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                  1  Δ.Α.Φ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

                Θετικά χαρακτηριστικά παιδιών με Δ.Α.Φ 

 Έχουν αναπτύξει τομείς δεξιοτήτων, μερικοί είναι πανέξυπνοι 

 Έχουν τελειομανία, επιμονή, είναι έμπιστοι 
 Είναι ειλικρινείς, τίμιοι, δεν κριτικάρουν τους άλλους 
 Είναι δίκαιοι, άδολοι 

 Ακολουθούν τους κανόνες κατά γράμμα, όταν είναι ξεκάθαροι και 
αποσαφηνισμένοι 

 Έχουν πολύ καλή μνήμη (οπτική ή ακουστική), 
 Παρατηρούν λεπτομερειακά 
 Έχουν πολλές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις γύρω από θέματα που τους 

ενδιαφέρουν 
 Έχουν συχνά άριστη επίδοση σε επιστήμες όπως μαθηματικά 

πληροφορική, κ.ά. 
 
  Αρνητικά χαρακτηριστικά παιδιών με Δ.Α.Φ-Τριάδα διαταραχών   

 
1.Κοινωνικότητα: 

 
 Δεν μοιράζονται 

 Προβληματικές συμπεριφορές 
 Περιορισμένες δεξιότητες παιχνιδιού 
 Αδιαφορία ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

 Αδυναμία ενσυναίσθησης (π.χ. στο κλάμα) 
 Χαμηλά επίπεδα ανοχής 

 Δυσκολίες στην ποιότητα κοινωνικής συναλλαγής 
 
2.Επικοινωνία: 

 
 Δυσκολίες στην ποιότητα της επικοινωνίας 

 Έλλειψη διάθεσης για επικοινωνία 
 Περιορισμένες δεξιότητες συζήτησης 
 «Κυριολεκτική» κατανόηση. Δεν κατανοούν το μεταφορικό λόγο 

 Δεν κατανοούν της χρήσης χειρονομιών, τόνου φωνής, μη λεκτικής 
επικοινωνίας 

 Δεν κατανοούν το χιούμορ-ειρωνεία 
 Χρειάζονται πολύ χρόνο για να απαντήσουν σε ερώτηση 
 Συμπεριφέρονται σαν να μην ακούν αυτά που τους λένε 

 Μιλάνε ασταμάτητα για πράγματα που τους ενδιαφέρουν 
 

3.Στερεοτυπίες – Εμμονές: 
 

 Δυσκολίες στην ομαδικότητα λόγω στερεοτυπικών συμπεριφορών. 

 Μειωμένη-απούσα φαντασία για δημιουργικότητα-παιχνίδι 
 Εμμονή σε συγκεκριμένους κανόνες –ρουτίνες 

 Απόλυτη σκέψη (άσπρο/μαύρο) 
 Άρνηση στις αλλαγές-αποδιοργάνωση με τις αλλαγές 
 Στερεοτυπικές συμπεριφορές 

 Δυσκολίες στη γενίκευση γνώσεων και δεξιοτήτων 
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 «Ειδικά ενδιαφέροντα» 
 Εμμονή στην ομοιομορφία 

 
4.Άλλου τύπου δυσκολίες: 

 
 Δυσκολίες στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς των άλλων (φόβος- 

απόσυρση) 

 Δυσκολία αντίληψης των προθέσεων και κινήτρων 
συμπεριφορών των άλλων 

 Δυσκολία  αντίληψης των συνεπειών της συμπεριφοράς τους 
 Δυσκολία να αντιληφθούν τι μπορεί να ξέρουν οι άλλοι 
 Δυσκολία να αντιληφθούν τι σκέφτονται οι άλλοι γι αυτούς 

 Δυσκολία στην κατανόηση της προσποίησης 
 Προτίμηση στο γνωστό (νιώθει ασφάλεια με τις ρουτίνες του) 

 Δυσκολία στο να θέτει προτεραιότητες και να κάνει επιλογές 
 Δυσκολία στη οργάνωση του εαυτού του, της τσάντας του…. 
 Αδυναμία συμμόρφωσης 

 Επιβολή της άποψής του (τι είναι πιο εμφανές για τον ίδιο) 
 Δυσκολία στην κατανόηση αφηρημένων κοινωνικών εννοιών 

 
 

                  ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ Δ.Α.Φ 
 

 Κίνητρο: Δεν διαθέτει περηφάνια, ντροπή και επιθυμία να ξεχωρίζει 

 Μίμηση: Μιμείται αλλά δε μαθαίνει 
 Αντίληψη: Πεδίο περιορισμένο, ή έχει ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα 

 Ακολουθίες: δυσκολίες, δε γνωρίζει τις βασικές αρχές 
 Επίλυση προβλημάτων: Γνωρίζει στρατηγικές, γνωρίζει 

πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει  

 
 

 
 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ: 

 

1.α Αξιολόγηση κοινωνικότητας 

1.β Αξιολόγηση επικοινωνίας 

1.γ Αξιολόγηση Οπτικοκινητικού συντονισμού 

1.δ. Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας 
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2. Εκπαιδευτική Παρέμβαση   

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΑΦ 
 

 
1. Μέθοδος TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related 
Communication handicapped Children)  

 
Το εκπαιδευτικό αυτό  πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο, ανάλογο του 

αναπτυξιακού επιπέδου του παιδιού για την προώθηση της επικοινωνίας 
και της κοινωνικότητας . 
 

