

 

ΒΑΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

0=Γελ 

εκθαλίδεηαη 

πνηέ 

1=ρεδφλ 

πνηέ 

2=κεξηθέο 

θνξέο 

3=αξθεηέο 

θνξέο 

4=ζρεδφλ 

πάληα 

Να δεηά:      

1.Να δεηά αληηθείκελν      

2.Να δεηά δεχηεξε- ηξίηε 

θνξά ην ίδην αληηθείκελν 

     

3.Να δεηά αγαπεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα 

     

4.Να δεηά επαλάιεςε 

δξαζηεξηφηεηαο (πάιη) 

     

5.Να εθθξάδεη πξνηίκεζε 

φηαλ ηνπ δίλεηαη ε επηινγή 

     

6.Να δεηά βνήζεηα      

7.Να δεηά άδεηα      

Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή:      

1. Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

φηαλ θάπνηνο ηνλ θνηηάεη 

θαη είλαη θνληά ηνπ 

     

2.Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

φηαλ θάπνηνο ηνλ θνηηάεη 

θαη είλαη καθξηά ηνπ 

     

3. Να κάζεη λα ηξαβάεη ηελ 

πξνζνρή φηαλ θάπνηνο δελ 

ηνλ θνηηάεη θαη είλαη θνληά 

ηνπ 

     

4. Να κάζεη λα ηξαβάεη ηελ 

πξνζνρή φηαλ θάπνηνο δελ 

ηνλ θνηηάεη θαη είλαη καθξηά 

ηνπ 

     

Να κάζεη λα αξλείηαη:      

1.Να αξλείηαη αληηθείκελν      

2.Να αξλείηαη 

δξαζηεξηφηεηα 

     

Να κάζεη λα ζρνιηάδεη:      

1.Να νλνκάδεη αληηθείκελα      

2.Να νλνκάδεη πξφζσπα      
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3.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο      

4.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

ζε αληηθείκελα 

     

5.Να κάζεη λα πεξηγξάθεη 

απηφ πνπ θάλεη ηψξα 

     

6.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

πνπ έθαλε ν ίδηνο ζην 

παξειζφλ 

     

7.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

άιισλ αηφκσλ ησξηλέο 

     

8.Να πεξηγξάθεη ελέξγεηεο 

άιισλ αηφκσλ 

παξειζνληηθέο 

     

9.Να ζρνιηάδεη ην 

απξνζδφθεην/ ην ιάζνο 

     

10.Να πεξηγξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά 

αληηθεηκέλσλ 

     

11.Να πεξηγξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά αηφκσλ 

     

12.Να πεξηγξάθεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ 

     

13.Να δειψλεη φηη ηειείσζε      

14.Να δειψλεη φ,ηη έρεη 

ζηελ θαηνρή ηνπ 

     

15.Να πεξηγξάθεη ζέζεηο 

αληηθεηκέλσλ- πξνζψπσλ 

     

Να δίλεη πιεξνθνξίεο:      

1.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε αληηθείκελα 

     

2.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε πξφζσπα 

     

3.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ 

     

4.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ελέξγεηεο 

     

5.Να δέρεηαη, λα ζπκθσλεί      

6.Να δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

φ,ηη ηνπ αξέζεη 

     

7.Να δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

φ,ηη δελ ηνπ αξέζεη 

     

8.Να κάζεη λα δίλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ρψξν 

     

9.Να δίλεη πιεξνθνξίεο      
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ζρεηηθά κε ην ρξφλν 

10.Να δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αηηία 

     

Να δεηά πιεξνθνξίεο:      

1.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε αληηθείκελα 

     

2.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε πξφζσπα 

     

3.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ελέξγεηεο 

     

4. Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε 

αληηθεηκέλσλ- πξνζψπσλ 

     

5.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν 

     

6.Να δεηά πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αηηία 

     

Να εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα      

Κνηλσληθή επηθνηλσλία      

Δληνιέο – νδεγίεο:      

1.Να κάζεη λα εθηειεί 

εληνιέο - νδεγίεο 

     

2.Να κάζεη λα δίλεη εληνιέο 

- νδεγίεο 

     

Λεθηηθέο Γεμηόηεηεο 

ζπδήηεζεο: 

     

1.Να αθνχεη πξνζεθηηθά  

-ηζηνξίεο –παξακχζηα  

-πνηήκαηα-ηξαγνχδηα  

-αθήγεζε γεγνλφησλ 

     

2.Να αθεγείηαη κηα ηζηνξία      

3.Να παίξλεη πξσηνβνπιία 

γηα ζπδήηεζε 

     

4.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία θάλνληαο 

απζφξκεηα ζρφιηα 

     

5.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο 

     

6.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία απαληψληαο ζε 

εξσηήζεηο 

     

7.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία θάλνληαο 

εξσηήζεηο 
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8.Να ζπλερίδεη κηα 

ζπλνκηιία δείρλνληαο 

θαηάιιειεο ιεθηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ελδείμεηο 

     

9.Να θιείλεη κηα ζπλνκηιία      

10.Να δεηά δηεπθξηλίζεηο      

Με ιεθηηθέο Γεμηόηεηεο 

ζπδήηεζεο: 

     

1.Να θνηηάδεη / απεπζχλεηαη 

ζην ζπλνκηιεηή 

     

2.Να δηαηεξεί θπζηθή 

εγγχηεηα κε ην ζπλνκηιεηή 

     

3.Να δηαθξίλεη ην 

θαηάιιειν απφ ην 

αθαηάιιειν άγγηγκα θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο 

     

4.Να αιιάδεη ηελ έληαζε 

ηεο θσλήο αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε 

     

5.Να πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ 

ζηε ζπδήηεζε 

     

6.Να αλαγλσξίδεη θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε κε 

ιεθηηθέο ελδείμεηο 

     

  

(Πεγή: Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο -2003Δ04530072, ζει.54-56) 

 

 


