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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ



Ο στόχος μας για αυτή τη συνεδρία είναι να εδραιώσουμε μία κοινή 
κατανόηση και γνώση σχετικά με το Φάσμα των Αυτιστικών 

Διαταραχών

2015-1-UK01-KA204-013397 

Γιατί είμαστε εδώ;
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ΑΦ
Αυτιστικό Φάσμα

Αισθητηριακά 
θέματα

Συντονισμός 

Δυσκολίες στην 
ευέλικτη σκέψη 

και συμπεριφορά

Δυσκολίες στην 
κοινωνική 

αλληλεπίδραση
Δυσκολίες 

επικοινωνίας

Προσοχή και 
οργάνωση

Οι επιδράσεις του αυτισμού
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Το Φάσμα του Αυτισμού
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Kenner's 
Autism

Asperger 
Syndrome

Μέτριες 
μαθησιακές 
δυσκολίες

Μέσου 
όρου IQ

Πάνω από το
μέσο όρο I.Q.

Ξεχωριστές 
ικανότητες σε 

μερικές κατηγορίες

Σοβαρές 
μαθησιακές 
δυσκολίες

Ελαφριές 
μαθησιακές
δυσκολίες
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Δυσκολίες στην επικοινωνία
Μπορεί να 

περιλαμβάνουν:
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Ασυνήθιστος 
τόνος φωνής

Δεν υπάρχει 
προφορικός λόγος

Επικοινωνία βασισμένη μόνο 
στην έκφραση των αναγκών

Απουσία οποιασδήποτε 
επιθυμίας για να 
επικοινωνήσουν με τους 
άλλους

Ηχολαλία και 
επαναλαμβανόμενη 
ομιλία

Καθυστέρηση της 
ανάπτυξης του 
προφορικού λόγου
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Δυσκολίες στην επικοινωνία
Μπορεί να 

περιλαμβάνουν:
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Κάνουν πραγματικά 
σχόλια, συχνά άσχετα 
με την κοινωνική 
κατάσταση

Μονόπλευρη 
ομιλία (παρά 
διάλογος)

Δυσκολία 
κατανόησης, 
παρόλο που 
υπάρχει καλό 
λεξιλόγιο

Δυσκολία με την μη-
λεκτική επικοινωνία 
(γλώσσα σώματος, 
εκφράσεις προσώπου και 
συναισθήματα)
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Βλεμματική Επαφή

Τα μάτια μας λένε τι θέλουν οι άνθρωποι, τι σκέφτονται, 
αισθάνονται κλπ. 

Τα άτομα με αυτισμό είναι συχνά «τυφλά»/ δεν βλέπουν τη 
σημασία των ματιών.

Μερικά άτομα με αυτισμό, δηλώνουν ότι να κοιτάζουν άλλους 
ανθρώπους στα μάτια, είναι φοβητσιάρικο, επειδή δεν βλέπουν 
ότι βλέπουμε εμείς.

2015-1-UK01-KA204-013397 8



• Έλλειψη εμπάθειας
• Περιορισμένη βλεμματική επαφή
• Δεν τους αρέσουν οι αγκαλιές
• Βρίσκονται στον δικό τους κόσμο
• Αγκαλιάζουν τους άλλους ακατάλληλα
• Δεν ξέρουν πώς να αλληλεπιδρούν
• Κάνουν ό,τι τους λένε οι άλλοι να κάνουν, χωρίς να καταλαβαίνουν τις πιθανές 

επιπτώσεις
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Δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση
μπορεί να περιλαμβάνουν:



Δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση
μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Προβλήματα στο να μοιράζονται
• Προβλήματα στο να χάνουν
• Δεν κάνουν ψιλοκουβέντα
• Να μιλούν όπως ένας ενήλικας
• Προτιμούν την δική τους παρέα
• Να θέλουν να είναι αυτοί οι αρχηγοί σε κάθε παιχνίδι
• Δεν κατανοούν τους άγραφους κοινωνικούς κανόνες
• Προσπάθειες για κοινωνική συμπεριφορά φαίνονται αφελείς, παράξενες ή 