  
 

 
ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 
 

 Διδάσκει δόμηση και ρουτίνες 

 Χρήση οπτικών βοηθημάτων 
 Προσαρμόζεται σε κάθε περίπτωση 

 Δίνει απαντήσει στα 4 βασικά ερωτήματα: 
 Τι κάνω-πόση ώρα-πότε τελειώνω-τι θα γίνει μετά 
  

                   ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Εργασία από: 
 Αριστερά προς τα δεξιά 
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Πάνω προς τα κάτω 
Κουτιά εργασίας 

Χώροι μετάβασης 
Κάρτα μετάβασης 

 
 
 

                                    ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
 

                ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
 
                                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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                         ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
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                          ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 
 

                        ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  
 

 
 
           ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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2. Μέθοδος ABA (Ανάλυση Εφαρμοσμένης συμπεριφοράς)-Lovaas 
Αποσκοπεί στο να «διδάξει» και να εξασφαλίσει στα αυτιστικά παιδιά, μια 

σειρά πρακτικών και ουσιωδών για την καθημερινή τους ζωή, δεξιοτήτων. 
Με τη βοήθεια εικόνων, μαθαίνουν να μεταφράζουν σωστά τα 

συναισθήματά τους.  

 
-Στόχος της παρέμβασης του ΑΒΑ είναι να  καταστήσουν το άτομο ικανό να 

λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα και με επιτυχία σε ποικίλα 

περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας, της θετικής ενίσχυσης για να 

ενδυναμώσουν μία συμπεριφορά, κανονίζοντας αυτή να ακολουθείται από 

κάτι με αξία.  

http://www.facebook.http/www.facebook.com/speciallifemagazine#!/album.php?id=100001167790837&aid=6319
http://www.facebook.com/speciallifemagazine#!/album.php?id=100001167790837&aid=6319
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-Ορισμένες τεχνικές του ΑΒΑ περιλαμβάνουν οδηγίες που δίνονται από 

ενήλικες με έντονα δομημένη σειρά 

- Οι στόχοι της παρέμβασης καθώς και των συγκεκριμένου τύπου οδηγιών 

και ενισχύσεων που χρησιμοποιούνται προσαρμόζονται στις δυνατότητες και 

τις ανάγκες του εκάστοτε μαθητευόμενου. 

-Η απόδοση μετριέται συνεχώς μέσω της άμεσης παρατήρησης, και η 

παρέμβαση τροποποιείται αν τα δεδομένα δείξουν ότι ο μαθητευόμενος δεν 

σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο. 

3.  ΜΕΘΟΔΟΣ PECS: Μέθοδος επικοινωνίας με ανταλλαγή εικόνων 

 

Τα έξι στάδια του PECS 

Στάδιο 1: Πώς επικοινωνούμε 
Οι μαθητές μαθαίνουν να ανταλλάσσουν μια 
εικόνα για κάποιο αντικείμενο ή δραστηριότητα 

που επιθυμούν πραγματικά.  
 

Στάδιο 2: Απόσταση και επιμονή 
Χρησιμοποιώντας ακόμη μεμονωμένες εικόνες, 

οι μαθητές μαθαίνουν να γενικεύουν τη νέα 
τους δεξιότητα χρησιμοποιώντας την σε 

διαφορετικά μέρη, με διαφορετικούς 
ανθρώπους και σε διάφορες αποστάσεις. 
Διδάσκονται επίσης να είναι πιο επίμονοι στην 

επικοινωνία τους.  
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Στάδιο 3: Διάκριση εικόνων 
Οι μαθητές μαθαίνουν να επιλέγουν ανάμεσα 
σε δύο ή περισσότερες εικόνες για να ζητήσουν 

κάθε φορά κάποιο επιθυμητό αντικείμενο ή 
δραστηριότητα. Οι εικόνες τοποθετούνται μέσα 

σε ένα βιβλίο επικοινωνίας – ένα ντοσιέ με 
κρίκους και λωρίδες Velcro, όπου φυλάγονται 
οι εικόνες και αφαιρούνται εύκολα για 

επικοινωνία.  

 

Στάδιο 4: Δομή πρότασης 

Οι μαθητές μαθαίνουν να δομούν απλές 
προτάσεις πάνω σε μια αποσπώμενη βάση 
χρησιμοποιώντας μια εικόνα «θέλω» μαζί με 

την εικόνα του αντικειμένου που ζητούν.  
 

Επίθετα και Επέκταση γλώσσας 
Οι μαθητές μαθαίνουν να διευρύνουν τις 

προτάσεις τους προσθέτοντας επίθετα, ρήματα 
και προθέσεις.  

