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ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Στόχοι για τη Συνεδρία
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Να εξερευνήσουμε την ανάπτυξη και το σκοπό της 
επικοινωνίας

Να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις του Αυτισμού όσον 
αφορά  στην επικοινωνία

Να μάθουμε στρατηγικές για την υποστήριξη της  
επικοινωνίας και για την ανάπτυξη επικοινωνίας



Τι είναι η επικοινωνία;

• Είναι μια κοινωνική δραστηριότητα
• Μπορεί ή μπορεί να μην περιλαμβάνει λέξεις
• Μια συναλλαγή μεταξύ 2 ή περισσότερων 

ανθρώπων
• Περιλαμβάνει τη γλώσσα
• Η γλώσσα είναι ένα «κωδικοποιημένο 

σύστημα»
• Η κατανόηση προφορικού λόγου αναπτύσσεται 

συνήθως πριν από την έκφραση

BlablablaBlablabla
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Εκφραστική Δεκτική

Μια αμφίδρομη διαδικασία
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Ανάπτυξη της Επικοινωνίας

• Οι άνθρωποι ερμηνεύουν αρχικές αντιδράσεις, ως 
επικοινωνία

• Η πρώιμη επικοινωνία είναι μη λεκτική
• Μεμονωμένες λέξεις εμφανίζονται, αυξάνεται η 

κατανόηση 
• Βάζουν τις λέξεις μαζί
• Χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να σκεφτούν, να μάθουν 

και να φανταστούν

2015-1-UK01-KA204-013397 



Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 
επικοινωνίας

ΠΟΙΟΣ;        ΓΙΑΤΙ;         ΤΙ;
ΘΕΛΩ;          ΠΩΣ;

Απαραίτητη Προϋπόθεση: Το παιδί πρέπει να έχει κάποια κατανόηση 
της αιτίας και του αποτελέσματος. Αυτό στη συνέχεια θα οδηγήσει 
στην επιθυμία τους να επικοινωνούν.
Η Γλώσσα μπορεί στη συνέχεια να καλύψει τις ανάγκες
τους απαντώντας:

Η γλώσσα δεν μαθαίνεται... αναπτύσεται.
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Λόγοι για επικοινωνία:

• Για να ανταποκριθούμε

• Για να ζητήσουμε

• Για να διαμαρτυρηθούμε/ 

αρνηθούμε

• Για να πάρουμε την προσοχή

• Για να σχολιάσουμε

• Για να δώσουμε πληροφορίες

• Για να αναζητήσουμε πληροφορίες

• Για να σκεφτόμαστε και να 
σχεδιάζουμε

• Για να μοιράζομαστε ιδέες
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Επικοινωνία και Αυτισμός

Μπορεί να έχουν δυσκολίες με:
• Πολύπλοκη γλώσσα
• Κυριολεκτική κατανόηση
• Μνήμη (ηχολαλία)
• Γενικεύση της έννοιας

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΑΣ !!!
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Η γλώσσα ως κώδικας

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΡΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΧΡΗΣΗ

Φωνολογία: η συστηματική οργάνωση των ήχων στις γλώσσες.

Μορφολογία: αναγνώριση, ανάλυση και περιγραφή της δομής 
μιας δεδομένης γλώσσας.

Σύνταξη: ο τρόπος με τον οποίο οι λέξεις μπαίνουν μαζί για να 
σχηματίσουν φράσεις ή προτάσεις.

Σημασιολογία: ο τομέας της γλωσσολογίας και της λογικής που 
ασχολούνται με το νόημα.

Πραγματολογία: το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται η 
γλώσσα και η σχέση των προτάσεων με το περιβάλλον στο 
οποίο συμβαίνουν.



Η γλώσσα ως κώδικας

Μεγάλες δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν στην κοινωνική χρήση του λόγου (πραγματολογία).

• Μειωμένο εύρος της πρόωρης επικοινωνιακής προθέσης (απουσία οποιασδήποτε 
επιθυμίας να επικοινωνήσουν με τους άλλους).

• Δεν συγχρονίζει την επαφή με τα μάτια.
• Απουσία συνδυασμένης προσοχής και «σάρωσης».
• Άκαμπτη στάση.
• Περιορισμένη χρήση των χειρονομιών.
• Η επικοινωνία εκφράζει μόνο τις ανάγκες.

Η μη λεκτική πραγματολογία
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Λεκτική επικοινωνία – ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

• Μπορούν να έχουν ένα ευρύ λεξιλόγιο, αλλά δεν είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν την ομιλία για την επικοινωνία.

