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Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε 
σχέσεις; 
 • Σκεφτείτε τα σημαντικά θέματα για να κάνουμε μια νέα φιλία  

   Τι γίνεται; Η «άτυπη διαδικασία συνέντευξης» 
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Μου αρέσει; Πως 
μου φαίνεται 
εξωτερικά, η 

μυρωδιά της, το 
άκουσμα της; 

απολαμβάνουμε 
τα ίδια 

πράγματα; 

Θα είναι καλή 
μαζί  μου; 

Θα αρέσει στους 
άλλους μου φίλους / 

στην οικογένεια 
μου; 

ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΦΙΛΟΥΣ; ΑΝ ΝΑΙ ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΜΑΖΙ 



Δυσκολίες για το παιδί με αυτισμό 
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Τα περισσότερα παιδιά αποκτούν 
κοινωνικές δεξιότητες, φυσικά, 
παρατηρώντας το περιβάλλον 

τους και απορροφόντας 
μαθήματα ζωής από τους γύρω 

τους 

Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το 
παιχνίδι, τα παιδιά με αυτισμό 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω 
της φαντασίας και των 
επικοινωνιακών δυσκολιών. 

 
Για τα παιδιά με αυτισμό, οι 
κοινωνικές δεξιότητες δεν έρχονται 
φυσικά.. και πρέπει να διδαχθούν 
και να ενισχυθούν. 

Τα άλλα παιδιά συχνά θα τους 
αποφύγουν, αφού η συμπεριφορά 

τους μπορεί να φαίνεται «περίεργη» 
και να μην μπορούν να 

ακολουθήσουν «τους κανόνες» του 
παιχνιδιού. 

Δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τους 
άγραφους κοινωνικούς κανόνες 



• Μίμηση 
• κοινά ενδιαφέροντα 
• Συγκέντρωση 
• Εναλλαγή σειράς 
• Επίδειξη 
 

Δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη του παιχνιδιού ...... 

 
• Κατευθύνει την επικοινωνία 
• Λειτουργικό παιχνίδι με ποικιλία 

παιχνιδιών 
• Ανταποκρίνεται σε κοινωνικές 

δεσμέυσεις 
• Προσποιούνται όταν παίζουν μόνοι ή 

με άλλους (συμβολικό παιχνίδι) 
• Ανάπτυξη τυπικής γλώσσας 



Εργαλεία: 
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Σαπουνόφουσκες: 
Αμφίνδρομη 
προσοχή 
Εναλλαγή σειράς 
Συνεργασία 
Προσδοκία 
 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙΑ ΚΟΥΚΛΕΣ ΚΑΙ 

ΛΟΥΤΡΙΝΑ ΖΩΑΚΙΑ 
Δημιουργικότητα, 
Ενσυναίσθηση, 
Αμφίδρομη προσοχή, 
Εναλλαγή σειράς, 
Τονισμός της ομιλίας 

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ 
Μίμηση 
Αμφίδρομη Προσοχή 
Εξάσκηση στις χειρονομίες 
Ανάπτυξη βλεμματικής επαφής 
Εκφράσεις προσώπου 
 

ΑΜΜΟΣ, ΝΕΡΟ, 
ΖΥΜΑΡΑΚΙ 
Αισθητηριακή 
αλληλεπίδραση, 
Αμφίδρομη προσοχή, 
αμοιβαιότητα, ιδανικό 
μέρος για ρυθμικές 
Κινήσεις και παιχνίδια  



Δραστηριότητες κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης 

Επιτραπέζια και Παιχνίδια με  
Κάρτες 

Εναλλαγή σειράς, Προσοχή, 
Νίκη και ήττα, 
Επίλυση προβλήματος 
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Παρουσιάζοντας απλά παιχνίδια 
Εισάγετε απλά, δομημένα, παραδοσιακά παιχνίδια στη παιδική χαρά που έχουν  
πολύ σαφείς κανόνες. 
Βεβαιωθείτε ότι οι κανόνες είναι σταθεροί κάθε φορά που παίζεται. 
Εξετάστε το ενδεχόμενο να διδάξετε το «απαλό άγγιγμα» στο χέρι.  
Εξασκηθείτε πριν  να παίξετε το παιχνίδι. 
 

Κάνοντας τις καθημερινές ρουτίνες  
ευχάριστες και με αλληλεπίδραση ....... 

Ντύσιμο 
Μπάνιο 
Φαγητό 



Παιχνίδι με φίλους 
 

• Κρατήστε την πρώτη επίσκεψη σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα (μια ώρα ή και 
λιγότερο), χτίστε στην επιτυχία! 

• Δημιουργήστε ένα «πρόγραμμα« το οποίο να περιλαμβάνει φωτογραφία του 
φίλου του, που θα τον επισκεφτεί. 

• Προσδιορίστε εκ των προτέρων δραστηριότητες που απολαμβάνουν και τα δύο 
παιδιά. 

• Μείνετε κοντά στα παιδιά να εποπτεύετε / να επέμβετε όταν χρειάζεται. 
• Εξετάστε το ενδεχόμενο να καλέσετε 2 φίλους έτσι ώστε να μπορούν να  

   παίξουν μαζί, αν το παιδί σας χρειάζεται ένα σύντομο διάλειμμα. 
• Να επιβλέπετε απο απόσταση. 
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. 



Αποποίηση ευθυνών 
 

Αυτή η δημοσίευση έχει παραχθεί με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των ESIPP και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

ληφθούν ώστε να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της NA και της Επιτροπής. 
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