 

Στάδιο 5: Απάντηση σε ερωτήσεις 
Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το 

PECS για να απαντούν στην ερώτηση «Τι 
θέλεις;».  

 

Στάδιο 6: Σχολιασμός 
Τώρα οι μαθητές διδάσκονται να κάνουν 
σχόλια όταν τους ρωτάνε πράγματα όπως «Τι 

βλέπεις;», «Τι ακούς;» και «Τι είναι αυτό;». 
Μαθαίνουν να συνθέτουν προτάσεις που 

αρχίζουν με τις λέξεις «Βλέπω», «Ακούω» 
 

4. ΜΕΘΟΔΟΣ  ΜΑCATON: 
 

- Μέθοδος επικοινωνίας  που βασίζεται στη χρησιμοποίηση νοημάτων ή και 
γραφικών συμβόλων που συνοδεύουν και υποστηρίζουν τον προφορικό 

λόγο.  
 

-Το Makaton σχεδιάστηκε το 1973 από την Αγγλίδα Λογοπεδικό Margaret 
Walker και αρχικά χρησιμοποιήθηκε σε ενήλικες κωφούς που παρουσίαζαν 
επιπλέον και σοβαρή μαθησιακή δυσκολία 
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-Στοχεύει φυσικά στην ανάπτυξη της κατανόησης και χρήσης του 
λόγου.

 
 

Πιο αναλυτικά τα παιδιά και οι ενήλικες που χρησιμοποιούν το ΜΑΚΑΤΟΝ 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα παρακάτω :  

- Περιορισμένη προσοχή και ακουστική αντίληψη 

- Κατανόηση λόγου 

- Ανάπτυξη της ομιλίας 

- Ικανότητα να γίνονται κατανοητοί 

- Ικανότητα να εκφράζονται για τις ανάγκες τους, τα συναισθήματά τους, 

τις σκέψεις τους, τις επιλογές και τις προτιμήσεις τους 

- Ικανότητα να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν 

Το ΜΑΚΑΤΟΝ χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν επικοινωνιακές ανάγκες που 
συνδέονται με βαριές, σοβαρές, μέτριες ή ελαφριές μαθησιακές δυσκολίες, 
διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, βαριά-σοβαρή σωματική αναπηρία, 

αισθητηριακές αναπηρίες, ειδική γλωσσική διαταραχή. 
 

     5. Κοινωνικές ιστορίες (Social stories Carol Gray) 
 

Εξατομικευμένες ιστορίες, για διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων 
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Τις χρησιμοποιούμε τις για: 

 Τη διδασκαλία κοινωνικών συμπεριφορών  

 Διδασκαλία κοινωνικών κανόνων 

 Προετοιμασία για δύσκολες καταστάσεις 

 Διδασκαλία νέων δεξιοτήτων 

 Πρόληψη αντιδράσεων, ξεσπάσματα 

 Επιβεβαίωση επιτυχίας 

Μια κοινωνική ιστορία είναι: 
 

 Μια μικρή ιστορία 
 Γραμμένη με ειδικό τρόπο 
 Έχει μια ειδική δομή 

 Περιγράφει μια συγκεκριμένη κοινωνική περίπτωση 
 Τι κάνουν οι άνθρωποι 

 Γιατί το κάνουν 
 Τι συμβαίνει συνήθως  
 Τι περιμένουμε να γίνει 

Σκοπός: 

 

Να διδάξουμε κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων και όχι την τήρηση 

κατά γράμμα οδηγιών 

    Στόχοι: 

 Να δώσουμε στο παιδί θετικό υπόβαθρο στις δεξιότητες-κατανόησή 

του 

 Η παροχή κοινωνικών πληροφοριών με σαφήνεια και ακρίβεια 

 Να το βοηθήσουμε να εφαρμόσει συμπεριφορές κοινωνικά 

αποδεκτές 

 Να του διδάξουμε ανεκτικότητα 

 Διαμόρφωση μιας ρουτίνας συμπεριφορών 
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 Να το βοηθήσουμε στην πρόβλεψη και προετοιμασία για καινούριες 

κοινωνικές καταστάσεις 

 Να προβλεφθούν βίαιες αντιδράσεις που προκύπτουν από ‘έλλειψη 

κατανόησης 

         Ιδιαιτερότητες κοινωνικών ιστοριών: 
 

 Εξατομικευμένες (στα μέτρα του καθενός) 

 Με οπτική προσέγγιση (γραπτή ή με σύμβολα) 

 Είναι σημείο αναφοράς για το άτομο (την έχει πάντα μαζί του) 

 Οι  αλλαγές χρειάζονται προετοιμασία (Πραγματεύονται την αλλαγή) 

 Ανάγκη για θετικά ενίσχυση (Δίνεται μέσα από την ιστορία) 

 Το άτομο χρειάζεται μόνο τις βασικές πληροφορίες (δίνονται μόνο οι 

βασικές πληροφορίες) 

Δομή Κοινωνικών Ιστοριών: 

 

 Περιγραφικές:  αλήθεια, γεγονότα 

 

 Η μαμά μου είναι… 

 Ο μπαμπάς μου διαβάζει… 

 Μερικές φορές οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια… 

 Γνώμες, σκέψεις, πιστεύω 

 Σε μερικά παιδιά αρέσει… 

 Η αδερφή μου πιστεύει στον Αι Βασίλη…. 