• Κυριολεκτική σκέψη και κατανόηση της γλώσσας.
Π.χ. «Μπορείς να μου δώσεις το αλάτι;»

«Ναι»

• Κάνουν πραγματικά σχόλια, συχνά άσχετα με την κοινωνική κατάσταση.
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Λεκτική επικοινωνία – ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

• Δυσκολία στον καθημερινό διάλογο: Επεξεργασία των κοινωνικών κανόνων
της γλώσσας και της αμοιβαιότητας.

• Μιλάει αδιάκοπα, ανεξάρτητα από την ανταπόκριση των άλλων.

• Εμφανίζει στρεβλώσεις των κανόνων της γλώσσας.

• Δεν προσαρμόζει τη γλώσσα ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα ή διαφορετικούς ανθρώπους.
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Κυριολεκτική Σκέψη και Κατανόηση

• Δυσκολίες στην κατανόηση ιδιωμάτων, μεταφορών και ειρωνείας.
• Δυσκολίες με παράδοξα, ονόματα, ιδιοσυγκρασιακά σχόλια και 

νεολογισμούς (π.χ. η χρήση της έκφρασης "στο google").
• Αντιστροφή των προσωπικών αντωνυμιών (Εγώ, εμένα,εσύ κλπ).
• Ηχολαλία και επαναλαμβανόμενη ομιλία.
• Δυσκολία στη χρήση εννοιών του χώρου και

του χρόνου.
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Μη λεκτική επικοινωνία
Όλοι επικοινωνούμε με χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου και τη γλώσσα του σώματος
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Γλώσσα του 
σώματος
55%

• Βλεμματική επαφή
• Εκφραση προσώπου
• Στάση του σώματος
• Χειρονομίες
• Εμφάνιση
• Εγγύτητα

Λέξεις
7%

• Αποφύγετε την διάλεκτο / 
Μεταφορά

• Σωστό επίπεδο
• Κατάλληλη Ορολογία

Paralinguistics 
(τρόπος ομιλίας)

38%

• Βαθμός εντάσεως- Υψηλός / Χαμηλός
• Βηματισμός / ρυθμός - αργά / γρήγορα, ήρεμα, μαλακά, χροιά, κλίση, 

ενθουσιασμός
Φανταστείτε να βρεθείτε σε ένα εξωγήινο τόπο, όπου δεν θα μπορούσατε να ερμηνεύσετε οποιαδήποτε γλώσσα, 
λεκτική ή μη λεκτική!
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Αν η επικοινωνία είναι δύσκολη, μπορεί να χρησιμοποιηθούν συμπεριφορές!

Το αποτέλεσμα: Ματαίωση
Σύγχυση
Θυμός
Ανησυχία

ΓΙΝΕΤΕ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Επιπτώσεις των δυσκολιών επικοινωνίας

Μια 
προβληματική 
συμπεριφορά 
ή κατάσταση

Δυσκολίες 
επικοινωνίας

ΤΙ;

ΓΙΑΤΙ;
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• κατανοήσουν τις καταστάσεις και τις προσδοκίες
• χρησιμοποιούν εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας 

συμπεριλαμβανομένων των:
-Γλώσσα με νοήματα (Συμπεριλαμβανομένων Makaton, BSL)
-Πινακίδες / Σύμβολα (TEACCH)
-PECS (Picture Exchange Communication System)

(Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων)
-Συσκευές επικοινωνίας

Στήριξη και Ανάπτυξη Επικοινωνίας

Τα υποστηρίγματα της επικοινωνίας πρέπει να βοηθούν τα παιδιά και τους 
ενήλικες να:
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Στήριξη Επικοινωνίας

• Αντικείμενα, πινακίδες, χειρονομίες, φωτογραφίες/ εικόνες, 
σύμβολα, γραπτές λέξεις.

• Τα στηρίγματα μπορούν να βοηθήσουν τόσο την κατανόηση 
όσο και την έκφραση.

• Τα οπτικά στηρίγματα μπορεί να είναι σταθερά ή φορητά.
• Ετικέτες (κατανόηση ονομάτων για τα πράγματα).
• Να ζητά: ανταλλαγή συμβόλων για αντικείμενα.