ακατάλληλες
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Δυσκολίες στην ευέλικτη σκέψη και 
συμπεριφορά
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Μπορεί να περιλαμβάνουν:

Αδιάλλακτες / 
άκαμπτες 
ρουτίνες

Έλλειψη 
συμβολικού 
παιχνιδιού

Αντίσταση στην 
αλλαγή

Ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα / 

ψυχαναγκαστικά 
ενδιαφέροντα

Δυσκολίες με 
τη φαντασία
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Τελετουργίες και εμμονές
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μπορεί να είναι μια πηγή 
απόλαυσης για τα άτομα με 

αυτισμό και ένας τρόπος 
αντιμετώπισης της 
καθημερινής ζωής

Εμμονές, 
επαναλαμβανόμενη 

συμπεριφορά και  
ρουτίνες

μπορεί να περιορίσει τη 
συμμετοχή του ατόμου σε 

άλλες δραστηριότητες και να 
προκαλέσει δυσφορία ή 

άγχος



Τελετουργίες και εμμονές

Τελετουργίες
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Εμμονές Ιδιοσυγκρασιακή αφοσίωση σε 
αντικείμενο

Αισθητηριακά

Αντιμέτωποι 
με το στρες/ 

άγχος

Κούνημα

Επαναλαμβανόμενες 
κινήσεις/ τίναγμα 

χεριών

Επαναλαμβανόμενες 
συμπεριφορές

Παρέχουν την δομή, την τάξη και την 
προβλεψιμότητα, βοηθούν με τις αβεβαιότητες της 
ζωής.

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ειδικά 
ενδιαφέροντα ως έναν τρόπο για να ξεκινήσουν 
συνομιλίες και να αισθάνονται πιο πολλή 
αυτοπεποίθηση στις κοινωνικές καταστάσεις.

Οι εμμονές μπορεί να βοηθήσουν τους ανθρώπους 
να χαλαρώσουν και να αισθάνονται ευτυχείς.

Μπορεί να περιλαμβάνουν υπολογιστές, τα τρένα, 
ιστορικές ημερομηνίες ή γεγονότα, την επιστήμη, ή 
συγκεκριμένα τηλεοπτικά προγράμματα

Οι άνθρωποι απολαμβάνουν 
τη μάθηση σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο θέμα ή 
συγκεντρώνοντας αντικείμενα 
που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον γι’ αυτούς.

Μπορεί να περιλαμβάνουν 
παιχνίδια, φιγούρες, μοντέλα 
αυτοκινήτων - ή πιο 
ασυνήθιστα αντικείμενα, όπως 
πώματα μπουκαλιών, στυλό, 
πέτρες ή  παπούτσια.



Το τεστ της Sally Anne 

Οι Baron-Cohen, Leslie και Frith (1985) έκαναν ένα αναπτυξιακό τεστ ψυχολογίας για να
μετρούν την κοινωνική γνωστική ικανότητα ενός ατόμου να αποδίδει ψεύτικες
πεποιθήσεις στους άλλους.
Τα περισσότερα παιδιά ηλικίας 4+ πέρασαν αυτό το τεστ. Πολλά μεγαλύτερα παιδιά με
αυτισμό δεν πέρασαν το τεστ.
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Αισθητηριακή Ευαισθησία
Άτομα με Αυτισμό μπορεί να είναι υπερ ή υπό ευαίσθητα σε:

Οσμή - μπορεί να το καταβάλλουν  διάφορα 
είδη μυρωδιάς
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Ακοή - σε συνδυασμό με 
δυσκολίες στο φιλτράρισμα ήχου

Αφή - μερικές φορές η αίσθηση ενός 
συγκεκριμένου υφάσματος, ή 
παπουτσιών

Γεύση - ενδεχομένως μία έντονη
γεύση για το γλυκό/ πικρό

Δυσκολίες με το Αιθουσαίο Σύστημα - συμβάλλουν στην 
αίσθηση της ισορροπίας και προσανατολισμού στο χώρο 
για τον σκοπό του συντονισμού της κίνησης με την 
ισορροπία.