 Μερικές φορές οι άνθρωποι είναι άρρωστοι… 

 Οι άνθρωποι θέλουν να τους βοηθάνε… 

 

      Άμεσες : Ορίζουν μια συμπεριφορά: 

 

 Θα προσπαθήσω να μείνω στην καρέκλα μου… 

 Θα προσπαθήσω να περιμένω τη σειρά μου… 

 Καταφατικές: 

 

 Οι περισσότεροι άνθρωποι πλένουν τα χέρια τους βγαίνοντας από την 

τουαλέτα 

 Είναι πολύ καλό να βοηθάς τους άλλους.  

 Έλεγχος: Αναφέρονται σε προσωπικό έλεγχο: 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 Όταν ο δάσκαλος μου λέει …. πρέπει να το κάνω 

 Συνεργατικές: Ορίζουν τι θα κάνουν οι άλλοι για να τον 

υποστηρίξουν 

 Ο μπαμπάς, η μαμά κι ο δάσκαλός μου, θα με βοηθήσουν να…. 

 

 

                           

 

 

 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

AΡΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

 Μοίρασμα δραστηριοτήτων σε ξεκάθαρα στάδια 

 
 

 Καθορισμός μικρών στόχων 
 
 

 Σαφής η πορεία προς το στόχο 
 

 
 

Τομείς Εκπαιδευτικής Παρέμβασης για Παιδιά με Αυτισμό –

Εφαρμόσιμες Πρακτικές 

Ανάπτυξη της σκέψης : 

Την επηρεάζουν τρείς βασικοί παράγοντες: 

-Το επίπεδο της νοητικής τους ικανότητας 

-Ο βαθμός του αυτισμού 

-Οι γλωσσικές τους δυνατότητες 

Δυσκολίες: απώλεια κινήτρων, στερεοτυπίες, ρουτίνες, δύσκαμπτη σκέψη 

του, ανομοιογένεια ικανοτήτων στη μίμηση, κίνηση, προσοχή, αντίληψη, 

παιχνίδι 

Ενέργειες:  

 Χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων τρόπων με λεκτική 

διαδικασία (αν το παιδί μιλάει) ή με τη βοήθεια ξεκάθαρων 

εικόνων ή φωτογραφιών. 

 Επαναλήψεις, αξιολογήσεις, υπομονή, συνεργασία με τους 

γονείς 

 

 

 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

Γλωσσικές Δυσκολίες: 

Επηρεάζουν την  αντίληψη-κατανόηση, επικοινωνία, τον τρόπο σκέψης, τη 

συμπεριφορά  

Στον Αυτισμό εμφανίζονται ηχολαλίες, γλωσσικοί μιμητισμοί, αλαλία, χρήση 

του «εσύ» αντί του «εγώ» 

 Προ-λεκτική επικοινωνία 

Ενέργειες: 

Ξεκινούμε με ό,τι αρέσει στο παιδί: Παιχνίδια σε κύκλο, άτακτο παιχνίδι, 

τραγούδι, κυνηγητό, γαργαλητό. Θα πρέπει να υπάρξει βλεμματική επαφή 

πριν το γαργαλητό, να του διδάξουμε να πει «επάνω» πριν τον κουνήσουμε 

στην αγκαλιά, ή να συμπληρώσει το κενό που αφήνομε στο κυνηγητό με ένα 

ρυθμό ή ένα τραγούδι. Εκμάθηση διαχείρισης ρυθμού και μουσικής όπως οι 

«Μουσικές καρέκλες».  

 

 Κατανόηση 

Δυσκολίες στην επιλογή κατάλληλων πληροφοριών από το 

περιβάλλον όταν τους μιλάμε. 

Ενέργειες: 

-Είναι ανάγκη να είμαστε επίμονοι μέχρι να κερδίσουμε την προσοχή 

τους πριν τα ρωτήσουμε ή τους πούμε κάτι. 

-Χρησιμοποιούμε το όνομα του παιδιού πριν ξεκινήσουμε να του 

μιλάμε, λόγος απλός και καθαρός. 

-Σιγουρευόμαστε ότι το παιδί κατανόησε όλη τη φράση, κι όχι μόνο 

μια λέξη ή το τέλος της φράσης. 

 Έκφραση: 

Για να εκφραστεί με το λόγο, τις χειρονομίες ή τα σήματα ως 

επικοινωνία, πρέπει να αναπτύξει κάποια στοιχεία για τη διαδικασία 

της επικοινωνίας. 

 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

Ενέργειες: 

-Ενθαρρύνουμε τόσο τη μη- όσο και τη λεκτική επικοινωνία. 