Οπτικά στηρίγματα μπορεί να περιλαμβάνουν:



Στήριξη Επικοινωνίας

• Έκφραση αναγκών
• Κατανόηση προσδοκιών
• Κοινωνική αλληλεπίδραση (οδηγεί στην κοινωνική 

επικοινωνία)
• Ανάπτυξη λεκτικής επικοινωνίας

Η οπτική υποστήριξη αυξάνει την ικανότητα στην:
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Εργαλεία
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Πλαστικοποίηση 
& θήκες Μπρελόκ

Άλμπουμ με Σύμβολα
(Διατίθεται δωρεάν 
από ιστοσελίδες του 

Διαδικτύου)

Ηλεκτρονική συσκευή 
επικοινωνίας

Τηλέφωνο ή 
εφαρμογές



Κατά την επικοινωνία με το παιδί σας:

• Πάρτε την προσοχή τους πρώτα (πείτε το όνομα τους).
• Μειώστε τη ποσότητα της γλώσσας και την πολυπλοκότητα 

(σύντομη, απλή και άμεση).
• Βραδύτερο ρυθμό της ομιλίας και δώστε περισσότερο 

χρόνο επεξεργασίας.
• Πείτε τους τι να κάνουν και όχι τι να μην κάνουν.
• Αποφύγετε τις οδηγίες πολλαπλών βημάτων.
• Μην επιμένετε στην βλεμματική επαφή.
• Οπτικά όχι λεκτικά όποτε είναι δυνατόν.
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Βήματα για να ξεκινήσετε μπορεί να είναι 
τόσο απλά όσο αυτό ...
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Η οπτική δόμηση βασίζεται σε οπτικές 
δυνάμεις

• Δίνει έμφαση στην ανταλλαγή, διδάσκει τον μαθητή 
ότι η επικοινωνία είναι αμοιβαία.

• Η Οπτική δομή βασίζεται σε οπτικές δυνάμεις.
• Παρέχει πολλαπλές ευκαιρίες για να ασκήσουν νέες 

δεξιότητες στο φυσικό περιβάλλον.
• Λαμβάνεται υπ’ όψει το κίνητρο.
• Ενθαρρύνει την ομιλία.
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Γιατί μπορούμε να επιλέξουμε την 
επικοινωνία με εικόνες;

• Η επικοινωνία ανταμείβεται, παρέχοντας ένα σκοπό.
• Εισάγει την επιλογή.
• Επεκτείνεται στα πλαίσια – π.χ. χρησιμοποιούν την 

ανταλλαγή εικόνας όχι μόνο όταν θέλουν σνακ.
• Μπορούν να εξασκηθούν σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα με διαφορετικούς ανθρώπους και 
διαφορετικά πλαίσια.
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Κάνοντας το σύστημα αποτελεσματικό 

Μεταφέρεται Εύκολα

Εύκολα προσβάσιμο

Πάντα διαθέσιμο
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Απλή Νοηματική Γλώσσα

Η απλοποιημένη έκδοση της νοηματικής γλώσσας μπορεί να είναι ένας 
ένας χρήσιμος τρόπος για να επικοινωνήσετε με το παιδί σας. Για 
παράδειγμα, το Makaton που είναι η απλοποιημένη εκδοχή της 
BSL (Βρετανικής Νοηματικής Γλώσσας) που έχει σχεδιαστεί για
άτομα με μαθησιακές δυσκολίες που έχουν φτωχή ομιλία.

26

Η χρήση της νοηματικής γλώσσας δεν θα αποτρέψει το παιδί σας από την 
εκμάθηση του λόγου. Όταν χρησιμοποιείτε εικόνες με ένα αυτιστικό άτομο, 
πείτε πάντα τη λέξη την ίδια στιγμή. Αυτό θα τους ενθαρρύνει να μιλήσουν.

Παρακαλώ
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Εξάσκηση απλής νοηματικής
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Embed Simple Signing Video

https://www.youtube.com/watch?v=5SReJ-GAHMA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=5SReJ-GAHMA&feature=youtu.be


Τα Συστήματα Επικοινωνίας πρέπει:

• Να εργάζονται σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες 
του ατόμου
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• Να χρησιμοποιούντε με συνέπεια όταν εισάγονται

• Να εργάζονται προς την κατεύθυνση και την υποστηρίξη 
της ανεξαρτησίας

• Να αναθεωρούνται για συνεχή πρόοδο/ ανάπτυξη

• Να μπορούν να λειτουργούν παράλληλα με άλλα



Μάθε περισσότερα…

www.pecsunitedkingdom.com 
Είναι η ιστοσελίδα του Ηνωμένου 
Βασιλείου για να μάθετε σχετικά με 
τα μαθήματα και να αγοράσετε 
επίσημα το PECS.

Το You Tube έχει διάφορες 
ανεπίσημα βιντεοκλίπ που 
δείχνουν τις διάφορες φάσεις της 
ανταλλαγής.

www.mummywifewoman.com/cat
egory/makaton-monday/ 
Αυτή η ιστοσελίδα έχει πολλά 
διαφορετικά βίντεο κλιπ και 
φωτογραφίες των χρήσιμων 
σημάτων.

www.makaton.org  is the official 
Makaton website.
Τα βιβλία με σήματα MAKATON  
είναι επίσης διαθέσιμα στην 
αγορά. 
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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 τον χρόνο σας!
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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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