Δυσκολίες με την έννοια των σχετικών τμημάτων του 
σώματος και την δύναμη της προσπάθειας που 
καταβάλλεται στην κίνηση.

Όραση – έντονα χρώματα και στο 
δυνατό φως του ήλιο



Οι Αιτίες του αυτισμού

• Δεν υπάρχει ούτε μία αποδεδειγμένη αιτία για τον αυτισμό

• Νευρολογική (εγκέφαλος/ κεντρικό νευρικό σύστημα) διαταραχή

• Γενετική προδιάθεση/ επιρροή

• Υπάρχουν χαρακτηριστικά σε κοντινούς συγγενείς (προδιάθεση)

• Περιβαλλοντικοί παράγοντες (εναύσματα που αλληλεπιδρούν)
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Αυτισμός: Καταστάσεις που συνδέονται, που είναι 
γνωστές από κοινού με άλλες νεύρο φυσιολογικές 
μεταβολικές συνθήκες. -π.χ.

Δυσλεξία - Σημαντική δυσκολία ή διαταραχή στην ικανότητα 
ανάγνωσης, κατά την ανάγνωση συγκρίνεται με άλλες πτυχές 
της ψυχολογικής λειτουργίας.

Δυσπραξία - Δυσκολία ή ανωριμότητα της οργάνωσης της 
κίνησης με τα συναφή προβλήματα της γλώσσας, αντίληψης 
και σκέψης. Τα άτομα με δυσπραξία μπορεί να εμφανίζονται 
ως αδέξια.

Σημασιολογική-πραγματολογική διαταραχή - Καλή 
γραμματική γλώσσα, αλλά η έλλειψη της ικανότητας να 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα με κοινωνικά κατάλληλο τρόπο.

Σύνδρομο Tourette - Χαρακτηρίζεται από πολλαπλά  
χαρακτηριστικά τικς που αφορούν στο πρόσωπο και το 
κεφάλι (συσπάσεις, ανοιγόκλειμα ματιών, κούνημα), καθώς 
και φωνητικά τικ.
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ADHD (Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και 
Υπερκινητικότητας) - Υπερδραστήρια συμπεριφορά 
(υπερκινητικότητα), παρορμητική συμπεριφορά, δυσκολία 
προσοχής.

OCD (Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή) – Άτομα που 
βιώνουν επαναλαμβανόμενες σκέψεις και συμπεριφορές 
που τους κάνουν ανήσυχους. Η Ιδεοψυχαναγκαστική 
διαταραχή εμφανίζεται σε περίπου 2-3% των ανθρώπων 
που δεν έχουν αυτισμό και είναι πιο συχνή σε άτομα με την 
πάθηση.

Χρωμοσωμικοί τύποι e.g. σύνδρομο  εύθραυστο Χ -
Κληρονομική κατάσταση στην οποία ένα ελάττωμα σε ένα 
γονίδιο στο χρωμόσωμα Χ μπορεί να προκαλέσει μια 
μαθησιακή δυσκολία. Είναι το όνομά του από την 
"εύθραυστη" θέση στο χρωμόσωμα Χ.

Επιληψία - Το ένα τρίτο των ατόμων με «κλασικό» (τύπου 
Kanner) αυτισμό αναπτύσσουν επιληπτικές διαταραχές στην 
εφηβεία.



Δυνάμεις του Αυτισμού
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Ικανότητα εμμονής και 
ικανότητα να διατηρούν το 
ενδιαφέρον και το κίνητρο 

τους σε δουλειές/ συμβάντα 
ρουτίνας

Δυνάμεις 
στην οπτική 
επεξεργασία

Συχνά είναι 
ειλικρινείς και 

δεν μπορούν να 
εξαπατήσουν

Μπορούν να έχουν τεράστια 
επίπεδα παρακίνησης του 

εαυτού τους για να 
δουλέψουν για έναν 

επιθυμητό στόχο.