-Ξεκινούμε με πράγματα που το κινητοποιούν περισσότερο, όπως 

φαγητό, αγαπημένα παιχνίδια, κ.ά. 

-Τα ακουμπάει όταν του τα δίνουμε με το χέρι, σταδιακά με το δείχτη, 

και αργότερα τα δείχνει από απόσταση και μας κοιτάζει. Είναι 

σημαντικό να εκφράζουμε λεκτικά αυτά που κάνουν τα ίδια ή οι άλλοι 

εκείνη τη στιγμή.  

 Νοηματικές γλώσσες ή Γλώσσες Συμβόλων: 

Ενθαρρύνουμε τους γονείς να χρησιμοποιούν νοηματικά συστήματα 

(Makaton,Pecs,Teacch κ.ά.),καθώς δεν τα παρακωλύουν από τη 

γλωσσική έκφραση, αλλά τα βοηθούν να εκφραστούν 

 

Δευτερεύοντα προβλήματα συμπεριφοράς-Διαταρακτικές 

συμπεριφορές 

Νεύρα, στριγκλιές σε δημόσιο χώρο, βρισιές, αφελείς παρατηρήσεις 

που φέρνουν του άλλους σε αμηχανία, προβλήματα ύπνου και 

διατροφής, ανεξέλεγκτη όρεξη, γενικά με συμμόρφωση και άρνηση, 

κ.λπ. Πυρήνας η ανικανότητα ενσυναίσθησης, κοινωνικής έκφρασης, 

κοινωνικής συναλλαγής. 

Ενέργειες: 

-Στοχοθεσία προτεραιοτήτων αντιμετώπισης συμπεριφοράς 

(σημαντική η συνεργασία οικογένειας) 

-Καταγραφή ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και της συχνότητας  

εμφάνισής της, διάρκεια, εμφανή ή όχι αίτια της συμπεριφοράς. 

-Εβδομαδιαίο ημερολόγιο, μοιρασμένο σε μικρά μέρη της ημέρας . 

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων: 

Η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων: 

Προβλήματα διδασκαλίας και μάθησης, καθώς δεν κατανοούν την έννοια 

της κοινωνικότητας. 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

Ενέργειες: 

Απευθείας διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων συμπεριφοριστικά. Π.χ. 

είσοδος στο δωμάτιο ή στο χώρο που βρίσκονται άλλοι, χαιρετισμός, κ.ά. 

Ειδικές κοινωνικές δυσχέρειες: 

 Στρατηγικές προσέλκυσης της προσοχής 

Φαίνονται να μην ακούν όταν τους απευθύνουν το λόγο, κάνουν 

νεύματα κάτω από το τραπέζι μη συνειδητοποιώντας ότι πρέπει να 

είναι ορατά απ τους άλλους, δεν καταλαβαίνουν τα κοινωνικά 

μηνύματα των άλλων προσώπων. 

 

Ενέργειες: 

Ο δάσκαλος κάνει σχόλια για τη δραστηριότητα που κάνει το παιδί, ή 

κάνει την ίδια δραστηριότητα καθισμένος δίπλα του, παρέχοντάς του 

ένα διαρκές μοντέλο, χωρίς οδηγίες ή προτροπές. 

Τα παιδιά πρέπει πάντοτε να διδάσκονται απευθείας πως κάποιος 

παραλαμβάνει την επικοινωνία τους, πριν αρχίσουν να 

επικοινωνούν, καλώντας το όνομά του ή με ένα άγγιγμα. 

 Σωματική απόσυρση 

Στερεοτυπική συμπεριφορά εξαιτίας αδυναμίας κοινωνικής επαφής. 

Ενέργειες: 

Directed approach (Άμεση προσέγγιση) Μπορεί αρχικά να είναι 

ανεπιθύμητη απ το παιδί, με απρόβλεπτες αντιδράσεις. 

Συμμετοχή σε δομημένες δραστηριότητες, π.χ. παιχνίδι με προ-

παίδευση στο πώς γίνεται η δραστηριότητα με τη συμμετοχή άλλων. 

 Αρνητισμός 

Αντίσταση στις αλλαγές της ρουτίνας του για κάτι καινούριο, ή 

έλλειψη κινήτρου για να κάνει κάτι. 

Ενέργειες: 

-Ανίχνευση του «αιτίου» του αρνητισμού 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

- Διασφάλιση ότι οι οδηγίες μας έγιναν κατανοητές και τις θυμάται. 

-Γραπτές οδηγίες ή προφορικές με μικρές προτάσεις και ενδιάμεσες 

παύσεις. 

 Σχέσεις με συνομηλίκους 

Δύσκολες, λόγω απώλειας ενσυναίσθησης και κοινωνικών 

δυσκολιών 

Ενέργειες: 

Δραστηριότητες που θα το μάθουν να αλληλεπιδρά με συνομήλικα 

παιδιά, όπως συνεργατικά παιχνίδια 

 Σχέση δασκάλου –μαθητή 

Απαραίτητο να δημιουργηθεί μια καλή σχέση με το μαθητή ώστε να 

μην αποδιοργανωθεί από την κοινωνική συναλλαγή με το δάσκαλο, 

αρκεί ο δάσκαλος γι αυτά να μη γίνει «εξαρτημένο αντανακλαστικό» 

στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά να αυτενεργούν και χωρίς τη 

έγκριση του δασκάλου. 

 

Ενέργειες: 

Διάφορες μέθοδοι ανεξαρτητοποιημένης  μάθησης. 

Η Μέθοδος Teacch π.χ. περιλαμβάνει κι ένα Κωδικοποιημένο 

πρόγραμμα για ανεξάρτητη από τον ενήλικα μάθηση. Έτσι έχει το 

παιδί την ευθύνη για τις δραστηριότητες του καθημερινού του 

προγράμματος, πότε αρχίζει κάτι και που τελειώνει, από δεξιά προς 

τα αριστερά, από πάνω προς τα κάτω, κ.λπ.  



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

 

 

 

Δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο 

Απώλεια φαντασίας- απώλεια συμβολικού παιχνιδιού- δυσκολία διαχείρισης 

ενεργητικότητας 

Ενέργειες: 

Οι στερεοτυπίες του,  δίνουν στο παιδί αίσθηση ασφάλειας –καταναλώνουν 

ενέργεια 

-Φτιάχνουμε και αναρτούμε  μία σειρά από κάρτες ή σχέδια με τις 

καθημερινές του δραστηριότητες εν σειρά .Η αλληλουχία έχει κάθε φορά 

έως τρεις δραστηριότητες 

-Κάθε φορά τροποποιούμε μια από τις τρείς δραστηριότητες της σειράς και 

αφού ολοκληρώσει τη δραστηριότητα , ακολουθεί άλλη μία αλλαγή, κ.ο.κ. 

- Η επιτυχημένη συμπλήρωση της σειράς δραστηριοτήτων ακολουθείται 

από αμοιβή(ή επιπλέον αμοιβή, όπως αγκαλιά, αγαπημένο φαγητό, 

γλύκισμα, αγαπημένο αντικείμενο, κ.ο.κ.) 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

-Αν όλες οι λογικές αμοιβές αποτυγχάνουν , λίγος χρόνος περιστροφικής 

κίνησης ή στριφογυρίσματος ίσως βοηθήσει. 

 

Δραστηριότητες: 

Κοινωνικές δραστηριότητες: 

Δραστηριότητες όπου εμπλέκονται και άλλοι άνθρωποι, όπως κυνηγητό, 

άγριο παιχνίδι με τούμπες, παιχνίδια με μπάλα, τρέξιμο, περίπατος 

κηπουρική κ.λπ. 

Πρακτικές δραστηριότητες: 

Καθημερινές δουλειές στο σπίτι, απασχόληση με δημιουργικό τρόπο: 

ενασχόληση με την ηλεκτρική σκούπα ,το  μαγείρεμα κ.λπ.  Διδάσκεται ένα 

βήμα κάθε φορά, ακόμα και να του κρατά με το χέρι, έως ότου καταφέρει 

να το κάνει μόνο του 

Ήσυχες δραστηριότητες: 

Αυτές που έχει διδαχτεί να κάνει, όταν οι άλλοι είναι απασχολημένοι . 

 - Ενθάρρυνση, σ αυτές τις δραστηριότητες, για αποτροπή  

ψυχαναγκαστικών συμπεριφορών.  

-Εύκολη, ώστε κάθε φορά που παρουσιάζεται, να αναμένεται από το παιδί 

να την συνεχίσει ή ολοκληρώσει χωρίς δυσκολία: παιχνίδια ταξινόμησης, 

λαβύρινθοι, κάρτες, παιχνίδια συναρμολόγησης, ενσφηνώματα, κόψιμο 

σχεδίων, χρωματισμοί, εικόνες βιβλίων, άκουσμα μουσικής. 

 

Παραγωγικές Δραστηριότητες: 

Χρειάζεται βοήθεια γι αυτές, όπως κολλάζ, φτιάξιμο ενός σάντουιτς, κ.α. 

Δραστηριότητες που παρέχουν αισθητηριακές εμπειρίες: 

 παιχνίδια με το σώμα , χρώματα, με την άμμο, φακούς, νερό ,αντικείμενα 

που παράγουν απαλούς ήχους ,κουδουνάκια, ξυλόφωνα, κ.λπ. 

 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
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Ενεργητικές δραστηριότητες: 

Σωματικές δραστηριότητες τα ευχαριστούν όπως κολύμπι, γυμναστική, 

κούνιες, ποδήλατα, roller skate, περίπατοι, κ. ά ανάλογα με τη φυσική 

τους κατάσταση 

 

 

 

 

 

                 3. Ανατροφοδότηση  

Η *ενσυναίσθηση (**empathy)* και  *ανατροφοδότηση (**feedback)* 

στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ ενηλίκων  και αυτιστικών 
παιδιών. 