Καλή 
συγκέντρωση σε 

δουλειές ρουτίνας

Πολύ καλή ανάκληση 
γεγονότων/ θυμούνται 

λεπτομέρειες
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Οικογένειες και το παιδί με αυτισμό...
Πιθανοί στρεσογόνοι παράγοντες
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Σύγχυση στη διάγνωση

Άνιση και ασυνήθιστη 

πορεία ανάπτυξης

Συμπεριφορά 

δημόσια

Ελκυστική εμφάνιση
Αντίκτυπο στα αδέλφια 
και στις σχέσεις της 
οικογένειας

Μανίες  και θεωρίες που 

δεν έχουν αποδεικτεί

Πρόσβαση στην 
αναγνώριση και 

κατανόηση στήριξης

Κατανόηση τοπικών 

συστημάτων στήριξης
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Μάθετε περισσότερα:

• Τμήμα Παιδιών και Εφήβων Λεμεσού: 25873618
www.moh.gov.cy
• Εκπαιδευτική Ψυχολογία: 22800863, 25305503, 24821363
www.moec.gov.cy
• Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: 22800885, 25822054, 24821371, 26804527
www.moec.gov.cy
• Κέντρο Ανάπτυξης & Στήριξης Παιδιών & Εφήβων: 99184153
www.cyspecialed.com
• Ραδιομαραθώνιος: 22879518 
• Υπηρεσίες Κοινωνικές Ευημερίας: 22667907, 25804539, 24800260, 26821600, 23811720
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Έντυπα Αξιολόγησης

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το έντυπο αξιολόγησης για να
είμαστε σίγουροι ότι αυτό το σεμινάριο έγινε για να καλύψει τις
ανάγκες σας, ως γονείς.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας!
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Παρουσίαση: Πρόσωπα του αυτισμού;

Αυτό θα αναπτυχθεί από κάθε χώρα σε windows movie maker ή PowerPoint και 

ένα CD player για να βάλουμε κατάλληλη με τη κουλτούρα μας μουσική (ιδανικά 

από κάποιον που αναγνωρίστηκε να είναι αυτιστικός) και φωτογραφίες παιδιών 

του τόπου μας με αυτισμό και των δυνατοτήτων τους. Μπορούμε να τελειώσουμε 

με μερικές εικόνες διάσημων ανθρώπων στο φάσμα απο τον κόσμο της μουσικής, 

ταινιών, τέχνης, μαθηματικών και επιστήμης.
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Η Σύμπραξη ESIPP

…plus non-
funded parent 
organisations in 
Croatia (ACAP), 
Cyprus (Limassol 
Autism Parent 
Group) and the 
Former Yugoslav 
Republic of 
Macedonia (NAA)
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Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 
επικοινωνήστε με:
University of Northampton 
David Preece 
Email: david.preece@northampton.ac.uk 

European University Cyprus
Eleni Theodorou
Email: E.Theodorou@euc.ac.cy 

University of Zagreb
Jasmina Stošić
Email: jasmina.stosic@erf.hr

Autism  Europe
Aurélie Baranger
Email: aurelie.baranger@autismeurope.org

Macedonian Scientific Society for Autism 
Vladimir Trajkovski
Email: vladotra@fzf.ukim.edu.mk

Target Autism Training and Consultancy Ltd
Ron Fortuna
Email: ron@targetautism.co.uk

Centar za Autizam
Ana Ružić
Email: aruzic1803@gmail.com

Autism Assessment Support Practice 
N.C.D. Calloway Continuing Education Ltd 
Nefi Charalambous Darden
Email: nefi_jessy@yahoo.com



Αποποίηση ευθυνών

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά και έγκριση του 
περιεχομένου της το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση πληροφοριών οι οποίες εμπεριέχονται σε αυτή τη δημοσίευση.
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