Οι ενήλικοι είναι ο δάσκαλος και οι οικογένεια του παιδιού, οι άνθρωποι με 
τους οποίους καθημερινά έρχεται σε επαφή. 
 

Βασικοί κανόνες ανατροφοδότησης 

-Η ανατροφοδότηση θα πρέπει να είναι συστηματική 

-Σε ορισμένες δραστηριότητες η ανατροφοδότηση είναι ενσωματωμένη μες 

στη δραστηριότητα. 

-Ο τρόπος επιβεβαίωσης να είναι ξεκάθαρος 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

-Ο τρόπος ανταπόκρισης του εκπαιδευτικού απέναντι στο σωστό και το 

λάθος πρέπει να είναι πολύ διαφοροποιημένοι 

-Η επιβεβαίωση ή η ανταπόκριση του ενήλικα θα  πρέπει να είναι άμεση 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε. 
 Εξατομικευμένη διδασκαλία δεξιοτήτων 

-Επικοινωνίας 

-Κοινωνικότητας 

-Γνωστικούς τομείς 

 Προετοιμασία για το διάλειμμα 

 Προετοιμασία για τη γενική τάξη 

 Συνοδεύει το παιδί με Α.Σ. στο γενικό τμήμα για να βοηθήσει στην 

ένταξη 

 Προετοιμάζει το μαθητή για απρόβλεπτες αλλαγές 

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 

Ενημερώνει τους μαθητές της τάξης 

 Εξατομικευμένη διδασκαλία δεξιοτήτων 

-Επικοινωνίας 

-Κοινωνικότητας 

-Γνωστικούς τομείς 

 Επιδιώκει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή του μαθητή όπου αυτό είναι 

δυνατόν 

 Δίνει ευκαιρίες 

 Είναι οργανωμένος και μεθοδικός 

 Τηρεί το πρόγραμμα όσο αυτό είναι δυνατόν 

 Δημιουργεί ήρεμο περιβάλλον εργασίας 

 Βεβαιώνεται ότι η δομή της τάξης είναι ξεκάθαρη 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 
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ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 Βεβαιώνεται ότι το παιδί ξέρει τι πρέπει να κάνει Σχεδιάζει το ατομικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδιού με βάση  τις δυνατότητες του 

 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ Δ.Α.Φ.-ΑΥΤΙΣΜΟ: 

 

                      

 Επιστημονική κατάρτιση -συνεχής επιμόρφωση για τα νέα δεδομένα 

 Αξιολόγηση – καταγραφή ελλειμμάτων και συμπεριφορών 

 Προγραμματισμός ενεργειών και σχεδιασμός εξατομικευμένου 

προγράμματος παρέμβασης 

 Κλιμάκωση Μακροπρόθεσμων-βραχυπρόθεσμων στόχων προς 

επίτευξη 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Δημιουργία δομημένου και σταθερού περιβάλλοντος  

 Δομημένη διδασκαλία  

 Συνεργασία με γονείς 

 Συνεργασία με εμπλεκόμενες ειδικότητες  

 Συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς-υπηρεσίες 

 Συνεργασία με εμπλεκόμενους συναδέλφους-προσωπικό  

 Οργάνωση 

 Σταθερότητα 

 Επιμονή 

 Υπομονή  

 Υπευθυνότητα 

 ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ! 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 

Το οργανωμένο και σωστά δομημένο περιβάλλον δε δημιουργεί άγχος και 

stress στα παιδιά με αυτισμό και ΔΑΦ 
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ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

Μια λειτουργική αίθουσα για παιδιά με ΔΑΦ- Αυτισμό, απαιτείται να είναι: 

-Χώρος μαζί με παιδιά (μόνος ή δίπλα σε ήσυχο ρουτινιάρικο παιδί) 

-Φωτεινή 

-Χώρος για εργασία μόνος, σε γωνιά 

-Τα αντικείμενα να βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις . 

-Ανάρτηση κανόνων τάξης (φωτογραφίες-σκίτσα-προτάσειςς κ.ά.) 

-Ημερήσιο πρόγραμμα για κάθε μέρα (Προβλέπουμε τις αλλαγές- π.χ. 

εκδρομές και ενημερώνουμε από πριν γι αυτές) 

-Πρόγραμμα εργασίας 

-Σύστημα εργασίας 

-Κάρτα μετάβασης από το ένα μαθησιακό αντικείμενο στο άλλο 

 

 

-Τα θρανία να βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις(Ειδικό σχολείο)  

-Το μαθησιακό –παιδαγωγικό υλικό να βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις 

(Ειδικό σχολείο) 

-Οργανωμένη κατά μαθησιακό αντικείμενο (χρώματα, σήματα, κ.λπ.) 

(Ειδικό σχολείο) 

 -Με ατομικά ντουλαπάκια ή συρταράκια(Ειδικό σχολείο) 

-Με χωριστά παραβάν για Θρανία αν χρειαστεί(Ειδικό σχολείο) 

-Χώρος χαλάρωσης 

-Χώρος φαγητού 

- Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση για τα κινητικά προβλήματα(Ειδικό σχολείο 

και κανονικό σχολείο) 

 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

 

 

 

Τάξη με χωρίσματα για καταστάσεις απόσυρσης 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
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                     ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

-Χώρος ανεξάρτητης εργασίας 

-Χώρος 1/1 

-Χώρος χαλάρωσης 

-Χώρος φαγητού 

-Ανάρτηση κανόνων τάξης (φωτογραφίες-σκίτσα-προτάσειςς κ.ά.) 

 

Οπτικά βοηθήματα στο Τ.Ε 

 

-Ημερήσιο πρόγραμμα για κάθε μέρα (Προβλέπουμε τις αλλαγές- π.χ. 

εκδρομές και ενημερώνουμε από πριν γι αυτές) 

-Πρόγραμμα εργασίας 

-Σύστημα εργασίας 

-Κάρτα μετάβασης από το ένα μαθησιακό αντικείμενο στο άλλο 

-Κάρτα μετάβασης από το ένα μαθησιακό αντικείμενο στο άλλο 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

                                               

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 

Το διάλειμμα για τα παιδιά με Δ.Α.Δ είναι το πιο χαοτικό και 

αποδιοργανωτικό κομμάτι της ημέρας. Γι αυτό και τους δημιουργεί τρόμο. 

Η δόμηση στη διαχείριση του  διαλείμματος από τον εκπαιδευτικό, απαιτεί 

τις παρακάτω ενέργειες από μέρους του: 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 
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-Την οργάνωση απλών, ξεκάθαρα δομημένων  παιχνιδιών και 

δραστηριοτήτων 

-Τη δημιουργία συνθηκών για συνεργασία και ομαδικότητα 

-Να βγαίνει πρώτο ή τελευταίο από την τάξη. 

-Να του διδάξει όλους τους χώρους του σχολείου 

-Να φροντίσει να έχει βοήθεια από τα άλλα παιδιά 

-Να αναγνωρίζει ότι το παιδί έχει πολλές φορές την ανάγκη να μένει μόνο 

του (Να ξεκουράζεται από τις κοινωνικές απαιτήσεις της τάξης) 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.Πρόληψη προβληματικής συμπεριφοράς: 

- Πρόληψη μέσα από το δομημένο χώρο και χρόνο 

-Χρήση κοινωνικών ιστοριών 

-Προετοιμασία για αλλαγές 

-Χρήση θετικών κανόνων 

-Ήρεμη προσέγγιση-διαπραγμάτευση 

-Αποφυγή καταστάσεων-πραγμάτων που προκαλούν προβληματική 

συμπεριφορά. 

2. Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς  

-Ποιος είναι ο σκοπός της προβληματικής συμπεριφοράς για το παιδί και 

ποια η λειτουργία της? 

-Καταγραφή συνθηκών κάτω απ τις οποίες εκδηλώθηκε 

-Τι είναι αυτό που προκαλεί τη συμπεριφορά? 

 Πού 

 Πόση ώρα 

 Τι πετυχαίνει? 

 Σχεδιασμός προγράμματος παρέμβασης 

-Ψάχνουμε για επιβραβεύσεις 
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-Χρήση εμμονών για επιβράβευση 

 

-Έλεγχος- αξιολόγηση αποτελεσμάτων παρέμβασης 

-Ψάχνουμε για δεξιότητες, δυνατότητες, θετικές συμπεριφορές 

-Σχεδιάζουμε νέο πρόγραμμα παρέμβασης 

-Όταν αντιμετωπίζουμε μια κρίση μειώνουμε τα ακουστικά ερεθίσματα- 

δίνουμε μια κάρτα μετάβασης στο παιδί 

 

3.Ενδιαφέροντα-εμμονές 

 Επιτρέπονται σε: 

-Συγκεκριμένο χρόνο 

-Συγκεκριμένο χώρο 

-Συγκεκριμένες φορές 

-Τις χρησιμοποιούμε για επιβράβευση 

 

2. ΟΤΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ Δ.Α.Φ.- ΑΥΤΙΣΜΟ 

 

-Δίνουμε απλές-σαφείς εντολές ΜΙΑ  φορά 

-Δίνουμε χρόνο στο παιδί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες 

-Οργανώνουμε τους χώρους 

-Μειώνουμε τα ακουστικά ερεθίσματα 

-Χρησιμοποιούμε το αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα 

-Διδάσκουμε ένα σύστημα εργασίας 

 

Διδάσκουμε: 

-Σημασία λέξεων με χρήση εικόνων και εικονογραφημένων ιστοριών 
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-Μη λεκτική επικοινωνία με χρήση εικόνων και εικονογραφημένων 

ιστοριών ή με παιχνίδια ρόλων. 

-Διδάσκουμε επικοινωνία 

-Διδάσκουμε αποδεκτές συμπεριφορές 

-Ευγένεια 

-Κανόνες συζήτησης 

-Τρόπους προσέγγισης 

-Παιχνίδια και τους κανόνες τους 

-Αναδυόμενες δεξιότητες  

 

 


